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1. Inledning  
Det fräser, knäpper, skvätter. Vit ånga rör sig uppåt, aromen sprider sig in i näsan, ut längst 

bordet bort och upp för väggarna. Salt, fett, sött, syrligt och hetta. Du är ett med din mat när 

du andas in. Den mat du just valde att tillaga. Varför valde du att tillaga just den? Var det för 

att du sett någon på teve, läst ett recept i ett magasin, tidning eller blogg? Är det för att du 

tränat, lärt känna någon ny, eller har du varit på en resa nyligen? Du är kanske med din familj 

och det som ligger på tallriken framför dig är din mormors recept. Det som ligger upplagt är 

kanske i säsong? Råvarans årstid står i blom och du tänker på jorden. 

Mat och vårt val av mat är mer komplicerat än vad vi tror. Det är inte enbart hunger som 

styr våra val, även om det är den primära anledningen. Anledningar som ekonomisk situation, 

uppväxt, ursprung, politik och personligt tycke och smak är också styrande i dina val när det 

kommer till mat.  

Kokboken är inte nödvändigtvis ett måste när vi ska äta, vi kan många gånger prova oss 

fram och kombinera exakt så som vi vill. Att äta är något högst personligt, men när man ska 

bjuda andra, eller för att överhuvudtaget kunna slänga ihop en maträtt krävs en kokbok. För 

kokboken är egentligen inte bara en snygg bok, det är en bruksbok. Innehållet är kunskap som 

gått via flera generationer och ligger uppslagen framför dig i noggrant nedskrivna recept. 

Många av de recept som används idag kom till för länge sedan, när någon blivit så pass nöjd 

med vad den tillagat att den ville antingen kunna tillaga det igen eller lära det vidare. Det 

finns en stolthet när vi lyckas tillaga något exceptionellt gott, som mynnar ut i att det skrivs 

ner punktligt. 

Kokboken förändras och utvecklas med tiden och följer naturligt det som anses av många 

vara gott. Om ingen vill äta det som tillagas är det inte längre något lyckat, och teknik och nya 

råvaror utvecklar hela tiden vårt kunnande och våra smaksinnen. Du skulle exempelvis inte 

uppskatta medeltidens mat där kryddor som kanel, nejlika, muskotblomma användes på ett, i 

våra ögon, okonventionellt sätt. Du skulle nog egentligen inte på riktigt uppskatta någon 

tidigare epoks mat. Detta för att den inte liknar det vi är vana vid idag till smaksättning och 

tillagning. Med andra ord så är kokboken något levande, och på många sätt ett tidsdokument. 
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1.1 Syfte & Frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är tudelat, där ena delen består av att kartlägga kokboksutgivningen med 

fokus på förlagsrepresentation, och det andra syftet är att dra slutsatser om samtida gastro- 

nomiska trender genom att studera den samlade utgivningen av kokböcker mellan 2005–2015. 

Genusaspekter i den kontemporära utgivningen kommer även att synliggöras. Det första syftet 

är således deskriptivt och det andra analytiskt. Denna uppsats kommer besvara följande 

frågor:  

• Hur många verk som kom ut under tioårsperioden mellan 2005 och 2015? 

• Hur många verk per genre gavs ut? 

• Vilken genre har varit populärast och minst populär? 

• Vilka förlag är ledande inom kokboksutgivning och hur många egenutgivare har 

genren? 

• Hur många kvinnor respektive män gav ut kokböcker? 

• Vilken genre är övervägande kvinnlig eller manlig utifrån publicerade verk? 

• Hur många översättningar har kommit ut under perioden?  

• Är det övervägande svenskspråkiga eller översatta böcker som givits ut under 

perioden? 

1.3 Bakgrund  

1.3.1 Förlagshistoria  

För att förstå den moderna förlagsverksamheten krävs en historisk bakgrund. Vad som följer 

är en kortfattad sådan. För att gå djupare rekommenderar jag att läsa kapitlet ”Förlag och 

utgivning av litteratur” i Ann Steiners Litteraturen i mediesamhället (2015) och kapitlet 

”Bokmarknaden – några aktörer” i Böcker och bibliotek – bokhistoriska texter (1998). Där 

kan man läsa mer om tryckkonstens uppkomst och genomslag under 1400-talet och 

bokmarknadens aktörer i Sverige under 1500-talet. Steiner gör även en grundlig genomgång 

av 1600- och 1700-talets bokbransch och dess utveckling.  

Under 1800-talet sker en utveckling som formade dagens bokbransch. När Sverige år 1810 

fick en ny tryckfrihetsordning med de första stadgandena om upphovsrätt var det början på en 

professionalisering av bokbranschen. Runt mitten av 1800-talet växte verksamhetsområdet, 

men det kommer däremot att ta tid innan man kan tala om en modern bokmarknad i Sverige. 

Bokbranschen var dock en expanderande marknad under 1830-talet och den gynnades av 

bättre transaktionssystem för pengar, förbättrad postgång, järnvägens utbyggnad och en 
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kraftig befolkningsökning.1 En symbolisk händelse, utöver upphovsrätten, var införandet av 

folkskolan eller folkskolestadgan år 1842 som bidrog till en ökad läskunnighet. Men också det 

tidiga försöket att skapa folkbibliotek (sockenbiblioteket) har bärande betydelse för 

expansionen.2 

Det grundades även flera intresseorganisationer inom bokbranschen under 1800-talet, som 

på olika sätt profilerade de skilda funktionerna på bokmarknaden. Detta innebar mer 

definierade regler, krav och visioner. För att nämna några få exempel på 

intresseorganisationer har vi Svenska Förlagsföreningen som grundades år 1843 (Svenska 

Bokförläggareföreningen från år 1853 och Svenska Förläggareföreningen från år 1996), 

Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen år 1888 och svenska Sortimentsbokhandlar- 

föreningen år 1893. Bildandet av de nya organisationerna är ett resultat av att skråväsendet3 

upphörde vid mitten av seklet och att det därmed fanns behov för nya samarbetsförhållanden i 

och med att näringslagstiftning och företagande moderniserades.4  

Svenska Bokförläggareföreningen grundades, på initiativ av Stockholmsförläggaren 

Zacharias Hæggström, som en följd av att många förläggare hade problem med sina 

återförsäljare. Det innebar även ett första försök att organisera bokmarknaden. Med detta blev 

föreningens främsta syfte att skapa ett bättre distributionssystem för bokhandeln och ett 

säkrare sätt att kontrollera återförsäljare, samt att se till att det inte levererades böcker till 

aktörer som lätt gick i konkurs, utan bara till de som var seriösa.5 Det så kallade kommission- 

ssystemet eller kommissionsbokhandeln hade funnits en längre tid, men skillnaden blev nu att 

förläggarna i föreningen kontrollerade och valde ut vilka de skulle samarbeta med. Genom att 

man valde ut en kommissionär per ort och godkände denna så sattes konkurrensen ur spel och 

så småningom kom det att leda till splittringar inom föreningen. Eftersom förlagsmed- 

lemmarna förband sig att enbart sälja till kommissionärerna kunde de inte sälja till de andra 

bokhandlarna, vilka kunde vända sig till en större marknad, periodvis så stor som halva den 

totala marknaden. 6  Detta skapade dock ingen förändring på synen av systemet med 

