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BOEKEN INFORMATIEF JEUGD
Koken
SISO 629.2 / PIM 03 Eten en Drinken
Ansingh, Annelie - Het grote Poepkookboek : een lekker vies receptenboek. Hoogland & Van Klaveren,
2016. 93 pagina’s.
Maak zelf overgeefsoep, een vuilnisbaksalade of uitdeeldrollen! Lees hoe je deze en andere
(zogenaamd) vieze recepten maakt voor onder andere hoofdmaaltijden, toetjes en koekjes. Met veel
grappige kleurentekeningen. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
SISO 629.6 / PIM 03 Eten en Drinken
Brown, Sally - De wereldkeuken voor kids : wereldse recepten voor kinderen om zelf te ontdekken en
te koken. Veltman Uitgevers, 2017. 144 pagina’s.
Maak een vulkaantaart van zoete aardappelen (Oceanië) of een Marokkaanse tajine. Recepten uit
allerlei landen worden stap voor stap uitgelegd. Met weetjes over de continenten, landen en
ingrediënten als vruchten en kruiden. Met kleurenfoto's. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar.
SISO 629.74 / PIM 03 Eten en Drinken
Emmelkamp, Laura - Chef Het Samen* met tomaat : het mafste kookboek voor kinderen. Keet
Smakelijk, 2016. 128 pagina’s.
Maak zelf lekkere vegetarische recepten met tomaten, en ook andere groenten. Stap voor stap
worden dertig recepten in stripvorm uitgelegd, met kleine, grappige kleurenfoto's. Vanaf ca. 10 jaar.
SISO 629.4 / PIM 03 Eten en Drinken
Gleeson, Erin - Het forest feast kookboek voor kids : kleurrijke en vegetarische gerechten voor jong en
oud. Fontaine Uitgevers, 2016. 111 pagina’s.
Zandkoeken met rozemarijn of een salade van watermeloen. Stap voor stap zie je hoe je leuke
snacks, drankjes, hoofdgerechten, salades en feestelijke gerechten kunt maken. Met veel tips voor
bijvoorbeeld het snijden en kleurrijk opdienen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
SISO 629.2 / PIM 03 Eten en Drinken
Luiten, Karin - Lekker opscheppen!. 5e druk. Ploegsma, 2016. 119 pagina’s.
Heb je trek in een superhamburger, een couscoussalade of een brownietaart? Deze en andere
recepten worden stap voor stap uitgelegd. Met eetweetjes en kleine grappige kleurentekeningen.
Vanaf ca. 10 jaar.
SISO 629.2 / PIM 03 Eten en Drinken
Luiten, Karin - Lekker uitpakken! : kookboek voor kinderen. Ploegsma, 2016. 124 pagina’s.
Heb je trek in blote loempiaatjes, een Turkse pizza of kokospiramides? Deze en andere recepten voor
allerlei gerechten worden stap voor stap uitgelegd. Met eetweetjes, kleurenfoto's en grappige
kleurentekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.

SISO 629.77 / PIM 03 Eten en Drinken
Veen, Rudolph van – Rudolph & de jonge bakkers. Karakter Uitgevers, 2016. 176 pagina’s.
Rudolph, bekend van 24Kitchen, bakt allerlei lekkere dingen, van simpele cakes tot spektakeltaarten,
pizza’s, havermoutbrood en marshmallowfluff. Met o.a. aandacht voor hoe je zorgt voor luchtig deeg
en wat er gebeurt in de oven. Vanaf ca. 12 t/m 16 jaar.

