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GASZTRONÓMIA

KÜLÖNLEGES KÖNYVEK I ZENE I SZTÁRVILÁG

Benjamin Graham: Az intelligens befektető - Befektetések klasszikusai 1.
Philip A. Fisher: Közönséges részvények – rendkívüli profitok - Befektetések klasszikusai 2.

Warren Buffett jelenti - Leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek - Befektetések klasszikusai 3.
Edwin Lefévre: Egy spekuláns feljegyzései - Befektetések klasszikusai 4.

Jack D. Schwager: A piac varázslói 1. - Befektetések klasszikusai 5.
Jack D. Schwager: A piac varázslói 2. - újabb beszélgetéseim top traderekkel - Befektetések klasszikusai 6.

Lowell Miller: A létező legbiztosabb befektetés - Befektetések klasszikusai 7.
Jesse Livermore: Hogyan kereskedjünk részvényekkel - Befektetések klasszikusai 8.

Dr. Bíró Péter: Menedzserművészek, művészmenedzserek
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Kelemen József: A pénz beszél
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Kerekes György: Jazz portrék 2 - Az ötvenes évektől az ezredfordulóig
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Rob Jovanovic: George Michael - A poplegenda
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Azt, hogy Graham tanításain nem fogott az idő, leghíresebb 
tanítványának, Warren Buffetnak az eredményei is igazolják. Buffet, akinek 
bevallása szerint ez a könyv adta meg befektetői karrierjének legnagyobb 
lökését, előszót és függeléket írt a könyv a magyar kiadás alapjául szolgáló 
2003-as átdolgozásához.

ISBN: 978-963-8902-44-3

Graham többször, utoljára 1973-ban dolgozta át munkáját. Jason Zweig 
pénzügyi szakíró 2003-ban lábjegyzetekkel egészítette ki Graham eredeti 
szövegét, illetve minden fejezethez kommentárokat írt.

Terjedelem: 517 oldal

"Egyértelműen a legjobb könyv amit a befektetésekről valaha is írtak!"- 
ezekkel a szavakkal méltatta Warren Buffet, a világ legnagyobb befektetési 
guruja tanárának és mentorának örök érvényű pénzügyi bibliáját. 
Benjamin Graham amerikai közgazdász és befektető, az érték alapú 
befektetés atyja, 1949-ben írta mára már klasszikussá vált könyvét. Hogyan 
lehet időszerű egy több mint fél évszázada írt pénzügyi mű?
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Benjamin Graham: Az intelligens befektető - Befektetések klasszikusai 1.

https://www.tbkiado.hu/p/az-intelligens-befekteto/
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ISBN: 978-963-8902-49-8

A széles körben ismert és elismert Philip Fisher minden idők 
legbefolyásosabb befektetői közé tartozik. A modern befektetés elmélet 
egyik úttörőjeként tartják számon, akinek több mint ötven éve napvilágot 
látott befektetési filozófiáját korunk pénzügyi szakemberei nemcsak 
tanulmányozzák és alkalmazzák, hanem sokan közülük "szentírásnak" is 
tekintik. Befektetési elveit Fisher a Közönséges részvények - rendkívüli 
profitok című könyvében vetette papírra, amelyet 1958-as megjelenésekor 
felbecsülhetetlen értékű olvasmánynak tartottak, és amely mind a mai 
napig kihagyhatatlan alapműnek számít.

Terjedelem: 269 oldal

"Phil Fishert a Közönséges részvények - rendkívüli profitok elolvasása után 
kerestem fel... Találkozásunkkor az ember és az ötletei egyaránt 
lenyűgöztek. Ha Phil módszereinek alkalmazásával mélyrehatóan 
megértjük a vállalatok és az üzlet működését, intelligens befektetési 
döntéseket hozhatunk" - Warren Buffett.

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Philip A. Fisher: Közönséges részvények – rendkívüli profitok - Befektetések klasszikusai 2.

https://www.tbkiado.hu/p/kozonseges-reszvenyek-rendkivuli-profitok/


Warren Buffett kétségkívül az elmúlt fél évszázad legsikeresebb gyakorló 
befektetője. Elismert piaci szereplő, akinek befektetési filozófiája kiállta az 
idő próbáját: az 1973-as olajválság, az 1987. októberi "fekete hétfő", az 
1990-es évek végének technológiai lufija és annak kipukkadása, a 2008-as 
összeomlás mind-mind olyan piaci sokk, amelyből Buffett és vállalata, a 
Berkshire Hathaway eredményesen jött ki. Ötven éven át nem tart ki a 
szerencse, egy-két jól sikerült húzással nem lehet a részvénypiaci 
indexeket tartósan felülteljesíteni, ehhez több kell - olyasvalami, amiért a 
szerző méltán érdemelte ki az "omahai bölcs" elnevezést.

Warren Buffett az elmúlt fél évszázad legsikeresebb gyakorló befektetője. 
Véleményformáló erő, akinek piaci lépéseit milliók figyelik lélegzet 
visszafojtva, s próbálják előre kitalálni. Dőreség - a sikerhez a Berkshire 
befektetési filozófiáját kell követni, itt pedig semmi szükség a spekulációra 
és a találgatásra: Buffett mindent őszintén és kendőzetlen elénk tár. Nem 
marad más feladatunk, mint elolvasni e kötetet, amely nem egy újabb 
könyv Buffettról - hanem az eredeti: Buffett-tól.

ISBN: 978-963-8966-53-7

Terjedelem: 287 oldal
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Warren Buffett jelenti - Leckék befektetőknek és vállalatvezetőknek - Befektetések klasszikusai 3.

https://www.tbkiado.hu/p/warren-buffett-jelenti-leckek-befektetoknek-es-vallalatvezetoknek/
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A Befektetések Klasszikusai sorozat legújabb kötete az értékalapú 
befektetésre koncentráló előző három könyvvel ellentétben az aktívabb 
kereskedőknek, a "tradereknek" kedveskedik szellemi táplálékkal - a 
livermore-i tanácsokat mindazonáltal a hosszú távú befektetőknek is 
érdemes figyelembe venniük vételeik és eladásaik időzítéséhez. Ami 
biztos: a kötet olvasói kereskedési stílusuktól függetlenül lenyűgözőnek 
fogják találni Jesse Livermore fordulatos élettörténetét.

