Zomer.
Ontsnappen.

Aan sleur, aan comfortzones, aan 24/7. Dagen vloei-

end laten meebewegen op het ritme van de zee, met Het zeeboek van Sarah
Devos als een tot verwondering aansporende gids. Lange uren zoekmaken
in de tuin, en daarbij inspiratie putten uit ‘nieuwe oude’ tuintechnieken, zoals toegelicht in Permacultuur.

Stilstaan. En voor even al die gonzende radertjes in je hoofd stilzetten.
Met de immens populaire kraskaarten, waarvan in deze aanbieding het
assortiment uitgebreid wordt met Lama’s, Pauwen en Flamingo’s. Net zo
mindful: handwerken. Je wagen aan de ontwerpen uit Naaien Scandinavische stijl. Of de punch needle-techniek nog eens uitproberen, weer helemaal
terug van nooit weggeweest.

Genieten. Van eten dat iedereen lekker vindt en waar je geen uren voor
achter het fornuis hoeft te staan. Ideaal: de succesvolle ‘7 minuten in de
keuken’-kookboeken, met dit seizoen Veggie- en Maaltijdsoepen-recepten. Of
koken om nog even de herinnering aan die vakantie in het Zuiden vast te
houden: met de gerechten uit Tajines en Taco’s en tortilla’s vang je de zon
in je bord.

Zomer. De tijd stoppen. En uren zoekmaken, met boeken die op je pad
komen op het juiste moment.
Veel leesplezier!

Team Manteau
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HET ZEEBOEK
Sarah Devos

Sarah Devos wilde eerst geen boek
schrijven over de zee. Tot ze op
een dag met haar gezin en een
schelpenzoekkaart de ene bijzondere
schelp na de andere vond. Gewoon,
aan onze Noordzeekust. De eerste
Zondag Zeedag was een feit – en er
zouden er nog veel volgen. Sarah
dook helemaal kopje-onder: alles
en iedereen die haar wat over
deze wonderbaarlijke biotoop kon
vertellen klampte ze aan, net als een
zeester bij een mossel. Dat boek over
de zee moest er komen.
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De zee, alleen iets voor in de zomer?
Helemaal niet! Na een stormachtige
dag in de winter of de herfst maak
je immers de meeste kans op een
geweldige strandjuttersbuit. Al vallen
er geen blaadjes van de bomen,
ook aan zee heeft elk seizoen zijn
charmes. Maar zoveel liedjes als
er al gemaakt zijn over de kust,
zo weinig weten we er eigenlijk
over. Tot je Het zeeboek leest, een
boek voor enthousiaste zeelieden,
nieuwsgierige volwassenen en
avontuurlijke kinderen, beginners
die net als Sarah niet kunnen
wachten om te ontdekken wat er
allemaal schuilt in, op, boven en
onder de zee…!

17 x 24 cm
Gebonden, full colour,
met poster
Ca. 192 blz.
Ca. € 24,99
Verschijnt juni 2019
NUR 410
ISBN 978 90 223 3645 8

WAARSCHUWING:

een strandwandeling zal nooit meer hetzelfde zijn
na het lezen van dit boek.

Ga mee op ontdekkingstocht:
Kan iemand dat ingewikkelde systeem van
eb en vloed eens helder uitleggen?

Wist je dat er aan onze Noordzee zeehonden leven? Heel wat zelfs! En dat is nog niet
alles… De zee en het strand worden bevolkt
door nog veel meer fascinerende wezens.
Sommige kun je makkelijk zien, van andere
vind je alleen sporen en nog andere laten
een wondermooi schelpje voor je achter.
Maar welk diertje zat er vroeger in?

×

Wist je dat heel veel schelpen op het strand
fossielen zijn? Sommige zijn zelfs honderdduizend jaar oud.

×

×
×

Wat zijn die ovale, geelwitte dingen die je wel
eens vindt op het strand?

