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lentilles vertes sèches 
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casserole d’eau bouillante�
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‘Een arts hoeft geen romans te lezen, hij beleeft ze’, zei ooit Karl Marx. Hij 

moet wetsdokter Werner Jacobs in gedachten hebben gehad, geen twijfel 

mogelijk. Een avond met hem doorbrengen is van het ene verhaal in het 

andere tuimelen. Vaak schrijnend, soms hilarisch, dan weer triest: als ge-

rechtsarts en forensisch patholoog verbonden aan een van de grootste zie-

kenhuizen van het land komt hij in aanraking met de donkerste en angst-

aanjagendste aspecten van het menselijk gedrag. Aan José Masschelin, de 

beste misdaadjournalist die Vlaanderen ooit gekend heeft, vertrouwde hij 

fascinerende cases toe. Regelmatig zal je adem stokken en het haar op je 

armen overeind komen.  

Even pijnlijk filerend, niet met het mes maar met zijn meningen, is natuur-

arts Stef Mintiens. Op een volstrekt eigenzinnige manier zoekt hij naar de 

waarheid achter de onzin die we de laatste jaren gingen geloven over voe-

ding in het bijzonder en gezondheid in het algemeen. Een warm pleidooi 

voor echt eten en geloof in de kracht van de natuur is zijn boek geworden, 

en daarmee zit hij op dezelfde golflengte als Anntje Peeters, die zweert bij 

natuurlijke (kruiden)remedies. Dezelfde teneur in Gezond eten, gezond oud 

worden, het magnum opus van bio-ingenieur Eric De Maerteleire: focussen 

op adding life to years in plaats van adding years to life, doe je vaak gewoon 

door kleine dingen te veranderen, op een natuurlijke manier. 

De kracht van de natuur, ook Tom Waes zoekt die op. Meer nog: hij meet zich 

er regelmatig mee. In zijn nieuwste Reizen Waes Europa neemt Vlaanderens 

sympathiekste reiziger annex verhalenverteller je mee naar de onherberg-

zame uithoeken van ons continent, van Groenland tot Azerbeidzjan. Meesle-

pend en altijd verrassend, maar vooral de ogen openend: misschien ziet je 

volgende vakantie binnen Europa er na dit boek en de tv-serie wel helemaal 

anders uit.

Lezen om nieuwe werelden te ontdekken. Om te ontspannen. Lezen om te 

herdenken. Om de hersens zuurstof te geven.  

Op een lente, vol leesplezier!

 

Het Manteau-team
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De doden praten
De donkere wereld van een wetsdokter

De doden praten, tenminste als je een 
goede luisteraar bent. Ze vertellen ons 
alles over waar ze vandaan komen, 
hoe ze leefden, hoe ze stierven, 
en uiteraard wie hen doodde. Een 
schedel, een skelet, een verbrand 
kaakbeen: Vlaanderens meest 
prominente forensisch patholoog 
Werner Jacobs kan er alles van aflezen 
wat ervan af te lezen valt. Want zoals 
hij zelf zegt: ‘Doden verbergen nooit de 
waarheid. En ze liegen nooit. Ik laat ze 
spreken, een laatste keer.’

Dokter Werner Jacobs (bekend van 
Wetsdokters op Canvas en Dokters van 

de misdaad op VTM) is al twintig jaar 
als gerechtsarts verbonden aan het 
UZA. Tijdens assisenprocessen treedt 
hij vaak op als forensisch expert; 
hij liet al vaak een heel ander licht 
schijnen op ingewikkelde en op het 
eerste gezicht onoplosbare cases. 

Echte verhalen over moord en 
misdaad, confrontaties met de 
donkerste en angstaanjagendste 
aspecten van het menselijk gedrag, 
neergeschreven met de rake pen van 
de beste gerechtsjournalist van de 
afgelopen dertig jaar, José Masschelin.

‘Autopsie laat geen geheim 
ongemoeid. Ik laat de doden 

spreken, een laatste keer.’

×
De topper van dit voorjaar! 

Silent Witness en CSI in één, maar 
dan in Vlaanderen

×
 Ruime aandacht 

in dag- en weekbladen

14 × 21,5 cm 
Softcover 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 22,99
Verschijnt april 2019 
NUR 740 
ISBN 978 90 223 3586 4

Dr. Werner Jacobs & José Masschelin 

Dr. Werner Jacobs José Masschelin
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Reizen Waes Europa
Straffe reisverhalen van Tom Waes

In Reizen Waes Europa blijft Tom Waes 
dichter bij huis en toont hij aan dat je 
niet naar de andere kant van de wereld 
hoeft te reizen om onweerstaanbare, 
fascinerende, mysterieuze en avon-
tuurlijke plaatsen te ontdekken. Hij 
neemt je mee naar onbekende maar 

unieke plekken in Spanje, Azerbei-
dzjan, IJsland, Groenland, Polen, het 
eiland Man, Noord-Ierland en  
Oekraïne, en komt als vanouds terug 
met straffe verhalen. Want ‘reizen 
maakt je eerst sprakeloos en verandert 
je daarna in een verhalenverteller’. 

Het boek bij het meest bekeken 
tv-programma van het seizoen

×
Aanstekelijke reisverhalen, alsof je er zelf bij was. 

