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Iedereen krijgt graag een mooi boek cadeau. Of je nu zelf 

een boekenwurm bent of niet, je kent vast wel iemand die 

blij wordt van een nieuw boek. Wij helpen je alvast een 

keuze te maken met deze prachtige selectie. 

GEEF EEN BOEK
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GEZELLIGE 
GEZONDE GOESTING

Steffi Vertriest

Je hebt zo van die dagen dat je nood hebt aan 

gezellig eten; comfort food voor jou alleen in 

de zetel of cosy food met vrienden. In plaats 

van dan die calorierijke stoverij klaar te 

maken of naar die suikerbom te grijpen, reikt 

Steffi je in haar kookboek een massa gezonde 

alternatieven aan.  

Uitgeverij Njam NV

ISBN  978-94-6277-286-1 – Prijs: € 24,99

OLIJFOLIE! 
HET NASLAGWERK
Wilma Van Grinsven-Padberg

Olijfolie is een van de gezondste en oudste oliën. 

Maar hoe herken je nu een goede olijfolie? En 

een slechte? Hoeveel verschillende soorten 

bestaan er? En welke misvattingen bestaan 

erover? Wat zijn de effecten op je gezondheid?

Wilma Van Grinsven is een van de weinige 

olijfoliesommeliers en wil haar liefde voor 

olijfolie met de wereld delen. 

Uitgeverij Lannoo

ISBN 978-94-0145-543-5 – Prijs: € 25,99

WINTERKOST
Jeroen Meus

 

In Winterkost gaat Jeroen koudefronten en 

winterdips te lijf met 75 nieuwe recepten, 

voor ontbijt, brunch, lunch, diner of een 

onverwachte koffieklets. Want geen winter 

zonder verloren brood, verse soep, geurige 

ovenschotels, gebraad met kroketten of stoemp 

en een stukje kruidige appelcake tussendoor. 

Een boek vol comfortfood, om een winter lang 

van te genieten.

Uitgeverij Angèle

ISBN 978-90-2233-561-1 – Prijs: € 19,99

NO CHINA 
Piet Stockmans

De creaties van ontwerper en keramist 

Piet Stockmans zijn tot ver voorbij onze 

landsgrenzen bekend en geliefd. Zijn hele 

leven staat in het teken van porselein, een 

materiaal waarvan hij de grenzen aftast.

En er bestaat zelfs een kleur die zijn naam 

draagt, het Piet Stockmansblauw, een kleur die 

hij tijdens een experiment bij toeval ontdekte 

en die steeds terugkomt in zijn werk.

Uitgeverij Borgerhoff & Lamberights

ISBN 978-90-8931-878-7 – Prijs: € 60

WILDBIJBEL
Peter Klosse

 

Aan de hand van heldere instructies en 

duidelijke foto’s leer je stap voor stap alle 

belangrijke technieken om wild, zowel 

gevogelte als gewervelden, voor te bereiden. 

Met behulp van de basistechnieken kun je 

de prachtige stukken vlees op verschillende 

manieren bereiden, van roken tot pekelen en 

van braden tot konfijten. 

Standaard Uitgeverij

ISBN 978-90-4884-484-5 – Prijs: € 31,99

LIVING IN STYLE
MOUNTAIN CHALETS

Werner Drent

Dit stijlvolle boek neemt ons mee naar 

de exclusieve wereld van bergchalets. Het 

zijn droomhuizen op hoogte. Een mix van 

majestueuze natuur, traditionele architectuur 

en uniek ontwerp los van de chaotische wereld 

beneden. Luxe bouwwerken en weelderige 

interieurs bevinden zich in de schaduw van 

prachtige bergtoppen. 

Uitgeverij Carrera Culinair

 ISBN 978-90-4884-224-7 – Prijs: € 31,99

Belgische 
KlasSiekers

BEN VINKEN
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DE BIJBEL 
VAN DE FRANSE KEUKEN

Alain Caron

De bijbel van de Franse keuken is hét 

naslagwerk voor wie alle geheimen van de 

Franse keuken wil leren kennen

Met meer dan 180 recepten, handige tips en 

aanwijzingen laat de Franse chef-kok Alain 

Caron de oneindige mogelijkheden van de 

Franse keuken zien. Aan de hand van heldere 

instructies, stap-voor-stapfotografie en 

een lijst met Franse culinaire begrippen en 

technieken, leer je alles over het maken van 

de lekkerste Franse gerechten. Maak een reis 

door Frankrijk met recepten uit elke regio: 

serveer bijvoorbeeld een klassieke uiensoep 

uit Centraal-Frankrijk, maak de lekkerste 

varkenskoteletten op Parijse wijze, of reis af 

naar Zuid-Frankrijk voor coquilles Saint-

Jacques uit de oven. Kortom, De bijbel van de 

Franse keuken is voor zowel de beginnende 

als de ervaren thuiskok een verrassend en 

leerzaam naslagwerk.

Uitgeverij Carrera culinair 

ISBN 978-90-4884-492-0 – Prijs: € 31,99

 

BELGISCHE KLASSIEKERS: 
32 BIER- EN FOODPAIRINGS

Ben Vinken

Klassieke Belgische keuken gecombineerd met 

het beste uit ons Belgisch bierpatrimonium.

Ben Vinken, Alex Verhoeven en Wim Swinnen 

slaan de handen in elkaar voor de creatie

van 32 magistrale bier- en foodpairings.

Als ‘s lands meest gerenommeerde 

biersommelier besluit om het beste van 

grootmoeders keuken te verbinden met het 

kruim van onze klassieke speciaalbieren 

ontstaat er een uitzonderlijke magie. 

Chef-kok Alex Verhoeven van Fleur de Sel in 

Kasterlee stelde acht menu’s samen, in totaal 

32 tijdloze gerechten. Hij gaf aan elke creatie 

een originele draai en schreef het recept van de 

gerechten uit zodat uzelf ook aan de slag kan.

Culinair journalist Wim Swinnen selecteerde 

het passend bier bij elk gerecht en lichtte de 

pairings op een even heldere als appetijtelijke 

manier toe.

Verdeeld via de Standaard Boekhandel

ISBN: 978-90-5373-000-3 – Prijs: € 29,95