Hoe herken je het geluid van een kluut? En
waarom ziet zijn snavel eruit als een metaaldetector?

×

Kan een oorkwal beter horen dan een kompaskwal? Of zwemt die altijd in de verkeerde
richting? En prikken alle kwallen?

×
×

Een zwarte rechthoek met vier uitsteekseltjes op het strand… Is dat plastic? (Spoiler
alert: gelukkig niet, het is het spoor van een
babyrog.)

×
×
×

Wat zijn die kronkelige ‘zandstrontjes’ die je
soms ziet op het strand?

Eten mensen echt een kilo zeewier per jaar
zonder het te weten?

Waarom heet een nonnetje een nonnetje?
Welk geweldig trucje kun je uithalen met
duinstermos?

Waarom vinden mosselen zeesterren niet
tof?

Zand is zand – hoezo, is dat niet overal en
altijd hetzelfde?
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In Het zeeboek ontdek je welke
bijzondere soorten je allemaal
kunt tegenkomen aan het hele
Nederlandstalige deel van de
Noordzeekust: van De Panne tot
het noordelijkste Nederlandse
Waddeneiland.
Daarvoor hoef je écht niet aan boord
van een schip te gaan of een cursus
diepzeeduiken te volgen (ook fijn,
natuurlijk). Gewoon wat rondkijken
tijdens een dagje zee met je familie,
vrienden of lekker alleen en je
herkent zonder twijfel al een heleboel
uit Het zeeboek!
Voor Het zeeboek kon Sarah
rekenen op de zeer gewaardeerde
medewerking en expertise van
deskundigen van o.a. Het Zwin, het
VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee),
WWF, Natuurpunt, Duinpanne
en Staatsbosbeheer Nederland.
Ze ging op stap met mariene
biologen, seaweed chef Donald
Deschagt, strandvondstenexpert
Hans Deblauwe, strandjutters,
krabbenkenners, ervaren wadlopers,
duingidsen… en ontdekte dat ze met

al deze professionelen een nieuwe
verslaving deelt: onze wonderlijke
Noordzee.
Sarah Devos zal niet gauw het
wereldrecord ‘zonnekloppen op
een strandlaken’ breken. Waarom
ze dan wel zo graag naar zee gaat?
Uitwaaiwandelen. Wolken spotten.
Zeevogels zoeken. Pootjebaden.
Duinduiken. Golven groeten.
Vliegeren. En schelpen zoeken. Dat
deed ze al fanatiek in de zomers
van haar jeugd – en ze doet het nu
opnieuw met haar eigen dochters,
die superspecialisten blijken in het
vinden van de kleinste en fijnste
exemplaren. En met alle kennis die
ze vergaarde voor Het zeeboek kwam
zelfs het kleinste wenteltrapje tot
leven…
Na het succesvolle Het bosboek (2017)
en www.zondagbosdag.be, de blog
met fijne uitstapjes en tips voor
in het bos, maken Het zeeboek en
www.zondagzeedag.be
het buitenkwartet compleet.

MEER ZELFVERTROUWEN
Overwin je onzekerheid en bereik wat je wil
Barbara Markway & Celia Ampel

Wetenschappelijk onderzoek heeft
uitgewezen dat bijna alles wat we
willen in het leven gelinkt is aan
zelfvertrouwen: een succesvolle
carrière, een goede relatie, een positief
zelfbeeld, levensvreugde… Voor alles
wat je onderneemt, heb je een portie
zelfvertrouwen nodig. Of het nu is
om iemand uit eten te vragen, te
spreken voor een publiek, een vraag
te stellen tijdens een lezing, te leren
paardrijden, of simpelweg iemand
om hulp te vragen. We zijn bang om
afgewezen te worden, om door de
mand te vallen, om belachelijk over te
komen… Maar op die manier verspeel
je misschien kansen, durf je bepaalde
dromen niet te realiseren of mis je
leuke ervaringen.

