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Geachte boekhandelaar,
Terwijl ik dit schrijf en terwijl wij bij Fontaine al volop in zomerse sferen zijn door de fantastische
nieuwe titels die we voor u in petto hebben later dit jaar, bent u met de antwoorden op vele vragen
bezig. Wanneer mogen we weer open? Wanneer kunnen wij weer doen waar we goed in zijn: met
vuur en verve boeken aanraden en verkopen aan het lezende publiek? Wanneer worden wij weer
boekhandelaar in plaats van fietskoerier, inpakmedewerker en webshopretailer? Wanneer wordt alles
weer ‘normaal’?
Het antwoord op deze vragen heb ik niet voor u, maar we proberen wél om met u mee te denken.
Door boeken later in het jaar te laten verschijnen, door iedereen in onze omgeving op te roepen om
vooral toch lokaal te kopen en u – de onmisbare boekhandel – te steunen waar het kan. Want meer
dan ooit, in deze idiote tijd, waarin zelfs boekhandels – die toch echt voedsel voor de geest bieden – de
deuren hebben moeten sluiten, moeten we elkaar helpen.
En bij Fontaine doen we dat op de enige manier die binnen onze macht ligt: door boeken uit te geven
die het publiek wil kopen, die voorzien in een behoefte. Ik kan op deze plek alle parels die we voor u
hebben uitlichten, maar u vindt ze op de komende pagina’s. Net zoals de titels die u – heel begrijpelijk
– door de sluiting wellicht over het hoofd heeft gezien.
In deze wereld waarin niks meer normaal is, weet ik een ding zeker: boeken blijven. Mensen blijven lezen,
nu wellicht wel meer dan ooit tevoren. En laten we dat koesteren, terwijl we wachten op het antwoord
op die ene vraag. Tot die tijd: #kooplokaal #steunjeboekhandel

WITH GRAIN

Spaghetti with anchovies
and olives
Francis Wehkamp
Uitgever Fontaine Uitgevers

In Naples and Sicily, they have an aristocratic cucina nobile, but it is their cucina
povera (povera means ‘poor’) that has the richest flavours. These spaghetti poveri are
for anchovy lovers like me. I often make it for myself and have all the ingredients at
hand in the cupboard. Use good-tasting olives, such as Italian Taggiasche or Greek
Kalamata.

Serves 3
4–5 garlic cloves, chopped
1/2–1 fresh hot red chilli, seeded and finely chopped, or a good pinch of chilli pepper
60g anchovy fillets in oil from a jar, drained and chopped
100g pitted black olives, cut into pieces
bunch (25g) of flat-leaf parsley, leaves chopped
250g spaghetti
salt
6 tbsp extra virgin olive oil
Get all the ingredients chopped and ready before putting the spaghetti into boiling
salted water.
In a wide frying pan, heat the garlic in 2 tablespoons of the oil over low heat for a few
seconds, until the aroma rises. Add the chilli and anchovies and cook, stirring until
the anchovies ‘melt’ into the oil. Take off the heat and add the olives and parsley.
When the pasta is cooked al dente, drain and transfer to the pan with the sauce.
Add the remaining oil and mix very well.
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Claudia Roden:
terug van nooit weggeweest!
Page 25

Recipe spread
Simple clean, easy to digest recipe
typesetting
Full bleed photography to give maximum
impact and colour

Ze is 84, maar werkt nog bijna
dagelijks aan haar omvangrijke
oeuvre van kookboeken en
culinairantropologisch werk. De naam
Claudia Roden wordt met eerbied
uitgesproken tot in de hoogste
gastronomische kringen. Vele chefkoks
en historici zijn haar schatplichtig.
Roden legde mondeling doorgegeven
recepten vast, traceerde de herkomst
ervan, ontrukte gerechten aan de
vergetelheid en reconstrueerde
kooktradities van volkeren rondom de
Middellandse Zee – Joden en Arabieren,
Spanjaarden en Italianen. Haar boeken
groeiden uit tot standaardwerken,
zijzelf tot culinaire peetmoeder van
chefs als Yotam Ottolenghi, Nigella
Lawson en Jamie Oliver.
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‘Roden is geweldig, meer dan

dat is maar weinigen gegeven.

wie ook heeft zij met respect

Elk gerecht wordt zorgvuldig

voor de geschiedenis en de

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.

‘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).
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Ook van Claudia Roden:
CLAUDIA
RODEN

CL AUDIA RODEN DE JOODSE KEUKEN

‘Zoals Roden schrijft over eten,

800 authentieke recepten uit de diaspora

9 789059 569256
isbn 978 90 5956 093 2

isbn 978 90 5956 627 9
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inleiding plus praktische tips.
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NRC Handelsblad

voorzien van een persoonlijke

€ 34,99 • 978 90 5956 925 6
612 pag.

aangename toon, die nooit
verveelt en nooit belerend is.’

Janneke Vreugdenhil in
NRC.next over De Joodse keuken

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 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.

zijn standaardwerken met zoveel
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

kennis, een rijkdom aan verhalen
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).

en prachtige recepten.’
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CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN SPANJE

‘De boeken van Claudia Roden
Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!

En dat alles op een bijzonder

CLAUDIA
RODEN
DE SMAKEN
VA N S P A N J E

9 789059 560451

Roden_Spanje_WT.indd 1

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.
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).

This little salad, a thrilling mix of flavours, textures and colours that is almost too
glorious to look at, is a speciality of Gaziantep, a Turkish city on the border with
Syria, famous for its gastronomy. If you don’t have pomegranate seeds, never mind.
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€ 29,99 • 978 90 5956 045 1
512 pag.

CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN ITALIE

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.

Green olive, walnut
and pomegranate salad

Serves 4

isbn 978 90 5956 093 2

Nu, circa 25 jaar nadat haar laatste boek
werd uitgegeven, is MED het resultaat van
jarenlang zoeken naar recepturen, testen van
gerechten en noteren van verhalen uit de
landen rondom de Middellandse zee. In haar
eigen stijl weet Claudia Roden de eetcultuur
tot leven te brengen in toegankelijke en
aantrekkelijke gerechten.

CLAUDIA
RODEN
DE SMAKEN
VA N I T A L I E

Streek voor streek

9 789059 566279
isbn 978 90 5956 045 1

Haar eerste kookboek schreef ze voor
Egyptische vluchtelingen verspreid over de
wereld, om hen te helpen de belangrijke
elementen van hun cultuur te bewaren. Vijftig
jaar later gelden de standaardwerken van de
Brits-Egyptische Claudia Roden als
inspiratiebron voor moderne topchefs als
Yotam Ottolenghi en Jamie Oliver.

isbn 978 90 5956 925 6

Merijn Tol (kookboekenauteur
en delicious.-redacteur)
APPETISERS

Reis met Claudia Roden naar de
landen rondom de Middellandse zee!

DE JOODSE
KEUKEN

isbn 978 90 5956 925 6

Roden_Italie_WT.indd 1
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100g good-quality pitted green olives in brine, drained

€ 29,99 • 90 5956 627 9
504 pag.

50g walnuts
3 spring onions, chopped
bunch (25g) of flat-leaf parsley, leaves chopped

Definitieve
omslag
volgt

2 tbsp extra virgin olive oil
1 tbsp lemon juice
2 tbsp pomegranate molasses
Claudia Roden: de grande dame van
de internationale culinaire wereld!

chilli flakes, to taste

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.

3 tbsp pomegranate seeds
Coarsely chop the olives and walnuts, place in a serving dish and mix with the spring
onions and parsley.
In a small bowl, mix the olive oil, lemon juice and pomegranate molasses with a little
salt and chilli flakes to taste. Pour over the olives and walnuts and sprinkle with
pomegranate seeds.

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.

‘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.’
NIGELL A L AWSON

‘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).

CL AUDIA RODEN ARABESQUE

salt, to taste

CLAUDIA
RODEN
ARABESQUE

• auteursbezoek aan Amsterdam november 2021 (indien mogelijk)

Page 32
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9 789059 560932
isbn 978 90 5956 045 1
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isbn 978 90 5956 925 6

De keukens van Marokko, Turkije en Libanon

isbn 978 90 5956 627 9

11-10-19 13:41

€ 29,99 • 978 90 5956 093 2
612 pag.

• online campagne
• veel vrije publiciteit
• POS-materiaal op aanvraag beschikbaar

CLAUDIA RODEN (1936) 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).
8

• auteur beschikbaar voor interviews

Med | Een kookboek | Med | Claudia Roden | formaat 18,9 x 24,6 cm
omvang 320 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 32,00 | verschijnt 2 september 2021
nur 440 | isbn 978 94 6404 081 4
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Mevrouw en meneer Hamersma bundelen
hun krachten in een uniek kookboek!
Mevrouw Hamersma is niet alleen eigenaar
en naamgever van de gelijknamige
kookboekwinkel in de Amsterdamse Pijp, zij
verzorgt ook al bijna tien jaar de gerechten
voor ‘Mevrouw en meneer Hamersma'.
Deze populaire rubriek verschijnt wekelijks in
Het Parool en staat inmiddels ook in AD
Magazine. Daarvoor put mevrouw
Hamersma uit de duizenden kookboeken
waarmee zij zich omringd weet. De door
haar ‘verzamelde recepten’ van collega-koks
en kookboekschrijvers belanden wekelijks bij
ruim 1,4 miljoen huishoudens in de keuken.
Een van de redenen voor dat succes: de
maakbaarheid van de gerechten. In Mevrouw
Hamersma - Verzamelde recepten heeft
mevrouw Hamersma haar vijfenzeventig
lievelingsrecepten gebundeld, inclusief een
aantal klassiekers van eigen hand. En omdat
hij toch in de buurt was, heeft meneer
Hamersma daar bijpassende wijnen bij
uitgezocht. En wie een beetje van wijn houdt,
weet dat dat dan helemaal goed komt.

• mevrouw Hamersma verschijnt wekelijks in
Het Parool en AD Magazine (oplage 1,4 miljoen)

www.mevrouwhamersma.nl

10

@mevrouwhamersma (500)

Mevrouw Hamersma Kookboekwinkel (4200)
Tweewekelijkse nieuwsbrief (2000)

• eigenaar van Mevrouw Hamersma Kookboekwinkel
• mevrouw Hamersma is getrouwd met Harold Hamersma,
de bekendste wijnschrijver van Nederland
© RO B VA N DA M

MEVROUW (KARIN) HAMERSMA (‘mijn artiestennaam’ zegt zij zelf ) kookt al
vanaf haar achttiende, deed La Cuisine Française, reisde de hele wereld over
om te eten, liep stage in restaurants en bij cateraars en brengt het geleerde
inmiddels al bijna 45 jaar in de praktijk. Sinds 2015 weet zij zich omringd door
meer dan 2000 kookboeken uit binnen- en buitenland in haar eigen kookboekwinkel in de Amsterdamse Pijp.

mevrouw Hamersma - Verzamelde recepten | met de wijnen van meneer hamersma
karin hamersma | formaat 19,5 x 24,5 cm | omvang ca. 192 blz. | uitvoering hardcover
prijs € 24,99 | verschijnt augustus 2021 | nur 440 | isbn 978 94 6404 082 1
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‘Dit boek helpt je echt te begrijpen
wat er in je pan (en mond) gebeurt.
De smaakvergelijking verdient absoluut
een plek op de plank naast de
klassiekers als Zout, vet, zuur, hitte.’