Plus: praktische reisinfo, met o.a. de favoriete 
plekken van Tom Waes 

×
Tv-campagne en affichage

×
Winkelposters en bladwijzers beschikbaar

15 × 23 cm 
Softcover 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 23,50
Verschijnt 
december 2018 
NUR 740 
ISBN 978 90 223 3587 1

Tom Waes
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p. 8-9:  

 

 
(Barcode)

Luxe gebonden herdrukken 
van dé definitieve Nederlandstalige 

biografie van Napoleon



Napoleon 1: van strateeg tot keizer

Napoleon 2: van keizer tot mythe 

Waterloo: de laatste 100 dagen van Napoleon

Op 15 augustus zal het 250 jaar gele-
den zijn dat een van de meest fascine-
rende figuren uit de westerse geschie-
denis het levenslicht zag. Napoleone 
di Buonaparte schopte het van arme 
Corsicaanse immigrant tot machtigste 
man ter wereld en realiseerde maat-
schappelijke vernieuwingen die tot 
vandaag nazinderen.

Naar aanleiding van die verjaardag 
worden de Napoleon- en Waterloo- 

bestsellers van succesauteur Johan  
Op de Beeck opnieuw uitgegeven in 
een luxueuze gebonden editie. Op 
meesterlijke en meeslepende wijze 
vertelt de auteur het fascinerende  
levensverhaal van de grote kleine 
keizer. Hij schetst zijn onnavolgbare 
strategische en militaire inzicht, 
vertelt over zijn woelige privéleven en 
ontluistert de vele mythes die heersen 
over een van de meest markante figu-
ren uit de westerse geschiedenis. 

Spannende pageturners waarin de meest tot 
de verbeelding sprekende figuur uit de geschiedenis 

weer tot leven wordt gewekt

×
Ruime persaandacht n.a.v. 

de 250ste geboortedag van Napoleon

Napoleon 1 
15 × 23 cm 
Hardcover 
Ca. 512 blz. 
Ca. € 29,99 
Verschijnt maart 2019 
NUR 680 
ISBN 978 90 223 3602 1

Johan Op de Beeck

Napoleon 2 
15 × 23 cm 
Hardcover 
Ca. 832 blz. 
Ca. € 34,99 
Verschijnt maart 2019 
NUR 680 
ISBN 978 90 223 3603 8

Waterloo 
15 × 23 cm 
Hardcover 
Ca. 464 blz. 
Ca. € 29,99 
Verschijnt maart 2019 
NUR 680 
ISBN 978 90 223 3604 5
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geen brood, iedereen allergisch en overal 
fast-food: wat kunnen we nu nog eten in 
een wereld van voedingsrages en fabels?

n a t u u r a r t s

s t e f  m i n t i e n s



Opnieuw echt eten
Wat kunnen we nu nog eten in een wereld van 
voedingsrages en fabels?

Wat kunnen we in godsnaam nog 
eten? Natuurarts Stef Mintiens baant 
zich een weg door de wildgroei van 
elkaar tegensprekende onderzoeken 
over voeding, om eindelijk te komen 
tot de waarheid over wat we zouden 
moeten eten en waarom.

Waarom is granola niet zo gezond als 
hipsters graag geloven? Van melk krijg 
je echt geen sterke botten, maar eie-
ren zijn dan weer veel gezonder dan 
je denkt. Stef Mintiens kijkt kritisch 
naar elke voedingsgroep, en legt de 
vinger op de vele voedingsleugens die 
we ons met de jaren eigen hebben 
gemaakt. Welke voeding voedt onze 
gezondheid echt, en welke is er eerder 

een bedreiging voor? Verder besteedt 
hij aandacht aan de cruciale rol van 
voeding als functioneel medicijn (‘Laat 
voeding uw medicijn zijn’ van Hippo-
crates, het geldt 2500 jaar later nog 
steeds) en legt hij bloot hoe bepaalde 
industriële systemen onze gezondheid 
en het milieu elke dag weer tot in de 
kern bedreigen. 

Met mythe-bestrijdende inzichten, 
voor iedereen begrijpelijke weten-
schap en in elk hoofdstuk (h)eerlijk 
voedzame recepten is Opnieuw echt 
eten een onschatbare inspiratiebron 
om goed te koken, goed te eten en 
goed te leven.

Eindelijk een opvolger voor zijn bestseller 
De herbatheek! Mintiens gaat hier nog 
een stap verder en fileert genadeloos 

voedingsrages en -mythes

×
 Een boek dat veel stof zal doen opwaai-

en, met ruime aandacht in dag-, week- en 
maandbladen

×
Veelgevraagd spreker voor lezingen

×
 Social-mediacampagnes

15 × 23 cm
Hardcover
Ca. 240 blz.
Ca. € 24,99
Verschijnt mei 2019
NUR 450 / 860
ISBN 978 90 223 3594 9

Stef Mintiens
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Puur natuurlijk door de menopauze
Pak je klachten doeltreffend aan zonder bijwerkingen

Anntje Peeters, auteur van de succes-
volle boeken Puur natuurlijk vrouw en 
Superbuikgevoel, geeft al jaren krui-
denworkshops, onder andere over de 
vrouwelijke gezondheid, waarvan de 
menopauze een belangrijk onderdeel 
vormt. Hoewel de manier waarop we 
naar de menopauze kijken stilaan aan 
het veranderen is, maken vrouwen zich 
nog vaak zorgen dat het een harde en 
oncomfortabele periode zal zijn. Sinds 
de Amerikaanse onderzoeksgroep  
Women’s Health Initiative een studie 
publiceerde waaruit de ernstige bijwer-
kingen van hormonale substitutiethera-
pie bleken, gaan vrouwen steeds meer 
op zoek naar natuurlijke remedies. In 
geen enkel boek dat de laatste jaren 
over dit onderwerp verscheen, werd de 
uiterst positieve rol die kruiden tijdens 

deze levensfase kunnen spelen uitge-
breid besproken. Net zoals er veel uit-
eenlopende menopauzekwaaltjes zijn – 
opvliegers en nachtelijk zweten, hart-
kloppingen, haarverlies, onregelmatige 
bloedingen, gewichtstoename, mood 
swings enz. – bestaan er ook heel wat 
kruidenremedies die tijdens de over-
gang een uitkomst kunnen bieden. In 
combinatie met een gezonde voeding en 
levensstijl kunnen kruiden je dan ook 
gezwind door deze soms uitdagende 
periode loodsen. 

