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Op 3 september 2020
verschijnt Ottolenghi
Flavour!

Flavour viert
de oneindige
mogelijkheden
van groenten en
laat zien hoe je ze
kunt transformeren
tot magische
gerechten.
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• Wereldwijde lancering
op 3 september
• Veel vrije publiciteit
• Auteursbezoek

Yotam Ottolenghi wist met zijn bestsellers als Jeruzalem, Plenty en Plenty more
thuiskoks wereldwijd tot het gebruik van granaatappelpitten, sumak en za’atar
te verleiden. Vorig jaar verscheen van zijn hand de bestseller Simpel, vol met
eenvoudig te bereiden gerechten, zonder af te doen aan de typische Ottolenghismaak. Ottolenghi is eigenaar en naamgever van verschillende restaurants en
delicatessenzaken in Londen. Samen met co-auteur IXTA BELFRAGE schreef hij
zijn nieuwste boek, Flavour.
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Flavour combineert
eenvoudige recepten
voor doordeweekse
avonden met
opvallende gerechten
voor de ontspannen
weekendkok.
Boordevol
kenmerkende
kleurrijke fotografie.
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De nieuwe Ottolenghi!
Yotam Ottolenghi weet als geen ander hoe je
groenten in de spotlight zet. In dit
verbluffende nieuwe kookboek introduceert
hij met co-auteur Ixta Belfrage de drie
factoren die smaak brengen in een gerecht.
Ze tonen je de oneindige mogelijkheden van
groenten en laten zien hoe je ze kunt
transformeren tot magische gerechten.
Het boek is opgedeeld in drie delen, die laten
zien hoe je het potentieel van groenten kunt
benutten om buitengewone gerechten op
tafel te zetten:

Voorlopig
omslag

• Het boek waar Ottolenghi-fans en
groenteliefhebbers naar hunkeren
• Het vervolg op de eversellers
Plenty en Plenty More
• Van Simpel zijn ruim 200.000 exemplaren
verkocht in Nederland en België

Proces verklaart kookmethoden die
groenten tot grote hoogten brengen;
Pairing geeft vier basiscombinaties die
essentieel zijn voor een goede smaak;
Product biedt veelzijdige groenten die een
hoofdrol verdienen in ieder gerecht.
Met gegarandeerde hits, zoals
auberginedumplings ‘alla Parmigiana’,
‘hasselbacks’ van rode biet met
limoenbladboter, uien met misoboter, spicy
paddenstoelenlasagne en verrukkelijke
groenteschnitzels. Met overheerlijke foto's
van bijna elk van de meer dan 100 recepten
laat Ottolenghi niet alleen zien hoe we
groenten moeten bereiden, maar ook hoe
smaak bepaald wordt en waarom bepaalde
combinaties zo goed werken.

Flavour | oorspr. titel: Flavour | Yotam Ottolenghi | i.s.m. Ixta Belfrage
formaat 19,5 x 27 cm | omvang 320 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 32,00
verschijnt 3 september 2020 | nur 440, 441 | isbn 978 90 5956 991 1
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‘Voor mij is de emancipatie van
Surinamers in Nederland een nieuwe fase
ingegaan. Dat is onder meer zichtbaar in
de belangstelling voor het verleden dat
Nederland en Suriname delen: live tvuitzendingen tijdens de herdenkingen rond
Keti Koti, drie Suriname-tentoonstellingen
in 2019 – waarvan er twee zijn verlengd.
Het is tijd om deze emancipatie ook in
een kookboek tot uiting te brengen.’

Paramaribo een culinaire
smeltkroes

Judith Cyrus

Eerder verschenen:

•

€ 29,95 • 978 90 5956 586 9
Gebonden
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‘Judith Cyrus kookt niet de Surinaamse
keuken, zij ís de Surinaamse keuken.’
Karin en Harold Hamersma

Oos Kesbeke, directeur van
Kesbeke Fijne Tafelzuren

‘Sinds ik Judith heb leren kennen, ben
ik de Surinaamse keuken pas een
beetje gaan begrijpen (ondanks dat
ik er geweest ben en we hier op elke
hoek van de straat een Surinaams
restaurant hebben). Ze geeft je het
verhaal achter elk gerecht.’
Jeroen Hazebroek, auteur van
o.a. Groene kolen en Hete pepers

Culinair ontdekker Judith Cyrus is geboren in Paramaribo en getogen in
Koog aan de Zaan. Haar moeder (Oma Kate) heeft haar opgevoed met
traditionele Surinaamse gerechten als pom, bakkeljauw en moksi alesie, maar
ook met oesters, asperges en een goed glas wijn. Haar culinaire ontdekkingsreis heeft haar de laatste jaren gevoerd naar stages bij Nopi van Ottolenghi,
bbq bij Jeroen Hazebroek en sambals maken bij Agus Hermawan, chef-kok bij
Ron Gastrobar Indonesia.
Judith verzorgt bijzondere catering, geeft kookworkshops, conserveert en
kookt met enige regelmaat in de keuken bij ‘Scheltema Kookt!’.
8

www.njudith.nl
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•	Auteur beschikbaar voor
interviews en kookdemonstraties
• POS-materiaal op aanvraag
beschikbaar
• Receptpublicaties, recensies
en interviews in lifestyle en
culinaire media
• Grote onlinecampagne met
duidelijke verwijzing naar de
boekhandel

‘Judith is een fenomeen in de
Surinaamse keuken en voor mij een
inspiratiebron. De Surinaamse keuken
is zo mooi, zo divers. Je hebt daar
invloeden van allerlei culturen en dat
smelt allemaal samen tot deze
fantastische gerechten.’
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Een ode aan de culinaire
traditie van Suriname
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In het jaar dat we 45 jaar onafhankelijkheid
van Suriname vieren, verschijnt Paramaribo,
een culinaire smeltkroes. De culturele diversiteit in Paramaribo uit zich onder andere
in de keuken waar gerechten van Indiaanse,
Creoolse, Hindoestaanse, Javaanse, Chinese,
Portugees-Joodse, Libanese en Hollandse
oorsprong te vinden zijn.
In Paramaribo gaat culinair ontdekker Judith
Cyrus terug naar haar Surinaamse roots. Ze
toont ons de veelzijdigheid van de Surinaamse keuken met bekende gerechten
als saotosoep, pom en moksie alesie – die
laatste twee in allerlei varianten. Maar ook
minder bekende gerechten als griti bana met
tomtom, sopropo, heri heri of Surinaamse erwtensoep. Ga mee op reis met Judith
Cyrus naar de rijke, veelzijdige en bovenal
smakelijke keuken van Paramaribo!
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• Actuele titel in verband met de viering van 45 jaar onafhankelijk Suriname
• Originele indeling met historische inslag
• Toegankelijke receptuur, door iedereen gemakkelijk te maken
• Prachtige uitgave met linnen omslag, foto’s, illustraties en leeslinten

Paramaribo | Een culinaire smeltkroes | Judith Cyrus | formaat 19,5 x 27 cm
Omvang 192 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 34,99 | verschijnt augustus 2020
nur 440, 442 | isbn 978 90 5956 569 2
9
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De Sardiniërs die ik heb
ontmoet, hebben me thuis
ontvangen. Ze hebben hun
tijd, kennis, maaltijden en
recepten met me gedeeld,
met geen enkele andere
reden dan hun immense
liefde voor het leven, hun land
en hun keuken. Ik hoop dat je
met dit boek ook wat van die
liefde bij jou thuis krijgt.
Letitia Clark