The New Yorker
‘Dit kookboek bracht me de
broodnodige vonk qua inspiratie,
smaak en begeleiding na een aantal
vreselijk eentonige maanden in de
keuken. En ik blijf het telkens weer
raadplegen: niet alleen voor de
fantastische recepten vol onverwachte
wendingen, maar ook om te leren
hoe ik al mijn gerechten kan
laten smaken zoals ik dat wil.’

The Washington Post

13

‘De smaakvergelijking is voorbestemd

‘Een zeer briljante prestatie.’

om klassiek te worden: origineel,
verhelderend en het stemt tot nadenken.

Yotam Ottolenghi

Dit boek verandert de manier waarop je
over eten en koken denkt en zal helpen om
al je andere kookboeken zinvol te maken.’

De smaakvergelijking is een toegankelijke gids
die je helpt om elementaire ingrediënten te
verheffen en heerlijke gerechten te bereiden
die telkens de juiste toon weten te raken.
In dit boek duikt moleculair bioloog en
culinair schrijver Nik Sharma diep in de
wetenschap achter smaak. Hij onderzoek aan
de hand van meer dan 100 recepten (die
grotendeels hun oorsprong in de Indiase
keuken vinden) de verschillende
componenten die onze smaakbeleving
beïnvloeden. Onze emoties die een rol
spelen als we koken en eten, ons zicht dat de
kleuren en vormen van ons voedsel
registreert. Geluid, diverse textuurelementen
en de verschillende manieren om ze op te
bouwen. Ook worden de vijf basissmaken
zoet, zuur, bitter, zout, umami en
smaakversterkers als rijkheid (de smaak van
vet) en vurigheid uitgebreid behandeld. Een
spannende en smaakvolle ontdekkingsreis
waarin theorie en praktijk prachtig
vervlochten zijn.

Nigella Lawson
‘Ondanks mijn eigen obsessie voor smaak,
vind ik Nik Sharma's kijk erop heel fascinerend. Zijn boek is diep en verhelderend,
fris en zeer informatief. Dat, gecombineerd
met zijn altijd weelderige eten en verbluffende foto's, maakt De smaakvergelijking
tot een zeer briljante prestatie.’

Yotam Ottolenghi
‘Als je geïnteresseerd bent in smaak
- en dat is elke kok, daar denken we
constant aan - dan is dit boek iets voor
jou. Ik heb in lange tijd niet zoveel
geleerd van één enkel boek. Ik kook

• uitgeroepen tot een van de beste kookboeken van najaar 2020 volgens

me er recept voor recept doorheen.’

The New York Times, Daily Telegraph, Eater, Epicurious, Food & Wine, Saveur,

Diana Henry

CNN Travel, The Kitchn, Chowhound, The Boston Globe, The Chicago Tribune e.a.
• voor de lezers van Over eten en koken van Harold McGee, Zout, vet,

Nik Sharma is de schrijver, fotograaf en receptontwikkelaar achter A Brown
Table, zijn bekroonde blog. Hij werkt onder meer voor The New York Times,
The Guardian, en online platforms seriouseats.com en food52.com. Nik woont
in Santa Monica, Californië.
14

www.abrowntable.com

@abrowntable (89,5K)

@abrowntable (14,1K)

zuur, hitte van Samin Nosrat en De smaakbijbel van Niki Segnit
De smaakvergelijking | De wetenschap achter geweldig koken in meer dan 100 essentiële recepten
oorspronkelijke titel The Flavor Equation | Nik Sharma | formaat 21 x 26 cm
omvang 352 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 39,99 | verschijnt september 2021
nur 400 | isbn 978 94 6404 058 6
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BeterBBQ: perfecte cadeauboekjes
De gasbuitenkeuken wordt vaak alleen voor
het grillen van stoere steaks en burgers
gebruikt. Je steekt hem aan als je thuiskomt en
het is een snelle, fijne manier om dagelijks van
de barbecue te eten. Leonard Elenbaas en
Jeroen Hazebroek nemen je mee op een
grootse kookexpeditie met je eigen gas-BBQ.
Leer grote stukken vlees te bereiden en maak
slim gebruik van temperatuurzones door
bijvoorbeeld een druipschaal of gietijzeren pan
in te zetten. Hazebroek en Elenbaas gebruiken
in dit boek alle ingebouwde mogelijkheden
van het apparaat, zoals de sear/sizzleroosters, bovenrek en spit en laten zien hoe je
van je gas-BBQ een rookoven en een
volwassen buitenoven voor brood en
nagerechten kunt maken. In een korte,
bondige uitleg wordt het dagelijks gebruik en
schoonmaak van de gas-BBQ uitgelegd,
gevolgd door 30 bruikbare recepten voor
zowel kleine groepen als een volle tuin.

LEONARD ELENBAAS is kok en eigenaar van Pure Passie On Tour, waarmee
hij de hele wereld over reist. Hij kookt met de Big Green Egg op locatie van
het Westland tot in Azië.

16

Velen die een kleine Kamado-bbq hebben
aangeschaft gebruiken deze om klein te grillen.
Daar zijn ze ook prima voor geschikt vanwege
het compacte formaat. Er is alleen veel meer te
ontdekken! Met het aanschaffen van een paar
functionele accessoires wordt de Mini, Junior,
MiniMax, Small of Icon een volledig
kookapparaat. Kamado-experts van het eerste
uur Leonard Elenbaas en Jeroen Hazebroek,
bekend van het Kamado-standaardwerk Hete
kolen compleet, nemen je in dit boek bij de
hand. Met een korte, bondige uitleg over
stook- en kooktechnieken en 30 unieke,
bourgondische recepten leer je roken, brood
en pizza bakken en gebruik te maken van de
plancha en de gietijzeren skillet op een kleine
kamado. Op deze manier tover je smaakvolle
kleine gerechten op tafel voor 2 tot 4 personen.

• van de enige echte bbq-goeroes van Nederland
© CHRISTIAN FIELDEN

JEROEN HAZEBROEK is barbecuekok en kookt van jongs af aan op open vuur.
Met zijn bedrijf Het Kookvuur verzorgt hij demonstraties en (online) barbecueworkshops.

voor de barbecuefanaat

BeterBBQ - Groots grillen op de gas-BBQ | Jeroen Hazebroek & Leonard Elenbaas
formaat 14 x 19,5 cm | omvang 96 blz. | UITVOERING hardcover | prijs € 14,99
verschijnt juni 2021 | nur 440 | isbn 978 94 6404 083 8

• door het kleine formaat en de gunstige prijs perfecte cadeauboekjes
• al 40.000 exx. verkocht van de boeken van Hazebroek en Elenbaas
• met heldere instructies, achtergrondinformatie en recepten

BeterBBQ - Keilekker op de kleine kamado | Jeroen Hazebroek & Leonard Elenbaas
formaat 14 x 19,5 cm | omvang 96 blz. | UITVOERING hardcover | prijs € 14,99
verschijnt juni 2021 | nur 440 | isbn 978 94 6404 076 0
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‘Het unieke van Susans
kookboeken is dat haar
gerechten niet alleen voor
iedereen eenvoudig te
bereiden zijn maar

Werelds borrelen met
Susan Aretz

ook nog eens gruwelijk
lekker en origineel.’

Jochem Myjer,
cabaretier & schrijver
‘Susan is die ekte ekte borrel
time next level chick, de
realdeal smulpaap. We gaan
borrelfood beng beng 2021.

Ga met Susan Aretz mee op culinair
borrelavontuur. Want er is wereldwijd nog
zo veel te ontdekken dat ook geweldig lekker
op een borrelplank is. Wat dacht je van
verrassende hapjes als hartige Indiase
crackers, Vietnamese Bánh mì chiên tôm,
Braziliaanse Pão de Queijo, smeuïge
borrelboters en spannende cocktails en
mocktails.
Leg die plank dus maar vast klaar, want vanaf
nu is het altijd én overal borreltijd!

Be ready or go home.’

London Loy,
kookboekschrijver & tv-kok

• van Borreltijd werden meer dan 8.500 ex verkocht!
• 80 fonkelnieuwe recepten, origineel én maakbaar

Als er iemand is die weet hoe je het leven viert dan is het culinaire duizendpoot Susan Aretz wel. Dagelijks laat zij via SusanAretz.nl zien hoe je het leven mooier, leuker en lekkerder maakt. Haar boek Borreltijd werd een instant
thuisborrelsucces en in haar nieuwste borrelbaby trekt ze wederom alles uit
de kast om Nederland culinair te laten genieten.
18

www.SusanAretz.nl

@susanaretz

@susanaretz

© F M I TC H E L L VA N V O O R B E RG E N

• inclusief de lekkerste bites van London Loy, Maureen Tan,
Esther Erwteman, Alex Haupt en Mai Nguyên

wereldwijd borreltijd | reis rond de wereld in 80 bites & drinks | susan aretz
formaat 17 x 24 cm | omvang 144 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 22,99
verschijnt augustus 2021 | nur 440 | isbn 978 90 4682 790 1
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Het culinaire voorjaar van
Fontaine Uitgevers!

Nieuwe recepten uit de succesvolle
keuken van Fatima
• Verschijnt 30 maart – vlak voor
de Ramadan
• Online campagne
• Veel media-aandacht, o.a. in
Allerhande, Vrouw, interview in Viva
• Eerste boek verkocht ruim 25.000 exx
en stond 2 jaar achter elkaar #2
in De Bestseller60

Wereldse smaakmakers
• Verschijnt zodra de boekhandels
weer openen
• De beste smaakcombinaties
van meesterkok Pascal Jalhay
• Met receptuur voor de
doordeweekse thuiskok én
de gevorderde hobbykok
• Inspiratie uit alle windrichtingen

Wereldse smaakmakers | Ruim 75 basisrecepten uit de hele wereld voor sauzen, boemboes,
kruidenmixen, marinades en chutneys | Pascal Jalhay | formaat 18,9 x 24,6 cm
omvang 192 BLZ. | uitvoering hardcover | prijs € 32,00 | verschijnt zsm | nur 440
isbn 978 94 6404 006 7
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uit de keuken van Fatima - ELKE DAG ANDERS | 90 nieuwe RECEPTEN VOOR FAMILIE EN VRIENDEN
Fatima El Irari | formaat 17 x 24 cm | omvang 176 BLZ. | uitvoering hardcover
prijs € 20,99 | verschijnt maart 2021 | nur 440, 442 | isbn 978 90 4682 640 9

‘Één pan, één plaat, één planeet…
En één Anna Jones.’
Yotam Ottolenghi
• Verschijnt 4 maart, gelijk met de UK
• Online campagne
• Veel media-aandacht, o.a. in/via
delicious (11 pag), Margriet, Yoga
Magazine (6 pag), Women’s Health,
JAN, Culy, ELLE Eten, De Hippe
Vegetariër, Vegan foodie