Dit boek geeft je een praktisch overzicht 
van de kruiden en natuurlijke remedies 
die je kunt inzetten om je lichaam sterk 
en gezond te houden, zowel voor, tijdens 
als na de menopauze. 

Wees thuis in de natuur 
en je lichaam 

×
De beste natuurlijke remedies tegen 

menopauzale ongemakken, met prakti-
sche richtlijnen om ze zelf te maken

×
Veel vrouwen willen verlichting 

van hun menopauzekwaaltjes zonder 
hormonen te slikken 

17 × 20 cm 
Softcover,
full colour 
Ca. 160 blz. 
Ca. € 19,99 
Verschijnt april 2019 
NUR 450 / 860 
ISBN 978 90 223 3607 6

Anntje Peeters
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Gezond eten, gezond ouder worden
De juiste voeding voor een langer en beter leven

Eric De Maerteleire, bio-ingenieur en 
doctor in de Landbouwkundige en 
Toegepaste Biologische Wetenschap-
pen, was 30 jaar lang hoofd van het 
Gentse Stadslaboratorium en is 
gepassioneerd door de relatie tussen 
voeding en gezondheid. Gezond eten, 
gezond ouder worden is zijn magnum 
opus. In dit bijzonder boeiende boek 
beschrijft hij op basis van recent 
wetenschappelijk onderzoek de 
invloed van voeding op het verou-
deringsproces en vertelt hij wat we 
kunnen doen om gezond(er) oud(er) 
te worden. Op een bevattelijke ma-
nier maak je kennis met vele nieuwe 
begrippen die een belangrijke rol 
spelen bij veroudering, zoals telome-

ren, epigenetica, oxidatieve stress, 
het microbioom… De auteur gaat uit-
gebreid in op de grootste problemen 
met onze westerse manier van eten 
en drinken, op de ideale verhouding 
eiwitten-koolhydraten-vetten in ons 
voedingspatroon en op het belang 
van tekorten aan bepaalde vitami-
nes, mineralen en sporenelementen 
bij het verouderingsproces. Ieder 
hoofdstuk wordt afgesloten met 
praktische aanbevelingen. Gezond 
eten, gezond ouder worden is een 
bijzonder rijk boek dat je even stil 
doet staan bij onze levensstijl en je 
aanspoort om beter en gezonder te 
gaan leven, door kleine dingen te 
veranderen.

Auteur geeft over heel Vlaanderen 
voordrachten over 20 voedingsgerelateerde 

onderwerpen 

×
Focus op adding life to years in plaats 

van adding years to life 

×
Nieuwe wetenschappelijke inzichten 

over de rol van voeding in het 
verouderingsproces, boeiend uitgelegd 

en naar de praktijk vertaald

15 × 23 cm 
Softcover 
Ca. 352 blz. 
Ca. € 24,99 
Verschijnt febr. 2019 
NUR 860 / 740 
ISBN 978 90 223 3591 8

Eric De Maerteleire  
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minderen 

of stoppen 
met alcohol
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SUCCESVOL MINDEREN 
OF STOPPEN MET ALCOHOL
Ex-alcoholist helpt je van je verslaving af

Afhankelijkheid van alcohol begint 
al snel, het is een fabeltje dat je 
iedere dag laveloos moet zijn om van 
een verslaving te spreken. Michael 
Niclaus kampte jaren met een 
alcoholverslaving, tot hij besefte dat 
hij een probleem had en besloot dat 
het genoeg was geweest. Sinds 2013 
is hij alcoholconsulent. Hij hielp al 
honderden mensen om anders naar 
alcohol te kijken en te stoppen met 
drinken, geeft lezingen in scholen en 
bedrijven en kwam al meermaals 
in de media om zijn boodschap te 
verspreiden. In zijn boek Succesvol 
minderen of stoppen met alcohol laat hij 
jou op een andere manier naar alcohol 
kijken. Via eenvoudige oefeningen 
word je je bewust van de patronen 
die aan de grondslag liggen van 

problematisch drankgebruik. Michael 
prikt diverse mythes door over alcohol 
en helpt je stap voor stap om minder 
of niet meer te drinken. De volgende 
stap is zowaar nog moeilijker: nuchter 
blijven. Ook hier besteedt de auteur 
uitgebreid aandacht aan. 

‘De dag dat ik besloot te stoppen met 
drinken ging er een wereld voor mij 
open. […] Mijn leven is honderd keer 
gemakkelijker nu. Ik voel me superfit, 
mijn ouders maken zich geen zorgen 
meer om mij, ik hoef niet meer te 
stressen bij een alcoholcontrole en 
vooral: ik hoef niet meer te liegen. Geen 
uitvluchten meer over waar ik heb 
geslapen, hoe ik ben thuisgekomen 
of wanneer ik ben gaan drinken.’ – 
Michael Niclaus

 Minder alcohol, evenveel of nog meer plezier

×
Minderen of stoppen met drinken is één 

ding, het volhouden is vaak moeilijker 

×
Het is wel degelijk mogelijk om uit de 

negatieve spiraal van verslaving te raken. 
De auteur is daar het levende bewijs van 

en helpt je erbij

14 × 21,5 cm
Softcover
Ca. 192 blz.
Ca. € 22,50
Verschijnt maart 2019
NUR 860 / 740
ISBN 978 90 223 3608 3

MICHAEL NICLAUS
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Boek verschijnt tegen Batibouw 2019