Gezondheid, voedseltechnologie en milieu
SISO 606.321 / 02 Lichaam en Gezondheid
Brugman, Marit - Friet in de kliniek. Moon, 2017. 107 pagina’s.
Marit (21, ik-figuur), bekend van YouTube-filmpjes, vertelt over haar strijd tegen anorexia. Vanaf ca.
12 t/m 18 jaar.
SISO 628.44 / PIM 03 Eten en Drinken
Genee, Wilfred - Wedden dat het lekker is! voetbalboek en weetjes over bewust eten. Brave New
Books, 2015. 91 pagina’s.
Topvoetballers vertellen hoe belangrijk goede voeding voor ze is. Draai je het boek om, dan vind je
de recepten van hun favoriete gerecht. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
SISO 628.1 / PIM 03 Eten en Drinken
Houweling, Bas - Etenstijd : na het lezen van dit boek weet je meer over voeding dan je ouders.
Uitgeverij Langerhans, 2016. 124 pagina’s.
Wat moet je doen als je geen groente lust? En welke informatie staat er allemaal op verpakkingen?
Een (huis)arts, wetenschapper en diëtist leggen uit wat gezond eten is en waarom dat belangrijk is.
Met veel grappige kleurenillustraties, weetjes en quizvragen. Vanaf ca. 10 t/m 12 jaar.
SISO 678.3 / PIM 03 Eten en Drinken
Malam, John - Hoe worden cornflakes gemaakt? . Ars Scribendi, 2014. 32 pagina’s. (Mijn eerste docuboek).
Weet je waarvan en hoe cornflakes wordt gemaakt? Stapsgewijze uitleg, vanaf de grondstof, de
productie tot de verkoop in de winkel. Met grote kleurenfoto's en een quiz. Makkelijk te lezen met
grote letters. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
SISO 628 / PIM 03 Eten en Drinken
Malerba, Giulia - Voedselatlas. Rebo Productions, 2017. 71 pagina’s.
Op kaarten van werelddelen en landen zie je wat de mensen daar allemaal eten. Met weetjes over
het verbouwen van producten, recepten en de nationale gerechten. Grote uitgave met
gedetailleerde kleurentekeningen op land- en wereldkaarten. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

SISO 628.1 / PIM 03 Eten en Drinken
Olaerts, Kathleen - Weet jij wat je eet? Manteau, 2015. 94 pagina’s.
Van welk voedsel krijg je sterke spieren? Hoeveel suiker zit er in snoepjes? Lees welke invloed ons
voedsel heeft op ons lichaam, hersenen en zelfs ons humeur. Met leuke weetjes, quizvragen en veel
kleurenfoto's en -illustraties. Vanaf ca. 11 t/m 13 jaar.
SISO 628.1 / PIM 03 Eten en Drinken
Parker, Vic - Vlees & vis. Ars Scribendi, 2016. 24 pagina’s. (Wat eet je me nou?).
Eet je weleens kip of tonijn? Is dat gezond? Lees wat voor leven schapen en kippen hebben op de
boerderij. Met uitleg van enkele recepten, kleine foto's en tekeningen in kleur. Vanaf ca. 8 t/m 11
jaar.
SISO 628.4 / PIM 03 Eten en Drinken
Sayer, Melissa - Te dik? Te dun? : het gezonde voeding handboek. Ars Scribendi, 2011. 48 pagina’s.
(Raadgevers).
Haat je je lichaam of heb je genoeg van diëten? Weetjes en tips over gezonde voeding en gewicht.
Met veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar.
SISO 354.4 / PIM 10 Mens en Maatschappij
Spilsbury, Richard – Boeren en de leefomgeving. Ars Scribendi, 2010. 32 pagina’s. (Voedsel en
productie).
Hoe kunnen boeren voedsel produceren zonder de natuur te schaden? Uitgelegd wordt wat de
oorzaken, gevolgen en oplossingen zijn. Met veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
SISO 385.4 / PIM 03 Eten en Drinken
Spilsbury, Richard - Van boerderij naar tafel. Ars Scribendi, 2010. 32 pagina’s. (Voedsel en productie).
Welke reis leggen levensmiddelen af voordat ze in de winkels liggen? Lees over de productie en het
transport van voedsel. Met veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
SISO 630.6 / PIM 11 Bedrijf en Beroep
Spilsbury, Richard - Boeren in de toekomst. Ars Scribendi, 2010. 32 pagina’s. (Voedsel en productie).
Hoe ziet de landbouw er in de toekomst uit? Lees over de groeiende voedselvraag,
klimaatverandering en nieuwe methoden als robots en nanotechnologie. Met veel kleurenillustraties.
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
SISO 678 / PIM 11 Bedrijf en Beroep
Spilsbury, Richard - Voedsel voor de wereld. Ars Scribendi, 2010. 32 pagina’s. (Voedsel en productie).
In de wereld wordt veel voedsel geproduceerd, maar toch is er te weinig voor alle mensen. Uitgelegd
wordt hoe dat komt en wat de gevolgen daarvan zijn. Met veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 10 t/m
13 jaar.