Terjedelem: 256 oldal

Az Egy spekuláns feljegyzései Jesse Livermore, a legendás amerikai 
spekuláns regényes életrajza.

ISBN: 978-963-8966-57-5

Az eredetileg 1923-ban megjelent könyv nemcsak lebilincselő és 
szórakoztató olvasmány: a spekuláció művészetének klasszikus 
tankönyve. Befektetők nemzedékei forgatták haszonnal, mint a 
spekulációs hibák, trükkök, fortélyok kiapadhatatlan tárházát. Nem 
véletlen, hogy egy körkérdés során a jelen kiemelkedő amerikai alapkezelői 
közül legtöbben ezt a könyvet jelölték meg, mint legfontosabb, ma is 
nélkülözhetetlen tőzsdei irodalmat.

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Edwin Lefévre: Egy spekuláns feljegyzései - Befektetések klasszikusai 4.

https://www.tbkiado.hu/p/egy-spekulans-feljegyzesei/


A piaci legendákkal készített interjúiban Jack Schwager ezekre a 
kérdésekre keresett választ. Az elmúlt 25 év többtucatnyi beszélgetésének 
leiratából született a Market Wizards sorozat négy kötete, amelyek közül 
az elsőt most végre a magyar olvasók is kezükbe vehetik. Az interjúkötetek 
töretlen népszerűsége leginkább talán annak köszönhető, hogy nem kész - 
és könnyen avuló - receptet kínálnak. "Aligha gondolom, hogy e könyv 
minden olvasója szuperkereskedővé válhat - a világ egyszerűen nem így 
működik -, abban viszont hiszek, hogy ezek a gondolatébresztő 
beszélgetések a kereskedést komolyan vevő és nyitott gondolkodású 
olvasóknak segíthetnek saját eredményeik javításá ban.A kiválasztott 
keveseket pedig akár az itt olvashatókhoz hasonló eredményekhez is 
segítheti." - részlet a szerző Előszavából

Mi különbözteti meg az elképesztően sikeres piaci kereskedőket - a piac 
varázslóit - a hétköznapi traderektől? Milyen közös jellemvonásaik vannak? 
Mit tanulhat az átlagkereskedő azoktól, akik rendkívül szigorú 
kockázatkezeléssel évtizedeken keresztül kimagasló hozamot értek el?

ISBN: 978-963-8966-59-9

Terjedelem: 336 oldal
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Jack D. Schwager: A piac varázslói 1. - Befektetések klasszikusai 5.

https://www.tbkiado.hu/p/a-piac-varazsloi-i/
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ISBN: 978-615-5698-00-2

"Kétféle olvasóközönséget igyekeztem megszólítani: a profi kereskedőket, 
akik a piacon építik a karrierjüket, és komolyan tanulni akarnak a piacokról, 
valamint a laikus olvasókat, akik általánosságban érdeklődnek a pénzügyi 
piacok iránt, és kíváncsiak azokra, akik elképesztő nyereséget értek el egy 
olyan küzdőtéren, ahol a túlnyomó többség veszít. Úgy gondolom, hogy 
könyvem a laikusok és a profik számára egyaránt sokat nyújthat, mivel a 
kereskedési sikert determináló tényezők az élet gyakorlatilag bármilyen 
területén, bármilyen értelmes cél eléréséhez felhasználhatók."

A piac varázslói első kötete után végre a sorozat második részét is kezébe 
veheti a magyar közönség. A szerző ott folytatja, ahol előző könyvében 
abbahagyta: találó kérdéseivel a kiemelkedő eredményeket elért 
kereskedők elméjébe igyekszik beférkőzni, hogy mi, olvasók, minél 
kézzelfoghatóbb választ kapjunk a legfontosabb kérdésre: mi 
szükségeltetik a pénzügyi piacokon a nyeréshez.

- részlet a szerző Előszavából

Terjedelem: 386 oldal

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Jack D. Schwager: A piac varázslói 2. - újabb beszélgetéseim top traderekkel - Befektetések klasszikusai 6.

https://www.tbkiado.hu/p/a-piac-varazsloi-2-ujabb-beszelgeteseim-top-traderekkel/


"Könyvemben egy egyszerű és magától értetődő módszert fogok 
részletesen bemutatni, amellyel hosszú távon a létező legalacsonyabb 
kockázat mellett érhetünk el tisztes hozamot befektetéseinken. Ez a 
stratégia nem trükk, nem kell hozzá új nyelvet elsajátítanunk, vagy 
opciókkal, határidős vagy egyéb egzotikus instrumentumokkal 
spekulálnunk, így mi magunk is képesek lehetünk a megvalósítására.

Lowell Miller, a könyv szerzője

A létező legbiztosabb befektetésben megmutatom, hogyan választhatjuk 
ki a magas osztalékjövedelmet termelő és a piaci átlagokat hosszú távon 
felülmúló részvényeket. Megközelítésemhez nincs szükség piaci időzítésre, 
nem kell befektetési guruk szavain csüngenünk vagy a vállalati 
beszámolók apró betűs sorai között böngésznünk. Könyvemben olyan 
egyszerű szabályokat fogalmazok meg, amelyeket bármely befektető 
képes követni."