                                                
1 Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället Lund: Studentlitteratur 2015, s. 77.  
2 Johan Svedjedal, ”Kommissionssystemets epok – svensk bokbransch 1843–1970”, 
Bokbranschen i Sverige 1973–2003, Stockholm: Svenska bokhandlarföreningen och Svenska 
Förläggareföreningen 2003, s. 8.  
3 Skråförordningen av år 1630 föreskrev att boktryckare inte fick binda in sina egna böcker 
eller sälja annat än sina egna oinbundna böcker.  
4 Steiner 2015, s. 77.  
5  Per I Gedin, Litteraturen i verkligheten, Stockholm: Norstedts 2010, s. 95; Steiner 2015, s. 
79.  
6 Steiner 2015, s. 79.  
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kommissionärer. Branschen var enig kring det och förläggarna, bokhandlarna och författarna 

försvarade systemet mot alla slags statliga förslag om att inskränka det.7 

Under 1800-talet var de flesta förlagen kopplade till antingen tryckeri eller bokhandel och 

man brukar därför tala om bokhandelsförlag (exempelvis Bonniers) och tryckeriförlag 

(exempelvis Norstedts) beroende på vilken verksamhet som låg till grund för förlaget.8 Det 

finns en påtaglig skillnad mellan ett tryckeriförlag och ett bokhandelsförlag. Enligt 

bokhistorikern Bo Peterson beror det på om man främst intresserar sig för produkten, boken, 

eller för marknaden, läsaren.9 Båda typer av förlag ville givetvis få sin verksamhet bärkraftig, 

men de anlade olika strategier för att uppnå det. Tryckeriförlaget prioriterade produkten, den 

tryckta boken, och höll produktionen i ett jämnt flöde för att kunna finansiera de kostsamma 

tryckmaskinerna. Bokhandelsförlaget såg däremot sin förlagsverksamhet som ett sätt att 

tillfredsställa marknadens önskemål. Via kontakten med sina kunder kunde förläggaren 

snabbt uppfatta en efterfrågan och försöka anskaffa verk för utgivning och försäljning. 

Under det sena 1800-talet uppkom fler tryckerier, fler förlag och fler utgivna titlar tack 

vare industrialiseringens tekniska utveckling. Snabbare tryckteknik, ökad användning av 

pappersmassa istället för lump, och maskinell sättning av sidorna istället för manuell är några 

exempel på sådant som hade stor betydelse för den enskilda bokens pris och därmed för hur 

många som hade råd att köpa en bok.10 

Sammanfattningsvis kan man säga att bokmarknaden växte exponentiellt under 1800-talet. 

De två sista decennierna stod för åttio procent av bok- och tryckproduktionen under hela 

århundradet.11 Men förlagen organiserades, professionaliserades och växte under perioden 

och detta var mycket tack vare framväxten av marknadsekonomin med frihandel och 

näringsfrihet.12 

Ser man till 1900-talet hade den svenska bokmarknaden under efterkrigstiden en stark 

utveckling. Många nya förlag etablerades och antalet medlemmar i Bokförläggare- 

föreningen ökade kraftigt. Detta ledde till strukturella förskjutningar då Bonnier och 

Norstedts, tidigare i majoritet i föreningen, behövde dela makten med sjutton andra förlag. 

                                                
7 Svedjedal 2003, s. 12. 
8 Steiner 2015, s. 77–78. 
9 Bo Peterson, ”Förlag och förläggare – en historisk bakgrund”, Böcker och bibliotek. 
Bokhistoriska texter, red. Margareta Björkman, Lund: Studentlitteratur 1998, s. 161.  
10 Steiner 2015, s. 79.  
11 Steiner 2015, s. 77.  
12 Steiner 2015, s. 77; P. Jonas Sjögren & Jonas Hehrne, ”Förlagsbranschens utveckling”, 
Bokbranschen i Sverige 1973–2003, Stockholm: Svenska bokhandlarföreningen och Svenska 
Förläggareföreningen 2003, s. 9.  
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Förlagen under denna tid var traditionella och konservativa och utgivningen styrdes av 

intellektuellt ansvar snarare än av lönsamhetskriterier. Men den traditionella förlags- 

verksamheten kom att stöta på problem under sent 1960-tal, vilket ledde fram till den så 

kallade förlagskrisen 1970. Flera förlag fick ekonomiska svårigheter på grund av dalande 

upplagor och ökade kostnader för bland annat löner. De positiva tongångar, som rådde såväl i 

samhället, som på bokmarknaden, under 1960-talet gjorde att man optimistiskt fortsatte att ge 

ut böcker i en allt större omfattning trots att det inte lönade sig. Marknaden blev övermättad. 

Det finns delade uppfattningar om förlagskrisen, och huruvida det ens var en kris för 

förlagen. Bokförläggaren Per I. Gedin har skrivit en fallstudie om detta i sin Litteraturen i 

verkligheten (1975). I den framgår några bidragande orsaker till krisen, som att förlagen blivit 

fartblinda, att omsättningen hade ökat kraftigt, men att strukturen hos förlagen fortfarande var 

den hos ett familjeföretag. Det fanns även bristfälligheter i försäljningsstatistiken och en 

koncentration av bara några fåtal storföretag inom förlagsbranschen som bidrog till den 

okunnighet om förändringarna av villkoren i bokbranschen, vilket ledde fram till krisen. De 

ledande orsakerna kan kokas ner till att de föregick en våldsam överutgivning och en 

bristande kontroll över ekonomin i en bransch där aktörerna var patriarkalt styrda 

familjeföretag.13 Gedin skriver ganska dystert, men samtidigt nyktert om krisen då han i slutet 

konstaterar att man inte bara ska se den som en mörk period i bokbranschens historia, utan 

uppmärksamma att den också lade grunden för de moderna storförlagens framväxt som idag 

främst agerar efter lönsamhetsprinciper.  