In dit praktische boek leer je stap
voor stap hoe je je eigenwaarde kunt
opkrikken, hoe je leert geloven in
jezelf om je doelen te bereiken. Je
krijgt oefeningen, tools en strategieën
– gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek – aangereikt om je
zelftwijfel onder controle te houden,
om je innerlijke criticus af en toe
het zwijgen op te leggen, zodat je de
dingen die je wilt doen ook echt doet.

17 x 23,4 cm
Paperback
Ca. 176 blz.
Ca. € 22,50
Verschijnt mei 2019
NUR 770 / 860
ISBN 978 90 223 3623 6

Psychologe Barbara Markway heeft
intussen bijna 30 jaar ervaring. Ze
is een graag geziene gaste op Good
Morning America en The Today Show,
publiceerde vier boeken en schreef
onder andere voor The New York Times
en The Washington Post.

Je zelfvertrouwen opkrikken is geen doel op zich, maar
een middel om je doelen te bereiken

×
×

Praktisch boek met oefeningen,
strategieën en tips waarmee je direct aan de slag kunt gaan

Op Amazon wordt dit boek***** geprezen om zijn realistische vragen,
zijn warme toon en zijn adviezen die op gedegen psychologisch-wetenschappelijk
onderzoek gebaseerd zijn

×

‘Dit moderne en veelomvattende werkboek bevat alles wat je nodig hebt! Het
behandelt verscheidene onderwerpen, strategieën en middeltjes in een warme en
duidelijke stijl. Het boek bevat realistische stap-voor-stap-opdrachten en de
voorbeelden, scenario’s en referenties zijn up-to-date.’ – amazon.com
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Exit Dyslexie
Zeker leren lezen met de Alfabetcode
Erik Moonen

Waarom leren zoveel kinderen niet
goed lezen? Waarom schrijven ze zulke hanenpoten en spellen ze zo slecht?
Komt dat door computers en internet?
Of hebben ze ‘iets in hun brein’ waardoor ze het gewoon niet kúnnen leren?
In Exit Dyslexie begeleidt Erik Moonen
het concept dyslexie naar de uitgang.
Als we moeizame lezers de hulp willen
geven die ze nodig hebben, moeten we
ons niet bezighouden met wie dyslectisch is en wie niet. We moeten hun
problemen oplossen. Daarover gaat
Exit dyslexie. Over hoe we leren, over
hoe het schrift werkt en vooral over de
Alfabetcode: over hoe je elk kind vlot
leert lezen en schrijven.

Reacties op Dwaalspoor Dyslexie:
‘Ik heb als onderwijzeres vaak geworsteld met leesmethodes. Elke keer
botste ik op moeilijkheden, maar ik
kon ze niet benoemen. In dit boek
worden ze echter helder omschreven
en uitgelegd.’
‘Twee jaar geleden hoorden we dat
onze zoon dyslectisch zou zijn. Dat
was buiten de Alfabetcode gerekend.
Dankzij uw aanmoediging om zelf aan
de slag te gaan, gaat onze jongen weer
vol zelfvertrouwen naar school.’
Erik Moonen (1962) is doctor in de
taal- en letterkunde en docent
Nederlands en Duits aan de
Universiteit Hasselt.

De Alfabetcode: hoe je – thuis of op school –
effectief leesonderwijs geeft en
hoe elk kind een vlotte lezer wordt

×
×
×

Volledig geactualiseerde editie van
Dwaalspoor dyslexie

De Alfabetcode wordt sinds 2009
ook op school met succes toegepast

Social-mediacampagnes
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15 x 23 cm
Paperback
Ca. 352 blz.
Ca. € 24,99
Verschijnt september 2019
NUR 623
ISBN 978 90 223 3654 0

Punch needle
Leer stap voor stap de techniek van punch needling
en maak prachtige accessoires
Arounna Khounnoraj