Letitia Clark is culinair auteur, illustrator en chef-kok. Ze werd geboren in
Devon en behaalde een graad en haar master in de Engelse letterkunde voordat ze besloot verder te gaan met haar andere passie, eten, en een opleiding
tot chef-kok te volgen. Ze haalde haar diploma aan de Leiths School of Food
and Wine en ging aan de slag in meerdere Londense toprestaurants, waaronder Spring, Morito en The Dock Kitchen. In 2017 verhuisde ze van OostLonden naar Sardinië. Daar begon ze over eten te schrijven en te schilderen
en erbij te illustreren.
www.letitiaclark.co.uk
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Recepten, tradities en verhalen uit
het paradijs van de Middellandse Zee
In Bitterzoete honing neemt Letitia Clark je
mee op reis naar het veelzijdige, rustieke
Sardinië. De nadruk op traditie en het belang
van goed eten is hier nog meer uitgesproken
dan in de rest van Italië. De Sardinische
keuken weerspiegelt het leven op het eiland:
men neemt de tijd en hanteert de technieken
die er al sinds jaar en dag worden gebruikt.
Verlekker je aan de geroosterde aubergines
met honing, munt, knoflook en burrata, of
geniet van een frisse, pittige salade van
selderij, sinaasappel, ansjovis en hazelnoot of
Malloreddus (de schelpvormige pasta uit de
regio) met krab, saffraan en tomaat. Alle
recepten en het verhaal erachter zullen je
meenemen naar de glinsterende, turquoise
wateren en relaxte levensstijl van dit
Italiaanse paradijs. Met prachtige fotografie,
kleurrijke illustraties en vrolijke anekdotes, is
Bitterzoete honing een vakantie, een
kookboek en een gedroomde levensstijl in de
zon in één.
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• Een kookboek, vakantie en gedroomde levensstijl in de zon in één
• Prachtige illustraties
• De Italiaanse keuken blijft onverminderd populair

Bitterzoete honing | De smaken van de Sardinische keuken
oorspr. titel: Bitter Honey: Recipes and Stories from Sardinia | Letitia Clark
formaat 19,0 x 24,8 cm | omvang 256 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 32
verschijnt juni 2020 | nur 442 | ISBN 978 90 5956 373 5
11
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‘Een groot deel van mijn doordeweekse
maaltijden bevat vlees noch vis.
Het is simpelweg de manier waarop
mijn eetgewoonten de laatste jaren
zijn veranderd.’
Nigel Slater

Nigel Slater groeide op in Wolverhampton, kookt al vanaf zijn tiende en werkte
vanaf zijn zestiende in restaurants. Hij belandde uiteindelijk in Londen, waar hij sinds
1993 voor The Observer schrijft over alles wat met eten te maken heeft. Daarnaast
schrijft hij kookboeken en presenteert hij succesvolle kookprogramma’s voor de
BBC. Nigel Slater won talloze prijzen voor zijn werk en heeft in de loop der jaren een
enorme schare trouwe fans verzameld.
12

nigelsater.com

NigelSlater (250.000 volgers)
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Het tweede deel van een bijzonder
tweeluik van meesterverteller Nigel Slater
In het najaar verlangen we naar warm,
liefdevol en voedzaam eten – voedsel dat ons
voorbereidt op de kou en de regen.
Greenfeast: heerlijke groenterecepten voor de
herfst en de winter is het tweede deel van het
Greenfeast-tweeluik waarin geliefd auteur en
kok Nigel Slater je zijn verzameling door het
seizoen geïnspireerde groenterecepten
toont. In meer dan 110 hartverwarmende
recepten waarin groenten de hoofdrol
spelen, brengt hij een ode aan de herfst en
de winter, met voorgestelde variaties die
binnen 30 minuten op tafel staan.
Van pompoensoep met tahini en sesamzaadjes
tot een crumble van prei, tomaat en
pecorinokaas, en van romige polenta met
knoflook en paddenstoelen tot een cake met
gember, kardemom en ahornsiroop – als geen
ander laat Nigel Slater je zien dat
seizoensgebonden koken en minder vlees
eten allesbehalve moeilijk hoeft te zijn!

• Helemaal on trend: vegetarische en vegan
recepten van meesterverteller Nigel Slater
• Met fotografie van topfotograaf
Jonathan Lovekin
• Het Greenfeast-tweeluik compleet

€ 10,978 90 5956 958 4
Gebonden

€ 27,978 90 5956 962 1
Gebonden

Greenfeast: Heerlijke groenterecepten voor de herfst en de winter
oorspr. titel: Greenfeast; autumn, winter | Nigel Slater | formaat 14 x 19,5 cm
omvang 320 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 27,50 | verschijnt september 2020
nur 444 | isbn 978 90 5956 244 8
13
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‘Een simpelweg
briljant boek – modern,
slim, mooi en
vol heerlijke recepten.
Go Anna!’
Jamie Oliver

Anna Jones is chefkok, kookboekenauteur, foodstylist, columnist bij The
Guardian en schrijft voor diverse andere Britse kranten en tijdschriften. Zij
heeft samengewerkt met geliefde chefs als Antonio Carluccio, Yotam Ottolenghi, Jamie Oliver en Mary Berry. Modern vegetarisch is een herziene uitgave
van Een nieuwe kijk op eten, haar eerste kookboek.
14

www.annajones.co.uk
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Anna Jones:
een moderne kijk op eten
Ons eetgedrag verandert. Veel mensen
willen minderen met vlees eten en gerechten
maken die lichter, wat gezonder en wat
minder duur zijn.
Anna Jones geeft een heel moderne kijk op
vegetarisch eten – recepten die gezond,
voedzaam, heel lekker en gemakkelijk te
maken zijn. Vol recepten waarin het volledige
aanbod van vegetarische ingrediënten wordt
gebruikt – verschillende granen, zaden en
seizoensgroenten – en een alternatieve
benadering van koken die niet gebaseerd is
op zuivel, zware koolhydraten en gluten: dit
is een boek om te koken zoals we nu willen
eten.

g
dern,

ten.

• Op veler verzoek: herziene uitgave van Een nieuwe
€ 37,- • 978 90 5956 852 5
Gebonden
kijk op eten, het eerste kookboek van Anna Jones
• Anna Jones publiceert met regelmaat recepten in The Guardian
• Jonge chef met een nieuwe kijk op de vegetarische keuken
• Heerlijke en gemakkelijke vegetarische gerechten,
van ontbijt tot avondeten
Modern vegetarisch | oorspr. titel A Modern Way To Eat | Anna Jones
formaat 19 x 24,5 cm | omvang 352 pag. | uitvoering paperback | prijs € 24,99
verschijnt juli 2020 | nur 440, 444 | isbn 978 90 5956 353 7
15
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HENRY FIRTH is een ervaren contentmaker, veelal op gebied van film en internet. Daarnaast is hij een gepassioneerde thuiskok. Zijn levensmissie is om
een positieve impact te hebben op het verminderen van de klimaatverandering, door de wereld te laten zien hoe gemakkelijk, lekker en leuk plantaardig
voedsel kan zijn.

IAN THEASBY is een creatieve marketeer met een achtergrond in mode, wiens
creatieve concepten nieuwe go-to-favorieten creëren voor BOSH's duizenden fans. Hij wil plantaardig voedsel naar de wereld brengen en mensen en de
planeet helpen bloeien.
www.bosh.tv

16
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Red de planeet en voel je fantastisch
met de jongens van BOSH!
Een plantaardige lifestyle is beter voor het
milieu en onze gezondheid, maar hoe begin
je daaraan? Of je al vegan bent, of je liever
wat bewuster wilt eten of als je simpelweg
wil weten waar iedereen het nou over heeft;
in deze gids vind je alles wat je nodig hebt.
BOSH! Hoe leef je vegan helpt je positieve
keuzes te maken die ook een grote impact
zullen hebben op de wereld om je heen. Het
bespreekt alles van toiletartikelen tot reizen.
Mag je avocado’s eten? Kun je nog wel een
leren riem dragen? Wat zeg je tegen je
vrienden wanneer je een glas niet-vegan wijn
aangeboden krijgt? Henry en Ian
beantwoorden al deze vragen in deze
volledige en toegankelijke gids voor een
vegan lifestyle.