Ann Steiner har också skrivet om perioden men till skillnad från Per I Gedin ser hon att 

avskaffandet av de fasta bokpriserna och bokförlagens kommersialisering är ett för snävt 

blickfång.14 Istället vill hon sätta bokförlagens utveckling och avregleringen av den svenska 

bokmarknaden i ett större historiskt och geografiskt perspektiv för att få en bredare och mer 

komplex bild. Utifrån detta perspektiv, menar Steiner, framkommer fler händelser och 

faktorer av större betydelse än avskaffandet av de fasta bokpriserna. Påståendet om att 

verksamheten blev mer kommersiell går heller inte att bevisa.15 De förändringar som skedde i 

Sverige var unika i några avseenden fortsätter Steiner, men man kan se liknande processer i 

andra västeuropeiska länder. Därmed framstår det som något rimligt att se den svenska 

bokmarknadens förändringar som en del av ett globalt skifte från traditionella, nationella 

                                                
13 Gedin 2010, s. 105–112. 
14 Ann Steiner, I litteraturens mittfåra – månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-
talet, Göteborg: Makadam 2006, s. 36.  
15 Steiner 2006, s. 37.  
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bokmarknader till moderna, internationella mediesamhällen. 16  Men Steiner medger att 

förändringarna på den svenska marknaden var de mest dramatiska och upplevdes som mer 

avgörande för den samtida litteraturen: ”Synen på förläggandet förvandlades från Waburgs 

gammaldagsyrke för män i vita manschetter, med en otidsenlig syn på kultur, till ett yrke för 

trendsniffande marknadsförare och vinsthungriga företagsledare.”17 

Det finns två begrepp som summerar hur förlagen arbetar idag. Det ena är ”börs och 

katedral”, som syftar på förlagens mentalitet och dess förläggartyper där det finns 

entreprenören och vårdaren. Där de både ska våga satsa på nytt för att stimulera marknaden 

samtidigt som de ska vårda det som redan finns. 18  Det andra begreppet, ”gungor och 

karuseller”, skär in i det tidigare då det syftar på förlagens ständiga dilemma inom sin 

utgivning mellan den smala litteraturen och bestsellers. Den smala litteraturen är av vikt för 

att uppehålla en kulturell differentiering men den kan inte leva utan den så kallade bestsellern 

som fungerar som en ekonomisk säkerhet. Ett exempel på den förra respektive senare 

kategorin är en debutants diktsamling och Camilla Läckbergs deckare. 

Idag finns det ett motstånd och en försiktighet gällande ny teknik och media på 

bokmarknaden, Det är delvis på grund av händelserna i mitten av 1990-talet då en satsning 

gjordes på cd-rom i kombination med litteratur, vilket slutade i ett misslyckande. Men idag är 

bokbranschen högst digital, både i produktionen, distributionen och i konsumtionen. För- 

fattare skriver manus (oftast) på datorn. Manus kan skickas digitalt bifogade i mail och arbetet 

med dem på förlaget är även det digitalt. Bokhandlare finns på nätet och lagringen av titlar 

kan göras via servrar där de laddas upp som digitala filer och du som läsare kan ta del av 

böcker via datorer, surfplattor, smarttelefoner eller speciella läsplattor idag. Att sammanfatta 

bokbranschens digitala utveckling är inte helt enkelt. Detta område utvecklas mycket fort och 

man hamnar även lätt i snåriga begreppsdefinitioner. 

1.3.2 Förlagsuppdelningen idag 

Det är inte alldeles lätt att fastställa hur många bokförlag som finns i Sverige, eller hur många 

som har funnits. Det krävs ingen licens eller registrering för att ge ut böcker. Som bokförlag 

räknas allt ifrån de stora förlagskoncernerna till små enskilda firmor, som bara ger ut ett fåtal 

titlar årligen. Dessutom ger ett stort antal företag, organisationer och föreningar ut böcker i 

anslutning till sin huvudsakliga verksamhet. Det förekommer även att författare ger ut sina 

                                                
16 Steiner 2006, s. 38.  
17 Steiner 2006, s. 38.  
18 Eva Bonnier, Börs och katedral – sex generationer Bonniers, Stockholm: Svenska 
Förlägggareföreningen & Stockholms universitet 2003, s. 27–28. 
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böcker på eget förlag.19 Man kan heller inte på ett enkelt sätt mäta storlek på ett förlag 

eftersom det finns flera möjliga måttstockar: antal publicerade titlar, omsättning, 

genomslagskraft eller kulturell betydelse. Det är emellertid så att man oftast talar om antingen 

omsättning eller om antal titlar som ges ut per år.20 Det går dock att se en ökning i antalet 

förlag i Sverige sedan början av 1970-talet.21 

En förenklad beskrivning av den svenska bokmarknaden är att det finns två stora 

koncerner, två stora förlag, ett stort antal mellanstora förlag och ett mycket stort antal små 

förlag och mikroförlag. De två stora koncernerna är Bonnierförlagen och Norstedts 

förlagsgrupp. Natur och Kultur är ett stort förlag, men ingår inte i någon större mediekoncern 

och har inte heller ett stort antal systerförlag och imprints som Bonniers och Norstedts.22 

Massolit var också ett av de stora förlagen på bokmarknaden men ingår sedan 2016 i 

Norstedts förlagsgrupp. Förlag som kategoriseras som stora förlag/förlagskoncerner har en 

omsättning på över 100 miljoner kronor per år eller hör till en förlagskoncern som omsätter 

mer än detta.23 

Det finns även så kallade medelstora förlag. I Litteraturutredningen definieras ett 

medelstort förlag som ett företag med en omsättning mellan 10 och 99 miljoner kronor. 

Utredningen uppskattar att denna grupp består av ett trettiotal förlag.24 De som omnämns är 

bland annat Pocketförlaget som är ett renodlat reprint-förlag, Piratförlaget inriktat på 

skönlitteratur, Harlequin med massmarknadslitteratur, Historisk Media inriktat på historisk 

litteratur, Goboken/Sandviks förlag inriktat på populära barnböcker samt Tukan förlag 

(Tukanen AB) med illustrerade böcker för barn och vuxna. Även mindre förlag såsom 

Alfabeta, SNS-förlag, Ordfront förlag (ägt av Alfabeta Media AB sedan 2012), Lind & Co, 

Brombergs Bokförlag, Opal, Leopard Förlag, Bokförlaget Atlantis, Berghs Förlag, Schibsted 

Förlag och Kabusa Böcker nämndes i denna kategori. De ovan nämna förlagen visar på en 

stor skillnad i omsättning, i karaktär, inriktning och i den utsträckning de är allmänt kända. De 

visar också att de medelstora förlagen står för en viktig del av den svenska bokutgivningen. 