Wie kent het woord tuften nog? Dan
klinkt punch needling toch ietsje hipper. Maar wist je dat onze (over)grootmoeders deze handwerktechniek
al beoefenden? Zo komt alles terug,
maar in een modern kleedje. In
Amerika en Canada is deze borduurtechniek heel populair, mede dankzij
de auteur van dit boek. De techniek
past helemaal bij onze tijd: je hebt
niet veel materiaal nodig – je handen,
een bolletje wol, een stukje stof en
een punchnaald – en niet veel tijd om
de techniek onder de knie te krijgen.
Zo kun je direct beginnen met hippe
accessoires te ‘tuften’: kleurrijke
kussens, een decoratief wandtapijtje,
een handige opbergmand, een vrolijk
tasje… Dankzij de stap-voor-stapinstructies en -foto’s, de duidelijke

patronen en de trendy projecten van
Arounna heb je meteen zin om er zelf
aan te beginnen.
‘Het is niet meer weg te denken uit
mijn Instagram-tijdlijn: punch needling. Toen ik het voor het eerst zag,
was ik gelijk verkocht: dit is mooi!
Bovendien zag het er ook heel “lekker” uit om te doen, ik bestelde een
punchnaald en stof en ging aan de
slag. Wil je ook weten hoe dat gaat, dat
punchen? Kijk dan snel verder!
Het bestellen van de naald en goede
stof was echter minder makkelijk dan
gedacht. Punching is opeens razend
populair geworden en zodoende kon
de leverancier van de punchnaalden
de vraag niet aan.’ – ohcosycraft.nl

De revival van een oude handwerktechniek, maar in een modern kleedje

×

De auteur is een echte handwerkartieste
met 182.000 volgers op Instagram
(@bookhou)

×

Punch needling wordt ook wel
‘Borduren formule 1-stijl’ genoemd
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20,1 x 25,3 cm
Paperback met flappen,
full colour
Ca. 160 blz.
Ca. € 22,50
Verschijnt augustus 2019
NUR 474
ISBN 978 90 223 3643 4

Naaien Scandinavische stijl
Saara & Laura Huhta

Complimentjes krijgen over je
outfit is altijd leuk, maar als je die
outfit dan ook nog zelf genaaid
hebt, mag je terecht gloeien van
trots. Alleen is het niet altijd
makkelijk om de geschikte
patronen te vinden. Sommige
zijn ouderwets, te barok, te
ingewikkeld en vaak ook te duur.
Zowel op het gebied van
decoratie, interieur, koken
als op het vlak van mode en
styling is Scandinavië een waar
keurmerk. De modellen in Naaien
Scandinavische stijl zijn hiervan

het perfecte bewijs: sober, tijdloos
en altijd stijlvol, in zachte kleuren
en kwaliteitsvolle materialen.
De Finse zussen Saara en Laura
Huhta ontwierpen voor jou een
capsulecollectie van 20 stukken,
van een eenvoudige tas en een wit
T-shirt over een sober-feestelijke
blouse, een cocktailjurkje of
een jersey tuniek tot een perfect
zittende jeans. Stap voor stap,
project per project bouw je
je naaivaardigheden op. Het
resultaat zul je met trots showen.
Zoveel is zeker.

Minimalisme met dat tikkeltje meer,
sober chic, gesofisticeerde eenvoud

×

Naai zelf je unieke capsulecollectie
‘Scandinavische stijl’
met deze 20 ontwerpen

×

Inclusief patronen op ware grootte,
van maatje 34 tot 50
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20,1 x 25,3 cm
Paperback met patroonbladen in een apart
doosje, full colour
Ca. 192 blz.
Ca. € 29,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 474
ISBN 978 90 223 3592 5

PERMACULTUUR
Tuinieren dichter bij de natuur voor een duurzame,
milieuvriendelijke en productieve tuin
ANDREW MIKOLAJSKI

