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TV-kocken Jessica Frej blir amelias nya matprofil 
 
Jessica Frej är idag en av Sveriges mest uppskattade matinspiratörer och 
kokboksförfattare. Som amelias nya matprofil kommer Jessica både ha fem 
återkommande sidor i tidningen och en egen blogg på amelia.se. Hon kommer bjuda 
amelias läsare på enkel och lustfylld matlagning, recept, tips och en inblick i livet 
bakom kulisserna.  
 
– Tidningen amelia är i startgroparna av en stor omgörning och Jessica Frej är den första 
profilen vi knyter till oss till ”nya" amelia. Jessica känns helt rätt för amelia, hon är Sveriges 
mest spännande matprofil just nu och lagar mat på ett enkelt och roligt sätt. Det känns 
extra kul att Jessica även börjar blogga på amelia.se och släpper sin nya bok samtidigt. 
Jag ser fram emot samarbetet, vi kommer göra massor av spännande saker tillsammans 
med Jessica i tidningen och på amelia.se, säger Maria Sognefors, chefredaktör tidningen 
amelia.  
 
– Jag är överlycklig över att få inspirera amelias läsare till att laga ännu godare och enklare 
mat både i vardagen och till helgen. Jag har läst amelia så länge jag kan minnas och det 
känns fantastiskt att få vara en del av den här tidningen. I mitt liv är måltiderna 
höjdpunkterna på dagen och jag vill inspirera alla till mer njutning i livet. Det går att enkelt 



få vardagsmatlagningen och middagarna lustfyllda och härliga, det kommer jag bevisa i 
varje nummer av amelia, säger matprofilen Jessica Frej. 
 
Fakta:  
Bloggstart 1 augusti 2016 och Jessicas återkommande matsidor i tidningen med  
start från nr 19.  
Besök Jessicas blogg: http://blogg.amelia.se/jessicafrej 
 
För mer information kontakta: Edit Künstlicher, presskontakt för Jessica Frej, tel: 
070-8185700 eller mail: edit@editk.se eller Maria Sognefors, chefredaktör amelia 
070-6095275, mail: maria.sognefors@amelia.se. 

Jessica Frej slog igenom i tv-rutan med sin färgstarka personlighet och fantastiska 
matlagning redan 2011 när hon medverkade i TV4:s första säsong av Sveriges Mästerkock. 
Idag syns Jessica flitigt som gästkock i TV4 Nyhetsmorgon och i september 2016 är hon 
aktuell med sin femte kokbok; Fest på 30 minuter (Bonnier Fakta).  


