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Met de overname van Forte breidt Unieboek | Het Spectrum haar non-fictie
activiteiten verder uit. De uitgeverij wordt bovendien een belangrijke speler
op het gebied van koken, creatieve hobby’s en tuinieren. De boeken van
Forte zullen onder de bekende logo’s blijven verschijnen.
In deze aanbieding presenteren we nieuwe titels van Forte Creatief en Forte
Culinair, waaronder het langverwachte Feestdagen Bakboek van Laura’s Bakery.
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Een vertederend
haakboek!

Met Christel
op safari

Designer Erinna Lee onthult in dit boek 15 nieuwe
amigurumi. Bonnie de beer maakt en draagt graag haar
eigen kleren, Darcy de draak onderzoekt hoe ze kan
vliegen en vuur kan spuwen, Hattie de muis houdt van
onlineshopping en detective Benedict de spitsmuis probeert
de zaak van het ontbrekende garen te kraken. En ze hebben
nog veel meer dromerige vriendjes.

Christel Krukkert heeft voor dit boek een hele collectie
junglebeestjes gehaakt: een aap, een tijger, een giraf,
een olifant, en nog veel meer. Je vindt ze allemaal terug
in dit boek. Christel haakt alle beestjes plat, net als in
haar succesvolle boeken Boerderijbeestjes, Christels
winterwonderland en Vroem!. Voor de haakfans betekent dit,
dat ze niet in het rond gehaakt worden, maar in heen-enweertoeren.

De 15 amigurumi in dit boek zijn hartveroverende schatjes
die niet kunnen wachten om gehaakt te worden. Erinna deelt
een rijkdom aan informatie in dit boek, zodat iedereen met
een haaknaald, een paar steken en het zachtste garen in een
mum van tijd een hartendiefje kan maken.

Het effect is super! Van al die gehaakte wilde dieren
word je direct blij. Als je eenmaal begonnen bent met een
junglebeest, zul je merken dat de verslaving snel toeslaat:
je haakt uiteindelijk alle wilde dieren!

•	Van het eerste deel, Amigurumi hartendiefjes, zijn al
6000 exemplaren verkocht
• Amigurumi’s haken is reuze populair
• Erinna Lee heeft meer dan 100.000 volgers op Instagram

• Van de succesvolle haakster Christel Krukkert
•	Christel heeft meer dan 30.000 volgers op Facebook
en Instagram
•	Net als haar bestsellers Boerderijbeestjes, Vroem!
en Christels winterwonderland: alles plat gehaakt
•	Love Christel Krukkert is een Facebook fanpagina waar
9000 van haar fans hun enthousiasme voor Christels
ontwerpen met elkaar delen. Ze kijken nu al reikhalzend
uit naar dit nieuwe boek

Lezers over haar eerste boek:
‘De details van deze feeën zijn verbluffend.
De haren zijn prachtig!’
‘Erinna, ik bewonder je om al je ontwerpen.’

Lezers over Vroem!:
‘Yes, kan niet wachten tot hij binnen is. Zoveel zin in om ze allemaal te maken!’
Haar volgers over de eerste jungle-ontwerpen:
‘Wat leuk!! Ik ben wel in voor nog meer wilde dieren.‘

Erinna is geboren en getogen in Singapore. Haken begon
voor Erinna als een vorm van ontspanning. Ze heeft twee
Etsy-winkels, Bubbles and Bongo en The Little Hook Crochet.
Ze maakt nu regelmatig patronen voor haakboeken en voor
het haakmagazine Simply Crochet.

www.thelittlehookcrochet.com |

@littleaquagirl

Amigurumi hartendiefjes 2 | 15 nieuwe haakpatronen om te koesteren | Erinna Lee | paperback met flappen | 136 blz.
19 x 23 cm | isbn 978 94 6383 294 6 | nur 474

www.christelkrukkert.nl |

€ 17,50

REEDS
VERSCHENEN
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Christel Krukkert is de succesvolle auteur van meer dan
twintig haakboeken. Haar amigurumi’s zijn razend populair.
En ook haar platgehaakte figuurtjes vinden in rap tempo hun
weg naar haar fans. Volg haar op Instagram, Facebook of
haar website www.christelkrukkert.nl.