Permacultuur wordt weleens de
toekomst van het tuinieren genoemd,
omdat je tuiniert in harmonie met de
natuur, niet in strijd met de natuur.
Om er echt bedreven in te worden
is het van belang dat je je inleest.
Het vereist namelijk wat planning.
En je moet leren hoe je je tuin beter
kunt observeren, zodat je ermee
kunt samenwerken. Dat inlezen lukt
perfect met dit boek van tuinexpert
Andrew Mikolajski. Je begint met
het observeren van de natuur in je
eigen tuin: wat is het meest beschutte
gedeelte, waar heeft de wind vrij
spel, is er een tuinmuur, staan er
bomen…? Een analyse van je tuingrond
is heel belangrijk, want die bepaalt
welke planten, bloemen, groenteen fruitsoorten je kunt kweken. Je
gebruikt immers geen kunstmest,
geïmporteerde grond of pesticiden.

Ook beperk je het sproeien tot het
absolute minimum en hergebruik je
water uit je huishouden. Stap voor
stap maak je je de principes van
permacultuur eigen, en algauw zul
je overtuigd zijn van de immense
voordelen.
Als je tuiniert volgens de principes van
de permacultuur krijg je:
• je eigen vruchtbare grond;
• een prachtige tuin die weinig
onderhoud vereist;
• een tuin die honderden jaren oud kan
worden;
• biologisch voedsel uit eigen tuin;
• een overvloedige oogst;
• een tuin vol leven, met zoemende
insecten, vlinders, vogels, egels oftewel
een toename van biodiversiteit;
• een sterkere band met Moeder
Natuur.

Think green: permacultuur is het tuinieren
van de toekomst

×
×

Minimaal energie- en waterverbruik,
maximaal plezier en maximale opbrengst

Permacultuur is geschreven door een
internationaal gerenommeerde tuinauteur
(www.andrewmikolajski.com) en verschijnt
ook in het Duits, Engels en Spaans
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19,2 x 23,1 cm
Integraalband,
full colour
Ca. 208 blz.
Ca. € 27,50
Verschijnt augustus 2019
NUR 423
ISBN 978 90 223 3641 0

7 minuten in de keuken veggie
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VEGGIE
MINUTEN IN
DE KEUKEN

30 overh eerl i j ke rec ep ten m et
slech ts 7 m i n u ten vo o rberei d i n g !

Ingrid Bernard

30 overheerlijke recepten met slechts 7 minuten voorbereiding!
Ingrid Bernard

Een van de belangrijkste redenen
om tijdens de werkweek niet te koken is tijdgebrek. De eerste vijf titels
in de reeks ‘7 minuten in de keuken’
– Wok, Gratins, Bakplaat, Pasta en
Maaltijdsalades – vielen meteen in
de smaak. Om nog meer variatie in
je dagelijkse menu te brengen én
een groen tintje aan je maaltijden te
geven, verschijnen er twee nieuwe
titels in de reeks: Veggie en Maal-

tijdsoepen. Meer groenten eten en
af en toe een vegetarisch menu op
tafel zetten is goed voor de gezondheid én voor het milieu. En als je dat
dan ook nog eens snel kunt doen,
sla je drie vliegen in één klap.
Wat denk je van Boekweitpilav
met zomergroenten, Provençaalse
groentetaart, Gevulde pompoen of
Groentewok voor winteravonden?

VEGGIE

Geen tijd om te koken?
Dat excuus is voorgoed verleden tijd met
de reeks ‘7 minuten in de keuken’

17,5 x 22,5 cm
Paperback met flappen,
full colour
Ca. 76 blz.
Ca. € 14,99
NUR 440
Verschijnt augustus 2019
ISBN 978 90 223 3639 7

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3532 1
(Wok)

×

De ideale oplossingen
voor haastige lekkerbekken

ISBN 978 90 223 3533 8
(Bakplaat)

ISBN 978 90 223 3534 5
(Gratins)

1/14/2019 4:33:29 PM
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7 minuten in de keuken
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SOEPEN
MINUTEN IN
DE KEUKEN

30 ove rhe e rl ijke re c e p te n me t
s lechts 7 minute n voorbe re iding!