×
Auteur is heel actief op sociale media

×
Topinterieurreportages uit binnen- en buitenland



Wonen met stijl 
Verhalen van huizen 2

Patrick Retour (www.passievoor- 
huisentuin.com) vertelt in Wonen met 
stijl. Verhalen van huizen 2 met brio 
de verhalen die schuilgaan achter 
veertien pareltjes van huizen in Bel-
gië, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland 
en Zweden. Bewonder de Limburgse 
villa waarbij het binnenzwembad 
naadloos overgaat in het buiten-
zwembad, logeer in een gezellig hotel 
in Long Island-stijl of zoek de rust van 
de Zweedse natuur op in sfeervolle 
lodges ingericht in Scandinavische 
stijl. En de keukenfanaten zullen vast 
dromen van de hypergeïnstalleerde 
keukens. Zo is er voor elk wat wils. 
Heel wat specialisten verlenen hun 
medewerking aan deze uitgave, onder 
wie Ilse De Meulemeester, Flamant, 
Dauby, Den Stal, Soul Deco, V-ZUG, 
Ingrid Nelissen, Benedetti, Mieke Van 
Herck, Jumelle, William Concept, 
Duo Verde, Laudonie, Gunter 

Van Hove en Bart De Beule. 
Wonen met stijl. Verhalen van huizen 2 
is niet alleen een werkinstrument 
boordevol nuttig advies en inspiratie 
voor wie bouw- of renovatieplan-
nen heeft of gewoon een kamer wil 
herinrichten, maar ook een luxueus 
koffietafelboek dat je zalig doet weg-
dromen. 

‘Het maakt niet uit hoe of waar je 
woont, als je je maar echt in je sas 
voelt op die plek. Die plek kan een 
knus zakdoekgroot appartement zijn 
maar ook een authentieke tot loft 
verbouwde schuur of een door groen 
omarmde villa. Thuis is als een wit 
canvas dat wacht om beschilderd 
en beroerd te worden. Het is als een 
verhaal, een boek, dat wacht om 
geschreven te worden. Doe het met 
passie en overgave. Geef jezelf bloot. 
Leg je ziel erin.’ – Patrick Retour

29 × 31 cm 
Hardcover, full colour 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 39,99 
Verschijnt febr. 2019 
NUR 450 
ISBN 978 90 223 3596 3

Patrick Retour    Fotografie Mich Verbelen
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7 minuten in de keuken Pasta & Maaltijdsalades

30 overheerlijke recepten met slechts 7 minuten voorbereiding

Een van de belangrijkste redenen om 
tijdens de werkweek niet te koken is 
tijdgebrek. Eind augustus 2018 ver-
schenen de eerste titels in de reeks 
‘7 minuten in de keuken’ – Wok, 
Gratins en Bakplaat – en die vielen 
meteen in de smaak. Om nog meer 
variatie in je dagelijkse menu te 
brengen én een voorjaarstintje aan 
je maaltijden te geven, verschijnen er 
twee nieuwe titels: Pasta en Maal-
tijdsalades. Je favoriete recept, veggie 

of met vlees of vis, staat in no time op 
tafel en daarna rest je nog maar één 
ding: smullen! 
Inspiratie nodig voor vanavond? Een 
paar ideetjes: Salade met meloen, feta 
en rauwe ham, Salade met rucola, 
gegrilde kip en mango. Feestelijke 
aardappelsalade met gerookte zalm, 
Volkorenspaghetti met pittige garna-
len, Gnocchi met zomergroenten of 
Conchiglie met olijvenpesto, gegrilde 
kaas en kerstomaatjes. Mmm.

Geen tijd om te koken? 
Dat excuus is 

voorgoed verleden
 tijd met de reeks 

‘7 minuten in de keuken’ 

×
De ideale oplossing voor 
haastige lekkerbekken

×
Snel, gezond, 

gevarieerd en lekker, 
het kan!

×
Breng nog meer 

variatie in je menu 
met deze 

2 nieuwe titels

17,5 × 22,5 cm
Softcover met flappen 
full colour
Ca. 76 blz.
Ca. € 14,99
NUR 440
Verschijnt maart 2019 
ISBN 978 90 223 3598 7 
(Pasta)

ISBN 978 90 223 3599 4 
(Maaltijdsalades)
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Sous-vide koken thuis
Gemakkelijk en superlekker

Naast experts in het koken met de 
Thermomix® zijn Sabrina Crijns en 
Steven Sanders al jaren vertrouwd 
met sous-vide koken. Bij sous-vide 
wordt voedsel in speciale kookzakken 
vacuüm verpakt en in een water-
badoven geplaatst. De temperatuur 
kan heel nauwkeurig worden inge-
steld, zodat het gaarproces langzaam 
en perfect verloopt. Deze kooktech-
niek wordt al jaren in de horeca 
gebruikt, maar vindt nu ook haar weg 
naar de thuiskok, omdat de appara-
tuur ervoor toegankelijker en goedko-
per is geworden – een sous-videtoestel 
vind je al vanaf 50 euro. De work-
shops van Sabrina Crijns en Steven 
Sanders zijn steeds volgeboekt, voor 
wie geen plaatsje kan bemachtigen is 

er nu het boek Sous-vide koken thuis. 
In de inleiding gaan de auteurs dieper 
in op de kooktechniek, de apparatuur, 
de voordelen en de ingrediënten die 
bij uitstek geschikt zijn voor sous-vide, 
je krijgt antwoorden op veelgestelde 
vragen en heel veel tips en tricks ge-
baseerd op jarenlange ervaring. Wist 
je dat een vacuüm gegaard eitje op 
63 graden een andere smaak- 
ervaring oplevert dan een dat gaarde 
op 62 of 64 graden? Daarna volgen 
meer dan vijftig recepten die laten 
zien hoe lekker je kunt koken met de 
sous-videtechniek. Wat denk je van 
Zeeuws lam met couscous, Buikspek 
met appel-tomatenchutney, Gevuld 
kalkoengebraad, Gepekelde zalm of 
Prinsessenboontjes met walnoten?

