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Blå kokboken – en livsviktig bok i kampen 
mot cancer 
 
Författaren och serieentreprenören Anna Benson är ett välkänt ansikte i 
kampen mot cancer. Nu släpper hon Blå kokboken till stöd för forskningen 
kring prostatacancer. Medverkar gör bland andra Börje Salming, Oscar Zia 
och David Hellenius. 
 
I Blå kokboken delar 12 folkkära svenska män med sig av sina möten med 
sjukdomen. I intima porträtt får läsaren ta del av de medverkandes erfarenheter av 
cancer. De kan själva ha drabbats, eller så har en närstående blivit sjuk.  
 
För att lägga till något som står för det positiva och kärleksfulla i livet så delar 
männen också med sig av sina paradrecept och om sina tankar kring kost och 
hälsa.  
 
– Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancersjukdom med cirka 10 000 drabbade 
varje år. Genom åren i mitt arbete med kampen mot cancer fascineras jag av hur lite 
männen faktiskt pratar om detta, trots Mustaschkampen och andra kampanjer, 
säger Anna Benson. Skulle fler män testa sig skulle vi drastiskt få ner antalet 
drabbade. Boken är ett sätt att lyfta frågan och jag hoppas att det gör att fler män 
faktiskt går och testar sig. 



Anna Benson har länge varit aktiv i kampen mot sjukdomen. Hon har ett 
ambassadörsskap för Rosa Bandet i ryggen, och år 2014 gav hon ut  
Rosa kokboken till förmån för Cancerfonden. Året efter kom uppföljaren  
Rosa kokboken II, och hennes projekt har genom åren samlat in drygt 2,6 miljoner 
kronor till cancerforskningen. Hon är även programledare för, och grundare av, 
Cancerpodden.  
 
Nu är det alltså prostatacancer som står i fokus och 100 kronor per såld bok går 
oavkortat till Prostatacancerförbundet. Målet är att samla in 1 miljon kronor. 
 
Blå kokboken lanseras på Bokmässan och finns att köpa från och med den  
28 september.  
 
Medverkande i boken 

• Bert Karlsson 
• Börje Salming 
• David Hellenius 
• Edward Blom 
• Gabriel Forss 
• Ingvar Oldsberg 
• Oscar Zia 
• Patrik Sjöberg 
• Per Elofsson 
• Ralf Edström  
• Stefan Sauk 
• Özz Nûjen 

 
 
För mer information kontakta gärna: Emelie Engström, presskontakt för Anna 
Benson på editK på mobil: 072-886 98 00 eller mail: emelie@editk.se.  
	
	