ISBN: 978-615-5698-01-9

Terjedelem: 272 oldal
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Lowell Miller: A létező legbiztosabb befektetés - Befektetések klasszikusai 7.

https://www.tbkiado.hu/p/a-letezo-legbiztosabb-befektetes/
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Jesse Livermore-ra még a Wall Street jelenkori nagyágyúi is úgy tekintenek, 
mint a valaha élt legnagyobb spekulánsra. Livermore a tőzsdei kereskedés 
igazi úttörője volt: a részvény- és árupiacokon mindenre kiterjedő figyelme, az 
itt alkalmazott időzítési technikája, befektetési szabályrendszere 
forradalminak bizonyult, ma is érvényes és alkalmazható. Livermore 1891-ben, 
14 évesen menekült el otthonról 5 dollárral a zsebében, és irodai kisegítőként a 
Paine Weber bróker irodánál azonnal munkába állt. Egy vagyont keresett az 
1907-es tőzsdekrachon, amit később elvesztett, hogy aztán mindezt még 
számos alkalommal megismételje. Az 1907-es pánik során J. P. Morgan 
személyesen könyörgött neki, hogy hagyja abba a piac shortolását és teljes 
bedöntését. Ekkor egyetlen nap 3 millió dollárt kasszírozott. 1929-ben is 
shortolta a piacot, aminek következtében 100 millió dollár készpénzzel vágott 
neki a Nagy Válságnak. Titokzatos, misztikus figuraként, teljes diszkrécióban 
dolgozott a Fifth Avenue egyik luxus irodaházának legfelső emeletén, ahol a 
fejedelmi berendezésű penthouse leginkább egy túlbiztosított erődre 
emlékeztetett. A piac nyitásától annak zárásáig az irodában senki sem 
szólalhatott meg, egyetlen szó erejéig sem. Jesse Livermore 1940 
novemberében önkezével vetett véget életének, egy jól irányzott fejlövéssel 
téve végső pontot minden idők egyik legfigyelemreméltóbb tőzsdei 
karrierjének végére. Egy tőzsdei géniusz, akinek életcélja volt a Wall Street 
feletti totális győzelem - s küldetését be is teljesítette.

ISBN: 978-615-5698-04-0

Terjedelem: 240 oldal

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Jesse Livermore: Hogyan kereskedjünk részvényekkel - Befektetések klasszikusai 8.

https://www.tbkiado.hu/p/hogyan-kereskedjunk-reszvenyekkel/


Rekettye Gábor,

Terjedelem: 276 oldal

ISBN: 978-963-8902-48-1

"Az üzleti siker ma már nemcsak azon múlik, hogy a cég, vagy a márkája 
meghatározott helyet foglaljon el a potenciális vevők fejében, hanem ennél 
többet kell tudni nyújtani, meg kell, hogy érintse az emberek szívét is, sőt a 
lelkét is. Mitől szeretnek az emberek egy-egy céget, intézményt, illetve 
egy-egy márkát jobban, mint a másikat? Nos, erre a kérdésre válaszol Bíró 
Péter könyve azzal, hogy sokak által ismert gazdasági és kulturális 
vállalkozások belső titkaiba avatja be az olvasót. A könyv minden kíváncsi 
ember számára érdekes és hasznos olvasmány.”

"Remek márkák, remek történetek, remek tanulságok, remek szerző! 
Hasznos könyv arról, hogy miként is működik a branding Magyarországon. 
Ajánlott  olvasmány márkamenedzsereknek,  kommunikációs 
szakembereknek, marketinget tanuló diákoknak, és a rendszerváltozás 
után időszak tágabb gazdasági, társadalmi, kulturális folyamatai iránt 
érdeklődőknek."
Dr. Papp-Váry Árpád,

11

Bálint
K  I  A  D  Ó

t

Listaár:   3.990 Ft
Webshop ár:   3.540 Ft

Ingyenes kiszállítás

-10%

www.tbkiado.hu facebook.com/tbkiado instagram.com/tbkiado

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Dr. Bíró Péter: Menedzserművészek, művészmenedzserek

https://www.tbkiado.hu/p/menedzsermuveszek-muveszmenedzserek/
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A Magyar Marketing Szövetség alkotóközössége, amelyben mintegy 15 
gyakorlati és elméleti szakember vett részt, a kis-és középvállalkozóknak 
kínál mindennapi munkájukhoz rendszerezett tudást, szellemes 
megoldásokat, fortélyokat, azonnal alkalmazható gyakorlati ötleteket. A 
kötet közérthető nyelven íródott, világos szerkezetben, konzultációs 
lehetőséget is kínálva a szerzőkkel. A cél az volt, hogy kifejezetten olyanok 
számára nyújtson segítséget, akik a benne foglaltakat a napi üzleti 
tevékenységükben alkalmazni szeretnék.

„A marketing nem minden, de minden marketing” - ez nemcsak szakmai 
meggyőződése, de életszemlélete is a „Marketing nélkül nem megy” c. 
kötet szerkesztőjének, aki több évtizedes gyakorlati tapasztalat és oktatói 
múlt alapján egyre kétségbevonhatatlanabbnak tartja ennek igazságát. 

ISBN: 978-963-0680-85-1

Ha Ön udvarolt valaha, házasságban él, felelt az órákon, érettségi vizsgán 
kellett megfelelnie, beszámolt főnökének, akkor Ön már volt marketinges 
szituációban. Önnek el kellett adnia egyéniségét, tudását, teljesítményét.

Terjedelem: 272 oldal

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Szerk. Dr. Bíró Péter: Marketing nélkül nem megy!

https://www.tbkiado.hu/p/marketing-nelkul-nem-megy/


Sokan hiszik, hogy az e-kor nem más, mint hogy jobb, új eszközökkel 
dolgozhatunk. Ez igaz, de a legfontosabb különbség bennünk van! Az új 
eszközökhöz nekünk is változni kell. Másképp vezetni, vezetés közben 
másképp gondolkodni, gondolatainkban gyorsabban dönteni. Az új 
eszközök más képességű és nagyobb tudású alkalmazót is igényelnek.

Lehet-e hagyományosan céget vezetni a korszerű eszközökkel, a tegnapi 
tudással eredményesen alkalmazni a holnap eszközeit? Kötetünket a kkv – 
szektor tulajdonosainak, vezetőinek, vezető beosztású dolgozóinak 
ajánljuk. Olyanoknak, akik elég bátrak, hogy kérdezzenek, elég kíváncsiak a 
válaszokra, elég nyitottak, hogy az új ismereteket befogadják, és elég nagy 
az elszántságuk, hogy az új ismereteik alapján változtassanak.

ISBN: 978-963-8902-42-9

Nekik tudunk segíteni!