Van de auteurs van de succesvolle 
boeken Lekker thuis koken met de 

Thermomix® en Koken met de Thermomix®. 
Gemakkelijk en superlekker 

×
Vacuüm garen voor maximaal 

smaakbehoud: nooit meer een uitgedroogde, 
smakeloze lap vlees omdat je gasten 

in de file zitten

×
Gaar vlees, vis en groenten tot in de perfectie 

voor een pure smaakervaring

17 × 24 cm 
Hardcover, full colour 
Ca. 192 blz. 
Ca. € 24,99 
Verschijnt april 2019 
NUR 440 
ISBN 978 90 223 3601 4

Steven Sanders & Sabrina Crijns / Fotografie Frank Croes
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makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken

SCAMPI



Scampi - Kip
Makkelijke recepten van bij ons en uit de wereldkeuken 

Niet voor niets zijn kip en scampi 
toppers in onze keuken: je maakt er 
makkelijke gerechten mee die jong en 
oud lust, die snel klaar zijn en ook nog 
eens goedkoop zijn. Maar evengoed 
zijn kip en scampi de perfecte ingre-
diënten om eens te experimenteren, 
waarmee je gerechten die extra twist 
kunt geven.  
Na het succesvolle Gehakt-kook-
boek stelt Sophie Matthys je in Kip 
en Scampi opnieuw gemakkelijke 
familierecepten voor, van bij ons en 
uit de wereldkeuken, voor elke smaak, 

voor jong en oud. In Kip kom je niet 
alleen te weten hoe je een perfect 
gebraden kip of heerlijke kippensoep 
bereidt, maar maak je ook kennis 
met top-kiprecepten uit de oosterse, 
mediterrane of Amerikaanse keuken. 
De gerechten in Scampi voeren je mee 
naar het Oosten (groene curry met 
scampi), het zuiden van Europa (pasta 
met scampi diavola) of Zuid-Amerika 
(taco’s met avocado en kip). Wedden 
dat je lijstje met favoriete kipschotels 
en scampigerechten straks nog een 
stuk langer is?

Volgende delen in 
deze nu al 

bestsellers-serie

×
Recepten die 

werkelijk iedereen 
lekker vindt!

Scampi 
17 × 24 cm  
Softcover, full colour 
144 blz. 
Ca. € 19,99 
Verschijnt maart 2019 
NUR 440  
ISBN 978 90 223 3606 9 

Kip 
17 × 24 cm  
Softcover, full colour 
144 blz. 
Ca. € 19,99 
Verschijnt febr. 2019 
NUR 440  
ISBN 978 90 223 3605 2 

MAKKELIJKE recepten van bij ons  
en uit de wereldkeuken

k i p

Sophie Matthys
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Over  
het ondeugende bestaan  

van onze kittens

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −KattenkopjesKattenkopjes

×  Natuur & vrije tijd  ×

Over Kattenstreken:
‘Van katten krijg je geen hoogte, toch? Het is net dat onvoorspelbare kantje van ’s werelds 
meest populaire harige wezen dat het boek zo goed maakt. Meer dan 250 komische katten-
situaties zijn afgebeeld, vergezeld van de grappigste quotes verspreid over 224 pagina’s. Goed 
om een keer of tien hardop te bulderen, want de content is oh-zo-herkenbaar!’ – Actief Wonen 



Kattenkopjes
Over het ondeugende bestaan van onze kittens

Kittens zijn schattig, speels en 
ondeugend. Al spelend ont-
dekken ze je huis en de wereld. 
En er valt veel te bepotelen, te 
exploreren, te beklimmen en 
te proeven. Dat er al eens een 
vaas sneuvelt, een glas melk 
omvergeduwd wordt of een kras 
gemaakt wordt, nemen we er 

met een glimlach bij. Want als 
ze jou miauwend aankijken, 
smelt je. 
Blader door dit boek met meer 
dan 250 foto’s van schattige kat-
jes, lees de humoristische quotes 
die heel herkenbaar zijn voor 
kattenliefhebbers en je kunt niet 
anders dan (glim)lachen.

Ook kittens kunnen rare toeren uithalen

×
Heerlijk cadeauboekje voor alle 

kattenliefhebbers

×
Het eerste boek in de reeks, Kattenstreken, 

was meteen een succes

18 × 15,5 cm 
Hardcover 
224 blz. 
Ca. € 14,99 
Verschijnt febr. 2019 
NUR 431 / 370 
ISBN 978 90 223 3600 7
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De nieuwe generatie 
kleurboeken, voor 

young adults en alle 
volwassenen die zich 

jong voelen

×
Bestsellers: de 
kraskaarten 

Eenhoorns en Katten 
waren in 3 maanden 

uitverkocht

×
Terwijl je 

geconcentreerd bezig 
bent de schitterendste 
kleuren tevoorschijn 

te toveren, denk je 
aan niets anders: pure 

mindfulness

×  Vrije tijd  ×



KRASKAARTEN 
ZEEMEERMINNEN, MANDALA’S 
EN SUGAR SKULLS 

De kraskaarten Eenhoorns, Katten, 
Vlinders en Hartjes hebben velen een 
nieuwe hobby bezorgd. En terecht, 
want het is een prettige manier om 
je te ontspannen, op reis of als je een 
uurtje vrij hebt en je je hoofd helemaal 
wilt leegmaken: je zoekt een comfor-
tabel plekje, laat de rust over je heen 
komen en krast zorgvuldig beetje bij 

beetje een figuur in de prachtigste 
kleuren tevoorschijn. Het resultaat: 
kleine kunstwerkjes, voor jezelf of om 
cadeau te doen. 
Goed nieuws: de herdruk van 
Eenhoorns en Katten komt eraan 
en er zijn drie nieuwe titels in de 
maak: Zeemeerminnen, Mandala’s 
en Sugar Skulls. 