EEN | Over hoe onze manier van eten de wereld kan veranderen | ONE | Anna Jones
formaat 19 x 24,5 cm | omvang 328 BLZ. | uitvoering hardcover | prijs € 34,99
verschijnt 4 maart 2021 | nur 444 | isbn 978 94 6404 043 2
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‘Retelekker’ koken met Sanne Vogel
Vegan koken met De Groene Meisjes
is snel, betaalbaar én makkelijk

• Verschijnt 6 april
• 16 pagina’s, interviews en recepten in
LINDA.loves – verschijnt 2 maart
• Veel media-aandacht, o.a. in/via Flair,
coverinterview in The Visionaire Life
(verspreid met Het Parool),
V’GAN Lifestyle Magazine, JAN ,
100% NL Magazine, Women's Health
• Optreden bij Koffietijd,
interview bij Kunststof

De vier seizoenen van Vogel | Sanne Vogel | formaat 19 x 24,5 cm | omvang 240 BLZ.
uitvoering hardcover | prijs € 32, - | verschijnt 6 april 2021 | nur 440 / 444
isbn 978 94 6404 034 0

• Homemade vegan koken was
nog nooit zo simpel
• De Groene Meisjes trekt
200.000 bezoekers per maand
• Met prachtige, sfeervolle fotografie

De Groene Meisjes: vegan voor iedereen | snel – duurzaam – budgetvriendelijk
Merel Wildschut | formaat 17 x 24 cm | omvang 160 BLZ. | uitvoering hardcover
prijs € 22,99 | verschijnt mei 2021 | nur 444 | isbn 978 90 4682 795 6

Smaak, humor en visueel spektakel
Een ode aan de bes
•
•
•
•
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Verschijnt eind april (ipv maart 2021)
Voorpublicaties in delicious. en Seasons
Met zowel zoete als hartige recepten
Inclusief wildplukgids en tips & tricks
voor het groeien van bessen in je
(moes)tuin

Dosia plukt bessen | De lekkerste recepten met bessen + moestuin- én wildpluk gids
Dosia Brewer | formaat 19,5 x 27 cm | omvang 216 BLZ. | uitvoering hardcover
prijs € 34,99 | verschijnt april 2021 | nur 440/423 | isbn 978 94 6404 042 5

• Verschijnt eind augustus (ipv maart 2021)
• Spannende foodfotografie en -styling
waarmee de auteur eerder al in
de prijzen viel
• o.a. Ronald Giphart, Sylvia Witteman,
Hiske Versprille, Meneer Wateetons zijn fan
• Met een voorwoord van Vanja van
der Leeden, auteur van Indorock
(Gouden Kookboek 2019)

Nomnomnom | Eet jezelf gelukkig in 50 grenzeloze recepten | Dorothy Porker
formaat 17 x 24 cm | omvang 160 BLZ. | uitvoering hardcover | prijs € 24,99
verschijnt augustus 2021 | nur 440 | isbn 978 90 468 2761 1
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‘Zonder zielig te doen brengt deze

Eerste hulp bij tijdelijk en langdurig
reukverlies, bijvoorbeeld door corona

ex-verpleegkundige de problemen van
het leven zonder reuk goed onder de
aandacht in dit vlot geschreven boek.’

M.A.M. Bomhof, neuroloog-psychiater
over Het Mysterie van de reuk (2009)

Verlies van het vermogen tot ruiken en
proeven komt veel vaker voor dan je denkt.
Het heeft ook veel meer nadelige gevolgen
dan algemeen bekend is. Je ruikt geen
brand- gas- of zweetlucht en eten smaakt
niet meer. Reukverlies, ook wel anosmie
genoemd, tast het basale zelfvertrouwen aan
en kan op langere termijn leiden tot
depressie en libidoverlies. Het verliezen van
je reuk kan vele oorzaken hebben. Eén van
die oorzaken is het coronavirus. Tachtig
procent van de mensen die besmet zijn, krijgt
tijdelijk of langdurig last van reukverlies of
een -stoornis.

‘Als natuur en (KNO-)arts niets meer
kunnen doen dan is er gelukkig altijd
nog Joke Boon. Zij verstaat de kunst
reuk en smaak een nieuwe dimensie te
geven door alle zintuigen te prikkelen.’

Jan van der Borden,
KNO-arts en redacteur Neus.nu
‘Joke is een fantastische
ambassadeur en een belangrijk

In dit handzame boek vind je naast veel
nuttige informatie, ook allerlei praktische tips
& trucs én de beste recepten voor mensen
die minder ruiken en proeven. Door te
helpen andere zintuigen te ontwikkelen en te
prikkelen, krijgt het leven weer kleur.

lid voor onze vereniging. Haar
positieve blik op een leven zonder
geuren is verfrissend en een fijne
ondersteuning voor andere leden.
We volgen haar oeuvre op de voet!’

• de auteur staat door covid-19 wereldwijd in de belangstelling

Kirsten Jaarsma,
voorzitter reuksmaakstoornis.nl

en werd o.a. geïnterviewd door CNN
• veel gevraagd spreker en publicist over dit onderwerp
• geschreven op basis van literatuuronderzoek en interviews met 		
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www.boonappetit.nl

@jokeboon

joke_boon

KNO-artsen, wetenschappers, onderzoekers en patiënten
© IRIS DRIESSEN

Joke Boon kan sinds haar vierde niet meer ruiken. Om het zintuig dat ze
niet kent te begrijpen begon ze een zoektocht naar de reuk en de invloed op
het dagelijks leven. Dit resulteerde in twee boeken: Het mysterie van de reuk
(2009) en Smaakvol en gezond eten met al je zintuigen (2010). Hierna schreef
ze diverse succesvolle kookboeken. Speciaal voor mensen die niet kunnen ruiken schreef ze eind 2020 in PS Het Parool een zinnenprikkelend kerstmenu.

Eerste hulp bij reukverlies | Een praktische gids vol informatie, tips en recepten | Joke Boon
formaat 17 x 24 cm | omvang 128 blz. | uitvoering paperback met flappen | prijs € 18,99
verschijnt april 2021 | nur 450 | isbn 978 94 6404 060 9
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‘Steeds minder kinderen kunnen voldoen aan
de eisen die hun ouders aan hen stellen.’

Hoogleraar Laura Batstra,
RU Groningen, rtlnieuws.nl

Kinderen hebben het steeds drukker:
zo herken je mentale overbelasting
Kinderen moeten naar school. Ze moeten
sporten. Spelen met vriendjes en
vriendinnetjes. Een muziekinstrument
bespelen. En altijd maar hun best doen en de
beste zijn. Natuurlijk willen ouders het beste
voor hun kind, maar ongemerkt zadelen we
onze kinderen op met een volle agenda en
een nog voller hoofd. De mentale druk die
dat veroorzaakt, uit zich vaak in lichamelijke
klachten en verandering in gedrag.

‘De lat ligt hoger dan vroeger.
Als je niet uitkijkt, trek je je kind al over zijn
grenzen voordat hij naar de brugklas gaat.’

Kinderpsycholoog en auteur Tischa Neve,
rtlnieuws.nl
'Doe niet mee aan de prestatiedruk.'

Hoogleraar Trudy Dehue,
RU Groningen, jmouders.nl

Hoe herken je die mentale overbelasting bij
je kind en hoe ga je ermee om? Psychologe
Aline Nativel geeft ouders inzicht in het
gedrag van hun zoon of dochter en hun eigen
verwachtingen en valkuilen. Het beste voor je
kind biedt handvatten en oefeningen om de
balans te herstellen en je kind weer kind te
laten zijn. Inclusief laagdrempelige oefeningen
voor ouder en kind met Mo de Maki!

• mentale gezondheid kinderen en jongeren
speerpunt Ministerie van VWS 2020-2024
aline nativel id hammou is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in kinderen, puberteit en gezinsleven. Ze is ervan overtuigd dat het perfecte kind
niet bestaat en wil ouders en kinderen helpen zich bewust te worden van hun
imperfecties en die te omarmen. Co-auteur alixe lefief-delcourt is expert
op het gebied van gezondheid en ouderschap en schreef (samen met verschillende andere auteurs) al vele boeken over onder meer voeding, osteopatie en natuurgeneeskunde.
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• voor ouders, verzorgers en leerkrachten
• voor lezers van Het boek waarvan je wilde dat je ouders
het hadden gelezen en Het hoog sensitieve kind
het beste voor je kind | hoe ga je om met mentale druk bij kinderen
la charge mentale des enfants | aline nativel id hammou | formaat 13,5 x 21 cm
omvang 192 blz. | uitvoering paperback | prijs € 20,00 | verschijnt augustus 2021 | nur 854
ebook isbn 978 94 6404 069 2 | isbn 978 94 6404 068 5
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‘Een belangrijke boodschap

‘Jonathan Hoban laat

'Jonathan Hoban daagt

over de noodzaak om op-

zien hoe je met een paar

ons uit om opnieuw naar

nieuw te verbinden met

simpele handelingen

onszelf te kijken en te

onze oer-zelf en opnieuw in

je state of mind kunt

beslissen wat we echt nodig

balans te raken ondanks de

transformeren van chaos

hebben. Ik beveel dit boek

uitdagingen in deze moder-

naar rust en kalmte.'

van harte aan.'

ne, drukke wereld.’

Dr. Mithu Storoni

Sir Ciarán Devane, CEO van
de British Council

Megan Hine

Ontdek de herstellende kracht van
de natuur door te wandelen
Wanneer heb je voor het laatst een
wandeling gemaakt? Een échte wandeling
waarbij je energie opdoet, je zintuigen
prikkelt, ontstrest?
Door buiten in de natuur te zijn, herstel je de
vitale en fundamentele verbinding met de
aarde waarmee we allemaal zijn geboren
maar die op de een of andere manier
verloren is gegaan. In Onderweg naar jezelf
laat psychotherapeut Jonathan Hoban zien
hoe je echt kunt ontspannen en luisteren
naar wat je intuïtie je probeert te vertellen en
deelt hij zijn eigen verhaal. Wandelen,
ongeacht het weer, geeft ons de moed om
eerlijk te zijn tegenover onszelf en positieve
oplossingen voor problemen te vinden. De
natuur is onze grootste genezer, geeft ons
vertrouwen en kracht. Dus sta op en wandel,
vind de wildernis in jezelf.

• steeds meer mensen ontdekken het positieve effect van wandelen
• de goedkoopste en makkelijkste manier om mindful en ontspannen te raken
• buitentherapie wint snel aan populariteit, ook in Nederland en België

Jonathan Hoban is een gerenommeerd psychotherapeut uit Londen en een
van de eerste die wandelen in de natuur combineerde met therapie. Deze
therapievorm heeft tot verbazingwekkende resultaten geleid bij tal van zijn
cliënten, of het nu gestreste bedrijfsleiders, beroemdheden of heel gewone
mensen betrof.
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www.jonathanhoban.com

Onderweg naar jezelf | Hervind je intuïtie, vertrouwen en kracht door te wandelen
Walk With Your Wolf | Jonathan Hoban | formaat 13,5 x 21 cm | omvang 244 blz.
uitvoering paperback | prijs € 20,99 | verschijnt juni 2021 | nur 860
ebook isbn 978 94 6404 066 1 | isbn 978 94 6404 065 4
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‘Een belangrijk en eerlijk verhaal,
geschreven door \een jonge vrouw met
ongelooflijk veel levenswijsheid.’

