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Jorden runt med Ulrika Davidsson – en 
matresa med stopp i fyra regioner 
 

Idag lanseras den nya onlinekursen ”Jorden runt med Ulrika” på 
ulrikadavidsson.se. Följ med på en hälsosam kurs med stopp i fyra olika 
matregioner. Kursen innehåller nyttiga recept och om den efterföljs under en 
månad beräknas man gå ner fem kilo.  
 

Kursen vänder sig likväl till matintresserade personer som till de som behöver 
inspiration i vardagen och vill leva en hälsosam livsstil. ”Jorden runt med Ulrika” 
varar i fyra veckor och varje ny vecka är recepten inspirerade av en ny matregion. 
En specifik råvara står i centrum samma dag varje vecka, men kombineras med 
olika smaksättningar och tillbehör från de olika regionerna.   
 

– Under en resa i Mexiko blev jag inspirerad att bygga en kurs med typiska smaker, 
kryddor och råvaror från olika delar av världen. Resultatet blev fyra roliga och goda 
veckor med matupplevelser från Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Europa, 
säger Ulrika Davidsson, kostrådgivare. 
 
Ulrikas kurser är skapade för att hjälpa människor att leva hälsosamt, må bra och 
samtidigt äta god mat. Ulrika vill att det ska finnas kurser som passar alla och tror 
att denna typ av kurs kommer ge hennes kunder ännu mer hälsosam inspiration 



 

och matglädje. Om kursen efterföljs noggrant beräknas man ha gått ner fem kilo 
vid kursens slut.  
 
Kort om ”Jorden runt med Ulrika” 

• Bokningsbar på ulrikadavidsson.se från och med onsdag 4 mars 
• Första kursstart: måndag 9 mars 
• Kursens längd: 4 veckor 
• Kursens pris: 798 sek 

 
För mer information kontakta gärna: Edit Künstlicher, mobil: 070–8185700, 
mail: edit@editk.se  
 
Kostrådgivaren och kokboksförfattaren Ulrika Davidsson är en av Sveriges mest populära 
kost- och hälsoprofiler. Sedan 2006 har Ulrika gett ut över 30 kokböcker med hälsosamma 
recept. Hennes böcker har sålts i över en miljon exemplar och är publicerade på tolv 
marknader och flertalet av hennes böcker är översatta till alla nordiska språk. Sedan 2013 
driver Ulrika även den populära sommarrestaurangen "Hemma hos Ulrika" i Rone på 
Gotland. 
 