Terjedelem: 304 oldal

Olvasta, hogy választásokat nyertek a Facebookkal? Ön is alkalmazza már 
az üzleti életben?Hallotta, hogy vállalatok tevékenységüket a 
számítástechnika segítségével irányítják, hogy minimalizálják a 
tévedéseket? És Ön alkalmazza már a számítástechnikát? • Tudta, hogy a 
reklámköltségek hatékonysága ma már jól mérhető? Ön méri?
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Szerk. Dr. Bíró Péter: Cégvezetés és marketing az e-korban

https://www.tbkiado.hu/p/cegvezetes-es-marketing-az-e-korban/
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Az anyagi függetlenség csak néhány kiválasztottnak juthat osztályrészül?

Vajon a gazdagság pusztán szerencse kérdése?

Ezekre a kérdésekre a válasz egyértelműen: NEM!

Kelemen József, e könyv szerzője egy hétköznapi ember, mégsem 
mondhatjuk rá azt, hogy átlagos. Különlegessége a jelleméből fakad: neki 
nem kell félnie a holnaptól. Nem szorul rá arra, hogy a szerencse 
elhalmozza a kegyeivel. A pénz nem zsarnokoskodik felette, mert 
megtanulta uralni azt. Magabiztos, elégedett, az életét senki máséval nem 
cserélné el - ezáltal lehet hiteles szerzője ennek a könyvnek.

ISBN: 978-963-8966-52-0

Terjedelem: 160 oldal

PÉNZÜGY I GAZDASÁG I MARKETING

Kelemen József: A pénz beszél

https://www.tbkiado.hu/p/a-penz-beszel/


Csupa könnyen elsajátítható recept található ebben a nagyszerű 
gyűjteményben amely minden klasszikus tésztareceptet a lehető 
legegyszerűbben mutat be. A 3 Michelin csillaggal rendelkező csúcsséf, 
Michel Roux tudása a klasszikus francia iskolában csiszolódott és több 
mint 30 évnyi tapasztalattal és óriási gyakorlattal rendelkezik a 
tésztakészítés terén.

Minden fejezet egy meghatározott tésztafélére épül és ennek az 
alaptésztának az elkészítési technikáját lépésről lépésre mutatja be. Az ezt 
követő receptek az alaptészta különböző felhasználási módozatainak a 
lehetőségét ismertetik- édes és sós tésztaételek formájában egyaránt. 
Lenyűgöző a szerző által felvonultatott klasszikus és modern, sós és édes 
tészta receptek mennyisége és sokszínűsége.

Végig kitűnően illusztrált szakácskönyv, ami arra született, hogy vezető 
szerepet töltsön be a tésztakészítés világában.

Terjedelem: 303 oldal

ISBN: 978-963-8902-41-2

Michel Roux: Tésztavarázs15
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A jelenleg Angliában élő szerző könnyedén és gyorsan elkészíthető, látványos 
és mennyei csészetortácskái (cupcake-jei) mindenkit meghódítanak: sorra 
nyeri a rangos versenyeket, kupákat a leghíresebb magyar sütemények 
cupcake-re való átültetésével, receptjei számos angol lapban jelennek meg 
rendszeresen, népszerű, angol nyelvű blogja, a juditbakes.com ízelítőül szolgál 
ennek a gyönyörű kis könyv-ékszernek a tartalmát illetően is. Első magyar 
nyelvű süteményes könyvében így vall magáról és szenvedélyéről: "Ha 
cupcake-függőségemről és szenvedélyemről védőbeszédet kellene tartanom 
valaha is, az valahogy így hangoznék: Judit vagyok, cukrász és imádok sütni. A 
sütés számomra nemcsak afféle hobbi, hanem az örökségem. Sütök, mert 
élvezem, de főleg azért, mert a lényem elválaszthatatlan részévé, szinte a 
"természetemmé" vált. És sütök az illatokért, az ízekért, ami pedig a sütés 
elválaszthatatlan része, azaz "természete" - és az emlékekért, amiket felidéz: 
az otthon, a szeretet, a család múltbéli és jelen idejű emlékét. Az érzések 
nosztalgiája gyakran motivál az emlékek felidézésére, és olyankor máris 
többet kívánok, mint az illatok és ízek emléke: az illatokat és az ízeket frissen 
akarom. Ez az összetett "szenvedély" irányít minduntalan a konyhába.
Judit vagyok, cupcake-mániás. Mint mindenki más élete, az én 
mindennapjaim is tele vannak kérdésekkel, ám az én életemben a cupcake a 
válasz. Meggyőződésem, hogy egy remekbe szabott csészetortácskával - 
hacsak egy kicsit is - minden jobbá tehető."

ISBN: 978-963-8966-58-2

Terjedelem: 208 oldal

GASZTRONÓMIA

Horváth Judit: Szerelmem, Cupcake! - csészetorták díszmagyarban
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https://www.tbkiado.hu/p/szerelmem-cupcake-cseszetortak-diszmagyarban/


Bíró Lajos a magyar gasztronómia vérbeli fenegyereke, nagyszájú, okos és 
szórakoztató. Igazi „szakma-narkós”, a legtrendibb séfek izgága doyenje, és 
bár ő ezt kikéri magának – bevallja, hogy nagyon élvezi. 
Botrányos finomságai, pofátlan ínyencségei 153 válogatott receptje, életének 
izgalmas, olvasmányos sztorijai, szakmai hitvallása, életfelfogása hamar 
meghódítják a mai hedonista „krúdygyulákat” éppúgy, mint a divatos, sznob 
hobbiszakácsokat és a hétpróbás vagy éppen abszolút kezdő háziasszonyokat. 
Az igazi MAGYAR konyha legjobb hagyományainak ÚJRATEREMTŐJE, 
ÚJRAGONDOLÓJA, akinél semmi sem az, aminek látszik, mégis minden 
kompozíciója az üzeni: na, most megtudod, milyen is igazából a kedvenc 
ételed! Tudod, hogyan kell tányért kihúzni, halat prádosítani, libamájat 
szuvidolni, borjút konfitálni? Azt hiszed, nem tudsz főzni? Vagy úgy eddig úgy 
gondoltad, tudsz?!  Ezzel a könyvvel minden kétséged szertefoszlik, minden 
kérdésedre választ kapsz, mielőtt a konyhába indulsz szerencsét próbálni – és 
ha már ott vagy, akkor is. 