19 x 19 cm
Gebonden, full colour
Ca. 16 blz.
Ca. € 9,99
NUR 400
Verschijnt januari 2019
ISBN 978 90 223 3588 8 
(Zeemeerminnen)

ISBN 978 90 223 3589 5 
(Mandala’s)

ISBN 978 90 223 3590 1 
(Sugar Skulls)
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‘En ik heb dus weer een nieuwe hobby 
erbij, want wat is dit verslavend zeg! 
En heerlijk ontspannend, elke avond 
probeer ik toch wel even wat tijd vrij 
te maken. Maar denk je van dat doe 
ik even? Nou, zo is het dus niet. Vooral 
het allereerste begin is het er even 
inkomen. […] Maar als je eenmaal de 

schwung te pakken hebt… dan is het 
moeilijk om dit af en toe weg te leggen. 
Bij mij was het elke keer, ach nog een 
stukje en voordat ik het wist had ik de 
hele avond zitten krassen.’ 
– www.passievoorboeken.nl

Met gratis kraspen, makkelijk mee te 
nemen, alle materiaal bij de hand

×
 Displays beschikbaar 

19 × 19 cm
Gebonden, full colour
Ca. 16 blz.
Ca. € 9,99
NUR 400

ISBN 978 90 223 3537 6 
(herdruk Eenhoorns)

ISBN 978 90 223 3538 3 
(herdruk Katten)

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3539 0 
(Vlinders)

ISBN 978 90 223 3540 6 
(Hartjes)

KRASKAARTEN 
EENHOORNS EN KATTEN
IN HERDRUK
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Een interieuraccessoire dat momenteel helemaal hot en 
happening is? Dat móét wel de macramé-plantenhanger 
zijn! En het goede nieuws is dat je zo’n hanger heel 
gemakkelijk (en goedkoop) kunt maken dankzij dit boek. 
Leer stap voor stap de 28 populairste knopen, ontwerp een 
veelvoud aan prachtige objecten: hippe plantenhangers, 
trendy wanddecoratie, decoratieve dromenvangers… Strak, 
landelijk, retro: door je touw, de kleur en de knopen goed 
te kiezen, kun je er alle kanten mee op. 

Macramé is alles wat een mooi en goed handwerkboek 
moet zijn: prachtige ontwerpen met gedetailleerde 
werkbeschrijvingen en teltekeningen, stap-voor-stapfotografie 
en verleidelijke foto’s. Met een minimum aan materiaal, 
creëer je een maximum aan effect.

www.wpg.be

Fanny Zedenius vindt macramé de meest 
meditatieve vorm van handwerken. Ze is 
de creatievelinge achter het Instagram-
account Createaholic, met meer dan 11.000 
volgers. Ze heeft haar eigen webshop, geeft 
workshops macramé en ligt mee aan de basis 
van de huidige macramé-renaissance. 

9 789022 333686 >

H

allemaal rokjes 
H HH

Rokjes zijn in! Met blote benen, stoere laarzen of een kleurrijke panty, rokjes zijn 
er het hele jaar door. En je kan ze op de koop toe makkelijk zelf maken, met de hulp 
van Mme Zsazsa. Mme Zsazsa is een fenomeen in blogland. Op haar blog spatten 
de leuke naai-ideetjes van het scherm. Ze besloot haar creaties toe te vertrouwen 
aan het papier. Resultaat: Allemaal rokjes. Een heerlijk boek met meer dan twintig 
ontwerpen voor grote én kleine meisjes.
Laat je inspireren door de foto’s. De duidelijke uitleg en de handige schetsen zorgen 
ervoor dat zowel de beginnende als de meer ervaren naaister direct aan de slag kan. 
Achteraan vind je patronen op ware grootte. Zo kan je meteen beginnen!

Mme Zsazsa woont samen met Mr. Zsazsa, drie kinderen, twee honden en een paard op 
een boerderijtje in de Kempen. Tijdens een jobkeuze-identiteitscrisis leerde ze patronen 
tekenen. Een goeie keuze, zo blijkt, want ze heeft er talent voor. Dat bewijst ze op haar 
blog http://madamezsazsa.blogspot.com en nu ook met dit boek.

Elza D. Elza D. heeft nog nooit een naaimachine aangeraakt, maar een fototoestel en een 
computermuis hanteert ze als geen ander. Foto’s uit het echte leven en een vormgeving met 
een knipoog zijn haar handelsmerk. Het blogvirus heeft ook Elza D. besmet. Lees er alles 
over op: http://elza-d.blogspot.com
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Fanny Zedenius (2de druk)

Macramé 
ISBN 978 90 223 3368 6 - € 19,99

‘Heb je de kunst nooit onder de knie gekregen of 
heb je een opfrisser nodig? Deze zelfmakers komen 
allemaal uit het boek Macramé. Knoop er op los door 
Fanny Zedenius, waarin heel goed wordt uitgelegd 
hoe je de knopen maakt én op welk moment je welke 
knopen moet maken.’ – Margriet magazine

‘Een fraai en uitgebreid boek, zeer geschikt voor 
beginners, maar ook gevorderden kunnen er mooie 
ideeën uithalen.’ – NBD Biblion

‘Macramé – 
dé zelfmaaktrend 
jaren zeventig – is 

terug van weggeweest.’ 
 – Margriet magazine

Mme Zsazsa (13de druk)

Allemaal rokjes
ISBN 978 90 02 25192 4 - € 22,50

‘Een boek vol naaivreugde. De meer dan 
twintig ontwerpen voor grote en kleine 
meisjes zijn eenvoudig te maken en worden 
voorzien van een duidelijke uitleg, handige 
schetsen en prachtige foto’s.’

