
 

 

Pressmeddelande 2021-10-29 

 
The Book Affair ger ut vinnarboken för SVT:s 
mattävlingsprogram Bäst i köket 
 
Under hösten tävlar åtta matpassionerade familjer i SVT:s mattävlingsprogram Bäst i köket. Den 
smaksäkra stjärntrion Tareq Taylor, Niklas Ekstedt och My Feldt utser vinnarna, och under  
programmets gång får de tävlande veta att det eftersträvansvärda priset, ett bokkontrakt, utgör 
vinsten. Den vinnande familjen ger ut sin bok hos The Book Affair den 17 december.  
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I SVT:s nya storsatsning Bäst i köket får den personliga och allra god-
aste hemlagade maten ta plats. Familjerna som har lyckats kvala sig 
in i tv-köket utmanar varandra i olika spännande tävlingsmoment. 
Varje lag består av tre amatörkockar som får chansen att glänsa 
med sina unika familjerecept och personliga mattraditioner. Maten 
bedöms av den smaksäkra och karismatiska kockjuryn bestående av 
matlagningsstjärnorna Niklas Ekstedt, My Feldt och Tareq Taylor.  

Bäst i köket är en strid om vilken familjetrio som får ge ut sin kokbok fylld med egna matfavoriter 
och bästa tips för att lyckas i köket. I boken bjuder den vinnande familjen på måltider som speglar 
deras kulinariska mattraditioner och egna unika recept. Juryns favoriträtter och förord finns såklart 
också med. 

- Vinnarfamiljens bok kommer att bli något alldeles extra, med massor av kärlek till maten och mat-
konsten. Vi är oerhört stolta att få bidra till det åtråvärda drömpriset – att få skapa sin egen kokbok, 
säger Alexandra Torstendahl, vd på The Book Affair.  
 
 



 

 

 
Vinnarboken för Bäst i köket ges ut den 17 december av The Book Affair.  
 
För mer information, kontakta gärna:  
Magdalena Höglund, presskontakt, 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 grundades 2018 av  
Alexandra Torstendahl och Alexandra Lidén och nischar in sig på kvalitativ utgivning och  
entreprenörsdrivna upphovsmän.  Läs mer på www.thebookaffair.se 

 

 