ISBN: 978-963-8902-40-5

Ez a könyv Bíró Lajosról szól. Még akkor is, ha valamelyik elképesztően 
egyszerű, meghökkentően finom ételének receptjét olvasod is éppen!

Terjedelem: 241 oldal

Bíró Lajos: Sok vagyok17
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Ez a könyv azért készült, hogy Bíró Lajos, azaz „Lali, a chef” pályafutásának 
eddigi korszakain keresztül, az ő „szemüvegén át” kicsit megmutassa, 
összegezze a magyar vendéglátás és ételkészítés fejlődését, változását, a 
hatvanas évektől egészen napjainkig.Ez a könyv sok szempontból 
profiknak, sok szempontból lelkes, amatőr hobbiszakácsoknak szól.Ez a 
könyv azoknak készült, akik szívesen kerülnének tisztába azzal a – bátran 
történelminek nevezhető - folyamattal, ahonnan és ahová eljutott a 
magyar vendéglátás és éttermi főzőtudomány oda, ahol ma tart. Azoknak, 
akik mindezt a tűzhely mellett, a gyakorlatban, divatos szóval 
„interaktívan” is örömmel lekövetnék. De ha fotelban ülve, akkor sem 
fognak unatkozni…Ez a könyv megpróbálja összefoglalni – a Bíró Lajostól 
megszokott, kicsit sem szokványos stílusban - 67 ismert, kedvenc 
klasszikus fogásunkon és ezek 125 variációján keresztül azt, hogy milyen 
irányba mozdult és mozdulhat tovább az ízek megőrzése: legalábbis Bíró 
Lajos fejében, konyháiban, tűzhelyén és tányérjain.

ISBN: 978-615-5698-02-6

Terjedelem: 272 oldal

GASZTRONÓMIA

Bíró Lajos: A disznót'Ortól a Bocuse d'Orig - Magyar konyha pimaszul
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https://www.tbkiado.hu/p/biro-lajos-a-disznotortol-a-bocuse-dorig-magyar-konyha-pimaszul/


ISBN: 978-963-8966-51-3

Neil Perry, a televíziós műsoraiból a magyar közönség számára is jól ismert, 
ausztrál sztárséf. Új könyvében saját, legkedvesebb ételeinek receptjeiből ad 
pazar válogatást. Azokból, amelyeket szabadidejében, otthon, családja és 
barátai legnagyobb örömére rendszeresen készít.

A (hölgyek nem kis örömére) igen jóképű, "szolid macsó" Perry a könyv minden 
oldalán emlékezteti olvasóit, hogy a főzés állandó örömforrás. A közös étkezés 
pedig - különösen a szeretteink, barátaink körében - akkor is minden 
alkalommal az élet kivételes ajándéka, ha csupán egy omlettet ütünk össze 
vasárnap reggelire.

Terjedelem: 256 oldal

A gyönyörű kötetet páratlan szépségű és hangulatú fotók teszik még 
különlegesebbé.

Ez a könyv nem a manapság divatos, bonyolult különlegességeket dicsőíti, 
hanem a békés, nyugodt, otthoni öröm-főzést, aminek Perry akár a maga 
kedvére, egy hosszú nap után, még éjszaka is képes nekiállni. Valóban 
végtelenül egyszerű, ám annál fantasztikusabb ízharmóniákkal ismerteti meg 
olvasóit, amelyek kivétel nélkül bevált, kipróbált fogások.

Neil Perry: Jól enni, jól lenni19
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ISBN: 978-963-8966-54-4

Terjedelem: 272 oldal

Receptek, túlélési technikák arra az esetre, ha szíved férfijaira (férjed, fiaid, 
apósod, ki-ki folytathatja, saját családi viszonyainak megfelelően) rátörne 
az a bizonyos "férfi-éhség". Mert ugyebár a férfiak éhsége cseppet sem 
hasonlít a miénkre. Mi, nők (többnyire) csendben szenvedünk tőle, ők 
zajosan, idegesen, türelmetlenül, morcosan, kacagva (de közben véresen 
komolyan), ám egy biztos: NAGYON. Cserébe viszont minden ízes falatért, 
főleg, ha még jó sok is, nagyon hálásak. Óh, nem úgy, hogy segítenek, 
mosogatnak, rendet raknak, terítenek - hanem úgy, hogy "Kösz Anya (vagy 
"drágám"), fincsi volt! Van még egy kis repeta?!" Elismerésük egy másik 
formája elsőre nem ismerhető fel, csak gyakorlott fül számára: "Anyu, 
komolyan ennyi volt az ebéd (vacsora, reggeli)?!" - ez férfi nyelven annyit 
tesz: oké, hogy rajtunk kísérletezel, finom is nagyon, de valami jó, masszív, 
megszokott kaja nincs is?! Ez a könyv megtanít a legalapvetőbb 
tudnivalóktól kezdve arra, hogyan váljék belőled profi háziasszony, 
családetető anya és mesterszakács. Szórakoztatóan és szellemesen ad át 
minden tudást, amire a saját bőrén szerzett tapasztalatok alapján, sok év 
alatt sikerült szert tennie. Könyvei, főzőműsorai nem véletlenül olyan 
páratlanul népszerűek. Lucinda bizony képes arra, hogy szívből, okosan, 
töretlen lelkesedéssel etesse háza imádott férfinépét - bolondulásig. Sőt, 
még ennél is többre: férfi-etetési "bibliájából" a férfi-nevelés bevált 
módszereit is egytől egyig megosztja az olvasóval!

GASZTRONÓMIA

Lucinda Scala Quinn: Etetni bolondulásig
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https://www.tbkiado.hu/p/etetni-bolondulasig/


Hogy miért ír valaki ilyen szakácskönyvet, amikor ő maga nem érintett 
lisztérzékenységben? Egyszerű: mert Hadarik Rita séfként, népszerű és hiteles 
bloggerként is meg akarja mutatni, hogy milyen finomságokkal, milyen simán 
és villámgyorsan lehet "életmód-váltani".