• Van de auteurs van de twee succesvolle vegan kookboeken
BOSH! en BISH BASH BOSH!
• Meer dan 650.000 volgers op Instagram
• Bosh.tv! is het grootste online vegan platform ter wereld;
video's worden miljoenen keren bekeken
BOSH! Hoe leef je vegan? | Red de planeet en voel je fantastisch
oorspr. titel: BOSH! How to live vegan | Henry Firth & Ian Theasby | formaat 13,5 x 21 cm
omvang 320 pag. | uitvoering paperback | prijs € 20,- | verschijnt juli
nur 45 | isbn 978 90 5956 609 5
17
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Ge

De zussen Janine en Annemieke Jansen zijn pleitbezorgers van de mediterrane leefstijl: gezond, met minder zout en suiker en met de juiste vetten,
zonder concessies te doen aan de smaak. Ze aten hun hele jeugd vetarm en
later ook zoutarm vanwege een ziekte van hun vader. Bewust eten is voor
hen daardoor een tweede natuur geworden. Annemieke is cardioloog in het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Janine werkt als grafisch ontwerper en
als foodstylist en -fotograaf. Eerder schreven zij samen de boeken Hartstikke
lekker en Hartstikke mediterraan.
18

www.jansenjansen.com
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Gemakkelijk gezonder én lekkerder koken
zonder concessies te doen aan smaak
Dieettrends komen en gaan. ‘Even’ een dieet
volgen en vervolgens voor lange tijd van de
extra kilo’s af zijn; dat klinkt perfect,
nietwaar? Laten we je uit die droom helpen:
het beste dieet is geen dieet, maar een
leefstijl.
Janine en Annemieke Jansen zijn al heel wat
jaren enthousiaste pleitbezorgers van de
oorspronkelijke mediterrane leefstijl:
afwisselend eten met veel vis, groenten en
noten, eenvoudig en toch lekker. Op een
heldere manier geven ze achtergrondinformatie over de ins en outs van afvallen én
fijn leven en eten. Hierdoor is de kans kleiner
dat wie blijvend slanker door het leven wil
gaan, terugvalt in oude patronen. Het boek
bevat onder meer een aantrekkelijk
maandprogramma waarmee je gegarandeerd
afvalt. Daarnaast staat bij elk recept
aangegeven hoeveel calorieën, mineralen en
dergelijke het bevat.

• Op een gezonde, lekkere en duurzame manier afvallen
• Geen dieet maar een leefstijl
• Met heerlijke recepten en 4 weekmenu's om makkelijk te starten

Mooi Mediterraan | Vier het leven en val af! | Janine en Annemieke Jansen
formaat 17 x 24 cm | omvang ca. 256 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 24,99
verschijnt juni 2019 | nur 440 | isbn 978 90 5956 550 0
19
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Meneer Wateetons is foodwriter met meer dan vijf boeken op zijn naam
die door recensenten worden omschreven als zeer compleet, diepgravend
én hilarisch. Meneer Wateetons is zowel kok, als culinair schrijver als wetenschapper en geeft culinaire workshops.
www.wateetons.com

wateetons

René Zanderink is bioloog/journalist en al sinds 2002 lid van de Nationale
Ark van de Smaak commissie van Slow Food Nederland. Van zijn hand verschenen drie zeer goed gerecenseerde kookboeken: Liever Lokaal (beste en
meest duurzame kookboek 2015), De Nieuwe keuken van de Veluwe (2015) en
Van kop tot kont (2016).
20
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Behoud de aroma’s,
proef de smaak!
In Over inpakken leren culinaire auteurs René
Zanderink en Meneer Wateetons je modern
koken met klassieke en soms ronduit primitieve technieken. Over inpakken laat je zien
hoe je aroma’s en smaken kunt creëren en
behouden door je eten in te pakken in klei,
bladeren, groente, zout, hout en zelfs dierlijke
materialen, en de aarde zelf.
Naast talloze recepten zoals parelhoen in
blauwaderkool, zeebaars in zoutkorst, fazant
in Drentse leem en een Amerikaanse clam
bake bevat Over inpakken ook talloze howto’s voor het maken van een grondoven en
het in elkaar timmeren van een hooikist. Met
een goede leverancier en een gewone oven
in de keuken kan iedere lezer de recepten
zelf uitvoeren en ervaren hoe belangrijk het
is om de geuren en smaken in het gerecht te
behouden.

••	Steekwoorden: traditioneel meets modern, smakelijk,
speels, voor alle niveaus, DIY, outdoor
• Originele, nieuwe culinaire insteek
• Vier ‘Over inpakken’-producties in Seasons

Over inpakken | leer de techniek, behoud de aroma’s, ontdek de pure smaak
Meneer Wateetons & René Zanderink | formaat 19 x 25 cm | omvang 192 pag.
uitvoering gebonden | prijs € 32,- | verschijnt mei 2020 | nur 440 | isbn 978 90 5956 551 7
21
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Non-Fictie
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‘Een mooie sterrenhemel laat
niemand onberoerd. En het
wordt nog veel mooier als je
weet waar je precies naar kijkt!’
Govert

‘Wolken prikkelen de fantasie.
Als je omhoog kijkt kun je
je laten meeslepen door het
dynamische spel van kleuren,
vormen en de interactie met
onze zon. Elke dag is weer
anders!’
Helga

HELGA VAN LEUR is meteoroloog en presenteerde twintig jaar lang het
RTL-weerbericht. Als ambassadeur van onze planeet verzorgt ze lezingen
over het weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag.
helgavanleur

GOVERT SCHILLING is wetenschapsjournalist en schrijft over sterrenkunde en
ruimteonderzoek voor kranten en tijdschriften in binnen- en buitenland, en
publiceerde tientallen boeken.
24
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De hemel verklaard door
Helga van Leur en Govert Schilling
Wie oog heeft voor de wereld boven zijn
hoofd, zal zich vaak verwonderen. Of het nu
gaat om de adembenemende variatie in
wolken of het kleurenspel bij regenbogen,
halo’s, poollicht en zonsondergang. Of om
onvoorstelbare sterrenstelsels, fonkelende
planeten en de wassende maan als
veranderlijke kunstwerken aan de nachtelijke
hemel.
In dit boek beschrijven Helga van Leur en
Govert Schilling alles wat er overdag en ’s
nachts te zien is aan het uitspansel. Van
wolkentypen, optische verschijnselen en
bliksem tot vallende sterren, planeetsamenstanden en zonsverduisteringen. In
begrijpelijke taal en geïllustreerd met
prachtige foto’s nemen ze je mee op een
verkenningstocht aan de hemel, van
’s morgens vroeg tot diep in de nacht.

• Groot evenement rondom lancering
• Uniek auteursduo dat vanuit hun vakgebied elkaar exact aanvullen
• Kijk- en doeboek voor jong en oud

Dag & nacht | De hemel verklaard door Helga van Leur en Govert Schilling
Helga van Leur en Govert Schilling | formaat 21 x 21 cm | omvang 192 pag.
uitvoering hardcover | prijs € 25,- | verschijnt juni | nur 910 | isbn 978 90 5956 542 5
25
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PETER DE JAEGER rondde in 1982 de studie agrarische planologie in Wageningen
af. Daarna ging zijn belangstelling steeds meer uit naar journalistiek werk.
De Jaeger is winnaar van de Persprijs 2006 van het Wageningen Universiteits
Fonds en is auteur van de boeken Zwerven door de Rith, Hoe verder boeren,
Het Valkenberg; van hoftuin tot stadspark en Hartslag van Breda. Hij heeft voor
diverse dagbladen en tijdschriften geschreven zoals Het Parool, Bionieuws en
EOS.
26
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De ratio versus het gevoel: waar raken
kunst en wetenschap elkaar?
Na de Verlichting werden kunst en
wetenschap van elkaar gescheiden en werden
het twee aparte professies. De ratio won het
van het gevoel. Maar het tij lijkt te keren.
Waardoor en wanneer precies is die recente
hernieuwde samenwerking en wederzijdse
waardering ontstaan? Wat hebben die twee
aan elkaar? Wat is het nut van die
kruisbestuiving? En welke gevolgen heeft dat
alles voor een beter begrip en acceptatie van
kunst en wetenschap in het leven van alledag?
Achter al die vragen proberen we in dit boek
de vinger te krijgen.
Talloze interessante onderwerpen die de
kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap
illustreren, komen aan bod, begeleid door
prachtig fotomateriaal. Denk aan een groen
oplichtend konijn, een jurk van koeienpoep
of een wetenschapper die de groei van
mensen probeert af te remmen om het
milieu minder te belasten.