Eenmalige luxe gebonden editie van
everseller Even ontspannen, mevrouw

JAN Magazine
Wie met lichamelijke klachten naar een arts
of specialist gaat, weet hoe ongemakkelijk
dat soms kan zijn. Dat ongemak, zo
constateert gynaecoloog Mieke Kerkhof, leidt
niet zelden tot hilarische vragen en
ontroerende situaties. Mieke verzamelde
honderden oneliners, wijsheden en
anekdotes die soms onthutsend, soms
relativerend en altijd hartverwarmend zijn.
Haar bundel werd een everseller en ter
gelegenheid van het tienduizendste verkochte
exemplaar verschijnt die nu in een eenmalige
gebonden editie. Een opmerkelijk en vrolijk
boek voor iedereen die medische zorg
verleent of die wel eens nodig heeft.

Wat doe je als je op je achtentwintigste
baarmoederhalskanker blijkt te hebben, terwijl
je vol in het leven staat en juist flink carrière
aan het maken bent? Het overkwam Monique
van Loon. In Je bent jong en je hebt wat
beschrijft zij hoe het is om als jonge vrouw
ziek te worden. Hopeloos verliefd te worden,
terwijl sommige vriendschappen onverwacht
niet tegen de situatie bestand blijken te zijn.
Hoe de ene dokter je verdrietig en vol vragen
achterlaat, terwijl de ander je steun en
toeverlaat wordt. Hoe je je sexy kunt blijven
voelen nadat je baarmoeder verwijderd is. Van
Loon schrijft vol zelfspot en humor over een
leven met en na baarmoederhalskanker.

• nu in voordelige midprice-

• Met een voorwoord van

@moniquevanloon
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@moniquevanloon

Je bent jong en je hebt wat | Leven en liefhebben in tijden van baarmoederhalskanker
Monique van Loon | verschijnt mei 2021 | € 12,50 | uitvoering paperback met flappen
13,5 X 21 CM | 256 BLZ. | NUR 320 | EBOOK ISBN 978 90 4682 6447 | ISBN 978 90 4682 643 0

Brigitte Kaandorp

MIEKE KERKHOF werkt als gynaecoloog in een Brabants ziekenhuis en
is daarnaast columnist en schrijver van talloze IK-jes in NRC Handelsblad.
Ze maakt zich hard voor betere communicatie in de spreekkamer, zonder daarbij de humor uit het oog te verliezen. Van haar hand verscheen
eveneens een bundel ultrakorte anekdotische verhalen over de dood,
Klaar is Kees.
mieke_kerkhof

© S U Z A N N E VA N D E K E R K

Monique van Loon (inmiddels 32) is ondernemer en schrijver, voornamelijk over eten. Op veertienjarige leeftijd startte ze een website die
uitgroeide tot de grootste meidencommunity van Nederland. Na acht
jaar werd deze verkocht en zette ze het culinaire platform Culy.nl op.
Eerder schreef Monique een kookboek.

© J E T VA N G A A L

editie € 12,50!

Even ontspannen, mevrouw… | Belevenissen van een bevlogen gynaecoloog
Mieke Kerkhof | formaat 12,5 x 20 cm | omvang 144 pag. | uitvoering hardcover
prijs € 15,00 | verschijnt september 2021 | nur 400, 860 | isbn 978 90 4682 836 6
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De puzzel is gelegd - eindelijk alle informatie over post-partum herstel op een rij

Ga het gesprek aan
• Een eerlijke zoektocht naar de impact
van de bijzondere relatie tussen
moeders en dochters
• Interviews met o.a. Maike Meijer,
Inge de Bruin, Francis van Broekhuizen,
Edsilia Rombley, Aaltje van Zweden,
Mischa Blok, Paulien Huizinga,
Thérèse Boer, Debby Petter,
Günay Uslu en Nada van Nie
• Publicaties in o.a. JAN, Libelle,
Nouveau en Margriet

• Baanbrekende nieuwe inzichten
over herstel na de zwangerschap
• Van Oei, ik groei! in samenwerking met
gerenommeerde internationale experts
• Met gratis bijhorende app met oefeningen
• Volop media-aandacht, o.a. in Telegraaf
Vrouw, AD Magazine, Nederlands
Dagblad en Noord-Hollands Dagblad –
Weekendbijlage

BACK TO YOU | HET ULTIEME HERSTELPROGRAMMA: NA ZWANGERSCHAP EN GEBOORTE TERUG NAAR JE
EIGEN IK | XAVIERA PLOOIJ EN LAURENS MISCHNER | FORMAAT 15,2 X 22,8 CM | OMVANG 320 BLZ.
UITVOERING hardcover | PRIJS € 27,00 | VERSCHIJNT mei 2021 | NUR 851 | ISBN 978 90 5956 000 0
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ALS IK HEEL EERLIJK BEN | 30 OPENHARTIGE GESPREKKEN TUSSEN MOEDERS EN DOCHTERS | TAMARA
GIJRATH | FORMAAT 17 X 24 CM | OMVANG 256 BLZ. | UITVOERING hardcover | PRIJS € 25,00
VERSCHIJNT april 2021 | NUR 450 | ISBN 978 94 6404 046 3

Het hulpboek in de strijd tegen
het obesitas-monster

Wanneer een kind krijgen
niet vanzelfsprekend is

• Praktisch stappenplan dat zich richt
op voeding en leefstijl
• Medische informatie plus aandacht
voor mindset en gedragsverandering
• Met toegankelijke recepten en
handige weekmenu’s

• Voor wensouders die niet zomaar
een kind kunnen krijgen
• Met praktische tips en vragenlijsten
• Inclusief ervaringsverhalen van ouders
én kinderen

OVERGEWICHT? MAAK JEZELF BETER | OP WEG NAAR EEN GEZOND GEWICHT | KARINE HOENDERDOS
EN HANNO PIJL | FORMAAT 19,5 X 24,5 CM | OMVANG 192 BLZ. | UITVOERING paperback
PRIJS € 24,99 | VERSCHIJNT mei 2021 | NUR 860 | ISBN 978 94 6404 045 6

WIJ WILLEN OOK EEN KIND | DÉ WEGWIJZER VOOR MODERNE FAMILIES | MIRELLA VAN MARKUS EN
JORINDE BENNER | FORMAAT 15 X 22,5 CM | OMVANG 288 BLZ. | UITVOERING hardcover
PRIJS € 24,99 | VERSCHIJNT augustus 2021 | NUR 850, 854 | ISBN 978 90 4682 835 9

35

natuur & wetenschap
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Uniek fotoboek over exotische vogels
in al hun verenpracht en praal
TI M FLACH

BIRDS
Text by

Professor Richard Prum

Paradijsvogels, papegaaien en pauwen.
Kolibries, kraanvogels en kraaien. Vogels van
over de hele wereld zo mooi als je ze nooit
eerder zag. Fotograaf Tim Flach legde zo’n
150 vogelsoorten vast op de gevoelige plaat
en maakte daarmee een uniek en
spectaculair fotoboek. Vergelijkbaar met het
standaardwerk van James Audubon geeft
Vogels een indrukwekkend beeld van onze
gevleugelde vrienden.

Thumbnail text by

John Nash

in association with

CO PY R I G H T © 2 02 0 B L AC KW E L L A N D R U T H L I M I T E D/ T I M F L AC H

CO PY R I G H T © 2 02 0 B L AC KW E L L A N D R U T H L I M I T E D/ T I M F L AC H

Tim slaagt er als geen ander in om het
karakter en gedrag van een dier te vangen in
zijn kunstzinnige beelden. Veren in alle
kleuren van de regenboog, bijna doorzichtige
eieren en de onderzoekende, indringende
blik van een flamingo of een rode kardinaal
(de angry bird van het omslag): dit boek is
een ode aan alles wat veren heeft en een
feest voor het oog. Voor alle vogelaars en
liefhebbers van (natuur)fotografie.
CO PY R I G H T © 2 02 0 B L AC KW E L L A N D R U T H L I M I T E D/ T I M F L AC H

• met ca. 150 vogelsoorten van over de hele wereld
• met ca. 200 foto’s
• begeleidende tekst geschreven door ornitholoog
Richard Prum van Yale University
tim flach (1958, Londen) staat bekend om zijn portretten van dieren. Hij
maakte verschillende boeken en won diverse prijzen met zijn werk, waaronder drie Cannes Lions. Zijn werk wordt wereldwijd tentoongesteld in musea
en galeries. Hij woont met zijn vrouw en zoon in Londen.
100
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www.timflach.com

timflachphotography 144.000

101
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vogels | birds | tim flach | formaat 26,6 x 34 cm | omvang 336 blz. | uitvoering hardcover
prijs € 59,99 | verschijnt september 2021 | nur 435, 653 | isbn 978 94 6404 067 8
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3100 kilometer, 4 miljoen stappen:
een grensverleggende voettocht
dwars door Nieuw-Zeeland

42
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Internationale lof

Een kleurrijk reisdagboek over vrijheid,
vriendschap en verbondenheid

voor Alleen:
‘Tims enthousiasme
is aanstekelijk en hij
legt een groot zelfbewustzijn aan de dag.’

Je gezin, werk en comfortabele leven in
Nederland achterlaten om aan de andere
kant van de wereld meer dan 3000 kilometer
te gaan lopen: Tim Voors deed het en trok
vijf maanden lang dwars door NieuwZeeland. Zijn avontuurlijke voettocht voert
hem van het Noordereiland naar het
Zuidereiland, langs de Te Araroa Trail. Eerst
is hij alleen, maar al snel ontmoet hij twee
vrouwen die zijn reisgenoten en trail family
worden. Samen trotseren ze stormen en
wilde rivieren en bivakkeren ze in de
wildernis. Het weer is onvoorspelbaar, de
natuur ruig en adembenemend mooi.

BBC
‘De epische, zes
maanden durende reis
van een man alleen.’

Lonely Planet
‘Een van de mooist
geïllustreerde
trailverslagen ooit.’

In dit met foto’s en aquarellen geïllustreerde
reisdagboek vertelt Tim over de ontberingen,
over het weg zijn van huis en over de
voordelen van het samen lopen met
vreemdelingen. Een verhaal over vrijheid,
vriendschap en verbondenheid, dat je niet
weg kunt leggen.

CNN Great Big Story
‘Geweldige verhalen.’

QUOTE Magazine
‘Inspirerend.’