Maaltijdsoepen

30 overheerlijke recepten met slechts 7 minuten voorbereiding!
eva Harlé

Zin in een stevige maaltijdsoep vanavond? Waarom waag je
je eens niet aan Soep van zoete aardappel met chorizo,
Linzensoep met bacon, Thaise soep met garnalen of
Spinazievelouté met geitenkaas? Succes gegarandeerd, en
het vergt slechts 7 minuten voorbereiding!

17,5 x 22,5 cm
Paperback met flappen,
full colour
Ca. 76 blz.
Ca. € 14,99
NUR 440
Verschijnt augustus 2019
ISBN 978 90 223 3638 0

Eva Harlé

MAALTIJDSOEPEN

Snel, gezond, gevarieerd, duurzaam en
lekker, het kan!

×

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3598 7
(Pasta)

Breng nog meer variatie in je menu
met deze 2 nieuwe titels in de reeks
‘7 minuten in de keuken’

ISBN 978 90 223 3599 4
(Maaltijdsalades)

1/12/2019 5:38:28 PM
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TACO’S EN TORTILLA’S
Sophie Matthys

Van een snelle snack tot een
uitgebreide maaltijd. Authentiek
Mexicaans of helemaal Europees.
Als ontbijt, lunch, diner of tussendoortje. In dit mooi uitgegeven
kookboek laat Sophie Matthys zien
hoe bijzonder veelzijdig tortilla’s en
taco’s kunnen zijn.
Vooraf geeft ze uitleg over de verschillende soorten tortilla’s, enkele
sausrecepten en een basisrecept
voor het zelf bakken van maistortilla’s. Daarna volgen recepten voor gerechten die je in een

handomdraai klaarmaakt en die
werkelijk iedereen, jong en oud,
veggie- of veganfan of net niet,
lekker vindt! Gemakshalve wordt
ook uitgegaan van kant-en-klaar
gekochte taco’s, tortilla’s, tortillachips, wraptortilla’s en bonen in
blik; ook alle andere ingrediënten
zijn in de supermarkt verkrijgbaar.
Sophie Matthys is culinair journaliste en werkte o.a. voor Libelle
Lekker en vtmkoken.be.

Good comfort food, altijd lekker,
en je kunt er eindeloos mee variëren:
het geheim van het succes
van taco’s en tortilla’s!

×
×

Genoeg inspiratie om de taco en tortilla
steeds weer uit te vinden

Lekker in elk seizoen, en je haalt er
altijd de zon mee op tafel
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17 x 24 cm
Softcover, full colour
Ca. 144 blz.
Ca. € 19,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 440
ISBN 978 90 223 3648 9

TAJINES
Sophie Matthys

Smaken en aroma’s die de tijd hebben
om zich langzaam te vermengen. Een
overvloed aan keuzes van basisingrediënten: lams- en schapenvlees,
gevogelte, rund- en kalfsvlees, vis en
zeevruchten, peulvruchten, noten,
vruchten en groenten. Kruiden die
gegarandeerd voor een exotische
toets op tafel zorgen. Ze hebben er
in korte tijd voor gezorgd dat tajines
heel populair zijn geworden in onze

keuken, en gesmaakt worden door
jong en oud.
Sophie Matthys brengt in dit aanstekelijk zonnige kookboek meer dan
50 authentieke mediterrane tajinerecepten. Pittige stoofpotten en stevige schotels, maar ook heerlijk lichte
gerechten, en dat in heel verrassende
combinaties – wat dacht je bijvoorbeeld van zoete desserttajines of vis
met versekruidenvariaties?

De zon, de smaken en de geuren
van het Zuiden op je bord

×
×

Zo makkelijk te bereiden dat er
heel weinig mis kan gaan!