• Met een voorwoord van Bas Haring
• Fascinerend beeldboek over de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap
• Geschreven door schrijver en journalist Peter de Jaeger

Kunst & wetenschap | Over zingende wormen en andere moderne projecten | Peter de Jaeger
formaat 17 x 24 cm | omvang 192 pag. | uitvoering paperback | prijs € 25,- | verschijnt augustus
nur 600 | isbn 978 90 5956 439 8
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Prachtig fotoboek van 12 vooraanstaande
National Geographic-fotografen
De natuur heeft nog nooit zo
onder druk gestaan. Ruim 1 miljoen
plant- en diersoorten staan op de rand van
uitsterven. De mens is zijn eigen
planeet en zijn eigen toekomst aan het
verkwisten. Welkom in het tijdperk van het
Antropoceen...
Twaalf van National Geographic’s meest
invloedrijke fotografen bespreken de
grootste vraagstukken van onze tijd in 12
interviews, ondersteund door eigen prachtig
beeldmateriaal.
Wat doet er nou echt toe voor mens en
planeet? Wat hebben we, en wat zullen we
verliezen? Wat moeten we veranderen? Zal
het Antropoceen ons laatste tijdperk zijn?
Verhalen en buitengewone fotografie zullen
shockeren, onderwijzen, illustreren en
inspireren.

• Met een bijdrage van Frans Lanting
• Meer dan 140 foto's van de 12 meest invloedrijke
National Geographic-fotografen
• Een even prachtige als schokkende blik op onze natuur

Human Nature | planeet aarde in onze tijd | formaat 21,6 x 28 cm | omvang 300 pag.
uitvoering hardcover | prijs € 39,99 | verschijnt september | nur 653
isbn 978 90 5956 611 8
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Frans Lemmens en Marjolijn van Steeden vormen samen het fotografenteam achter vele fotoboeken zoals Amsterdam, De Wilde Stad, (2017),
Stil Holland, (2017) Nederland op zijn mooist (2014) en Holland Winter Wonderland
(2018). Hun boeken zijn iconen in de Nederlandse documentaire en natuurfotografie.
32
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Compleet herziene editie van de
evergreen The Netherlands at its best!
The Netherlands at its best - throughout the
year is het meest veelzijdige fotoboek ooit
gepubliceerd over Nederland. Iconische
beelden van windmolens, Amsterdamse
grachten en tulpen worden afgewisseld door
hedendaagse thema’s zoals innovatie,
festivals, Dutch design en moderne
architectuur. Een beeld van Nederland
gedurende het hele jaar.
Met 100 nieuwe foto’s, nieuwe bijschriften,
meer pagina’s en een nieuw omslag is dit hét
standaardwerk van de gelauwerde fotograaf
Frans Lemmens.

Engelstalige
uitgave

• Met maar liefst 100 nieuwe foto’s
• Het cadeau voor expats en buitenlandse relaties
• Van dé Nederlandfotograaf; Frans Lemmens

The Netherlands at its best | Throughout the year | Frans Lemmens | formaat 26 x 26 cm
omvang 240 pag. | uitvoering hardcover | prijs € 32,- | verschijnt mei | nur 653
isbn 978 90 5956 533 3
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LAUREN CAMILLERI is art director en enthousiast interieurstyliste. Ze heeft een
eigen online planten- en designwinkel, Domus Botanica.
domusbotanica.com.au

domus_botanica

SOPHIA KAPLAN is de plantenstylist achter Sophia Kaplan Plants & Flowers en
de blog The Secret Garden.
34
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Het vervolg op het succesvolle
Hippe huisplanten
Dit boek is een luxueuze gids voor het
maken van de meest dichtbegroeide jungles
bij jou thuis. Het is tijd om die vingers
eindelijk eens groen te maken. Met deze
verbluffend gefotografeerde groengids kan
iedereen de kunst beheersen om
woonkamers te laten stralen.
Indoor jungle laat zien hoe je de planten kiest
die bij jouw appartement, huis of werkplek
passen en hoe je ze in jouw interieur kunt
plaatsen. Inclusief plantprofielen, advies van
experts en interviews met serieuze
plantenliefhebbers die hun prachtige
interieurs delen. Indoor jungle is dé gids voor
het creëren en stylen van de perfecte
plantenoasis.

• Vervolg op Hippe huisplanten
• Groen op snee
• Van de bedenksters van het succesvolle Leaf Supply

Indoor jungle | Oorspr. titel: Indoor jungle | Lauren Camilleri & Sophia Kaplan
formaat 21 x 25 cm | omvang 256 pag. uitvoering hardcover | prijs € 32,verschijnt augustus | nur 422 | isbn 978 90 5956 592 0
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Kind & jeugd
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Wout Waanders vertaalde Verlegen vrienden voor Fontaine. Hij schrijft poëzie en proza, en is een
begenadigd performer. In 2019 en 2020 is hij stadsdichter van Nijmegen. In 2015 werd hij geselecteerd voor het Slow Writing Lab, en in datzelfde jaar verscheen bij Wintertuin Uitgeverij zijn chapbook Olifantopia, een kruising tussen een dichtbundel en een pretpark. Zijn debuutbundel Parkplan
verschijnt in het voorjaar van 2020 bij Uitgeverij De Harmonie. Wout zit in een talentontwikkeltraject van De Nieuwe Oost, Wintertuin.

Simona Ciraolo groeide op in Italië, waar ze animatie studeerde aan de National Film School. Ze
verhuisde naar Londen, waar ze net haar master Children’s Book Illustration heeft afgerond.
38
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Zoek het vriendje van Maurice
in dit ontroerende verhaal
Maurice is niet de stoerste. Maurice zal nooit
als eerste zijn hand opsteken in de klas. Hij
zal het niet fantastisch vinden als je hem op
zijn feestje uitnodigt. Hoe weten we dit
allemaal? Omdat we het herkennen. Wij, de
verlegen vissen.
Verlegen vrienden gaat over anders zijn, over
er net niet helemaal bij horen, maar met een
opbeurende boodschap. Je hoeft niet de
stoerste te zijn, je kunt beter de juiste
vrienden vinden die misschien ook niet zo
stoer zijn. Dus zoek het vriendje voor
Maurice dat zich op iedere pagina heeft
verstopt.

Stadsdichter
van
Nijmegen
• Een lief zoekboekje om lang naar te kijken
• Illustrator won de Sebastian Walker Award voor nieuw talent

Verlegen vrienden | oorspr. titel: Shy Ones | Simona Ciraolo | formaat 28,7 cm x 20,2 cm
omvang 32 pagina’s | uitvoering gebonden | prijs € 12,99 | verschijnt juni | nur 273
isbn 978 90 5956 596 8
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Lof voor de reeks:
‘Dit vinden vast niet alleen kinderen
leuk, een boek waarmee je plakkend,
puzzelend en kleurend meer over de
natuur te weten komt.’
Home and Garden

40
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Vind met dit boek zelfs de
kleinste insecten!
Hoe meer je over insecten weet, hoe leuker
het wordt om naar ze te kijken. En het mooie
is: insecten zijn overal.
Het Doe-boek insecten - en ander klein spul biedt een schat aan informatie voor kinderen
in de basisschoolleeftijd. Spelenderwijs leren
ze welke insecten ze waar kunnen zien – in
het bos, langs de kust of in het Hollandse
weidelandschap.
Al lezend, puzzelend en kleurend leren
kinderen alles over insectennamen en waar
de insecten vandaan komen.

