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Författarduon Annakarin Nyberg och 
Clara Lidström släpper ny lekfull bakbok för barn 

Den 11 maj släpper den prisbelönta duon Annakarin Nyberg och Clara Lidström den efterlängtade  
bakboken Nu bakar vi. En lustfylld, smart och pedagogisk bok till alla små bagare som vill sätta 
igång i köket och lyckas med söta bakverk på egen hand. Recepten är enkla och supergoda och  
består exempelvis av hallongrottor, butterbullar, nutellabollar och olika sorters sockerkaka. 

 

Nu bakar vi är den första boken i Annakarin Nybergs och Clara Lidströms nya bokserie där de tar sin 
genomtänkta och prisbelönta pedagogik och utvecklar den för en ny generation små bagare. Duon 
har tidigare skrivit åtta barnböcker tillsammans som översatts till tolv språk, med målet att stödja 
barns kreativitet och ge redskap och inspiration för att kunna klara mer på egen hand.   
 
- Att lära sig att baka är allmänbildande och ökar både självkänsla och kreativitet. För oss är det  
viktigt att boken är inkluderande, både vad gäller val av ingredienser, texter, bilder och illustrationer. 
Vi har fokuserat på att göra riktigt smarriga och lättlagade recept med pedagogiska steg för steg- 
instruktioner. Några recept är något mer avancerade vilket är bra för dem som vill utveckla sig något, 
säger Clara Lidström och Annakarin Nyberg.   
 
Boken ger också smarta tips och råd på ingredienser man kan byta ut samt lagom svåra faktatexter 
som bland annat berättar om mjöl, socker och mjölkprodukter – basen i varje bagares skafferi. 
 
- Baktrenden är alltid stark, men intresset att baka bland barn har aldrig varit större. Bland annat är 
det för att många inspireras och tittar på de bakprogram som går på tv, säger författarna. 
 
Boken är illustrerad och formgiven av Frida Hammar.  
Nu bakar vi ges ut av The Book Affair och kommer ut den 11 maj. 



 

 

 
Clara Lidström är en av Sveriges största bloggare och tyngsta influencer. Hon medverkar regelbundet 
i SVT, som krönikör i Expressen och är författare till tolv böcker. Clara har en trogen läsekrets som 
med intresse följer allt hon skriver – där föräldraskap är en av de frågor som står i fokus. Hon är 
också fotograf, föreläsare, poddare och debattör som brinner för kreativt skapande och står alltid på 
barnens sida.   
   
Annakarin Nyberg är prisbelönt pedagog och affärsutvecklare, internetforskare, föreläsare och  
författare med lång erfarenhet av att skriva för olika målgrupper. Allt från akademi, till pedagoger,  
universitetsstudenter, en nyfiken allmänhet och till barn och unga i olika åldrar. Annakarin föreläser 
om digitalt entreprenörskap och innovation, sociala medier och härskarteknik samt möter ofta media 
om frågor som rör samhällets digitalisering. Annakarin var en av sommarvärdarna i Sommar i P1 
2017.   

 
För mer information, kontakta gärna:  
Magdalena Höglund, Presskontakt, The Book Affair 
tel: 0733 338840 eller e-post: magdalena@highlandpr.se 
 
The Book Affair är ett bokförlag som ger ut både fack- och  
skönlitteratur och erbjuder författare marknadens mest moderna 
och flexibla samarbetsavtal för alla format. Förlaget startade 2018 
av Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på 
kvalitativ utgivning och entreprenörsdrivna upphovsmän.   
Läs mer på www.thebookaffair.se 
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