Det är dock inte bara Bonniers och Nordstedts som producerar litteratur. Förutom den stora 

offentliga litterära scenen finns det ett stort antal små förlag, mikroförlag och egenutgivning 

                                                
19 P. Jonas Sjögren & Jonas Hehrne 2003, s. 39.  
20 Steiner 2015, s. 83–84.  
21 Sjögren & Hehrne 2003, s. 45.  
22 Steiner 2015, s. 83.  
23 Slutbetänkande av Litteraturutredningen, Läsandets kultur, (SOU 2012:65), Stockholm: 
Fritzes 2012, s. 233. 
24 Läsandets kultur 2012, s. 241.  
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genom olika slags plattformar. För att sätta fingret på förändringarna på bokmarknaden som 

gör att de små aktörerna, både etablerade förlag och egenutgivare, har helt andra möjligheter 

idag än tidigare behövs begreppen ”disintermediation” och ”discoverability” nämnas. 25 

Disintermediation är ett begrepp som beskriver hur digital teknik gör det möjligt för mindre 

aktörer och enskilda individer att gå förbi traditionella led i bokbranschen. Discoverability, 

eller synlighet, beskriver svårigheterna men också möjligheterna att bli synlig i den enorma 

bokutgivningen och bland de miljoner titlar som finns tillgängliga i nätbokhandeln. Det är 

emellertid svårt för många att navigera sig igenom systemet för att nå ut till läsarna.  

Små förlag har funnits länge men de flesta som finns på marknaden idag har sitt ursprung i 

de ekonomiska, tekniska och politiska förändringarna på bokmarknaden under 1970-talet. 

Den kris som uppstod under den här tiden fick många att starta egna förlag för att försäkra sig 

om en bredd i utgivningen, eftersom man trodde att det behövdes fler böcker. Runt 1973 

uppstod flera nya förlag i Sverige som hade som gemensamma nämnaren att de vara små och 

att de publicerade och distribuerade texter på nya sätt.26 Förlagen hade oftast ideologiska 

motiv i sina val av författare, tryckmetod eller försäljningskanaler, och flera av dem uppstod 

som en protest mot den rådande bokmarknaden. Men de tekniska förändringarna under 

perioden gjorde det också billigare och enklare att starta förlag.  

Egenutgivningen och småförlagen under 1970-talet var av blandad karaktär, en del 

kallades för stencilförlag eftersom de hade enkla produktionsmetoder. Dessa tog oftast tydliga 

politiska ställningstagande. Andra var småförlag som strävade efter att vara mindre 

kommersiellt inriktade än de ”vanliga” förlagen.27  

De små förlagens ekonomi och situation har alltid varit utsatt, men trots det kan man 

konstatera att utvecklingen sedan 1970-talet har varit väldigt god, vilket framgår av antalet 

småförlag och privatpersoner som ägnar sig åt bokpubliceringsverksamhet. Enligt 

Litteraturutredningen fanns det ca 100 aktiva småförlag, med en omsättning under 10 

miljoner kronor, och ytterligare 100 mikoförlag, med en omsättning under en miljon kronor. 

Dessa har visserligen en liten omsättning men de har en stor kulturell betydelse.28 Förlag som 

går under dessa två benämningar är exempelvis Brutus Östlings förlag, Svante Weylers 

förlag, Tranan, Ersatz, Bakhåll, Nya Doxa, Vertigo och Ellerströms. Steiner nämner även 

                                                
25 Steiner 2015, s. 103.  
26 Steiner 2015, s. 103–104.  
27 Steiner 2015, s. 104.  
28 Läsandets kultur 2012, s. 242.  
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Modernista och Daidalos som exempel på två mindre förlag, men dessa betraktas som 

medelstora förlag idag. 

En viktig utvecklingstrend som inte återfinns i tidiga utredningar är egenutgivningen, och 

den sporadiska utgivningen av böcker, som ökat med åren. Detta kan ses bland annat i att nya 

självpubliceringsföretag vuxit fram. Det mest kända är förlaget Vulkan, men Recito och 

Publit utgör också självpubliceringsföretag.29 Gränsen mellan mer eller mindre ideellt drivna 

mikroförlag och många egenutgivare är inte särskilt skarp. Inom NOFF (Nordiska oberoende 

förlags förening), där förlag som inte ingår i någon av de stora förlags-koncernerna är 

medlemmar, talar man till exempel ibland om ”självpubliceringsförlag”. 30  De har som 

funktion och mål att ge ut allas litteratur så länge det kan finansieras externt. Förlaget tar 

alltså inte den ekonomiska risken utan den läggs istället på författaren. Därmed behöver inte 

manuset godkännas eller formas så att det kan ingå i förlagets utgivning. Visserligen kan 

författaren betala för att en redaktör går igenom och redigerar manuset. Det är dock inget 

måste och boken kommer att komma ut på marknaden och finnas till beställning via förlagets 

hemsida eller återförsäljare, men då kan det även kosta lite mer pengar och även tid för 

författaren.  

Alternativa former av utgivning genom Print-on-Demand, eget förlag eller genom olika 

plattformar blir allt vanligare, men egenpublicering som tillvägagångsätt är inte något nytt. 

Det var vanligt fram till 1800-talets mitt att författare gav ut sina egna texter. Från början var 

det kostsamt och besvärligt rent praktiskt att vara egenutgivare, men med teknikens 

utveckling har det blivit både enklare och billigare. De mer betydande tekniska framstegen är 

övergången från blysättning till fotografisk teknik för att sätta text under 1960-talet och 

utvecklandet av desktop publishing (dtp) omkring 1984-85, som bytte ut den fotografiska 

tekniken för sättning av text till digital. Detta i kombination med förbättrade digitala skrivare 

ledde till lanseringen av Print-on-Demand, också känt som PoD, 1993. PoD är ett digitalt 

beställningstryck lämpligt för mindre upplagor. 31  Även etablerade förlag som Bonniers, 

Norstedts och Ordfront använder sig av den här typen av utgivning. Genom att exempelvis 

digitalisera sina backlists32 kan de sälja dem både som PoD och som e-böcker.  

                                                
29 Läsandets kultur 2012, s. 242–243.  
30 Läsandets kultur 2012, s. 242. 
31 Steiner 2015, s. 106–107.  
32 Backlist är en lista över de böcker som ett bokförlag har i lager utöver årets utgivning. 
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Ann Steiner urskiljer fyra olika kategorier bland egenutgivningen. Den första är verk som 

endast publiceras digitalt som på internet.33 Den andra är verk som endast publiceras som e-

bok. Den tredje är de verk som finns i tryck, och ibland som e-bok, men som inte 

nödvändigtvis behöver ett ISBN eller ingå i Kungliga bibliotekets system och den fjärde är 

verk som räknas som bok34, har ISBN och återfinns i systemet.35  

Att beräkna omfattningen av egenutgivningen har varit krävande då alla verk inte räknas 

som böcker och inte hamnat i Kungliga bibliotekets system. Men från 2016 presenteras nu 

även egenutgivning i nationalbibliografin för att det ska kunna gå att följa utvecklingen av 

detta i Sverige framöver. Kungliga biblioteket definierar en egenutgivare som: ”en privat 

person, någon som endast har ambitionen att ge ut sina egna böcker, finansierar utgivningen 

själv, hanterar kontakter med tryckerier själv eller anlitar en förmedlare, t.ex. en 

publiceringstjänst eller är en enskild person som publicerar sig via publiceringstjänst (det kan 

också vara två personer eller enskild persons företag)”.36 I deras statistik utgör egenutgivarna 

1679 (13%) av det totala antalet registrerade böcker i nationalbibliografin år 2016 och 940 

(56%) av dessa var facklitteratur.37  

Egenutgivning har ökat under de senaste åren och har fått en nytändning. Detta har lett till 

att man kan köpa nya slags tjänster och att nya aktörer har tagit plats. Man skulle kunna 

konstatera att egenutgivningen håller på att rita om kartan för hur förlagsbranschen fungerar. 