• Van de makers van natuurtijdschrift
Roots, dus 100% bio-correct!
• Met tal van doe-het-zelf-projecten
• Vertaald in vier landen
• Derde deel in de succesvolle serie
natuur-doeboeken

Eerder verschenen:

Eerder verschenen:

€ 17,- • 978 90 5956 855 6
Gebonden

€ 17,- • 978 90 5956 671 2
Gebonden

Doe-boek insecten | En ander klein spul | Roots | formaat 22 x 28 cm | omvang 64 pag.
uitvoering gebonden | prijs € 17,- | verschijnt juni | nur 223 | isbn 978 90 5956 781 8
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Geselecteerd als Kinder

••••
NRC

• Brons staat op de Kinderjury Tiplijst 10 t/m 12
• Getipt door de Grote Vriendelijke Podcast

Brons | Over glimmende schatten in mistige moerassen | Linda Dielemans & Sanne te Loo
ISBN 978 90 5956 894 5 | Prijs € 19,99
42
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boekenweek Thematitels 2020
Bestel deze
titels nu met
aanbiedingskorting

‘Dit boek is een mooie combinatie van vroeger en nu,
van feitjes, weetjes en bijzonderheden én prachtige illustraties
van de bekendste kastelen in Nederland en Vlaanderen.’
Kiddo
Kasteel in zicht! | Ida Schuurman & Irene de Goede | ISBN 978 90 5956 721 4 | prijs € 17,43
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ANNA LÁNG is een Hongaarse grafisch ontwerper en illustrator. Haar opleiding volgde ze aan de Hongaarse Universiteit voor Schone Kunsten.
Momenteel woont en werkt ze op Sardinië en in Milaan. Ze doet opdrachten
voor reclamebureaus, het nationale theater van Boedapest en het tijdschrift
Dragonfly.
44
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Alles wat je moet weten over het
verzorgen van magische dieren
Oké, dus je hebt een magisch dier in huis
gehaald, maar hoe verzorg je je eenhoorn of
feniks eigenlijk? Wat doen ze graag? Wat eten
ze? Hoe win je hun vertrouwen? Dit handboek
voor verzorgers van magische dieren is
geschreven door een zeer professionele
magische dierenverzorger, dus honderd
procent betrouwbaar. Nadat je alles hebt
gelezen over kleine en grote magische dieren
en de vijf gouden regels kent, kun je achterin
het boek de eindtoets maken en slagen als
volleerd verzorger van magische dieren.

8+ fictie

Dit is geen saai lesboek; de prachtige
tekeningen nemen je mee langs de meest
opmerkelijke wezens en weetjes. Wist je
bijvoorbeeld dat je vrienden kunt worden
met een karbonkel door knikkers bij zijn hol
achter te laten? Of dat je nooit teveel parfum
moet dragen in de buurt van een cerberus?
Eerder verschenen:

• Vervolg op het succesvolle Het Complete Drakenboek
• Bekroonde illustrator
• Korte hoofdstukken, leuk om voor het slapengaan
samen te lezen en ontdekken
€ 15,- • 978 90 5956 041 3
Gebonden

Magische dieren | handboek voor verzorgers
oorspr. titel: Il Grande Libro delle Creature Fantastiche | Giuseppe D'Anna | Anna Láng
formaat 27 x 30 cm | omvang 64 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 15,verschijnt juli | nur 334, 280 | isbn 978 90 5956 434 3
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De pers over Pop-up dinosaurussen:
‘Dinosaurussen komen tot leven in dit
pop-upboek voor dinofans van alle
leeftijden. Vijftien ongelofelijke dinopopups, van ankylocaurus tot velociraptor,
en van de geliefde tyrannosaurus tot de
bizarre elasmosaurus.’
Libris

‘Perfect voor kleine kinderhandjes …
een eerste kennismaking voor jonge
dinofielen die hen inspireert om verder
te kijken en meer te leren.’
Kirkus Reviews

‘Een onwijs leuk boekje voor de
allerkleinste dino-fans.’
Babies Kitchen

46
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sen:

Mythische monsters
uit de oudheid in 3D!

in dit
alle
opopaptor,
tot de

Een groene Medusa wiens slangenhaar bijna
van het papier kruipt, wezens uit de mythen
van de oude Grieken en Egyptenaren, uit
Japan en Scandinavië – ze poppen allemaal
naar boven in dit mystieke en leerzame
boekje voor de kleintjes. Monsters uit de
geschiedenis van over de hele wereld knallen
van het papier.

es …
onge
erder

Vanaf
4 jaar

e

Eerder verschenen:

• Sluit aan op het thema van De Kinderboekenweek
• Kleurrijk en aansprekend pop-up boek

€ 15,99 • 978 90 5956 967 6
Gebonden

• Van Owen Davey, illustrator voor The New York Times
Pop-up Mythische Monsters | 15 ongelofelijke pop-ups
oorspr. titel: My first pop-up mythological monsters | Owen Davey | formaat 18x18 cm
omvang 30 pag. | uitvoering gebonden met pop-uppagina’s | prijs € 15,99
verschijnt september | nur 223 | isbn 978 90 5956 999 7
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De pers over Coole kikkers:
‘Alle kikkers zijn prachtig,
in een moderne vorm naar
de natuur getekend door
Owen Davey. Hij heeft alles
tot in detail weergegeven…’
De leestafel

‘Dit boek is een
pareltje om te zien.’
NBD Biblion

oWEN DAVEY is een bekroond schrijver en illustrator van prachtige en grappige
non-fictie-prentenboeken. Zijn boeken verschijnen over de hele wereld of,
zoals hij zelf zegt, op elk continent behalve Antarctica. Hij is illustrator van de
populaire game Two Dots en werkte onder meer voor The New York Times.
48
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Neem een duik in Davey's weelderige
wereld van octopussen

6+
non-fictie

kikkers:

chtig,
m naar
door
eft alles
even…’

n
en.’

Wist je dat octopussen drie harten hebben
en donutvormige hersenen? En dat ze heel
intelligent zijn en soms zelfs gereedschap
gebruiken? Er zijn ruim 300 soorten
octopussen, dus er valt genoeg te ontdekken
over deze bijzondere wezens met hun vele
armen!

Eerder verschenen:

Eerder verschenen:

€ 17,- • 978 90 5956 732 0
Gebonden

€ 17,- • 978 90 5956 809 9
Gebonden

Eerder verschenen:

• Spreadbrede illustraties van sierlijke octopussen
• 6e boek in deze kleurrijke dierenreeks
• Wereldwijd bekende en prijswinnende illustrator
€ 17,- • 978 90 5956 952 2
Gebonden

Ongelofelijke octopussen | oorspr. titel: Obsessive about octopusses | Owen Davey
formaat 23x29 cm | omvang 40 pag. | uitvoering gebonden | prijs € 17,- | verschijnt juli
nur 223 | isbn 978 90 5956 549 4
49

BROCHURE_ZOMER-2020-06.indd 49

03-03-20 11:12

VASSILIKI TZOMAKA komt oorspronkelijk uit Griekenland. Ze groeide op in
het Midden-Oosten en het Verenigd Koninkrijk. Ze studeerde kunst,
design & boek aan de Colchester School of Art en werkt sindsdien als
freelance grafisch ontwerper en illustrator en als docent grafisch ontwerp
aan de Cambridge School of Art.
50
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Zoek en kom alles te weten over
wat zich verstopt in de woestijn
Hoe overleven dieren en planten in de
woestijn? Om aan water en voedsel te
komen, bedenken ze de slimste dingen.
Alleen de allersterksten kunnen hier
overleven. En wist je dat er ook ijskoude
woestijnen zijn?

6+
non-fictie

Verbaas je over de droogste landschappen
ter wereld: van de Mojavewoestijn tot de
Sahara en van Antarctica tot de Patagonische
woestijn. Maak kennis met de planten en
dieren in deze unieke wereld: van agave tot
Anna’s kolibrie, van mara tot muildierhert en
van zilvermier tot zwarte neushoorn.