• wandelen en hiken populairder dan ooit

JAN magazine

• inspiratie voor sportieve, mentale én spirituele avonturiers

Eerder verschenen:

• verschijnt tegelijkertijd ook als ebook en audiobook
tim voors (1972) schreef eerder het succesvolle debuut Alleen, over de
meer dan 4000 kilometer die hij aflegde op de Pacific Crest Trail, van Mexico
naar Canada. Hij loopt veel en graag en legde onder andere ook de Japanse
88 Temples Trail (1300 kilometer ) en verschillende stukken van de Camino
de Santiago af. Tim woont met zijn gezin in Broek in Waterland en werkt als
interim creative director en keynote speaker voor bedrijven en congressen.
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www.randomtrailtales.com

www.timvoors.nl

@timvoors

© K R I J N VA N N O O R D W I J K

• Alleen (meer dan 7000 exemplaren verkocht)
ook in het Engels en Duits gepubliceerd
€ 22,00 • 978 90 5956 883 9
Paperback

niet alleen | een avontuurlijke voettocht dwars door nieuw-zeeland | tim voors
formaat 15 x 23 cm | omvang 256 blz. | uitvoering paperback, met illustraties | prijs € 22,00
verschijnt juni 2021 | nur 502 | ebook isbn 978 94 6404 070 8
luisterboek ISBN 978 94 6404 084 5 | isbn 978 94 6404 064 7
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Jaarboek sterrenkunde 2022 is de perfecte jaarlijkse aanvulling op het Handboek sterrenkunde.
In het jaarboek vind je een sterrenkaart van
Wil Tirion voor elke maand, informatie over de
zichtbaarheid van de planeten, een overzicht van
hemelverschijnselen en duidelijke illustraties.
Handboek sterrenkunde is het ultieme basisboek,
boordevol nuttige informatie, schitterende illustraties en foto’s, interessante weetjes, tips om zelf
de sterrenhemel waar te nemen en natuurlijk de
nieuwste resultaten van het ruimteonderzoek.

Hoe staan de sterren in 2022?
Ook
verkrijgbaar
als pakket!

‘In begrijpelijke taal en
zonder ingewikkelde
tabellen kun je elke dag
lezen wat er die nacht te
bekijken valt als je buiten
staat en omhoogkijkt.’
AD Weekend
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© HANS HORDIJK

govert schilling (1956) is wetenschapsjournalist en succesvol auteur. Hij
schrijft over sterrenkundige onderwerpen en van zijn hand verschenen tientallen succesvolle boeken – voor kinderen en volwassenen – over zijn specialisme. Voor televisie presenteerde Govert onder andere Heel Nederland kijkt
sterren en Govert naar de grenzen van het heelal. Hij is dagelijks te volgen op
zijn eigen website: www.allesoversterrenkunde.nl.

• Hoe heet die heldere ster naast de maan?
• Hoe laat gaat de zon vanavond onder?
• Wanneer worden zon en maan verduisterd?
• Kan ik vannacht vallende sterren zien?
• Waar kan ik Mars aan de sterrenhemel vinden?
• Waar vind ik het sterrenbeeld Orion?
• Wanneer begint de sterrenkundige winter?

Elke nacht staan de sterren aan de hemel en elke
nacht valt er iets te ontdekken. De
sterrenbeelden veranderen, de maan is vol of
juist niet en soms kun je vallende sterren zien.
Sterrenkundejournalist Govert Schilling maakt je
wegwijs aan de sterrenhemel, zodat je ook in
2022 geen ster hoeft te missen.

jaarboek sterrenkunde 2022 | govert schilling | formaat 19 x 24 cm | omvang 64 blz.
uitvoering paperback| prijs € 17,00 |verschijnt september 2021 | nur 917
isbn 9789464040739 | isbn pakket 978 94 6404 085 2 | prijs pakket € 39,99
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‘Dit boek is een lange, zeer afwisselende

Op reportage door het
verleden van Nederland

wandeling door de immense geschiedenis van
ons land. Aart Aarsbergen leidt ons als een
betrouwbare en behendige gids langs deze
verbijsterende schouwtonelen van de prehistorie
tot ver in onze tijd, elk hoofdstuk een nieuwe
bijna tastbare historische sensatie.’

27 historische plekken in
heel Nederland, waaronder
• Yde, Drenthe
• Het Valkhof, Nijmegen
• Muiderslot, Muiden
• Prinsenhof, Delft
• Bataviawerf, Lelystad
• Spinozahuis, Rijnsburg
• Eise Eisinga Planetarium,
Franeker
• Pyramide van Austerlitz,
Woudenberg
• Sphinxkwartier, Maastricht
• Aletta Jacobskamer,
Groningen
• Rietveld-Schröderhuis,
Utrecht
• Kamp Westerbork,
Hooghalen
• De Punt, Drenthe
• Media Park, Hilversum

Peter Nijssen, schrijver,
hoofdredacteur De Arbeiderspers
‘Aan de hand van Aart Aarsbergen komt de
Nederlandse geschiedenis tot leven in dit even
persoonlijke als verrassende boek.’

Arno Kantelberg, hoofdredacteur
National Geographic Nederland

Als je Nederland met dezelfde nieuwsgierige
blik bekijkt als een onbekende bestemming,
kun je een compleet nieuwe wereld
ontdekken. Met die visie trekt historicus Aart
Aarsbergen door eigen land en voert ons
kriskras langs bekende en minder bekende
plaatsen van herinnering. Van de vindplaats
van het meisje van Yde in Drenthe en het
Sphinxkwartier in Maastricht tot de plek in
Amsterdam waar de klimaatmars plaatsvond.
Als hoofdredacteur van National Geographic
maakte Aart talloze reportages over
bijzondere plekken op de wereld. Door die
reizen is hij Nederland anders gaan zien. In
deze 27 historische reportages, gelardeerd
met eigen herinneringen en observaties,
maakt hij ons deelgenoot van het leven van
de mensen die ons voorgingen. Voor wie op
pad gaat of wie zich vanuit de leesstoel wil
verbazen over ons kleurrijke verleden.

• geschiedenis onverminderd in de belangstelling,
zie onder meer het recente succes van National Geographic Historia
• boek volgt losjes de Canon van Nederland

aart aarsbergen (1953) studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.
Hij was van 2001 tot 2018 hoofdredacteur van de Nederlandse editie van
National Geographic. Aart publiceert in diverse media over geschiedenis,
politiek, sport en literatuur. Een selectie van zijn reisverhalen verscheen in
Reis over zeven continenten en De beste reisverhalen, Over Costa Rica, Botswana,
Portugal, Brazilië en meer.
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aart_aarsbergen

@Aart_Aarsbergen

© C O R R I E A A R S B E RG E N

• met tips over te bezoeken historische plekken

geschiedenis van nederland in 27 plekken | aart aarsbergen | formaat 13,5 x 21 cm
omvang 256 blz. | uitvoering paperback, met illustraties | prijs € 24,99 | verschijnt juli 2021
nur 680, 688 | isbn 978 90 5956 340 7
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Wandelen in Nederland!
Wandelen is – sinds de uitbraak van corona
– nog nooit zo populair geweest. We maken
dagelijkse ommetjes, gaan soms naar een
nabijgelegen bos, maar hoe leuk is het om
Nederland al wandelend te verkennen!
Samen met tijdschrift Roots geeft Fontaine
Uitgevers al jaren praktische en handzame
wandelgidsen uit.

€ 17,978 90 5956 881 5

€ 17,978 90 5956 953 9

Nederland is rijk aan landgoederen en
buitenplaatsen en gelukkig zijn veel van deze
plekken opengesteld voor publiek en
wandelaars! In De mooiste
landgoedwandelingen van Nederland vind je 16
wandelroutes en 4 landgoedommetjes over
de fraaiste landgoederen die ons land kent.

• Bij de verschijning van De mooiste landgoedwande-

lingen van Nederland zullen wij iedere boekhandel
een set gratis uitdeelboekjes toesturen, waarin
5 complete wandelingen zijn opgenomen.
Vraag uw vertegenwoordiger naar de interessante
inkoopkortingen van de Roots wandelgidsen!
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€ 17,978 90 5956 700 9

€ 17,978 90 5956 352 0

Wandelen
in NEDERLAND

De mooiste landgoedwandelingen van Nederland | Roots | formaat 13 x 21 cm
omvang 160 pag. | uitvoering paperback | prijs € 17,- | verschijnt maart | nur 502
isbn 978 94 6404 047 0

6 GRATIS
wandelingen
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‘Dit schitterende boek onthult
griezelige parallellen tussen
mensen en het leven van vogels.’
The Observer

Een eerbetoon aan Moeder Natuur
• Eerste fotoboek van een van de beste
Nederlandse natuurfotografen
• Met vier dubbele fold-outs
• Rechten verkocht aan teNeues
voor Duitse en Engelse markt
• Publicatie in Digital Camera,
een van de grootste internationale
fotografietijdschriften

• Memoir, natuurboek en populaire
wetenschap in één
• Spectator Book of the Year en
genomineerd voor de William
Hill Sports Book of the Year

DE WEG TERUG | OVER DUIVEN, EEN NEST BOUWEN EN WAAROM WE TERUGKEREN | JON DAY
FORMAAT 13,5 X 21 CM | OMVANG 272 BLZ. | UITVOERING paperback | PRIJS € 22,00
VERSCHIJNT juni 2021 | NUR 320 | ISBN 978 94 6404 030 2

• In juni feestelijke afronding van vijf
eilanden van de Marker Wadden
• Prachtig fotoboek over dit spectaculaire
en unieke waterbouwproject
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MOTHER | EEN ODE AAN MOEDER AARDE | MARSEL VAN OOSTEN | FORMAAT 27 X 36 CM
OMVANG 352 BLZ. | UITVOERING hardcover | PRIJS € 85,00 | VERSCHIJNT april 2021 | NUR 653
ISBN 978 94 6404 028 9

MARKER WADDEN | EILANDEN VAN MORGEN | ENDRE Timár in SAMENWERKING MET Projectgroep
Marker Wadden | FORMAAT 25,4 X 25,4 CM | OMVANG 192 BLZ. | UITVOERING hardcover
PRIJS € 32,00 | VERSCHIJNT mei 2021 | NUR 944 | ISBN 978 94 6404 033 3
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Kind & jeugd

8+
non-fictie
De pers over

Geselecteerd als thematitel
Kinderboekenweek 2021!

Het grote mysterieboek:
‘Kinderen vinden verhalen over graancirkels,
ufo's en de Bermudadriehoek spannend en
geheimzinnig. Speciaal voor hen schreef

Wat moet je doen om illusionist te worden?
En hoe is het om een stuntman te zijn? In Van
boswachter tot YouTuber staan zo’n 25
interviews met mensen met een
droomberoep. Ze vertellen welke opleiding
je voor hun beroep nodig hebt, wat hun baan
inhoudt en wat er zo leuk (en minder leuk)
aan is. Ze geven slimme tips en verklappen
hun geheimen.
De vrolijke illustraties van Marijke
Klompmaker en de luchtige toon van Arwen
Kleyngeld benadrukken hoe leuk werk kan
zijn, maar de schrijvers geven ook realistische
tips. Zo zet dit boek kinderen aan het
denken over hun toekomstdromen en
talenten.

de Wageningse Arwen Kleyngeld Het grote
mysterieboek. Kleyngeld ging op zoek naar
meer geheimzinnige verhalen en selecteerde

‘Weleens gehoord over een oude brug in Schot-

er 23 voor het boek. Het zijn mysteries

land, waar al tientallen honden zomaar vanaf zijn

van lang geleden tot vrij recent en spelen

gesprongen, de afgrond in? Of over een enorme

zich af over de hele wereld. Zo besteedt

goudschat verstopt in een trein onder de grond?

de schrijfster onder meer aandacht aan het

Dit boek staat vol verhalen over mysterieuze din-

spookschip De Vliegende Hollander

gen die op deze aardbol gebeuren. Soms eng, soms

en het monster van Loch Ness. ’

spannend, soms grappig - maar altijd raadselachtig.’