HERDRUKKEN 
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Sarah Devos

Een wandeling in het bos: iedereen geniet ervan, maar we 
doen het veel te weinig! Gek toch? Want al na een halfuur-

tje in het groen voel je je vrolijker en energieker. Toch hebben 
we er vaak geen idee van wat er allemaal leeft in het bos.

Dankzij Het bosboek veranderen ‘vogels’ in kauwen, pimpel-
mezen, roodborstjes en boomklevers. ‘Dingen’ op de grond 
worden braakballen of de pootafdrukken van een vos. Je 
(her)kent plots een ringslang, een gehakkelde aurelia en een 
tonderzwam. En ineens zie je ook door het bos de bomen: een 
beuk, een eik, een wilde kastanje. Zo krijgt dat bos verrassend 

veel lagen, zelfs voor absolute beginners!

Hoe ontdek je of er een den of een spar voor je staat? 
Hoe zie je het verschil tussen een krekel en een sprinkhaan? 

Welke planten kleven en welke paddenstoel stinkt?
Leven bij ons ook wasberen? (Antwoord: ja!)

En zoveel meer…

Volledig geïllustreerd 
met duidelijke en leuke tekeningen.

Met gratis stevige determinatieposter 
om mee te nemen op stap.

Sarah Devos werkt als freelance schrijver. In het weekend 
heeft ze vaak acuut behoefte aan groen en de geur van bos. 
Wat ze in dat bos ontdekt, bundelt ze op haar blog – en nu 
ook in dit bosboek, waarvoor ze niet alleen de tekst, maar 
ook alle illustraties maakte. Voor Sarah mag elke dag een 

bosdag zijn!

W W W. Z O N DAG B O S DAG . B E

W W W. S A R A H - D E V O S . B E  |  W W W.W P G . B E

B O S B O E K
H E T 

9 789022 333853

Kris Van Kerckhoven & Hans Willemse 
(2de & 3de druk) 

Altijd moe & chronische pijn?
ISBN 978 90 223 3557 4 - € 19,99

‘Dokter Kris Van Kerckhoven uit Putte zoekt al jaren 
naar de oorzaken en behandelingsmogelijkheden ervan. 
Het resultaat is zijn boek Altijd moe & chronische pijn?, 
waarmee hij patiënten leert hoe ze klachten kunnen 
verminderen of zelfs genezen.’ – Het Laatste Nieuws

‘Kris Van Kerckhoven zegt dat mensen met chronische 
ziektes zoals CVS, fibromyalgie, migraine, spastische darm 
of depressie, maar ook reuma of allergieën, zichzelf kunnen 
genezen door naar hun emoties te handelen. Hij heeft er een 
boek over geschreven en pleit voor wetenschappelijk onder-
zoek naar zijn methode.’ – Gazet van Antwerpen

Sarah Devos (3de druk)

Het bosboek
ISBN 978 90 223 3385 3 - € 24,99

‘Met Het bosboek wordt het ommetje opeens de ultieme 
herfstwandeling: aan de hand van het boek veranderen 
“vogels” in kauwen, pimpelmezen en boomklevers en 
“dingen op de grond” worden braakballen of de poot-
afdrukken van een vos. Die herken je eens zo 
gemakkelijk door de kleurrijke illustraties in het boek 
ernaast te leggen.’ – Nina

‘Haar aanstekelijke enthousiasme spat van elke pagina in 
dit door haarzelf geïllustreerde boek vol leuke weetjes en 
persoonlijke tips over het woud.’ – Het Laatste Nieuws
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Over  
het drukke bestaan  
van onze katten,

speciaal voor iedereen  
die ze denkt te begrijpen!

− − − − − − − − − − − − − − − − −KattenstrekenKattenstreken
⋆ ⋆ ⋆

⋆ ⋆ ⋆

Verstoppertje spelen, kartonnen dozen inpikken, in de kerstboom klimmen, 
buren begluren, vechten met de keukenrol, koorddansen op het wasrek, 
slapen… 

Onze katten weten hun dagen goed te vullen, zijn overal als de kippen bij en  
spelen altijd de baas. Gelukkig hebben ze soms ook nog een momentje voor 
ons, want het zijn en blijven onze beste maatjes!

Kattenstreken!
− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Oeps, nu ben je wakker…!

Ikk
e bang? Hoe kom je dáár nu bij!?

Psst, slaap je? Hoi, stoeipoes!
Wil je mijn nummer?

9 789022 335529

www.standaarduitgeverij.be

Goesting
gezondheid

Lynn De Merlier

Gezond eten 
voor rustige darmen 

en een energiek leven

in

G
oesting in gezondheid

Lynn D
e M

erlierLynn De Merlier legt in Goesting in gezondheid op een 
eenvoudige manier uit hoe onze darmen een invloed 
hebben op onze lichamelijke én mentale gezondheid. 
Heel veel aandoeningen hebben daarmee te maken, van 
zure oprispingen en leaky gut tot fibromyalgie, depressie 
en chronische vermoeidheid. Stress – dé kwaal van deze 
eeuw – wordt gelinkt aan wat we eten en welk effect dat 
heeft op onze darmwerking en ons gemoed. 

Maar het blijft niet bij theorie. Dankzij haar jarenlange 
ervaring met patiënten weet Lynn de theorie in de praktijk 
van alledag om te zetten. Goesting in gezondheid bevat tal van 
weetjes, tips, voedingsadviezen én meer dan 40 heerlijke, 
gemakkelijke recepten geschikt voor het hele gezin. En op 
de vraag of gezond én lekker wel samengaan, kunnen we 
alleen maar volmondig ja antwoorden.