• Ruim 300 bijzondere planten, insecten, reptielen, vogels en zoogdieren
• Alles over overlevingstactieken, nachtleven, de voedselketen
en eten en gegeten worden
• Uniek geïllustreerde platen waarop je steeds iets nieuws ziet

Wat er leeft in de woestijn | oorspr. titel: Hoot & Howl across the Desert
Vassiliki Tzomaka | formaat 23 x 30 cm | omvang 56 pag. | uitvoering gebonden
prijs € 17,99 | verschijnt juni | nur 223 | isbn 978 90 5956 268 4
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culinair
Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 907 2
Brenda Bas

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 919 5
Dosia Brewer

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 994 2
Arthur Le Caisne

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 874 7
Bettina Campolucci Bordi

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 884 6
Antonio Carluccio

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 886 0
Gwenn Danis

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 473 2
delicious.

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 704 7
delicious.

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 670 5
delicious.

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 595 1
delicious.

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 513 5
delicious.

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 865 5
delicious.

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 943 0
delicious.

Prijs € 39,99
ISBN 978 90 5956 978 2
Fuchsia Dunlop

Prijs € 19,99
isbn 978 90 5956 863 1
Tijn Elferink

Prijs € 37,ISBN 978 90 5956 818 1
Sabrina Fauda-Rôle

Prijs € 18,99
ISBN 978 90 5956 853 2
Fever-Tree

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 997 3
Henry Firth & Ian Theasby

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 910 2
Henry Firth & Ian Theasby

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 128 1
Lonny Gerungan

Prijs € 29,99
isbn 978 90 5956 778 8
Erin Gleeson

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 976 8
Erin Gleeson

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 235 6
Harold Hamersma

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 888 4
Lennox Hastie

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 924 9
Jeroen Hazebroek &
Leonard Elenbaas
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culinair

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 835 8
Jeroen Hazebroek &
Leonard Elenbaas

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 872 3
Jeroen Hazebroek

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 750 4
Jeroen Hazebroek &
Leonard Elenbaas

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 597 5
Jeroen Hazebroek &
Leonard Elenbaas

Prijs € 37,ISBN 978 90 5956 986 7
Fergus Henderson &
Trevor Gulliver

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 779 5
Jacques Hermus

Prijs € 15,99
ISBN 978 90 5956 728 3
Claire van den Heuvel &
Vera van Haren

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 665 1
Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

Prijs € 22,ISBN 978 90 5956 405 3
Karine Hoenderdos

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 799 3
Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

Prijs € 22,99
ISBN 978 90 5956 890 7
Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 649 1
Madhur Jaffrey

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 903 4
Pascal Jalhay

Prijs € 22,ISBN 978 90 5956 619 4
Janine & Annemieke Jansen

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 868 6
Janine & Annemieke Jansen

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 914 0
Jeroen Jansen

Prijs € 37,isbn 978 90 5956 852 5
Anna Jones

Prijs € 45,ISBN 978 90 5956 632 3
Frans M. de Jong

Prijs € 27,99
isbn 978 90 5956 929 4
Bethany Kehdy

Prijs € 32,isbn 978 90 5956 920 1
Laurent Med Khellout

Prijs € 39,99
ISBN 978 90 5956 640 8
Peter Klosse &
Angélique Schmeinck

Prijs € 32,isbn 978 90 5956 937 9
Michael Koch & Guido Schmelich

Prijs € 27,isbn 978 90 5956 383 4
Koffietijd

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 900 3
Nils Koster

Prijs € 17,99
ISBN 978 90 5956 905 8
La Place

BROCHURE_ZOMER-2020-06.indd 55

55

03-03-20 11:13

culinair
Prijs € 14,95
isbn 978 90 5956 734 4
Raymond van der Laan

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 908 9
Valli Little

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 834 1
Giorgio Locatelli

Prijs € 35,ISBN 978 90 5956 715 3
Ria Loohuizen

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 837 2
Oogstkoken

Prijs € 34,99
ISBN 978 90 5956 954 6
Hans Offringa & Becky Offringa

Prijs € 37,ISBN 978 90 5956 466 4
Yotam Ottolenghi & Sami Tamimi

Prijs € 37,ISBN 978 90 5956 614 9
Yotam Ottolenghi & Ramael Scully

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 740 5
Yotam Ottolenghi & Sami Tamimi

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 379 7
Yotam Ottolenghi

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 538 8
Yotam Ottolenghi

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 826 6
Yotam Ottolenghi

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 758 0
Yotam Ottolenghi & Helen Goh

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 992 8
Yotam Ottolenghi

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 408 4
Marcus Polman

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 099 4
Mirjam van der Rijst, Martien
Holzappel & Harold Pereira

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 135 9
Ella Risbridger

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 652 1
Saskia Roeda

Prijs € 29,95
ISBN 978 90 5956 847 1
Annette van Ruitenburg e.a.

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 875 4
Nigel Slater

Prijs € 39,99
isbn 978 90 5956 488 6
Nigel Slater

Prijs € 10,ISBN 978 90 5956 958 4
Nigel Slater

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 962 1
Nigel Slater

Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 631 6
Machteld Smid

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 585 2
Meera Sodha
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culinair

‘Roden is geweldig, meer dan wie ook heeft zij met respect voor de geschiedenis
en de mensen de Arabische keuken op de kaart gezet.’ NRC
Claudia Roden is de auteur van vele cultuur-historische kookboeken.
Ze had een kookprogramma op de bbc, werd en wordt over de hele
wereld uitgenodigd om te spreken over gastronomie en heeft allerlei
onderscheidingen gekregen, in Nederland bijvoorbeeld de Prins Claus
Prijs (1999) en de Johannes van Dam prijs (2012).

9 789059 560932
isbn 978 90 5956 045 1

Roden_Arabesque_WT.indd 1

isbn 978 90 5956 925 6

isbn 978 90 5956 627 9

CLAUDIA
RODEN

Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!

De smaken van Spanje is een onuitputtelijke schatkamer van gerechten die van de ene generatie
op de andere zijn overgeleverd: simpele tapas, verrukkelijke soepen, schaal- en schelpdieren,
vlees- en wildgerechten, glorieuze paella’s, feestelijke bonengerecht en verfijnde desserts.
Claudia Roden bereist daarbij alle delen van het land: van Galicië tot Andalusië en van de
Balearen tot de Canarische Eilanden. Haar heldere, elegante en humoristische stijl is een genot
voor de lezer.

ARABESQUE

De smaken van Spanje is alomvattend en tijdloos. Het is een van de belangrijkste boeken die in
de afgelopen decennia over deze geweldige keuken verschenen zijn. Ook dit boek zal een klassieker worden – onmisbaar voor de liefhebber en voor elke serieuze kok.

‘Nu kan ik de Spaanse keuken toevoegen aan de lange lijst van onderwerpen waarop
Claudia Roden letterlijk de hoogste autoriteit is. Ik vertrouw Claudia blindelings op
welke culinaire reis dan ook. Haar recepten en verhalen zijn een feest.’
Yotam Ottolenghi
‘Een groot, prachtig boek vol heerlijke recepten en verhalen, geschreven door de
nestor van de gastronomische literatuur.’ Jamie Oliver
Claudia Roden is de auteur van vele cultuur-historische kookboeken.
Ze had een kookprogramma op de bbc, werd en wordt over de hele
wereld uitgenodigd om te spreken over gastronomie en heeft allerlei
onderscheidingen gekregen, in Nederland bijvoorbeeld de Prins Claus
Prijs (1999) en de Johannes van Dam prijs (2012).

De keukens van Marokko, Turkije en Libanon
isbn 978 90 5956 627 9

isbn 978 90 5956 093 2

Roden_Spanje_WT.indd 1

Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!

De naam Claudia Roden wordt met eerbied uitgesproken tot in de hoogste gastronomische kringen. Vele chef-koks en historici zijn aan haar schatplichtig. Roden legt
mondeling doorgegeven recepten vast, traceert de herkomst ervan, ontrukt gerechten
aan de vergetelheid en reconstrueert kooktradities van volkeren rondom de Middellandse Zee – Joden en Arabieren, Spanjaarden en Italianen.
De smaken van Italië is een bekroonde klassieker. Toen het boek in 1989 voor het eerst verscheen, maakte het al een enorme indruk. Sindsdien bleef het het meest gezaghebbende én
het meest toegankelijke kookboek over een van de lekkerste keukens van de wereld. Claudia
Roden reisde voor haar onderzoek door heel Italië, en trok zowel door steden als door het
platteland om de lokale specialiteiten van elk gebied te ontdekken.

