
Välkommen hem till Ulrika Davidsson igen!  
Nu presenteras programmet för Hemma 
hos Ulrika i Rone på Gotland i sommar 
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Låt sommaren 2019 bli en sommar i hälsans och livsglädjens tecken! Oavsett 
om du behöver komma igång eller inspireras vidare så finns både maten och 
föreläsarna hemma hos Ulrika Davidsson på Gotland i sommar. 
 
Ulrika Davidsson är hela Sveriges kostrådgivare med över 30 böcker om mat och 
hälsa i bagaget. Hon har coachat hundratusentals svenskar till en hälsosammare 
livsstil och nu öppnar hon för sjunde året i rad upp sitt hem för både gäster och 
inspiratörer. 
 
Den 10 juli kickstartas sommaren med en Hälsovecka full av hälsotips, träning 
och Ulrikas sommarfräscha mat – lokalt producerad och ekologisk.  
Hemma hos Ulrika gästas av bland andra Alexandra Zazzi, Christina Schollin och 
hormonexperten Mia Lundin. Det blir yoga, meditation och träning blandat med 
inspiration och skratt.  

Under Njutarveckan (start 17 juli) fylls Rone av musik, öl- och vinprovning och vi 
träffar bland annat inspiratören Anette Rosvall. Livebandet Hoffman Duo gästar 



ladan och härlig mat av Ulrika förgyller veckan tillsammans med en efterlängtad 
kväll med lammgrillning. 
  
Familjeveckan (start 24 juli) är veckan då hela familjen tränar, yogar och har roligt 
tillsammans. Ulrika lagar hälsosam mat som både små och stora tycker om, som 
mexikansk afton, pannkaksfest, cirkuskväll och Jamican food. Kvällarna avslutas 
med lekar och musik, då bland annat reaggebandet Gotlands Safari spelar en av 
kvällarna. 
  
Under Roneveckan (start 31 juli) ligger fokus på fantastiska lilla Rone och allt det 
har att erbjuda. Ulrika lagar mat från jord till bord på vad som finns i trädgården 
och lokalt hos bönderna och i fiskehamnen. Författaren Mari Jungstedt, vars 
succéböcker om Anders Knutas utspelar sig på Gotland, berättar om sin nya bok 
och veckan bjuder också på en extra härlig grillkväll. 
 
Till Gotlandsveckan (start 7 augusti) har Ulrika bjudit hem gotländska storheter 
som författaren Anna Jansson och musikern Susanne Alfvengren. Veckan gästas 
också av mediet Benny Rosenqvist. Ulrika står för närodlad mat i de ljumma 
gotländska sommarkvällarna och är redo att inspirera sina gäster med allt de kan 
tillaga från sina egna trädgårdar nu när det är dags att börja skörda.  
 
Håll dig uppdaterad med sommarens hela program på hemsidan 
www.hemmahosulrika.se 
 
För mer information kontakta gärna Karin Schyffert, presskontakt för Ulrika 
Davidsson mobil: 072-886 74 00 mail: karin.schyffert@editk.se 
Eller Ingela Nilsson, affärsutvecklare hos Ulrika Davidsson, 
ingela@ulrikadavidsson.se 
 
 
 
 