ISBN: 978-963-8966-55-1

Akár azért, mert élethosszig tartó diétára kell átállnia annak, akinek leletei 
igazolják a gluténérzékenységet, azaz cöliákiát. Akár pedig azért, mert "csak" 
egészségesebben szeretne étkezni, és a családját is szeretné ebbe az irányba 
terelni. Lehetőleg mindezt úgy, hogy látszólag minden maradjon a régiben: 
legyenek friss, ropogós kenyérfélék, gazdag levesek laktató és változatos 
levesbetétekkel, zamatos főzelékek, pörköltek, sültek az imádott köretekkel és 
persze sütik, torták, nasik - ahogy eddig... Lehetséges ez? De még mennyire! 
Íme, a bizonyíték: a Rita Konyhája blog szerzője és a garantáltan, 100%-ban 
gluténmentes fogásokat kínáló Köles ételbár tulajdonos séfje minden álmunkat 
valóra váltja ebben a kis kötetben! 

Terjedelem: 176 oldal

Hadarik Rita: Egészséges ínyencfalatok21
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A BBC /ahol műsorai nagy sikerrel futnak/ minősítése szerint Rachel az "Ír 
szakácskirálynő". A Good Food Magazin szerint pedig az ír konyhát végleg 
elhelyezte a világ gasztrotérképén.

Rachel stílusa mindenekfelett nagyon praktikus és egyszerű, de 
lenyűgözően elegáns ételei óriási sikerre tarthatnak számot családi és 
baráti körben egyaránt.

A TV Paprika nézői már jól ismerik Rachel Allent, a kedves, szőke, ír 
fiatalasszonyt, aki fáradhatatlan lelkesedéssel mutatja be a minőségi 
alapanyagokat, a legújabb trendeket, és a praktikus megoldásokat. 
ELEGÁNS ÉTELEK EGYSZERŰEN - ez Rachel Allen mottója.

Terjedelem: 236 oldal

ISBN: 978-963-8902-45-0

Megtalálhatóak benne ír helyi ízek és nemzetközi behatások is.

GASZTRONÓMIA

Rachel Allen: A család kedvencei
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https://www.tbkiado.hu/p/a-csalad-kedencei/


Gordon Ramsay ma már nemzetközileg elismert séf. Könyvében több mint 100, 
könnyed és fantasztikusan ízletes fogás receptjét osztja meg velünk. A 
legfrissebb hozzávalók, minimális vaj és tejszín, valamint a legtisztább, 
legkifejezőbb ízű alaplevek segítségével készít olyan káprázatos ételeket, 
amelyek minden alkalommal elbűvölően hatnak. A cuisine légére, avagy a 
könnyű konyha titka négy építőelemben rejlik: alaplevek, szószok, tészták és 
édes tészták. Ha ezek elkészítését elsajátítjuk, akkor amatőr szakácsként is 
teljes magabiztossággal kezdhetünk neki Gordon Ramsay fantasztikus 
receptjeinek megvalósításához. A könyvben találunk recepteket levesekhez, 
előételekhez, tésztákhoz, rizottókhoz, halakhoz, húsokhoz, szárnyasokhoz és 
vadakhoz. Geoff Lung káprázatos fényképei megragadják a fogások 
elképesztő könnyedségét és Gordon Ramsay szakácsművészetének lényegét, 
ami által ez a könyv felejthetetlen élményt nyújt mind a fejlődni vágyó amatőr 
szakácsok, mind az igazi gourmet-k számára. "Gordon főzés iránti szenvedélye 
áthatja a könyv minden oldalát..... a legelemibb összetevők kombinációjával 
képes olyan fenséges fogást alkotni, ami maga a költészet."-Thane Prince 
(gasztronómus, a suffolk-i főzőiskola vezetője).

ISBN: 978-963-06-7479-9

Terjedelem: 192 oldal

Gordon Ramsay: Ízek bűvöletében23
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Gordon Ramsay a többszörös Michelin-csillagos sztárséf a különlegesen 
könnyű, mégis intenzív ízvilágú fogásairól ismert. Miután a Passion For Flavour 
(Ízek bűvöletében - T.Bálint Kiadó, 2010) c. könyve elnyerte a Glenfiddich Év 
Könyve díjat, figyelmét most azokra a fogásokra irányítja, melyek a 
legkedvesebbek számára: a halakra és a tenger gyümölcseire.

ISBN: 978-963-0695-26-8

Terjedelem: 224 oldal

Gordon Ramsay: Mennyei halételek

A könyv kifejezetten azokat a hobbi szakácsokat célozza meg, akik eddig talán 
még soha nem tapasztalták azt az örömet és dicsőséget, amit a tengeri 
fogások elkészítése okozhat.
Halételei gyorsan elkészíthetőek, egészségesek és rendkívül változatosak, 
pontosan illeszkednek Gordon főzési stílusába, melynek alapja a frissesség és a 
különlegesség. Ezt a két jellemzőt szem előtt tartva a "Mennyei halételek" - száz 
színes fényképpel illusztrálva - összefoglaló képet ad arról, hogy milyennek kell 
lennie egy páratlan fogásnak.