De Gelderlander

Hebban

Voor
maar
€ 15,-

WORDEN WAT JE WIL

Arwen Kleyngeld woont in een huis in aan de rivier met haar man, drie kinderen en een verwende kat. Omdat ze absoluut niet kan tekenen, is ze gaan
schrijven. Dat doet ze al jarenlang als freelance journalist voor verschillende
kranten en tijdschriften. Het allerleukste aan haar werk vindt ze het praten
met mensen. Zelfs de normaalste types, hebben altijd een gek, grappig, leuk
of spannend verhaal. Naast haar journalistieke werk schrijft Arwen kinderboeken. Van boswachter tot YouTuber verscheen voor het eerst in 2018.
arwenkleyngeld.nl

@arwen_kleyngeld

@ArwenKleyngeld

Marijke Klompmaker illustreerde al tientallen boeken en tijdschriften in Nederland en België, vaak met humor en altijd met een frisse blik. Zij heeft geen
verwende kat, had wél graag een verwende hond willen hebben. Helaas kan
dat niet, vandaar dat er waar mogelijk een hond in haar tekeningen voorkomt. Voor Van boswachter tot YouTuber creëerde ze twee kinderen en een
hondje die alle beroepen ‘uitproberen’.
marijkeklompmaker.com

@MarijkeKlompm

@marijkeklompmaker

6 OKT T/M 17 OKT 2021

• thematitel Kinderboekenweek 2021
• met tips en geheimen van bekende namen als Dylan Haegens, tekenares
Jill Schirnhofer, boswachter Tim en Plastic Soup Surfer Merijn Tinga
• motiveert kinderen over hun toekomstdromen en talenten na te denken
• lesbrief van CPNB beschikbaar

Van boswachter tot Youtuber | Worden wat je wil | Arwen Kleyngeld & Marijke Klompmaker
formaat 19,5 x 24,5 cm | omvang 120 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 15,verschijnt mei 2021 | nur 210, 218 | isbn 978 94 6404 074 6
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Kies hetIllusionist
leukste beroep
van de wereld!
Victor Mids

59

- Penseeljuryvoorzitter
Marlies Visser over Everest
in het juryrapport –
'De jury was betoverd

6+
non-fictie

Nieuw boek van Zilveren
Penseelwinnaar 2020!

door dit boek en werd
heel enthousiast van

In de wateren tussen Australië en de Grote
Oceaan groeit een beroemd rif. Vissen
zwemmen tussen de kleurrijke koralen,
octopussen schuilen in donkere spleten en
haaien patrouilleren in het heldere water
daarboven.

de balans tussen avontuur
en informatie in het boek.
Het kleurgebruik en
de uitleg van de vele

Welkom op het Groot Barrièrerif.

aspecten van het berg-

In dit prachtige boek ontdek je de planten en
dieren die in deze uitgestrekte
onderwaterschatkamer leven. Ontmoet de
wetenschappers die dit gebied hebben
bestudeerd en leer over de geschiedenis en
cultuur van de Aboriginals, die al duizenden
jaren rond dit natuurwonder leven.

beklimmen sprongen eruit.
Bovendien laat het zien
dat je, zonder ook maar
een rugzak in te pakken,
kunt afreizen naar deze
prachtige bergen.'

Eerder verschenen:
Lisk Feng is een bekroonde illustrator uit China, die nu in New York woont.
Ze heeft onder andere gewerkt voor The New Yorker, Apple, Penguin,
Airbnb, The New York Times en Chanel. Haar werk heeft diverse prestigieuze prijzen gewonnen waaronder de Bologna Ragazzi Award voor het boek
Everest met Flying Eye Books. Ook werd Everest bekroond met een Zilveren
Penseel 2020.
liskfeng.com

@liskfeng

@lisk_feng

Helen Scales is een mariene bioloog die veel delen van oceanen heeft bestudeerd, van koraalriffen in Borneo tot mangroven in Madagaskar. Ze leerde
het Grote Rif kennen toen ze duikles gaf en andere scubaduikers liet zien wat
daar allemaal leeft.
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helenscales.com

@drhelenscales

@helenscales

• Everest werd bekroond met een Zilveren
Penseel in 2020
• over de wonderen en bedreigingen van
The Great Barrier Reef
• actueel en belangrijk thema,

€ 19,99 • 978 90 5956 921 8
Gebonden

voor thuis en in de klas!
Het grote rif | The Great Barrier Reef | Helen Scales & Lisk Feng
formaat 24,5 x 30,5 cm | omvang 78 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 17,99
verschijnt juli 2021 | nur 223, 229 | isbn 978 94 6404 035 7
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3+
non-fictie

De pers over
Pop-up dinoaurussen:

l’insigne
le pistolet

‘Dit bijzonder fraai opgemaakte pop-up-boekje is een
parel voor monster-fans!’

le talkie-walkie

le sifflet

Alles wat je kunt worden (en wat je
ervoor nodig hebt) staat in dit boek!

Boekwijzer

Owen Davey weet een beroepenbijbel voor
de kleintjes samen te stellen. Van
klusjesvrouw tot profbokser: je kunt het
allemaal worden. Davey vertelt je wat je
ervoor nodig hebt. Hoe je er ook uitziet en
of je nu een meisje of een jongen bent: jij
kunt alles worden wat je wilt.

‘Sla dit waanzinnige

la casquette

pop-up boek open en
les menottes

laat 15 monsters ont-

la matraque

snappen… als je durft.’

LA POLICIÈRE

Leestafel
‘Dinosaurussen komen tot

Dit kinderboek is
uitsluitend
inclusief

leven in dit pop-up boek
les ciseaux

voor dinofans van alle leeftijden.Vijftien ongelofelijke
dino pop-ups, van ankylosau-

la tondeuse

rus tot velociraptor en van
de geliefde tyrannosaurus

le sèche-cheveux
la brosse

tot de bizarre elasmosaurus.’

Libris magazine
le peigne
la trousse à outils

• lekker groot kijkboek met uiteenlopende beroepen
• duidelijk en overzichtelijk ontdekken wat je allemaal kunt worden
• lesbrief beschikbaar op aanvraag

LE COIFFEUR

• posters voor in de klas of boekhandel beschikbaar op aanvraag
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.
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owendavey.com

@owendaveydraws

owendaveydraws

WORDEN WAT JE WIL

6 OKT T/M 17 OKT 2021

Wie doet wat? | Het grote beroepenboek | Le who’s who: des grandes personnes | Owen Davey
formaat 24 x 33 cm | omvang 96 blz. | uitvoering hardcover | prijs € 17,99
verschijnt juli 2021 | nur 218 | isbn 978 94 6404 075 3
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4+
fictie
De pers over
Er zit en dinosaurus
op de 13e verdieping

Meneer Snurkmans is terug!

‘Een vrolijk en humoristisch verhaal.

Meneer Snurkmans mag viool komen spelen
op een bruiloft. Dus is hij natuurlijk
ontzettend in zijn nopjes. En, jeetje - er staat
zo’n mooie bruidstaart met een heel speciaal
glazuurlaagje. Als daar maar niks mee
gebeurt! Meneer Snurkmans stelt alles in het
werk om de taart te beschermen voordat de
bruiloft begint. Vleermuizen, struisvogels en
dino’s – iedereen jaagt hij weg van de taart.
Maar is dat wel zo verstandig of begaat
meneer Snurkmans hier een oliedomme
fout?

En wat is er, naast
de dieren, veel te
zien in het stijlvolle
art deco hotel!’

Juryrapport
Sardes Leespluim
‘Dit prentenboek
lees je gegaran-

Eerder verschenen:

deerd met een lach
op je gezicht.’

Heavenleighbooks

WADE BRADFORD is leraar Engels in Californië. Hij heeft 35 toneelstukken
geschreven en een hele reeks kinderboeken. Hij is dol op sluimeren, slapen
en soms snurken.

€ 14,99 • 978 90 5956 586 9
Hardcover

• de dino uit het vorige boek
in een komische bijrol

www.wadebradford.com
KEVIN HAWKES wilde cowboy worden toen hij klein was maar omdat hij geen
paard had, stortte hij zich op zijn andere grote passie: tekenen. Hij heeft veel
kinderboeken van prachtige illustraties voorzien, waaronder het veelvuldig
bekroonde Niet brullen in de bieb! Van Michelle Knudsen. Levendige kleuren,
ongebruikelijke perspectief en droge humor zijn Hawkes’ handelsmerk.
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• grappig, goed geschreven en
volledig geïllustreerd prentenboek

• werd vertaald in 9 talen en
verkocht meer dan 60.000
exemplaren wereldwijd
• won de Sardes Leespluim in 2019

Er zit een dodo op de bruidstaart | There’s a dodo at the wedding cake
Wade Bradfort & Kevin Hawkes | formaat 24,8 x 28,8 cm | omvang 36 BLZ.
uitvoering hardcover | prijs € 15,- | verschijnt augustus 2021 | nur 128
isbn 978 94 6404 063 0
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• Brons werd bekroond met o.a.
Vlag & Wimpel van de Griffeljury
• Gekoppeld aan tentoonstelling Doggerland
in het Rijksmuseum van Oudheden
• Voorwerpen uit de tentoonstelling in het boek

• Met doe-het-zelfpagina’s om kinderen
eigen tuinprojecten op te laten starten
• Illustrator won de White Raven Award:
the international illustration prize Bologna

Onder de golven | Het verhaal van Doggerland | Linda Dielemans
Djenné Fila | formaat 17 x 24 cm | omvang 192 pag.
uitvoering hardcover | prijs € 20,- | verschijnt april 2021 | nur 212
isbn 978 94 6404 032 6

De zon op je bol | Een feest van bloemen en planten over de hele wereld
I ate sunshine for breakfast | Michael Holland FLS | Philip Giordano
formaat 20,5 x 26 cm | omvang 128 pag. | uitvoering hardcover
prijs € 23,50 | verschijnt juni 2021 | nur 223 | isbn 978 94 6404 013 5

• Over meest lieve, knuffelbare en
schone beestjes die er bestaan
• Auteur verkocht meer dan 20.000
exemplaren van Het grote poetsboek
• Illustrator was finalist in de
European Design Awards 2017

• Derde boek in de succesvolle serie
• Grappig, slim en leerzaam, fantastisch geïllustreerd
• Aan het einde haal je een echt
certificaat als trainer van zeewezens

DAS | Het grote geheime dassenboek | Diet Groothuis
Merel Corduwener | formaat 17 x 24 cm | omvang 160 pag.
uitvoering hardcover | prijs € 21,99 | verschijnt mei 2021
nur 210, 223 | isbn 978 94 6404 039 5