Lekkere familierecepten
waar je iedereen blij mee maakt
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Eten & drinken

×

17 x 24 cm
Softcover, full colour
Ca. 144 blz.
Ca. € 19,99
Verschijnt augustus 2019
NUR 440
ISBN 978 90 223 3651 9

KRASKAARTEN
LAMA’S, FLAMINGO’S, PAUWEN

De nieuwe generatie
kleurboeken, voor
young adults en alle
volwassenen die zich
jong voelen

×

Terwijl je
geconcentreerd bezig
bent de schitterendste
kleuren tevoorschijn
te toveren, denk je
aan niets anders:
pure mindfulness

De kraskaarten, waarvan inmiddels
zeven titels zijn verschenen (Eenhoorns, Katten, Vlinders, Hartjes,
Mandala’s, Zeemeerminnen en Sugar
Skulls) hebben velen een nieuwe hobby bezorgd. En terecht, want het is een
prettige manier om je te ontspannen,
op reis, als je een uurtje vrij hebt en
je hoofd wilt leegmaken: je zoekt een

comfortabel 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 voor kraskaartenaddicts: er zijn drie nieuwe titels in de
maak: Lama’s, Flamingo’s en Pauwen.

19 x 19 cm
Gebonden, full colour
Ca. 16 blz.
Ca. € 9,99
NUR 400
Verschijnt mei 2019
ISBN 978 90 223 3624 3
(Lama’s)

ISBN 978 90 223 3626 7
(Flamingo’s)

×

Met gratis kraspen,
makkelijk mee
te nemen, al het
materiaal bij de hand
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Vrije tijd

×

ISBN 978 90 223 3625 0
(Pauwen)

KRASKAARTEN
EENHOORNS ,KATTEN, MANDALA’S,
ZEEMEERMINNEN EN SUGAR SKULLS
Displays beschikbaar.
Vraag ernaar bij je accountmanager

‘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

Nog leverbaar
ISBN 978 90 223 3537 6
(Eenhoorns)

ISBN 978 90 223 3538 3
(Katten)

ISBN 978 90 223 3589 5
(Mandala’s)

ISBN 978 90 223 3588 8
(Zeemeerminnen)

ISBN 978 90 223 3590 1
(Sugar Skulls)
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Vrije tijd
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ZOMER, DAT IS …
… de zon in potjes
vangen, met
confituur en jam.

… de zee proeven.
Donald Deschagt

Zeegroenten

Madam Confituur

ISBN 978 90 223 3490 4

Confituur, jam, gelei
en marmelade

zee
groenTEN
Koken met algen en wieren

GEZOND ÉN GOED VOOR DE PL ANEET

ISBN 978 90 223 3513 0

Recepten van Seaweed chef Donald Deschagt
SOPHIE MATTHYS

a cucina verde is een ontmoeting tussen twee boeiende culinaire werelden:
de Italiaanse keuken met haar zuiderse warmte en de veggiekeuken met haar
liefde voor groenten. Voeg daarbij de creativiteit van twee ervaren veggie-auteurs

en je krijgt gerechten die deliziosi zijn: herkenbaar en toch onverwacht, toegankelijk en
grensverleggend, snel en gezond. Elk recept is een verrassing, vanaf het kleinste hapje

MIKI DUERINCK
KRISTIN LEYBAERT

… genieten van het
L de nijvere
gezoem van
bijtjes in je tuin.

tot het dessert: de pizza’s met een hoekje af, de risottotaart met paddenstoelen, de
pompoenlasagne zonder pasta, de citroenmousse met pastinaak. Je merkt het: speelsheid
en Italiaanse traditie lopen in La cucina verde voortdurend in elkaar over. Pizza, pesto,
salade caprese, mezzaluna… ze zitten er allemaal in, maar net een tikkeltje anders dan je

OVER

DE BIJEN EN
DE BLOEMEN

Sarah Wyndham Lewis MIKI DUERINCK
zou verwachten.