DE SMAKEN
VA N S P A N J E

Veel tijd bracht ze door in restaurants, maar ook in privékeukens – niet alleen om te zien hoe
er wordt gekookt, maar ook om te luisteren naar de bijbehorende verhalen. De gerechten in
De smaken van Italië zijn eenvoudig, onverwacht, zalig en onweerstaanbaar – een combinatie
van de keukens van het platteland, de boerenkeuken en de ‘grote gerechten’ van de adel.

‘Zoals Roden schrijft over eten, is maar weinigen gegeven.
Elk gerecht wordt zorgvuldig ingebed in de cultuur waaruit het is voortgekomen,
elk recept voorzien van een persoonlijke inleiding plus praktische tips.’
Janneke Vreugdenhil in NRC . NEXT

De boeken van Claudia Roden zijn standaardwerken met zoveel kennis, een rijkdom aan
verhalen en prachtige recepten.’ Merijn Tol (kookboekenauteur en delicious.-redacteur)
Claudia Roden is de auteur van vele cultuur-historische kookboeken.
Ze had een kookprogramma op de bbc, werd en wordt over de hele
wereld uitgenodigd om te spreken over gastronomie en heeft allerlei
onderscheidingen gekregen, in Nederland bijvoorbeeld de Prins Claus
Prijs (1999) en de Johannes van Dam prijs (2012).

9 789059 566279

9 789059 560451

isbn 978 90 5956 925 6

11-10-19 13:41

isbn 978 90 5956 045 1

isbn 978 90 5956 093 2

Roden_Italie_WT.indd 1

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 045 1
Claudia Roden

Prijs € 32,isbn 978 90 5956 867 9
Philip Ball

Prijs € 12,ISBN 978 90 5956 857 0
Einhard Bezze

Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!

De naam Claudia Roden wordt met eerbied uitgesproken tot in de hoogste gastronomische kringen. Vele chef-koks en historici zijn aan haar schatplichtig. Roden legt
mondeling doorgegeven recepten vast, traceert de herkomst ervan, ontrukt gerechten
aan de vergetelheid en reconstrueert kooktradities van volkeren rondom de Middellandse Zee – Joden en Arabieren, Spanjaarden en Italianen.
De joodse keuken vertelt de geschiedenis van het joodse volk aan de hand van de joodse
keuken. De achthonderd recepten in dit monumentale werk zijn de schatten die Claudia
Roden verzamelde uit de diaspora, de verspreiding van de joodse gemeenschappen over de
hele wereld. Ze reisde, proefde, keek toe, verzamelde recepten en sprak met koks, marktkooplieden en mensen die de gerechten uit de overlevering kennen. Het resultaat zijn de
magnifieke verhalen, anekdotes en recepten in dit boek.

DE SMAKEN
VA N I T A L I E

‘Zoals Roden schrijft over eten, is maar weinigen gegeven. Elk gerecht wordt
zorgvuldig ingebed in de cultuur waaruit het is voortgekomen, elk recept voorzien van
een persoonlijke inleiding plus praktische tips.’ Janneke Vreugdenhil in NRC . NEXT
over De Joodse keuken
‘Roden is geweldig, meer dan wie ook heeft zij met respect voor de geschiedenis
en de mensen de Arabische keuken op de kaart gezet.’ NRC

De boeken van Claudia Roden zijn standaardwerken met zoveel kennis, een rijkdom aan
verhalen en prachtige recepten.’ Merijn Tol (kookboekenauteur en delicious.-redacteur)
Claudia Roden is de auteur van vele cultuur-historische kookboeken.
Ze had een kookprogramma op de bbc, werd en wordt over de hele
wereld uitgenodigd om te spreken over gastronomie en heeft allerlei
onderscheidingen gekregen, in Nederland bijvoorbeeld de Prins Claus
Prijs (1999) en de Johannes van Dam prijs (2012).

Streek voor streek
isbn 978 90 5956 045 1

isbn 978 90 5956 925 6

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 093 2
Claudia Roden

CLAUDIA
RODEN

11-10-19 13:43

Roden_Joodse keuken_WT.indd 1

isbn 978 90 5956 093 2

Prijs € 22,ISBN 978 90 5956 813 6
Marcus Wareing e.a.

CL AUDIA RODEN DE JOODSE KEUKEN

NIGELL A L AWSON

CLAUDIA
RODEN

De naam Claudia Roden wordt met eerbied uitgesproken tot in de hoogste gastronomische kringen. Vele chef-koks en historici zijn aan haar schatplichtig. Roden legt
mondeling doorgegeven recepten vast, traceert de herkomst ervan, ontrukt gerechten
aan de vergetelheid en reconstrueert kooktradities van volkeren rondom de Middellandse Zee – Joden en Arabieren, Spanjaarden en Italianen.

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 944 7
Nathalie Barones van Verschuer

CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN ITALIE

‘Rodens grote gave is dat zij niet alleen een keuken tevoorschijn tovert, maar de
hele cultuur waaraan deze ontspringt. Ik ben dol op Claudia Roden – ze is geniaal.’

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 977 5
Meera Sodha

CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN SPANJE

Claudia Roden keert in Arabesque terug naar Turkije, Libanon en Marokko en gaat op speurtocht naar nieuwe en oude receptuur uit die landen. Tevens doet zij een poging om erachter
te komen hoe de kookstijlen zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw, toen zij deze keukens
voor het eerst onder onze aandacht bracht, hebben ontwikkeld. Het resultaat is een eerbetoon
aan de culinaire tradities en de hedendaagse keuken van deze fascinerende landen – van de
mezze-gerechten uit Turkije en de zoete deegwaren uit Libanon tot de onmiskenbare smaken
en specerijen van Marokko. Claudia Roden schreef in haar onnavolgbare stijl een enthousiast
en beeldend boek vol verhalen, herinneringen en verrukkelijke gerechten.

CL AUDIA RODEN ARABESQUE

Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!
De naam Claudia Roden wordt met eerbied uitgesproken tot in de hoogste gastronomische kringen. Vele chef-koks en historici zijn aan haar schatplichtig. Roden legt
mondeling doorgegeven recepten vast, traceert de herkomst ervan, ontrukt gerechten
aan de vergetelheid en reconstrueert kooktradities van volkeren rondom de Middellandse Zee – Joden en Arabieren, Spanjaarden en Italianen.

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 736 8
Meera Sodha

9 789059 569256

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 722 1
Nadia Zerouali & Merijn Tol

CLAUDIA
RODEN
DE JOODSE
KEUKEN

800 authentieke recepten uit de diaspora

isbn 978 90 5956 627 9

11-10-19 13:42

11-10-19 13:43

Prijs € 34,99
ISBN 978 90 5956 925 6
Claudia Roden

Prijs € 12,ISBN 978 90 5956 841 9
Meike Bosch

Prijs € 12,ISBN 978 90 5956 840 2
Georg Quedens

Prijs € 22,ISBN 978 90 5956 842 6
Detlef Singer

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 648 4
Daniela Strauss

Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 776 4
Klaus Richarz & Alfred Limbrunner

Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 775 7
Klaus Richarz & Alfred Limbrunner

Prijs € 16,ISBN 978 90 5956 939 3
Frank Hecker

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 941 6
Lauren Camilleri & Sophia Kaplan

natuur & groen

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 627 9
Claudia Roden
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natuur & groen

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 973 7
Ton Denters

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 771 9
Igor Josifovic & Judith de Graaff

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 996 6
Igor Josifovic & Judith de Graaff

Prijs € 21,ISBN 978 90 5956 972 0
Alex Mitchell

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 604 0
Edwin Giesbers

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 657 6
Edwin Giesbers

Prijs € 27,99
ISBN 978 90 5956 271 4
Edwin Giesbers

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 913 3
Caro Langton & Rose Ray