Det pågår en disintermediering, vilket innebär att de traditionella medierande instanserna 

förbigås och istället växer nya företag såsom tekniska plattformar för egenutgivning, 

tryckerier och andra företag som erbjuder allt från redaktionella tjänster till stöd i 

marknadsföring.38 

1.3.3 Kokbokens historia  

Eftersom mat är ett av människans mest primära behov är det rimligt att anta att recept i 

antingen muntlig eller skriftlig form har existerat i alla tider. Gourmetlitteratur var en vanlig 

                                                
33 Detta är dock under diskussion eftersom vissa ifrågasätter om texter enbart publicerade 
digitalt kan ses som utgivande av litteratur. 
34Med ”bok” avses ”Ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som 
hophäftats längs ena sidan.”, 
http://www.kb.se/katalogisering/Formathandboken/Terminologi/. 
35 Steiner 2015, s. 109.  
36 Nationalbibliografin i siffror 2016, Stockholm: Kungliga Biblioteket, Enheten för 
nationalbibliografin (hämtad från: www.kb.se/samlingarna/Bibliografier/nationalbibliografin), 
s. 23.  
37 Nationalbibliografin i siffror 2016, s. 24. 
38 Steiner 2015, s. 110.  
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genre i det antika Grekland och den bland dessa författare, som uppskattats mest av 

eftervärlden, är gourmetpoeten Achestratos. I Athenaios Det vittra middagssällskapet (ca 200 

e Kr) nämns några av hans titlar som Gastronomi, Gastrologi, Matlära, Kokkonst, Ätandets 

konst och Vällevnad.39 

Den äldsta bevarade kokboken är den romerska De re coquinaria (Om ämnet matlagning). 

Den tillskrivs Apicius och dateras från 800-talet.40 Det finns dock källor som pekar mot att 

detta verk skrevs efter grekiska källor och egentligen är författad redan på 200-talet av en viss 

Caelius.41 De äldsta kokböckerna och handskrifterna syftade inte till att den okunnige skulle 

lära sig laga mat. Det förväntades läsaren, eller målgruppen, redan kunna. Texterna handlade 

istället om att lära sig nya kombinationer som man inte kände till men också visa rätter, 

kryddor och tillagningssätt som visade att målgruppen hade god smak, vilket var mycket 

viktigt.42  

Det bör även nämnas att de äldsta kokböckerna också kunde vara hushållningsböcker. De 

kallades för Oeconomica ordet finns kvar i hushållningsböcker fram till 1700-talet. Böckernas 

uppgift var att ge råd om hur en förvaltare skulle hushålla med en gårds resurser, från 

livsmedlen till djuren och redskapen, men också med tjänstefolket. Bokgenren är känd sedan 

antiken, men vi möter detta synsätt även idag.43 Hanteringen av resurser är fortfarande ett 

aktuellt ämne. Idag kan råden handla om billiga och miljövänliga maträtter och rikta sig mot 

barnfamiljer, singelhushåll och studenter. Det kan även ses på biblioteken där kokboken har 

boksignumet Q - ekonomi och näringsväsen. Etnologen Rikard Tellström anser att detta 

avspeglar den svenska synen på mat som en fråga om att ”spara, dryga ut, få ut mest näring 

per kilo livsmedel och bara i sällsynta fall då ’synda’ med mat”. 44  

Den första medeltida kokboken skrevs på franska och kom ut på tidigt 1300-tal. Den 

innehöll recept på fisk och fågel samt många kryddor, men inga ”riktiga recept” såsom de vi 

har idag och den innehöll heller inga beskrivningar av matlagningsteknik. De första 

kokböckerna som innehåller recept var Le Viander (1380), skriven av fransmannen Guillaume 

Tirel, även känd som Taillevent, och Ménagier de Paris med anonym författare (1392). Dessa 

                                                
39 Henry Notaker, All världens kokböcker – med 100 historiska recept, Stockholm: Atlantis 
1990, s. 37.  
40 Karsten Thurfjell, ”Kokbokens historia”, Svensk Bokhandel 2006:48, s. 46.  
41 ”Apicius”, Nationalencyklopedin, https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/apicius (hämtad: 2017-11-20) 
42 Richard Tellström, Hunger och törst – svensk måltidshistoria frän överlevnad till 
statusmarkör, Stockholm: Forum 2015, s. 240. 
43 Tellström 2015, s. 231.  
44 Tellström 2015, s. 230.  
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båda böcker stod sig fram till 1600-talet med kryddiga såsrecept, stuvningar, soppor, pâtéer 

och efterrättsflarn.45 

För matlagningen blev boktryckarkonsten mycket betydelsefull. Recept, vanor och 

kunskap kunde snabbt föras vidare och bidra till den gastronomiska utvecklingen. De normer 

som spreds skapade fler gemensamma referenser, och namn på olika maträtter etablerades. De 

kockar som stod för recepten var oftast anställda hos de välställda familjerna, och böckerna 

bidrog till deras berömmelse.46 Boktryckarkonsten möjliggjorde kockens första steg ut ur 

köksdunklet. Världens äldsta tryckta kokbok anses vara De Honesta Volupate (Om den ärbara 

vällusten) som skrevs av påvens bibliotekarie och levnadstecknare Bartolomeo Sacchi, även 

kallad Bartolomeo Platina, och gavs ut i Venedig år 1475. Han baserade sitt verk på kokboken 

De arte coquinaria (Om kökskonsten) av Martino från Como, som fanns i många handskrivna 

exemplar.47 Platinas kokbok tar upp aspekterna njutning och sundhet och i inledningen ställer 

han sig frågan ”vad är det för fel på en anständig vällust?”.48 

Fram till 1500-talet hade det funnits en likhet i utformningen av recept skrivna av läkare 

och kockar, men under den här tiden började man särskilja dem, och de gastronomiska 

kokböcker av den typ vi är vana vid började komma ut. Under den här tiden hade de flesta 

verk sin utgångspunkt i den italienska kökskulturen och många grundade sig i Apicius 

berömda arbete.49 En känd italiensk kokbok från den här tiden är Bartolomeo Scappis Opera, 

som gavs ut 1570 i Venedig. Scappi tjänstgjorde som kock åt påven Pius V och ska ha ordnat 

dennes begravningsmiddag med en sådan skicklighet att han blev anställd som kock hos näste 

påve. Det som är intressant i denna kokbok är emellertid att där återfinns mycket av hur 

matlagningen såg ut under medeltiden, som hur de kryddade rätterna med ingefära, muskot 

och kanel. Det finns även delar som innehåller nya råvaror och recept som man tagit med sig 

från Amerika, såsom kalkon och spröda bakverk. Denna kokbok kan representera den 

italienska renässansmatlagningens kulmen, innan det franska köket kom in och tog över.50 

Det är först under 1600-talet som Sverige började bidra till den kulinariska litteraturen. 