Goesting in gezondheid is bestemd voor iedereen 
die zin heeft in een gezonder en vitaler leven.

LYNN DE MERLIER  is osteopaat en voedingsdeskundige 
en heeft een praktijk in Lokeren. Ze is ervan overtuigd 
dat een combinatie van osteopathische behandelingen 
en gezonde voeding de sleutel tot een gezond leven vormt. 
Ze bracht haar eigen superlekkere Lynn’s Granola op de 
markt en deelt haar kennis op goestingingezondheid.be 
en lynnsgranola.com.

Hoe eet je jezelf gezonder en vitaler, zonder te diëten?
Welke impact heeft voeding op je darmen?

Hoe komt het dat je darmen bepalen hoe jij je voelt?
Kun je gezond én lekker eten?

W W W.W P G . B E

9 789022 334010

Kattenstreken (2de druk)

ISBN 978 90 223 3552 9 - € 14,99

‘Blader door Kattenstreken en 
laat je veroveren door dit 
prachtige dier. Geniet van 
de prachtige foto’s en de 
teksten en laat die glimlach 
maar komen…’ 
– Passie voor boeken

Lynn De Merlier (3de druk)

Goesting in gezondheid
ISBN 978 90 223 3401 0 - € 24,99

‘Alwéér een gezond kookboek, horen we u denken. 
Maar Goesting in gezondheid van Lynn De Merlier, 
osteopate, is meer dan dat. Het staat vol wetenschappe-
lijk onderbouwde informatie en tips om onze darmen 
in optimale conditie te krijgen.’ – Het Nieuwsblad

‘Een uitgebreid boek over de werking van onze darmen 
en hoe je kan koken volgens jouw lichaam. Naast een 
theoretische uitleg geeft diëtiste Lynn ook heel wat 
praktische informatie en lekkere recepten.’ – Weekend 
Knack

‘Enthousiast en laagdrempelig bespreekt Lynn De 
Merlier ons spijsverteringsstelsel, de darmflora en de 
invloed ervan op onze gezondheid. De vele praktische 
lijstjes over voedzame ingrediënten maken van dit boek 
bovendien een handige leidraad in de keuken.’ – Metro

‘Dit boek legt uit hoe onze darmen een invloed hebben 
op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Veel 
aandoeningen worden gelinkt aan wat we eten en welk 
effect dat heeft op onze darmwerking en ons gemoed. 
Met tips, voedingsadvies en gezonde en lekkere recep-
ten.’ – Dag Allemaal



NOTITIES



MICHAEL NICLAUS
Succesvol minderen 
of stoppen met alcohol
978 90 223 3608 3

Johan Op de Beeck
Napoleon 1: 
van strateeg tot keizer
978 90 223 3602 1 

Johan Op de Beeck
Napoleon 2: van keizer 
tot mythe
978 90 223 3603 8

Eric De Maerteleire 
Gezond eten, gezond 
ouder worden
978 90 223 3591 8 

Patrick Retour
Wonen met stijl, 
verhalen van huizen 2
978 90 223 3596 3

Sophie Matthys
Kip 
978 90 223 3605 2 

Kattenkopjes
978 90 223 3600 7
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Kraskaarten
Zeemeerminnen
978 90 223 3588 8

Kraskaarten 
Mandala’s
978 90 223 3589 5 

Kraskaarten 
Sugar Skulls
978 90 223 3590 1

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

januari

Februari maart

tom waes 
Reizen Waes Europa
978 90 223 3587 1

december



Dr. Werner Jacobs & 
José Masschelin 
De doden praten 
978 90 223 3586 4

Anntje Peeters 
Puur natuurlijk 
door de menopauze
978 90 223 3607 6

Steven Sanders & 
Sabrina Crijns
Sous-vide koken thuis. 
Gemakkelijk en 
superlekker
978 90 223 3601 4

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST

Johan Op de Beeck
Waterloo: de laatste 
100 dagen van Napoleon
978 90 223 3604 5

7 minuten 
in de keuken
Pasta 
978 90 223 3598 7 

7 minuten 
in de keuken
Maaltijdsalades
978 90 223 3599 4 

Sophie Matthys
Scampi 
978 90 223 3606 9

April

Stef Mintiens 
Opnieuw echt eten 
978 90 223 3594 9

mei
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België

Standaard Uitgeverij nv
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
0032 3 285 72 00
www.standaarduitgeverij.be

Verkoop binnendienst
besteldienst@standaarduitgeverij.be

Salesmanager
Yves De Brauwer
yves.debrauwer@standaarduitgeverij.be
0032 479 80 00 10

Accountmanagers
Ilse Trimborn 
ilse.trimborn@standaarduitgeverij.be  
0032 491 86 73 20
Sven Robeyns 
sven.robeyns@standaarduitgeverij.be  
0032 491 86 08 67

Verkooppromotor
Kim Mackel
kim.mackel@standaarduitgeverij.be 
0032 476 54 94 73

Marketing & pr
Naomi Riemis
naomi.riemis@standaarduitgeverij.be
0032 485 30 89 64

Nederland

New Book Collective
Herengracht 166
1016 BP Amsterdam
0031 20 22 60 238
www.newbookcollective.com

Verkoop
Rutger Vos, Niels Koemans, 
Dian van der Zande, Maarten Richel
verkoop@newbookcollective.com

Promotie
Alice Wubbels
promotie@newbookcollective.com

De prijzen en verschijningsdata in 
deze folder zijn indicatief. 
Gelieve contact op te nemen met onze 
verkoopdienst bij twijfel; 
zij beantwoorden graag je vragen.

VERKOOPINFORMATIE