Vegetarisch koken blijft voor

en KRISTIN LEYBAERT een boeiend avontuur.

Over de bijen en de bloemen
Het begon allemaal in hun restaurant, waar ze

in de loop van twee decennia honderden lekkere
gerechten ontdekten. Die stelden ze te boek
in Vegetarisch genieten. Daarna startten ze de
Vegetarische Kookstudio op, en schreven ze het

ISBN 978 90 223 3522 2

Donderdag Veggiedag-kookboek, Veggie voor
starters, Veggie burgers, balletjes en broodbeleg
en Veggie in 30 minuten.

Planten voor de honingbijen
voor een tuin vol gezoem

www.vegetarischekookstudio.be

www.wpg.be

S A R A H W YNDH A M LEW I S

ISBN 978 90 223 3367 9

9 789022 333679
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LA CUCINA VERDE

carpaccio, tiramisu, cappuccino, lasagne, panna cotta, frittata, polenta, risotto, parmigiano,

MIKI DUERINCK & KRISTIN LEYBAERT FOTOGRAFIE HEIKKI VERDURME

CUCINA
LA

VERDE

V EG E TA R I S C H G E N I E T E N A L L’ I TA L I A N A

… dromen van de
Italiaanse keuken.
Miki Duerinck & Kristin Leybaert

La cucina verde
ISBN 978 90 223 3367 9

HERDRUKKEN

NOTITIES
Tom Waes (2de druk)

Reizen Waes Europa
ISBN 978 90 223 3587 1 − € 23,50
‘In Reizen Waes Europa laat
Tom Waes zien dat je niet naar
de andere kant van de wereld
hoeft te reizen om onweerstaanbare, fascinerende,
mysterieuze en avontuurlijke
plaatsen te ontdekken. Hij blijft
binnen de grenzen van het
Europese continent, neemt
u mee naar onbekende maar
unieke plekken in Spanje,
Azerbeidzjan, IJsland, Groenland, Polen, het eiland Man,
Oekraïne en Noord-Ierland, en
verrast u met straffe
verhalen.’ – Dag Allemaal

Kris Van Kerckhoven & Hans Willemse
(4de 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
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‘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
onderzoek naar zijn methode.’
– Gazet van Antwerpen

‘Aanstekelijke reisverhalen,
alsof je er zelf bij was, met
steeds praktische reisinfo. In
het boek staan onder andere
ook de favoriete plekken van
Tom Waes.’ – De Zondag
‘Voor iedereen die van reizen
houdt: koop dit boek, je reiskriebels worden er alleen maar
door versterkt. Degene die
niet van reizen houdt: koop dit
boek, je wanderlust wordt aangewakkerd!’ – Lore Leest-blog

CHRONOLOGISCHE VERSCHIJNINGSLIJST
mei
Kraskaarten
Lama’s
978 90 223 3624 3

Kraskaarten
Flamingo’s
978 90 223 3626 7

Kraskaarten
Pauwen
978 90 223 3625 0
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Barbara Markway
& Celia Ampel

Meer zelfvertrouwen
978 90 223 3623 6

juni

augustus

Sarah Devos

Arounna Khounnoraj

Het zeeboek
978 90 223 3645 8

Punch needle
978 90 223 3643 4

7 minuten
in de keuken
Veggie
978 90 223 3639 7

Sophie Matthys

september

Naaien
Scandinavische stijl
978 90 223 3592 5

7 minuten
in de keuken
Maaltijdsoepen
978 90 223 3638 0

Andrew Mikolajski

Sophie Matthys

Permacultuur
978 90 223 3641 0

Taco’s en tortilla’s
978 90 223 3648 9

Saara & Laura Huhta

Tajines
978 90 223 3651 9

Erik Moonen

Exit dyslexie
978 90 223 3654 0
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België

Nederland
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Alice Wubbels, Eveline van der Made
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