
 
               Pressmeddelande 1 april 2015  

 

Ulrika Davidssons nya bok ges ut av Bonnier Fakta 

 

Kokboksförfattaren och kostrådgivaren Ulrika Davidsson är en av Sveriges mest populära mat- och 

hälsoprofiler. Sedan starten 2006 har Ulrika gett ut 21 kokböcker med hälsosamma recept som sålt 

i över en miljon exemplar. I september kommer hennes nästa bok ”Baka glutenfritt med Ulrika” 

som ges ut av Bonnier Fakta. 

Intresset för att hitta glutenfria alternativ blir allt större och Ulrikas nya bok vänder sig till alla som vill 

lära sig baka utan gluten och socker. Här får du lära dig hur du kan hitta alternativ till vete och socker 

och ändå baka ljuvligt goda limpor, baguetter, tortillas, knäckebröd och pizzor. Ulrika bjuder också in 

till kakkalas med glutenfria tårtor, muffins, småkakor, cheesecake, kladdkakor och en mängd andra 

mjuka kakor. Som alltid är Ulrikas recept noga utprovade och enkla att laga. 

– Jag ser fram emot att äntligen kunna ge ut en bakbok som är helt i min smak - utan gluten och 

socker, med hälsan i fokus. Att få göra det tillsammans med Bonnier Fakta gör det hela ännu roligare, 

säger Ulrika Davidsson. 

Bonnier Fakta är Sveriges ledande fackboksförlag där mat och hälsa är två av förlagets viktigaste 

ämnesområden. 

– Intresset för mat och hälsa ökar hela tiden. Vi vill veta vad vi äter och hur det påverkar oss. Jag är 

därför väldigt glad över att få välkomna Ulrika Davidsson som ny författare hos oss. I mina ögon står 

Ulrika precis för det som så många letar efter. Goda och enkla recept som hjälper oss att må bättre 

och leva lite hälsosammare.  Med gedigen erfarenhet och massor av energi, lyckas hon peppa och 

inspirera sina läsare att lägga om sin livsstil på ett sätt som funkar i vardagen, säger Lina Wijk, 

publicistiskt chef på Bonnier Fakta. 



 
 

Den nya boken Baka glutenfritt med Ulrika kommer ut i september 2015. 

Mer om Ulrika Davidsson: 

• Sveriges mest populära matprofil inom kost och hälsa.  

• Har skrivit 20 böcker med hälsosamma och mycket uppskattade recept.  

• Böckerna har totalt sålt i över 1 miljon exemplar och översatts till 12 språk.  

• Sedan 2013 driver Ulrika den populära sommarrestaurangen "Hemma hos Ulrika" i Rone på 

Gotland. 

• Ulrika är tidningen Taras hälsoprofil där hon skriver i varje nummer och återkommande kostprofil 

på TV4 Nyhetsmorgon. 

• Bloggar på ulrikadavidsson.se som har 80 000 besökare varje månad. Ulrika finns även på Instagram 

@kostradgivareulrikadavidsson och Facebook  

 

För mer information, kontakta: 

Lina Wijk, publicistiskt chef Bonnier Fakta. lina.wijk@bonnierfakta.se, 08-696 8627 

Ulrika Davidsson, ulrika@ulrikadavidsson.se, 070-725 88 99 

Charlotta Larsson, PR-ansvarig Bonnier Fakta, charlotta.larsson@bonnierfakta.se, 08-696 8050 

 

Bonnier Fakta är Sveriges ledande illustrerade fackboksförlag. Vi vill ge ut unika böcker som berör, 
möter behov, ger ny kunskap och skapar ha-begär – böcker som förenar fakta och kvalitet med det 
nyskapande. Vi ger ut böcker inom ämnen som du känner igen – bland annat mat och dryck, hälsa 
och träning, mode och livsstil, djur och natur. I Bonnier Fakta ingår även Fitnessförlaget och 
Reseförlaget. 
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