christelkrukkertboeken |

Junglebeestjes haken | alle dieren plat | Christel Krukkert | paperback | 80 blz. | 17x 24 cm
isbn 978 90 0037 985 9 | nur 474

@christelkrukkert

€ 17,50
AUGUSTUS
2021
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Breipatronen van Fair Isle
in een eigentijds jasje

Het hele jaar feest
met Laura’s Bakery

Fair Isle is een breitechniek, waarbij je met meerdere
kleuren traditionele motieven breit. Op Fair Isle, een van de
Shetlandeilanden, breien de vrouwen al eeuwen op deze
manier. Hun patronen zijn beroemd en geliefd over de hele
wereld.

 AN LAURA’S EERSTE VIER
V
BAKBOEKEN ZIJN IN TOTAAL RUIM
60.000 EXEMPLAREN VERKOCHT!

Laura Kieft van Laura’s Bakery, de succesvolle baking
queen van de lage landen, komt in september met
haar langverwachte vijfde bakboek: Het Laura’s Bakery
Feestdagen Bakboek.
In dit fijne boek vind je ruim 80 bakideeën voor alle feestdagen
van het jaar: van Valentijn tot Pasen, van Moederdag en
Vaderdag tot Koningsdag, van Halloween en Sinterklaas
tot Kerst en Oud & Nieuw. Met verrukkelijke recepten voor
cakejes, koekjes, pancakes, cupcakes, tompoucen, soesjes,
speculaasjes, schuimpjes, taarten, stollen, beignets en vele
andere heerlijkheden. Allemaal even smakelijk en natuurlijk,
zoals je van Laura gewend bent, voorzien van tips en trucs om
het nog gemakkelijker te maken.

Mati Ventrillon heeft voor dit boek de Fair Isle breipatronen
als inspiratiebron gebruikt voor haar eigen patronen. Haar
ontwerpen zijn moderne versies van de Fair Isle truien,
sjaals, semivingerwanten en traditionele vissersmutsen.
In dit boek laat Mati met haar patronen ook zien hoe je
kunt experimenteren met kleuren en achtergronden. Ze
geeft bovendien professionele tips over breitechnieken en
afwerking. Daarnaast bieden de schitterende foto’s in het
boek een inkijkje in het leven op dit Schotse eiland.

De recepten zijn helder, de ingrediënten goed verkrijgbaar en
succes is verzekerd. Aan de bak!

• Voor liefhebbers van de kleurrijke Fair Isle breipatronen
• Traditionele patronen met een moderne twist
• De populariteit van breien blijft maar groeien
•	Het boek krijgt volop aandacht in de tijdschriften,
onder andere in Handwerken Zonder Grenzen

Mati Ventrillon is ontwerpster van breipatronen.
Ze woont op de Fair Isles en haar ontwerpen hingen op
grote tentoonstellingen en zijn gedragen op de catwalk
van Chanel.

www.mativentrillon.co.uk |

Mati Ventrillon Fair Isle-Scotland |

@fairisle_knitwear

Fair Isle breien | traditioneel breiwerk met een moderne twist | Mati Ventrillon | oorspronkelijke titel: Knitting from Fair Isle
gebonden | 144 blz. | 21 x 24 cm | isbn 978 94 6250 293 2 | nur 474

Laura Kieft is haar hele leven al dol op bakken. Na haar opleiding
Commerciële Economie en een aantal banen in het bedrijfsleven,
besloot ze om van haar hobby’s - bakken, fotografie en bloggen haar werk te maken. Op haar blog (met momenteel zo’n 1.500.000
unieke bezoekers per maand) en haar social mediakanalen deelt
Laura dagelijks de heerlijkste recepten en geeft handige tips.

www.laurasbakery.nl |

€ 22,50

SEPTEMBER
2021
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•	Grootste bakblog van Nederland: Laura’s Bakery trekt
1,5 miljoen bezoekers per maand
•	75.000 volgers op Facebook en 92.000 volgers op Instagram
• Dé bakbijbel van 2021!
•	Laura Kieft heeft een vaste column in Vriendin. Aan het
Feestdagen Bakboek zal dit blad uitgebreid aandacht
besteden met een interview en een receptenreportage.