Magische zeewezens | Handboek voor verzorgers Il grande libro
delle creature fantastiche marine | Guissepe D’Anna | Anna Láng
formaat 27 x 30 cm | omvang 64 pag. | uitvoering hardcover | prijs € 15,verschijnt augustus 2021 | nur 334, 280 | isbn 978 94 6404 037 1

• Vertaling door
Georgina Verbaan
• Een dinoboek voor meisjes
(en oké, ook voor jongens)
• Illustraties in alle kleuren
van de regenboog

66

Tess Rex | She Rex | Michelle Robinson & Deborah Allwright
formaat 24,5 x 27,4 cm | omvang 32 blz. | uitvoering hardcover
prijs € 15, - | verschijnt maart 2021 | nur 273
isbn 978 94 6404 023 4

• Spannend én goedgeschreven jeugd debuut
door talent Ella Risbridger (bekend van het
succesvolle kookboek Midnight Chicken)
• Een meisje als held van het verhaal
• Een verhaal over gelijkheid, diversiteit
en afkomst
De geheime detectives | The secret detectives | Ella Risbridger
formaat 15 x 23 cm | omvang 224 pag. | uitvoering hardcover
prijs € 18,99 | verschijnt mei 2021 | nur 282, 283
isbn 978 94 6404 011 1
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culinair

culinair
Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 907 2
Brenda Bas

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 4682 585 3
Susan Aretz

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

Prijs € 22,99
ISBN 978 90 4682 418 4
Jacinta Bokma

Prijs € 12,50
ISBN 978 90 4682 482 5
Joke Boon

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pprijs € 20,99
ISBN 978 90 4682 640 9
Fatima El Irari

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 4682 484 9
Fatima El Irari

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

Dosia plukt

BESSEN
De lekkerste recepten met bessen + moestuin- én wildplukgids

Dosia Brewer

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 4682 359 0
Joke Boon

Prijs € 22,99
ISBN 978 90 4682 483 2
Joke Boon

prijs € 34,99
ISBN 978 94 6404 042 5
Dosia Brewer

Ann Jones

PA S C A L J A L H AY

WERELDSE

SMAAKMAKERS
VA N PA S C A L J A L H AY

Over hoe onze manier
van eten de wereld
kan veranderen

Pan, Plaat,
Planeet

Één

WERELDSE

S M A A K M A K ER S

Ruim 75
basisrecepten uit
de hele wereld voor
sauzen, boemboes,
kruidenmixen,
marinades
en chutneys

Één

Ann Jones
Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 373 5
Letitia Clark

Prijs € 27,99
ISBN 978 90 4682 360 6
Antoinette Coops

prijs € 34,99
ISBN 978 94 6404 048 7
Judith Cyrus

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

Prijs € 25,99
ISBN 978 90 4682 543 3
Ellen van Duijn

Prijs € 32,ISBN 978 94 6404 006 7
Pascal Jalhay

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 550 0
Janine & Annemieke Jansen

Prijs € 24,99
ISBN 978 94 6404 027 2
Janine & Annemieke Jansen

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

Prijs € 34,99
ISBN 978 94 6404 043 2
Anna Jones

MICHIEL VAN DER EERDE

Michiel van der Eerde

80 EIGENWIJZE, VERRASSENDE EN UNIEKE
GERECHTEN UIT DE KEUKENS VAN BAUT
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Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 978 2
Fuchsia Dunlop

Prijs € 35,ISBN 978 90 5956 636 1
Michiel van der Eerde

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 4682 658 4
Esther Erwteman

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 4682 205 0
Marleen van Es

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

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

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 5956 353 7
Anna Jones

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

Prijs € 20,ISBN 978 90 5956 609 5
Henry Firth & Ian Theasby

Prijs € 27,ISBN 978 94 6404 008 1
Henry Firth & Ian Theasby

Prijs € 11,ISBN 978 90 4682 233 3
Foodies

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

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

Prijs € 20,isbn 978 90 4682 050 6
Janneke & Amande Koeman

Prijs € 20,isbn 978 90 4682 568 6
Janneke & Amande Koeman

Prijs € 17,99
isbn 978 90 4682 788 8
Sabine Koning

Prijs € 22,99
isbn 978 90 4682 206 7
Sabine Koning
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‘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).

Made at home

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).

isbn 978 90 5956 627 9

isbn 978 90 5956 093 2

9 789059 566279

isbn 978 90 5956 925 6

isbn 978 90 5956 045 1

isbn 978 90 5956 093 2

isbn 978 90 5956 925 6

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.
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.

DE SMAKEN
VA N I T A L I E

‘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.’
NIGELL A L AWSON

‘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).

Streek voor streek
isbn 978 90 5956 045 1

isbn 978 90 5956 925 6

9 789059 560932
isbn 978 90 5956 627 9

CLAUDIA
RODEN

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.

ARABESQUE

‘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).

De keukens van Marokko, Turkije en Libanon
isbn 978 90 5956 045 1

isbn 978 90 5956 093 2

9 789059 569256

CLAUDIA
RODEN
DE JOODSE
KEUKEN

800 authentieke recepten uit de diaspora

isbn 978 90 5956 627 9

26-08-20 10:19

Prijs € 20,isbn 978 90 4682 455 9
Sabine Koning

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

Prijs € 22,ISBN 978 94 6404 009 8
Giorgio Locatelli

Prijs € 24,99
isbn 978 90 4682 717 8
Karin Luiten

Prijs € 27,99
isbn 978 90 4682 613 3
Karin Luiten

Prijs € 24,99
isbn 978 90 4682 456 6
Karin Luiten

Prijs € 24,99
isbn 978 90 4682 440 5
Karin Luiten

Prijs € 20,isbn 978 90 4681 262 4
Karin Luiten

Prijs € 20,isbn 978 90 4681 557 1
Karin Luiten

Prijs € 24,99
isbn 978 90 4682 161 9
Karin Luiten

Roden_Spanje_WT.indd 1

Roden_Italie_WT.indd 1

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

11-10-19 13:43

Prijs € 23,99
ISBN 978 90 4682 520 4
Elisabeth Scholten

11-10-19 13:42

Roden_Joodse keuken_WT.indd 1

11-10-19 13:41

11-10-19 13:43

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

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

Prijs € 25,99
ISBN 978 90 4682 481 8
Donal Skehan

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 4682 129 9
Donal Skehan

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

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

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

FOTO G R A F I E
DAV I D
LO F T U S

VEGGIES
& FISH

‘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

fontaineuitgevers.nl

Nigel
Slater

Nigel Slater

VEGGIES & FISH

Greenfeast

BART VAN OLPHEN

Roden_Arabesque_WT.indd 1

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

Heerlijke groenterecepten voor de
herfst en de winter

BART
VAN
OLPHEN

DE SMAKEN
VA N S P A N J E

9 789059 560451

Ruim 150 Italiaanse familierecepten

LOCATELLI_home-OMSLAG-HR.indd 1

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.

CLAUDIA
RODEN

culinair

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.

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.

CL AUDIA RODEN DE JOODSE KEUKEN

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.

CLAUDIA
RODEN

CL AUDIA RODEN ARABESQUE

fontaineuitgevers.nl

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.

CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN ITALIE

‘Locatelli kookt eerlijk Italiaans,
aardse gerechten, vol van smaak en met
respect voor de natuurlijke ingrediënten.’
Hassnae Bouazza, NRC
‘Gelukkig beseffen steeds meer chefs dat we thuis
gewoon heel lekker willen eten zonder eerst een
professionele keuken tjokvol gadgets aan te schaffen. Daarom duiken we maar wat graag in de 150
Italiaanse familierecepten van Giorgio Locatelli.’
Libelle

Made at Home

‘In Made at home deelt de beroemde Italiaanse
chef zijn privégerechten nu ook met jou, en schrijft
hij uitgebreid over zijn vrouw, kinderen en andere
familieleden, alsof hij een dierbare oom is die
bij je thuis aan de keukentafel verhalen vertelt.
Een persoonlijk boek met een schat aan gerechten.’
Elle Eten

Giorgio
Locatelli

CL AUDIA RODEN DE SMAKEN VAN SPANJE

Dit boek is een verzameling van alle gerechten waarvan ik thuis altijd geniet met de mensen om wie ik
geef. We eten de favoriete salade van mijn vrouw
Plaxy (met wortel, appel, chili en munt), Toscaanse
tomatensoep, frisse lenterisotto met gorgonzola,
een hele gebakken vis, de ossobuco van mijn grootmoeder en de baci di dama, de chocolade ‘dameszoenen’, die me doen herinneren aan mijn kinderjaren.’

Giorgio Locatelli

culinair

‘Ik voel mij op meerdere plekken thuis. Voor mij is
thuis Noord-Italië, waar ik mijn jeugd doorbracht.
Thuis is Londen, waar ik woon en werk in mijn restaurant Locanda Locatelli. Met mijn collega’s die als
een familie voor mij zijn. En thuis is nu ook Puglia,
Zuid-Italië, waar op een klif boven de zee ons vakantiehuis staat.

Greenfeast
Heerlijke groenterecepten voor de
herfst en de winter

RUIM 80 VISRECEPTEN MET GROENTE IN DE HOOFDROL

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

Prijs € 32,ISBN 978 94 6404 005 0
Bart van Olphen

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 991 1
Yotam Ottolenghi & Ixta Belfrage

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

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

Prijs € 27,ISBN 978 90 5956 244 8
Nigel Slater

Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 875 4
Nigel Slater

Prijs € 21,99
ISBN 978 90 4682 718 5
Helmi Smeulders

Prijs € 25,99
ISBN 978 90 4682 529 7
Marianne Snel

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

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

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

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

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

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

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

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

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 992 8
Sami Tamimi & Tara Wigley

Prijs € 32,ISBN 978 94 6404 034 0
Sanne Vogel

Prijs € 15,ISBN 978 90 4682 254 8
Janneke Vreugdenhil

Prijs € 29,99
ISBN 978 94 6404 007 4
Duncan Welgemoed

Prijs € 11,isbn 978 90 4682 137 4
Zutphen, C. van

Prijs € 22,isbn 978 90 5956 383 4
Koffietijd

meneer wateetons
& ren zanderink

over

INPAKKEN

Technieken en recepten voor het inpakken en garen in
zout- of leemkorst - houtvellen - grondoven - hooikist
- en papilotte - bladeren - as - groente - vet - vel

Prijs € 24,99
ISBN 978 90 4682 138 1
Pelgrum, J.
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Prijs € 24,99
ISBN 978 90 4682 232 6
Pelgrum, J., S. Schotten

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 € 20,ISBN 978 90 5956 135 9
Ella Risbridger

Prijs € 34,99
Prijs € 20,99
ISBN 978 90 5956 551 7
ISBN 978 90 4682 719 2
René Zanderink & Meneer Wateetons Sandra & Eric Waterschoot