Den första svenska kokboken är förmodligen drottning Kristinas livsmedikus Andreas 

Sparrmans ”Sudhetzens speghel” som kom ut år 1642 och skrevs på tyska, då tysk kokkonst 
                                                
45 Birgitta Hemberg, ”Kokboken”, i Matlexikonet, Stockholm: Forum 2007, s. 139.  
46 Thurfjell 2006, s. 46.  
47 Karsten Thurfjell, Kokboksmuseet i Grythyttan – Måltidens Hus i Norden, Grythyttan: 
Måltidsakademiens biblioteksstiftelse 2000, s. 9.  
48 Thurfjell 2000, s. 10.  
49 Thurfjell 2006, s. 46.  
50 ”Bartolomeo Scappi”, Cook’s Info, http://www.cooksinfo.com/bartolomeo-scappi (hämtad: 
2017-11-28); Thurfjell 2000, s. 13.  
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dominerade i svenska slotts och herresätens kök.51 Det finns emellertid två andra kokböcker 

från denna tid på svenska. En liten kokbok, av okänd författare, kom ut 1650 i Stockholm och 

skrevs mest sannolikt för borgare som hade kommit upp sig ekonomiskt. Innehållet var 

tematiskt ordnat, så som många grundkokböcker är idag.52 År 1664 kom en annan kokbok, 

Then frantzöske Kocken och pasteybakaren, skriven av fransmannen Romble Salé, som 

arbetade hos ett riksråd i Stockholm. Salés kokbok var även den första på svenska som 

beskrev matlagning som kan betecknas som utländsk. Det är också en av de första 

kokböckerna som publicerats på svenska.53 Titeln pekar även mot att den inspirerats av den 

franska kocken François Pierres, mer känd under pseudonymen La Varenne, Le cuisiner 

François (Den franska kocken, 1651), som revolutionerade fransk kokkonst.54 Misstanken 

förstärks av titelbladet där det står: ”Ny nyligen på thet Swenska Språket uthgångir igenom 

Romble Sale”.55 La Varennes kokbok anses vara den som bröt med det medeltida köket och 

dess överkryddade mat och därmed visade vägen för ett begynnande, modernt franskt kök.56  

På kontinenten fick de så kallade ”trancherkokböckerna” stor betydelse med utförliga 

anvisningar i skärteknik och redskapsbeskrivning. För en förnäm herre var det lika viktigt att 

kunna tranchera som att fäkta och dansa.57 Matlagningens handgrepp och tekniker är dock 

vanligtvis, under den här tiden och fram till 1800-talets slut, överförda genom muntliga 

anvisningar eller ”tyst kunskap”.58 

På 1700-talet började kokböckerna få borgerliga inslag och nu började även kvinnorna 

dominera som kokboksförfattare i Sverige. Den tyska kocken Susanna Egerins till svenska 

översatta En nödig och nyttig hushålds och kokbok (1733), Margareta Elzbergs Försök til en 

Pålitelig Matrednings-Bok (1751), Christina (”Cajsa”) Wargs Hjelpreda I hushållningen för 

unga Fruntimber (1755), Anna Maria Rückerschöld En liten Hushålls-Bok (1785) och vid 

sekelskiftet 1800 kom Carolina Weltzins Ny kokbok. Eller anwisning till en myckenhet nu 

brukliga maträtters tillredelse; jemte ett bihang innehållande kunskaper om hwarjehanda 

hushållsrön (1804). Man kan säga att Christina Wargs och Margareta Elzbergs skrifter främst 

                                                
51 Hemberg 2007, s. 139.  
52 Notaker 1990, s. 141.  
53 Jonathan Metzger, I köttbullslandet – konstruktionen av svenskt och utländskt på det 
kulinariska fältet (diss.) Stockholm: Almqvist & Wiksell International 2005, s. 69 
54 Notaker 1990, s.140–148; Nancy Bergström, Mat i skrift – recept och kultur i kokböcker, 
Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap 1997, s. 45.  
55 Metzger 2005, s. 69. 
56 Bergström 1997, s. 34.  
57 Thurfjell 2006, s. 46.  
58 Tellström 2015, s. 240.  
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beskrev de förnämas gästabudsmat medan Anna Maria Rückerschöld och Carolina Weltzin 

fokuserade på matlagning i det borgerliga köket. Det bör dock tilläggas att Egerins kokbok är 

lite av ett undantag då den ursprungligen är på tyska och det finns heller inga biografiska 

uppgifter om Egerin, namnet kan vara en pseudonym, kanske även för en man.59 Detta pekar 

mot att Margareta Elzberg var den första kvinnan som skrev en svensk kokbok. Hennes 

kokbok gavs ut i nytryck vilket tyder på att den var populär. Den blev dock utkonkurrerad av 

Cajsa Wargs kokbok, 60  som gavs ut i fjorton upplagor och var tongivande för svensk 

borgerlig matlagning. 

Under samma tid hade fransk gastronomi en frammarsch som brukar tillskrivas importen 

av italienska kockar till Frankrike och revolutionen år 1789.61 I och med att revolutionen bröt 

den politiska ordningen förändrades även den franska kokkonsten. Innan hade den varit 

nästan helt knuten till aristokratin via de berömda kockarna som tjänat olika framstående 

familjer, men nu flyttades den, likt resterande fransk kultur, över till bourgeoisien. 