Laura’s Bakery |

@laurasbakery

Het Laura’s Bakery Feestdagen Bakboek | Meer dan 80 makkelijke en feestelijke recepten | Laura Kieft | gebonden | 216 blz.
19 x 25 cm | isbn 978 90 0037 969 9 | nur 440 Eten en drinken algemeen

€ 24,99

SEPTEMBER
2021
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Elke dag lekker eten
voor het hele gezin

Pottenbakken zonder
draaischijf

Op veler verzoek verschijnt nu het tweede kookboek van
foodblogger Annemiek Verweij: Koken met KeukenLiefde
Familiegerechten. Samen met haar gezin vormt Annemiek
het gezicht achter de succesvolle receptenwebsite
KeukenLiefde.

Ook zonder draaischijf kun je prachtig keramiek maken.
Jacqui Atkin laat zien hoe je gewoon met je handen de
mooiste kommen, schalen en vazen vormt.
Met klei en enkele eenvoudige gereedschappen maakt ze
eerst knijppotten. Die werkt ze vervolgens met rollen en
plakken klei uit tot de meest uiteenlopende keramische
vormen. De technieken zijn simpel, de resultaten
verrassend mooi en stijlvol. Jacqui legt uit hoe je de klei zo
bewerkt dat het lijkt of je keramiek van de draaischijf komt.

In dit boek vind je al hun favoriete familierecepten bij elkaar:
van zelfgemaakte pizza, sushi, rendang, kip kebabschotel,
fall of the bone spareribs tot Thaise viskoekjes, Duitse
reibekuchen, geroosterde ovengroenten met couscous,
ratatouille met ei en de lekkerste lasagne bolognese met
bechamelsaus!

Elk project wordt stap voor stap uitgelegd, met
verschillende opties voor versieringen en glazuren. Er is
voor ieder wat wils, van functioneel tot puur voor de sier.

Gerechten waar iedereen dol op is!
•	KeukenLiefde heeft 500.000 unieke bezoekers per
maand, 88.000 volgers op Facebook en 35.000 volgers
op Instagram
•	Aan de hand van een duidelijke stap-voor-stap
beschrijving zijn de recepten voor iedereen toegankelijk
en makkelijk om te maken.
•	De recepten zijn (net zoals in het eerste boek) handig
ingedeeld in de hoofdstukken: vlees, vega, vis en kip:
zo kun je makkelijk zoeken en is er voor ieder wat wils.
• Met veel slimme kooktips en -trucs
•	Van Annemieks eerste boek Koken met KeukenLiefde zijn
inmiddels ca. 5000 exemplaren verkocht

• Zelf keramiek maken is bijzonder populair
• Mooie strakke vormen zonder draaischijf
• Verrassend mooi: van knijppot tot kom en schaal

In november 2012 begint Annemiek Verweij met de hulp van haar man Johan de
receptenwebsite KeukenLiefde. Inmiddels is KeukenLiefde uitgegroeid tot een
van grootste online platformen van Nederland op het gebied van lekker eten.
Annemiek woont met haar man en dochter in een dorpje in het land van Maas en
Waal. De culinaire belevenissen van Annemiek en haar gezin kun je volgen op haar
YouTubekanaal KeukenLiefde.

www.keukenliefde.nl |

Keukenliefde |

@keukenliefde

Koken met KeukenLiefde Familiegerechten | 75 makkelijke maaltijden voor het hele gezin | Annemiek Verweij | paperback met
flappen | 192 blz. | 18,5 x 24 cm | isbn 978 90 0037 967 5 | nur 440 Koken algemeen
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Jacqui Atkin is professioneel keramiste, auteur en
galeriehouder. Ze woont op het platteland van het Engelse
Shropshire. Ze is redactie-adviseur en projectmanager voor
het tijdschrift ClayCraft en auteur van verschillende boeken
over pottenbaktechnieken en -ontwerpen.

www.jacquiatkin.com |

€ 22,50

SEPTEMBER
2021

Jacqui Atkin Ceramics |

@jacquiatkinceramics

Keramiek uit de hand | 15 projecten van klei met handvormtechnieken | Jacqui Atkin | oorspronkelijke titel: Pinch Pots
gebonden | 176 blz. | 19 x 24,5 cm | isbn 978 94 6250 295 6 | nur 460

€ 22,50

SEPTEMBER
2021
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Er gaat niets boven de geur van
zelfgebakken brood

Dress to impress!