SISO 628.1 / PIM 03 Eten en Drinken
Walraven, Esther – Waarom je eigen scheten soms niet zo erg stinken! en andere weetjes over eten
en je lijf. Van Goor, 2017. 109 pagina’s.
Waarom is snoep lekkerder dan witlof? Waarom stinkt poep? Waarom vasten moslims? Allerlei
grappige en interessante vragen over eten en je lijf worden beantwoord. Met kleurenillustraties.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.

BOEKEN VERHALEND JEUGD
Alves, Katja - De zoetste club ter wereld. Uitgeverij Holland, 2014. 99 pagina’s. (De Muffin-Club).
Tijdens de voorbereidingen van het schoolfeest komen Lulu (ik-figuur), Lin, Tamara en Miranda in het
taartenbakgroepje terecht. Ze krijgen een geweldig idee: ze gaan een Muffin-Club oprichten. Vanaf
ca. 9 jaar.
Dahl, Roald - Sjakie en de chococaladefabriek. 87e druk. De Fontein, 2016. 176 pagina’s.
Sjakie vindt een van de vijf gouden wikkels. Daarmee wint hij een rondleiding door de
chocoladefabriek van Willie Wonka. Het wordt de heerlijkste dag van zijn leven! Vanaf ca. 10 jaar.
Kaathoven, Netty van - Over stresskippen en vegaburgers. Nino, 2009. 126 pagina’s.
Een bezoek aan een boerderij zet de kinderen van groep acht aan het denken over de
leefomstandigheden van dieren en het eten van vlees. Vanaf ca. 10 jaar.
Littlewood, Kathryn - Het magische receptenboek van Bakkerij Bliss. Van Holkema & Warendorf,
2012. 270 pagina’s.
De ouders van Roos hebben een magische bakkerij. Als ze op een dag weg moeten, krijgt Roos de
sleutel van de kamer waar het magische receptenboek wordt bewaard. De deur mag alleen in
noodgevallen open! Vanaf ca. 10 jaar.
Masters, Mathilde - Het geheim achter het fornuis. 2e druk. Lannoo, 2015. 248 pagina’s. (De
keukenprins van Mocano).
Max (ik-figuur) woont in de keuken van zijn tante Kokkie, die kokkin is in een gevangenis. Met Trixie,
dochter van de gevangenisdirecteur en zijn beste vriendin, ontdekt hij een geheimzinnig luik in de
oven. Wat bevindt zich daarachter? Vanaf ca. 9 jaar.
Morshuis, Marloes - Koken voor de keizer. Lemniscaat, 2015. 214 pagina’s.
Mick heeft een weddenschap met de wrede keizer Linus I afgesloten. Mick moet een week lang
lekkere dingen voor de keizer koken. Maar de keizer lust niets. Met achterin de recepten van Mick.
Vanaf ca. 10 jaar.

Pelt, Lizzy van - Pasta met slagroom. De Inktvis, 2009. 57 pagina’s.
Jelger moet vaak helpen in de bakkerij van zijn ouders. Samen met zijn vriendje Kiraz maakt hij een
nieuwe taart: pasta met slagroom. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden. AVI-E3. Vanaf
ca. 9 jaar.
Remington, Laurel - De geheime kookclub. Veltman Uitgevers, 2017. 280 pagina’s.
Als Scarlett (13) voor de kat van haar zieke buurvrouw gaat zorgen, ontdekt ze in het buurhuis een
geweldige keuken en een goed kookboek. Dat is het begin van een geheime kookclub die Scarletts
leven zal veranderen. Vanaf ca. 12 jaar.
Riel, Marieke van - Keukenkaat aan de kook / verhaal + recepten. Uitgeverij Loopvis, 2015. 88
pagina’s.
Kaat zorgt ervoor, dat haar moeder als kok kan gaan werken in een restaurant. Maar eigenlijk is haar
moeder geen echte kok. Gelukkig is Kaat er ook nog! Met veel recepten. Vanaf ca. 9 jaar.
Woltz, Anna - Alles kookt over. 3e druk. Leopold, 2009. 123 pagina’s.
Vier kinderen worden in de zomervakantie uit logeren gestuurd bij een vriendin van hun moeder. Zij
blijkt bij aankomst niet thuis te zijn. De kinderen beginnen een restaurant, omdat ze geld nodig
hebben om te eten. Vanaf ca. 10 jaar.