Kokkonsten kom sedan att utvecklas i dessa kretsar under 1800-talet till det som brukar kallas 

la cuisine bourgeoise och la grande cuisine, det senare en mer förfinad och lyxig 

matlagning.62 

Under 1800-talet rådde fransk dominans inom matlagningen, befäst av författaren Marie-

Antoine Carême, som var kökschef hos Napoleon under en tid, och den franska finsmakaren 

Jean Anthelme Brillat-Savarin. I Sverige dominerades kokboksutbudet av Margareta 

Nylanders Handbok wid den nu brukliga finare matlagningen (1822), vilken kom att ersätta 

Wargs kokbok, och mamsell Gustafwa Björklunds framgångsrika kokböcker Kokbok (1847) 

och Kok-bok för tjenare och tarfliga hushåll (1851), kompletterat av Charles E. Hagdahls 

gastrosofiska betraktelse Kok-konsten som vetenskap och konst (1879).63 Hagdahl var sjuttio 

år gammal när han började skriva sin kokbok som kom att omfatta nästan 1200 sidor. Det är 

en enorm receptsamling, några avsnitt och recept är även direkt hämtade ur några utländska 

kokböcker, men hundratals recept har sitt ursprung i det svenska köket. Den innehåller även 

en samling småartiklar om näring, naturkunskap och historia. Hagdahl var en matälskare, men 

även en måttfull person som ansåg att kokkonstens främsta uppgift var att förse läsaren med 
                                                
59 Ann Öhrberg, ”De kvinnliga författarnas litterära produktion”, Vittra fruntimmer. 
Författarroll och retorik hos frihetstidens kvinnliga författare, Stockholm: Gidlunds Förlag 
2001, framgår i not 19 på s. 314. 
60 Inger Ärlemalm, Cajsa Warg, Hiram och de andra: om svenska kokboksförfattarinnor: med 
65 recept, Bromma: Ordalaget 2000, s. 9.  
61 Thurfjell 2006, s. 46–47.  
62 Bergström 1997, s. 35. 
63 Thurfjell 2006, s. 47.  
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recept på hälsosam föda.64 Kokboken visar även tydligt att inspiration har hämtats från den 

franska gastronomin då den innehåller många av de franska idéerna kring kokkonsten.65 

Nästan fram till 1800-talets mitt var kokböckernas anvisningar ofta ungefärliga med 

angivelser som ”en gnutta mjöl” eller ”lagom med mjölk”. Men med den brittiska Eliza 

Actons Modern Cookery for Private Families (1845) kom en kokbok som innehöll exakta 

mått och tillagningstider. 66  Senare, runt 1800-talets slut, utkom även skolköksliknande 

kokböcker som, till skillnad från de tidigare kokböckerna, vände sig till den okunniga 

matlagaren.67  

Under senare delen av 1800-talet ökade kunskapen om matens kemiska sammansättning 

och intresset för näringsinnehåll och dess roll för hälsan började ta fart. Det ledde till att 

näringsfysiologin blev ett nytt och snabbt växande ämnesområde och det publicerades en 

mängd populärvetenskapliga skrifter där manliga författare vände sig till kvinnliga läsare, 

främst de borgerliga. Historikern Yvonne Hirdman ser detta näringsperspektiv som ett 

manligt sätt att förhålla sig till maten, då samtida kvinnliga kokboksförfattare, som Gustafwa 

Björklund, inte verkade bry sig om fett och kolhydrater. Detta förändrades dock mot 

sekelskiftet då även utbildade kvinnor började anamma ett näringsperspektiv.68 

På 1900-talet blev Auguste Escoffiers berömda bok Le Guide culinaire (1903) en bibel för 

det nya seklets professionella kokkonst. Han kan ses som något av en modernist då hans bok 

försökte effektivisera kokkonsten med korta recept, exakta mängduppgifter och noggranna 

tillagningsanvisningar.69  

I Sverige publicerades Prinsessornas kokbok 1929, som är ett klassiskt verk inom den 

svenska kokbokslitteraturen. Den är skriven av hushållslärarinnan Jenny Åkerström-

Söderström, som bland annat hade prinsessorna Margaretha, Märtha och Astrid, som elever.  

År 1951 kom en helt ny slags kokbok i Sverige, i samklang med det nya folkhemmet, Vår 

kokbok. Den införde en standardiserad måttsats, den vi fortfarande använder idag, ändrade 

språket i recepten och bokens kapitel ställdes nu upp efter råvarornas typ och inte efter var 

under måltiden som maträtten skulle serveras. Dessa förändringar är närmast standard i 

                                                
64 Notaker 1990, s. 306–308.  
65 Bergström 1997, s. 36. 
66 Bill Bryson, En kortfattad historik över nästan allting i ditt hem, Stockholm: Forum 2012, 
s. 100.  
67 Tellström 2015, s. 240.  
68 Bergström 1997, s. 38.  
69 Bergström 1997, s. 37. 
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kokboken idag.70 En annan typ av ”bas-/grundkokbok” som kom ut under den här tiden, 

Bonniers första kokbok Bonniers Kokbok, publicerades 1960.71 

La Grande Cuisines tillkrånglade och kostsamma matlagning präglade de stora 

restaurangköken ända fram till 1970-talets nyfranska förenkling. 72  1900-talskokkonstens 

nestor, Tore Wretman, bör nämnas i sammanhanget. Wretman var den som introducerade det 

nya franska köket, la nouvelle cuisine, i Sverige och han publicerade ett antal kokböcker, till 

exempel Ur främmande grytor (1953) och Svensk husmanskost (1967). Han var även en 

förnyare av den svenska restaurangkulturen då han ratade det överdrivna dekorerandet av mat, 

som var populärt på under denna tid, för att istället betona vikten av bra råvaror och förenklad 

tillagning som förutsättningar för god matkultur på restaurangerna. Det var även Tore 

Wretman som lyfte fram den svenska husmanskosten och det svenska smörgåsbordet på 

menyerna.73 La nouvelle cuisine eller cuisine moderne som den även kallades hade tagit form 

redan under 1730-talet i Frankrike. Det som utmärker nouvelle cuisine är mängden smårätter, 

så kallade hors d’ouvres, entrées och entrements.   

Det moderna samhällets framväxt innebar en explosion av kokböcker, stora och små, dyra 

och billiga, baskokböcker och avancerade specialvolymer. Under seklets första hälft rådde det 

dock ofta brist på mat och nödtid och ransoneringar lämnade spår i kokboksutbudet. 74 

Efterkrigstidens snabbt framväxande välfärdssamhälle har ändrat våra levnadsvanor rejält. 

Idag har vi tillgång till ett nästan obegränsat utbud av råvaror och ingredienser, men vi ägnar 

genomsnittligen bara 17 minuter per dag åt matlagning, inräknat själva handlandet.75 Detta 

resulterar i att vi ställer nya krav på kokböckerna. Nu vill vi att de ska lära oss att med modern 

köksutrustning göra maten snabbare och enklare, den ska innehålla alla nya råvaror och 

ingredienser, samt vara nyttig, och ändå inte vara tråkig.76  

Kokboken är störst bland faktaböcker idag, den har fått ökad kulturell status och både 

internationella och svenska förlag, investerar stort i kokboksutgivning. Idag är Sverige det 

land som ger ut flest kokböcker per capita. Dagens utgivning innehåller baskokböcker och 