Gordon Ramsay: Mennyei halételek24
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Légrádi Ildikó gazdasági mérnök, mentálhigiénés szakember és képi 
kifejezéspszichológiai szaktanácsadó, aki tartott előadást itthon és 
határon túl is. Kiss Mona speciális blogger, sütő-főző tanfolyamokat tart, 
számos rendezvényen vesz részt, mint előadó. Alapító tagja a Tegyünk 
Együtt egymásért csapatának, a Csak a Mentes szakmai partnere, az 
Ételem.hu egyik szakértője.. Ők ketten olyan világba invitálják az olvasót, 
ahol a glutén, tej, cukor, szója és mogyoró mentes receptek mellett a 
szeretet, az egymásra figyelés, a család kap főszerepet. Légrádi Ildikó: 
"Szerelemkonyha című könyvem folytatásaként a párkapcsolatból 
továbblépünk - ha úgy tetszik- egy magasabb szintre, a család 
szentségébe, mert a kapcsolat gyümölcse, a gyermek, ebbe az egységbe, 
a szerelembe, az összetartozásba, a boldog várakozásba érkezik. Általa 
válik a nő anyává, a férfi apává, és lesz a párból család.
Ebben a 60 receptben számtalan olyan finomság van, amibe 
"belecsempésztem" a zöldséget, gyümölcsöt, vagy éppen másmilyen 
"köntösbe" öltöztettem, így kicsi és nagy is élvezettel fogyaszthatja. Az én 
legnagyobb kritikusaim a családom, hisz nap, mint nap azokat az ételeket 
fogyasztják, amiket készítek, így bizton állíthatom, hogy aki ezeket a 
recepteket követi, nem fog csalódni. A Szeretetkonyha a családokhoz szól, 
édesanyákhoz, édesapákhoz, nagyszülőkhöz, de a gyermekekhez is.”

Terjedelem: 218 oldal

ISBN: 978-615-5698-03-3
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Terjedelem: 128 oldal

Jill lépésről lépésre, érthetően és kiválóan kalauzol végig valamennyi 
fázison, fanyar humorral osztja meg tapasztalatait olvasóival. Teszi 
mindezt azért, hogy bárki képessé váljon ezeknek az aprócska, ízekben és 
színekben tobzódó kis csodáknak az előállítására - akárcsak egy született 
francia. 

A gyönyörű fotók és jobbnál jobb receptek sokaságát rejtő Akarom, mert 
makaron! című könyvecske szerzője, a skót származású Jill Colonna közel 
20 esztendeje Párizsban él. Ez azt jelenti, hogy nem a levegőbe beszél, 
amikor meggyőződéssel állítja: Te is készíthetsz igazi, párizsi macaront, 
akár egy született francia - hiszen neki már nagyon is sikerült!
Jill így ajánlja a makaront a leendő függőknek: "Ha egyszer elkészíted, a 
rabjává válsz. A makaron elképesztően finom, és egyedülállóan stílusos 
csemege. A családod és a barátaid is varázslat alá kerülnek általa: nyújtsd 
át nekik akár elragadó ajándékként vagy esküvői figyelmességként, lepd 
meg őket étvágygerjesztő és látványos makaron aperitiffel, amikor 
vendégül látod őket vacsorára, vagy rukkolj elő vele édes levezetőként az 
étkezés végén, mintegy megkoronázva azt. Csakhogy nem szükséges egy 
vagyont kiadnod makaronra, mert igenis el tudod készíteni Te magad!"

ISBN: 978-963-8902-47-4
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Párizs, te édes! című, új könyvében Jill Colonna végigkalauzolja a vele tartó 
„utazót” azon a mások számára is könnyedén bejárható, élvezetes úton, ami a 
francia cukrászremekek titkos birodalmába vezet.  Minden egyes receptben 
lépésről lépésre, a legapróbb részletekre is kitérve osztja meg tudását édes 
élvezetekre vágyó olvasójával. Engedjünk bátran szíves invitálásának, 
amelynek során profi idegenvezetőként kalauzol végig egy igazi édes, párizsi 
álomutazáson!

ISBN: 978-615-56-9801-9

Párizsban délután négy óra tájban egyre több ember élete áll meg egy édes 
pillanatra: ilyenkor megtelnek a cukrászdák, teázók, hogy az oda betérők 
átadják magukat a le goûter – késő délutáni csemegézés – élvezetének és 
örömeinek. 

Terjedelem: 176 oldal

Legyen szó akár egy pompás eklerről, néhány szem bájos makaronról, epres 
tortácskáról vagy épp egy pillekönnyű „ezerlapos” krémesről – a „hivatalos” 
francia délutáni nassolás szertartása egyre többek számára jelenti a nap 
fénypontját. 

Jill Colonna: Párizs, te édes!27
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A Wham! 1981-es megalakulásától a legmerészebb álmait is túlszárnyalva 
szegődött nyomába hírnév és vagyon. A Wham! hangzása fémjelezte az 
1980-as évek zenei világát, de miután 1986-ban felbomlott, Michael 
szólóénekesként még többre vitte.

Rob Jovanovic George Michaelről írt életrajza elemzi Michael zenei 
teljesítményét és stílusteremtő videóit, többek között a 2006-os turnét 
dokumentáló anyagot, amellyel Michael visszatért a zenei ipar 
senkiföldjéről. Kitér azokra a problémákra is, amelyek a szupersztárt 
manapság nyomasztják, és megerősíti kulturális ikonként elfoglalt helyét.

ISBN: 978-963-8902-46-7

George Michael talány. A legnyitottabb és legtöbbet nyilatkozó 
popsztárok egyike, aki ugyanakkor elszántan védelmezi magánéletét.

„Michael életútját kellő tisztelettel térképezi fel az író, aki teljesen tisztában 
van a történet hősének értékeivel.”

Terjedelem: 238 oldal

Record Collector
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Rob Jovanovic: George Michael - A poplegenda

https://www.tbkiado.hu/p/drot-csillar/
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Kerekes György nagy sikerű 3 részes Jazz portrék sorozatának első kötete. 
Új külsővel, változatlan tartalommal!
"Tanúsítom, hogy a megismert anyag szakmai szempontból kifogástalan. 
E témában ilyen nagyszabású, alapos és részletes munka évtizedek óta 
nem jelent meg magyar nyelven." - Deseő Csaba, hegedűművész

Terjedelem: 432 oldal

"Csak gratulálni tudok Kerekes György barátomnak az első kötet olvasása 
után, s biztos vagyok benne, hogy a jazz-zenével foglalkozó magyar 
kiadványok között alapműként fogják számon tartani e három kötetet." - 
Horváth Kornél, dobművész
"Ez a remekbe szabott munka jazz-zenész óriások portréin keresztül 
mutatja be a jazz lényegét úgy, hogy közben jó kis korrajzokat kapunk, és 
nem utolsósorban egy olvasmányos könyvet kedvencünkről, a jazzről." - 
Juhász Gábor, gitárművész