Van Azië tot Europa, van het Midden-Oosten tot India,
van Latijns Amerika tot de VS: ieder land heeft zijn eigen
tradities rond het bakken van brood. In dit boek vind je
100 heerlijke internationale recepten om je eigen brood te
bakken. Mensen zijn in het afgelopen jaar massaal brood
gaan bakken. Het kneden, bakken en de geur van vers
brood geven een gevoel van geborgenheid. Het heerlijke
en ambachtelijke product biedt rust en voldoening.
Met recepten voor Halla (traditioneel brood voor de
shabbat) uit Israël, Shokupan (superzacht Japans
witbrood), Turkse Pogaća (brood met feta en peterselie),
Panini en Ciabata uit Italië, Russische Prianik, Duitse
Lebkuchen (ontbijtkoek), Schots rozijnenbrood (Selkirk
Bannock) en nog vele andere internationale broden.

Hugo de Beer, Becca het Rendier, Duncan de Hond en Ray
de Olifant hebben hun kleerkast wagenwijd opengezet:
tijd voor een amigurumi verkleedfeestje! Designer
Madelenon creëerde 4 schattige amigurumiknuffels
met 25 leuke, originele outfits. Zo is Hugo de allerliefste
cupido (met pijl en boog!) en Ray een echte stoere ridder.
Brandweervrouw Becca is klaar om de brand te blussen,
terwijl Duncan al helemaal in vakantiestemming is wanneer
hij zijn zwemkleren aantrekt.
Kortom: in dit boekje vind je een outfit voor elk seizoen
en voor elke gelegenheid! De patronen in dit boek zijn
voor beginners en gevorderden. Met de handige stap-voorstapinstructies en video-instructies haak je zo een hele
amigurumi verkleedkoffer bij elkaar.

• Uniek concept: 100 broodrecepten vanuit de hele wereld
• Makkelijke recepten, goed verkrijgbare ingrediënten
•	Heerlijk nieuw boek (zesde titel) in de serie
Wereldgerechten
• Mooie vormgeving en smakelijke fotografie
• Brood bakken is buitengewoon populair

• Haken is ontzettend populair.
• Een nieuw deel in de populaire amigurumireeks!
• Om eerst te haken en dan te spelen

Sophie Dupuis-Gaulier is culinair styliste, woont in Parijs
en laat zich voor haar boeken vooral inspireren door haar
reizen. Haar motto is ‘Bon et beau’, ‘Lekker en mooi’ dus,
en dat spat inderdaad van haar boeken af! Ze werkt vaak
samen met foodfotograaf Guillaume Czerw, ook in dit boek.

www.sophiedupuisgaulier.com |

@sophie_dupuisgaulier

Wereldbroden | Brood bakken met 100 recepten vanuit de hele wereld | Sophie Dupuis-Gaulier | oorspronkelijke titel:
Pains du monde | gebonden | 224 blz. | 26 x 26 cm | isbn 978 90 0037 968 2 | nur 440 eten en drinken algemeen
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Madelenon is een populaire Argentijnse
ontwerpster van amigurumipatronen.
Meer van haar patronen vind je op
www.madelenon.com.

www.www.madelenon.com |

€ 29,99

SEPTEMBER
2021

madelenónface |

@handmadelenon

Amigurumi verkleedfeestjes | Maak 4 vrolijke knuffels met 25 verschillende outfits | Madelenon | paperback met flappen
120 blz. | 19 x 23 cm | isbn 978 94 6401 397 9 | nur 474

€ 17,50

SEPTEMBER
2021
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De eerder verschenen bakboeken
van Laura’s Bakery

Het Laura’s Bakery Basisbakboek
isbn 978 94 6250 148 5 | € 24,99

Het Laura’s Bakery Bakboek
isbn 978 94 6250 163 8 | € 24,99

Het Borrelhapjes Bakboek
isbn 978 94 6250 224 6 | € 24,99

Het Laura’s Bakery Kinderbakboek
isbn 978 94 6250 257 4 | € 20,00
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