Prijs € 34,99
ISBN 978 90 5956 922 5
Arie Koster

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 709 2
Roots

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 700 9
Roots

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 881 5
Roots

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 953 9
Roots

Prijs € ?,ISBN 978 90 5956 271 4
Roots

Prijs € 27,50
isbn 978 90 5956 724 5
Paul Böhre & Joris De Raedt

Prijs € 32,isbn 978 90 5956 963 8
Graeme D. Ruxton

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 971 3
Natscha Boudewijn

Prijs € 22,isbn 978 90 5956 947 8
Sian Tucker

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 212 7
Julia Watkins
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Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 849 5
Frans X. Plooij &
Xaviera Plas-Plooij

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 885 3
Xaviera Plas-Plooij

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 850 1
Xaviera Plas-Plooij

Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 873 0
Martijn van Calmthout
& Govert Schilling

Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 746 7
George van Hal

Prijs € 19,99
Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 957 7
isbn 978 90 5956 701 6
George van Hal & Ans Hekkenberg KIJK

Prijs € 17,99
isbn 978 90 5956 891 4
KIJK

Prijs € 15,isbn 978 90 5956 669 9
KIJK

Prijs € 29,99
isbn 978 90 5956 909 6
Rod Pyle

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 760 3
Govert Schilling

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 711 5
Govert Schilling

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 956 0
Govert Schilling

Prijs € 39,99
ISBN 978 90 5956 946 1
Govert Schilling

oei, ik groei!

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 848 8
Hetty van de Rijt, Frans X. Plooij
& Xaviera Plas-Plooij

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 931 7
Xaviera Plas-Plooij

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 851 8
Xaviera Plas-Plooij

wetenschap & techniek

Prijs € 39,99
isbn 978 90 5956 862 4
Govert Schilling
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geschiedenis & cultuur

Prijs € 29,99
isbn 978 90 5956 915 7
Ernesto Assante

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 899 0
Andrea Brugi

Prijs € 27,isbn 978 90 5956 982 9
Robin Cohen

Prijs € 34,99
isbn 978 90 5956 945 4
Gees R. van Hemert

Prijs € 39,50
ISBN 978 90 5956 801 3
Frans Lanting

Prijs € 32.ISBN 978 90 5956 879 2
Frans Lemmens

Prijs € 15,99
ISBN 978 90 5956 979 9
Frans Lemmens

Prijs € 32,isbn 978 90 5956 763 4
Frans Lemmens

Prijs € 32,
isbn 978 90 5956 764 1
Frans Lemmens

Prijs € 34,99
isbn 978 90 5956 906 5
Markus Mauthe

Prijs €34,99
ISBN 978 90 5956 860 0
National Geopgrahic

Prijs € 22,ISBN 978 90 5956 883 9
Tim Voors

Prijs € 29,99
isbn 978 90 5956 858 7

gezondheid
Prijs € ?,ISBN 978 90 5956 141 0
Annemieke Jansen & Joris Vermeulen
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zeesla vissenvoer? Al eens zelf chocopasta gemaakt? Madeliefjes en paardenbloemen zijn heerlijk in de sla en brandnetels
gaan natuurlijk in de heksensoep! Rond verschillende thema’s
en omgevingen hebben Erica Bakker en Ellen van den Broek
een wildplukboek voor kinderen en andere beginnende wildplukkers gemaakt. Ze vertellen waar je welke gangbare eetbare
bloemen, planten en vruchten kunt vinden en wat je ermee kunt
doen. Een boek dat laat zien wat er buiten de deur allemaal
voor leuks en lekkers te vinden is. Met prachtige tekeningen,
bijzondere activiteiten en eenvoudige maar verrassend lekkere

Hoe

k i n d

Bouwine Bergsma & Adriaan Bijloo

Wist je dat je van rozenbottels jeukpoeder kunt maken? En van

alles begon
VAN OERFLITS
TOT NU

recepten.

Hoe

Erica Bakker en Ellen van den Broek ondernamen met hun kinderen
veel buitenactiviteiten. De herinneringen daaraan vormden de aan-

&

alles begon

leiding voor dit boek waarin ze de kennis van al die jaren verzameld
hebben. Rachelle Klaassen studeerde aan de Design Academy en
combineert haar liefde voor de natuur en talent voor tekenen in dit
boek.
‘Alles wat u altijd al wilde weten over speurtochten. (…)
Samengesteld door twee cracks, die er een echt gezinsboek van
hebben gemaakt. ’
J/M

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 587 6
Erica Bakker e.a.

Prijs € 22,Prijs € 14,99
ISBN 978 90 5956 354 4
ISBN 978 90 5956 970 6
Bouwine Bergsma & Adriaan Bijloo Wade Bradford

Prijs € 16,99
ISBN 978 90 5956 969 0
Lucie Brunellière

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 869 3
Dieter Braun

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 772 6
Dieter Braun

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 864 8
Dieter Braun

Prijs € 16,ISBN 978 90 5956 904 1
Mia Cassany

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 876 1
Francesca Cosanti

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 935 5
Francesca Cosanti

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 770 2
Fleur Daugey

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 952 2
Owen Davey

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 870 9
Owen Davey

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 809 9
Owen Davey

Prijs € 16,ISBN 978 90 5956 967 6
Owen Davey

Prijs € 12,99
ISBN 978 90 5956 936 2
Gabby Dawnay

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 974 4
Dr Michelle Dickinson

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 894 5
Linda Dielemans

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 730 6
Hélène Druvert

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 878 5
Hélène Druvert

Prijs € 25,99
ISBN 978 90 5956 147 2
Hélène Druvert

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 921 8
Sangma Francis & Lisk Fenk

Prijs € 18,99
ISBN 978 90 5956 291 2
Martin Jenkins

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 917 1
Valter Fogato

Prijs € 16,99
ISBN 978 90 5956 948 5
Jen Green

j e u g d

Bouwine Bergsma & Adriaan Bijloo
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j e u g d

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 716 0
William Grill

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 795 5
William Grill

Prijs € 19,99
Prijs € 19,99
Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 820 4
ISBN 978 90 5956 767 2
ISBN 978 90 5956 221 9
Charlotte Guillain & Yuval Zommer Charlotte Guillain & Yuval Zommer Jules Howard

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 016 1
Robert Hunter

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 861 7
Robert Hunter

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 822 8
Arwen Kleyngeld

Prijs € 16,99
ISBN 978 90 5956 949 2
Arwen Kleyngeld

prijs € 12,50
isbn 978 90 5956 783 2
Sander Koenen & André Kuipers

prijs € 15,isbn 978 90 5956 866 2
André Kuipers

Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 805 1
André Kuipers

Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 811 2
André Kuipers

Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 780 1
André Kuipers

prijs € 15,isbn 978 90 5956 787 0
André Kuipers

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 041 3
Frederica Magrin

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 901 0
Charlotte Milner

Prijs € 16,99
ISBN 978 90 5956 209 7
Charlotte Milner

Prijs € 19,ISBN 978 90 5956 034 5
Lily Murray

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 671 2
Roots

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 855 6
Roots

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 918 8
Francesca Sanna

Prijs € 13,ISBN 978 90 5956 043 7
Iris Schürmann-Mock

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 721 4
Ida Schuurman & Irene Goede

Prijs € 12,ISBN 978 90 5956 641 5
Britta Teckentrup
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Prijs € 12,isbn 978 90 5956 668 2
Britta Teckentrup

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 877 8
Iris Volant & Jarom Vogel

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 998 0
Martijn Wauters

Prijs € 12,isbn 978 90 5956 889 1
Britta Teckentrup

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 916 4
Britta Teckentrup

de in deze brochure vermelde prijzen en verschijningsdata zijn onder voorbehoud.
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Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 968 3
Britta Teckentrup

j e u g d

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 819 8
Britta Teckentrup
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Heeft u nog voldoende voorraad?

€32,ISBN 978 90 595 6826 6
Yotam Ottolenghi
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