ISBN: 963-869-1409-96-3

"Igen nagy öröm kézbe venni ezt a gyönyörű könyvet, s azt gondolom, 
nemcsak nekünk, muzsikusoknak jelent különleges élményt nagy elődeink 
életéről olvasni (magyarul sokukról először), de bizonyos, hogy ezzel a 
különös, mindig megújulni képes muzsikával még csak ismerkedők is 
örömmel lapozgatják majd." - Borbély Mihály

Kerekes György: Jazz portrék 1. - A kezdetektől az ötvenes évekig

KÜLÖNLEGES KÖNYVEK I ZENE I SZTÁRVILÁG
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A könyv tematikája azért egyedi, mert a jazz fejlődésének, változásának 
folyamatát a különböző korszakok és stílusok kiemelkedő, stílus-
meghatározó muzsikusainak életén, munkásságán keresztül mutatja be.

A Jazz portrék 2. egy olyan kétkötetes jazztörténeti áttekintés második 
része, amely a jazz nagy forradalmától, a bebop-tól mutatja be a műfaj 
fejlődését és legendás szereplőit egészen az ezredfordulóig.

"Minőség, igényesség, aprólékosság, esztétikum, és rajongással teli, 
elfogulatlan hitelesség. Muzsikusnak, hallgatónak és nem utolsósorban a 
műfajnak felbecsülhetetlen érték e könyv. Köszönjük." Fekete-Kovács 
Kornél trombitaművész, a Modern Art Orchestra vezetője.

ISBN: 978-963-8966-56-8

Kerekes György korszakos munkáját most új kiadásban és nem mellékesen 
az eredetinél jóval olcsóbban vásárolhatják meg a jazz és a jó zene 
szerelmesei.

Terjedelem: 544 oldal

"Kerekes György barátom Jazzportrék című kitűnő könyvének első kötete 
méltán gazdagítja könyvtáramat. A második kötet is olyan munka, mely 
segíti és megerősíti azt a gondolatot és egyben életformát, amit a muzsika 
jelent számomra." Binder Károly zeneszerző, zongoraművész, a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszakának vezetője.

KÜLÖNLEGES KÖNYVEK I ZENE I SZTÁRVILÁG

Kerekes György: Jazz portrék 2 - Az ötvenes évektől az ezredfordulóig
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Diane Pearson regénye irántunk , magyarok iránt érzett szenvedélyéből 
született.Ebből az ihletből a zsidó gyökerű Ferenc, a Rácz-Rassay és a 
Káldy család tablóképszerű történetének vonulatai bontakoznak ki. A 
történet az első háború előtti években kezdődik, átível a két háborún és 
1956 előtt zárul. A regényt olvasva önmagunkról is többet tudunk meg. 
Kiderül, hogy ma, a XXI. század második évtizedében, a gazdasági 
válságok, a szétesni készülő világok, a szétziláltság háborúiban, vannak-e 
még elsírni való könnyeink, van-e bennünk vágy, hogy sokadszor is 
szembesüljünk a szembesülhetetlennel, a két háború még mindig fájó, el 
nem felejthető sebeivel, az önmagát ismétlő történelem tragikumával, a 
mások megsemmisítésére szinte azonnal kész emberi gonoszsággal, az 
újra meg újra megjelenő pusztításvágy őrületével. Megtudjuk, van-e 
bennünk elég érzékenység egy ilyen nagyformátumú vállalkozás 
szereplőinek csodálatos-meghökkentő átváltozásaira, az erős nők 
portréira, a gyengeség-gyengédség pillanataira? Elhisszük-e az emberi-
emberséges gesztusok, az örök emberi érzések csodáit, azt, hogy 
sokadszor is bebizonyosodik: nem élhetünk nélkülük. Elindulunk-e a 
szereplőkkel, és velük tartunk-e, hogy azután annyira hozzánk nőjenek, 
hogy el sem akarjuk engedni őket?

ISBN: 978-963-8902-43-6
Terjedelem: 571 oldal

Diane Pearson: Csárdás
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VALERIE GELLER , a nemzetközileg elismert rádiós szaktanácsadó vezető 
rádióadókkal és az elektronikus médiában fontos vállalatcsoportokkal 
dolgozik együtt az Egyesült Államokban és szerte a világon. Rádiós 
műsorvezetőket, műsorkészítőket és menedzsereket oktat és - A SIKERES 
RÁDIÓ ALAPJAI címmel- műhelyfoglalkozásokat vezet.
A SIKERES RÁDIÓ új és jelentős mértékben átdolgozott kiadásában az 
olvasó minden részletre kiterjedő és mélyreható képet kap arról, minként 
lehet sikereket elérni a rádiózás egyes területein. Valerie Geller a szakmát 
gyakorlóknak és most tanulóknak egyaránt felbecsülhetetlen értékű 
eszköztárat nyújt a rádiózás digitális korszakának hajnalán. A rádiózás új 
korszaka köszönt ránk, ami minden eddiginél nagyobb formátumú 
kommunikációs személyiségeket, műsorigazgatókat és menedzsereket 
követel. Ennek a célnak a megvalósításához nyújt e könyv rendkívül 
értékes segítséget.

Terjedelem: 352 oldal

ISBN: 978-963-0696-72-2
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Valerie Geller: A sikeres rádió

https://www.tbkiado.hu/p/a-sikeres-radio/
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Ismered Halit? Még nem?
Akkor itt az ideje, hogy megismerd!
Hali, a kis aranyhal még sosem látott eszkimó jégkunyhót, sosem volt 
játszótéren, vagy a tündérek várában, de e könyvecskében mégis valóra 
válnak kívánságai, sőt, kalandjai során még barátságokat is köt a hó és a víz 
világában.
A mese mellékletében megtalálod a Kánaán együttes tagjai által 
elkészített, nagy sikerű Hógolyóbolygó című CD-t 16 gyönyörű mese dallal.

ISBN: 978-963-06-8084-4

Terjedelem: 20 oldal

Kálmán-Nagy-Tallós: Hali - Kívánj hármat!!!
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