73

DE (HIPPE) HUISPLANTENGIDS VOOR JOUW

Lauren Camilleri +
S o p h i a Ka p l a n

Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

INDOOR
D
JUNGLE
L a u r e n C a m i l l e r i + S o p h i a Ka p l a n

OVERGEWICHT?
Maak jezelf beter

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

Prijs € 20,ISBN 978 90 4682 357 6
Robert Bridgeman

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 592 0
Lauren Camilleri & Sophia Kaplan

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

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

prijs € 24,99
ISBN 978 94 6404 045 6
Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

Prijs € 20,99
ISBN 978 90 4682 641 6
Caroline Dooner

Prijs € 15,ISBN 978 90 4682 413 9
Michel Hubin

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

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

Prijs € 15,ISBN 978 90 4682 262 3
Mieke Kerkhof

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

Prijs € 19,99
Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 141 0
ISBN 978 94 6404 001 2
Annemieke Jansen & Joris Vermeulen Sheila de Liz

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

Prijs € 20,99
isbn 978 90 4682 643 0
Monique van Loon

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

Prijs € 20,isbn 978 90 4682 605 8
Loethe Olthuis

Prijs € 11,isbn 978 90 4682 249 4
Marga Schiet

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

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

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 212 7
Julia Watkins

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 677 4
Aart Aarsbergen

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

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

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

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 849 5
Frans X. Plooij &
Xaviera Plooij

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

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

Prijs € 15,ISBN 978 94 6404 015 9
Xaviera Plooij

Prijs € 15,ISBN 978 94 6404 004 3
Xaviera Plooij

ouderschap & opvoeding

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

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 848 8
Hetty van de Rijt, Frans X. Plooij
& Xaviera Plooij
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Karine Hoenderdos & Hanno Pijl

gezondheid

OVERGEWICHT? Maak jezelf beter

Wh eth er you ’re l ookin g to green u p you r
apar tmen t, h ou se or workspace, Indoor Jungle
sh ows you h ow to ch oose an d styl e th e best
fol iage for you r space. Featu rin g pl an t profil es,
exper t advice an d in ter views with some seriou sl y
green thu mbs sh owcasin g th eir won der fu l l y l u sh
in teriors, Indoor Jungle by th e Leaf Su ppl y team
is you r per fect pl an t compan ion .

INDOOR JUNGLE

lifestyle

P l a nt s a re
l i v i n g t h i n gs
t h a t a re
co nt i nu a l l y
g row i n g a n d
evo lv i n g.
Indoor Jun g le
i s yo u r gu i d e
t o cre a t i n g
a nd st ylin g
t h e p e r fe c t
p l a nt o a s i s .
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Prijs € 7,99
ISBN 978 90 5956 746 7
George van Hal

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

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 439 8
Peter de Jaeger

Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 701 6
KIJK Magazine

Prijs € 20,ISBN 978 94 6404 003 6
Russell Jones

Prijs € 32,ISBN 978 94 6404 033 3
Endré Timar

Prijs € 32,ISBN 978 90 5956 246 2
Mike Unwin en David Tipling

Prijs € 39,99
isbn 978 90 5956 611 8
Diversen

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

Prijs € 22,50
ISBN 978 94 6404 010 4
Alastair Bonnett

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

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

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

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

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 881 5
Roots

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

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

Prijs € 34,99
ISBN 978 90 5956 973 7
Ton Denters

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

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

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 879 2
Frans Lemmens

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

natuur & populaire wetenschappen

Eilanden van morgen

MARSEL VAN OOSTEN

natuur & populaire wetenschappen

Marker Wadden

MARSEL VAN OOSTEN

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

Prijs € 85,ISBN 978 94 6404 028 9
Marsel van Oosten

Prijs € 17,ISBN 978 94 6404 047 0
Roots

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 953 9
Roots

Prijs € 17,isbn 978 90 5956 700 9
Roots

Prijs € 29,99
ISBN 978 90 5956 271 4
Edwin Giesbers

Prijs € 32.Prijs € 19,99
ISBN 978 90 5956 533 3
ISBN 978 90 5956 957 7
George van Hal & Ans Hekkenberg Frans Lemmens

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 352 0
Roots

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

Prijs € 9,99
isbn 978 90 5956 197 7
Govert Schilling

Prijs € 25,isbn 978 90 5956 542 5
Helga van Leur & Govert Schilling

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

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

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

Wanneer is de planeet Venus zichtbaar?
Hoe heet die heldere ster naast de maan?
Is er deze maand een meteorenzwerm te zien?
Wanneer begint de sterrenkundige lente?
Waar kan ik het sterrenbeeld Orion vinden?
Wanneer is het Eerste Kwartier?
Hoe laat gaat de zon vanavond onder?

Op de sterrenhemel raak je nooit uitgekeken.
Elke heldere nacht valt er weer iets nieuws te
ontdekken, en door het jaar heen zijn er tal van
bijzondere hemelverschijnselen zichtbaar. In
Jaarboek sterrenkunde 2021 neemt sterrenkundejournalist Govert Schilling je mee op een
hemelse verkenningstocht. Met sterrenkaarten
voor elke maand van het jaar, informatie over de
zichtbaarheid van de planeten, een maankalender en veel schitterende foto’s. Een telescoop is niet nodig; alle beschreven hemelverschijnselen zijn zichtbaar met het blote oog.

govert schilling jaarboek sterrenkunde 2021

•
•
•
•
•
•
•

Govert Schilling is uw gids aan het
nachtelijk firmament
Jaarboek sterrenkunde 2021 is een onmisbare aanvulling op Handboek sterrenkunde eveneens van
Govert Schilling. En wie nog meer wil weten over
dit onderwerp, kan terecht op de website

allesoversterrenkunde.nl

Jaarboek sterrenkunde 2021: nooit meer
verdwalen aan de sterrenhemel!
fontaineuitgevers.nl

fontaine

9 789464 040029

jaar
boek
sterren
kunde
2021 Govert
SchillinG
10 juni: Gedeeltelijke zonsverduistering
Maandelijkse sterrenkaarten

Mars aan de avondhemel

Mooie meteorenzwermen

SCHILLING_Sterrenkunde_omslag.indd 1

Prijs € 39,99
ISBN 978 90 5956 946 1
Govert Schilling
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Prijs € 9,99
ISBN 978 90 5956 558 6
Govert Schilling

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

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

10-08-20 13:48

Prijs € 17,ISBN 978 94 6404 002 9
Govert Schilling
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k i n d

k i n d

Wist je dat je van rozenbottels jeukpoeder kunt maken? En van
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
recepten.
Erica Bakker en Ellen van den Broek ondernamen met hun kinderen
veel buitenactiviteiten. De herinneringen daaraan vormden de aan-

&

&

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

Prijs € 22,ISBN 978 94 6404 019 7
Bouwine Bergsma

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

Prijs € 14,99
ISBN 978 90 5956 970 6
Wade Bradford

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

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

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

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

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 546 3
Charlotte Milner

j e u g d

j e u g d

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

Een

Geovertaling van
Verbrgina
aan

DOE-BOEK

Het speelgoed van Ed
is verboden terrein.
'Je weet toch dat dino,s
voor jongens zijn?,
Maar hij heeft Tess Rex
nog niet ontmoet...

INSECTEN
_ EN ANDER KLEIN SPUL _

Mijn broertje gelooft het niet, maar

Tess Rex is een grote, stoere en woeste
meisjesdino. Zoiets heb je nog nooit gezien.
Voor je het weet blaast ze je omver
met haar ruige gitaarsolo. Tess Rex
heeft alle kleuren van de regenboog
en onderschat haar niet; ze is net zo
sterk als een jongen.

fontaineuitgevers.nl

Kleuren*Puzzelen*Raden*Ontdekken

9 789464 040234

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

Prijs € 12,99
ISBN 978 90 5956 596 8
Simona Ciraolo

Prijs € 15,ISBN 978 90 5956 434 3
Guiseppe D'Anna & Anna Láng

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

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 549 4
Owen Davey

Linda Dielemans

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

Prijs € 18,99
ISBN 978 94 6404 011 1
Ella Risbridger

€ 15,isbn 978 94 6404 023 4
Michelle Robinson

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 855 6
Roots

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 781 8
Roots

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

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 968 3
Britta Teckentrup

Linda Dielemans

Onder
de golven
het verhaal van Doggerland

Onder de golven
met illustraties van

Djenné Fila
Djenné Fila

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

Prijs € 15,99
ISBN 978 90 5956 999 6
Owen Davey

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

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

Prijs € 20,ISBN 978 94 6404 032 6
Linda Dielemans

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 671 2
Roots

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

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

Prijs € 12,50
ISBN 978 90 5956 147 2
Hélène Druvert

Prijs € 12,50
ISBN 978 90 5956 730 6
Hélène Druvert

Prijs € 12,50
ISBN 978 90 5956 878 5
Hélène Druvert

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

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

Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 782 5
Britta Teckentrup

Prijs € 17,99
ISBN 978 90 5956 268 4
Vassiliki Tzomaka

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

Prijs € 25,ISBN 978 90 5956 221 9
Jules Howard

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

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

Prijs € 10,Prijs € 17,ISBN 978 90 5956 767 2
ISBN 978 90 5956 220 2
Charlotte Guillain & Yuval Zommer Mario Hernando Cuesta

78

de in deze brochure vermelde prijzen en verschijningsdata zijn onder voorbehoud.
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Noteer hier uw eigen
aantekeningen

L’ARCHÉOLOGUE

Nederland

Vertegenwoordiging België

correspondentieadres
Fontaine Uitgevers
Van Eeghenstraat 93-95
1071 EX Amsterdam
Postbus 15511
1001 NA Amsterdam
t 020 570 6100
E info@fontaineuitgevers.nl
W www.fontaineuitgevers.nl
@ twitter.com/fontaine_uitg

besteladres boekhandel

Maroos Hendrickx
E mhendrickx@nieuwamsterdam.nl
T	 020 5706 130

accountmanagers
Liesbeth Sysling
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T	 06 107 99586

Mythras Books BV
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Rob Sluijter
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Pieter Geelen
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E bestellingen@mythrasbooks.be
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e-commerce accountmanager
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Michel Schoonheim
E mschoonheim@nieuwamsterdam.nl
t 06 514 25322
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Stephan Beckers
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Annoesjka van Dijk
E avandijk@nieuwamsterdam.nl
T	 020 5706 138
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Tomas Blansjaar
E tblansjaar@nieuwamsterdam.nl
T	 020 5706 154

verkoop buitendienst
Joeri Dewallef
E joeri.dewallef@mythrasbooks.be
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pr
Charley Haagsma
E chaagsma@nieuwamsterdam.nl
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pr & marketing
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Uitgeverij Fontaine is onderdeel van Lannoo Meulenhoff bv. Prijzen, verschijningsdata en promotieactiviteiten zijn indicatief. Hoewel wij de grootst mogelijke nauwkeurigheid betrachten, kunnen tussen
het moment waarop deze brochure wordt samengesteld en de verschijningsdatum van de boeken
veranderingen optreden. Bij twijfel gelieve contact op te nemen met onze afdeling Verkoop Binnendienst
die u adequaat kan informeren. Leveringen vinden plaats volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lannoo Meulenhoff. Deze voorwaarden worden u op verzoek graag verstrekt.