                                                
70 Tellström 2015, s. 242–243. 
71 Hemberg 2007, s. 139.  
72 Thurfjell 2006, s. 47.  
73 Bergström 1997, s. 39. 
74 Thurfjell 2006, s. 47.  
75 Ibid., s. 47. 
76 Ibid., s. 47.  
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matlexikon, men influenser från all världens kök har även gjort att det uppstått flera 

nischböcker.77 

Utvecklingen beror delvis på den stora kokboksboomen, runt 1997 och 1998, då antalet 

kokböcker per år ökade till nästan en om dagen. Jämförelsevis gavs det ut totalt 806 stycken 

kokböcker totalt under perioden mellan 1600-talet till 1970. En radikal ökning i 

utgivningstakten började redan ske under 1960-talet, men under 1970-talet kan man tala om 

en veritabel explosion av kokböcker. Denna ökning kom att växa i styrka under 1980-talet 

fram till kokboksboomen.78 Den ökade utgivningen behöver inte nödvändigt ses som svaret 

på ett gastronomiskt intresse, utan kan handla om något annat. Konjunkturfallet under 

millennieskiftet fick bokutgivningen att gå ned med mer än 30 procent på bara några år, men 

hushållens utgifter för uteätandet och antalet tidskriftstitlar om mat och dryck höll sig på en 

avvaktande plus-minus-noll nivå. Det skulle kunna tolkas som att utgivningen av 

gastronomiböcker är mer av ett svar på konsumenternas intresse för förströelse, mode och 

inredning, än för matlagning och ätande.79  

Det var även nu som kokboken flyttade från kökshyllan till sängbordet. Det är något 

paradoxalt i att människor i den industrialiserade världen lagar allt mindre mat själva och 

samtidigt köper alltfler kokböcker, förklarar Eduard Cointreau, mannen bakom 

världsmästerskapen för kokböcker ”Gourmand Cookbook Award”. Samtidigt förblir 80 

procent av böckerna olästa – och de som blir lästa, blir det oftare i sovrummet än i köket. På 

sätt och vis har kokboken kommit att bli till för inre resor.80 Denna rumsliga förflyttning 

skapade en ny standard för foton och formgivning, men även i recepten som bäddats in i 

personliga introduktioner och kommentarer.81 Inspirationsfaktorn är idag till stor del betingad 

av formgivningen – man ska njuta av läsningen, vilket man ser på kokböckerna som kommer 

ut. De är oftast i stort format och innehåller påkostade fyrfärgstryck. Den vanliga kokbokens 

snittålder ligger på cirka fyra år, men den minskar stadigt och det är bilderna som är 

anledningen. Moderna kokböcker innehåller fler och större bilder än någonsin och få saker 

åldras lika snabbt som design och bildmanér. Detta är även en av anledningarna till att 

böckerna görs i nya upplagor, med nya bilder. Att ha en snygg kokbok liggandes framme och 

                                                
77 Thurfjell 2006, s. 47.  
78 Metzger 2005, s. 24.  
79 Håkan Jönsson & Richard Tellström, ”Gastronomi i kunskapssamhället”, Gastronomisk 
forskning, Christina Fjällström (red.), Stockholm: Gastronomiska akademien 2009, s. 62–63.  
80 Lars Schmidt, ”En riktigt bra kokbok anfaller dig”, Svensk Bokhandel 9/2 2005, 
http://www.svb.se/nyheter/en-riktigt-bra-kokbok-anfaller-dig (2017-05-20) 
81 Thurfjell 2006, s. 47.  
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en välfylld kokbokshylla idag, visar mer på personens uppskattning av det goda livet än att 

den faktiskt lagar mat.  

På senare år har kokboken inte genomgått lika stora förändringar. Kokboken som kom ut 

under boomen var dock mer som abstrakta inspirationsböcker med många konstnärliga bilder 

och enklare recept. Till skillnad från dagens kokböcker som ofta kräver mer av sina läsare 

med recept på mat från grunden eller med tekniker som kräver lite mer tid i köket. Eftersom 

många recept, om inte alla, även finns digitalt på nätet måste kokböcker idag kunna bjuda på 

något mer än bara recept och de innehåller ofta en berättelse eller representerar en livsstil, 

som erbjuder ett mervärde. 

Digitaliseringen av böcker har även nått kokboken och idag erbjuder många förlag tryckta 

verk även som e-böcker. Men digitaliseringen av kokboken har främst skett på nätet. Idag 

finns mängder av receptsajter där recept av privatpersoner och även kända kockar delas. Det 

finns hobbysidor och etablerade sidor som ”köket.se”, ”recept.nu” eller ”Tasteline” där det 

finns en mängd samlade recept. Det finns även applikationer som ”Kokbokshyllan”. 

Kokbokshyllan lanserades 2012 som en plattform för gratis kokböcker för iPads. Idén är att 

blanda filmade intervjuer, textreportage och bilder med ett urval av recept från kända kockar. 

Det är inte tänkt att appen ska konkurrera med tryckta kokböcker, utan den ska snarare ses 

som ett bra komplement.82 Idag är matlagning även ett populärt inslag på Instagram, såväl på 

privatpersoners egna flöden som på konton där mat är huvudinnehållet. Tillexempel Bonnier 

Growth Medias satsning KIT och deras KIT Mat där recept presenteras via komprimerade och 

innehållsrika filmer.  

Den digitala världen har även skapat en möjlighet för vem som helst att sprida recept, 

fånga vacker mat på bild, dela med sig av sin matfilosofi och influera andra. Samtidigt tar 

många av de digitala matsuccéerna klivet ut från skärmarna och ner i den tryckta boken. Så 

kallade ”kändiskockar” som Jamie Oliver, Per Morberg, Tina Nordström, Leila Lindholm 

med flera samt väletablerade restauranger utgör en bestående och stabilt flödande 

författarskara, men de etablerade kockarna har inte samma övertag längre. De har fått 

konkurrens av oskolade bloggare, hobbymatlagare och sociala medieprofiler. På sätt och vis 

så skapas en cirkel, kokböckerna och recept digitaliseras och de digitala aktörerna hamnar 

som trycksvärta på papper.  

                                                
82Viveca Järhult, ”Kokbokshyllan och Mannerström Leder App Toppen!” (2012-09-12), 
Mynewsdesk, http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/kokbokshyllan-och-
mannerstroem-leder-app-toppen-794061 (2017-02-14). 
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1.4 Tidigare forskning  
Forskningsområdet kring kokböcker är ett tvärvetenskapligt fält. Det kan vara en kombination 

av historia, fysiologi, ekonomi, etnicitet, genus mm. En avhandling som kom ut 2005 har ett 

historiskt och etniskt perspektiv på kokboksutgivningen i Sverige. I I köttbullslandet – 

konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet av Jonathan Metzger finns 

det delar som är intressanta för min egen analys. Han har exempelvis gjort tillbakablickar på 

kokboksutgivningen mellan 1600–1970-talet, vilket har hjälp mig att fylla i några tomma ytor 

i min egen historieskrivning om kokboken. Metzgers genomgång av den etniska matlagningen 

kan även bidra med insikter till de olika kategorierna/ämnesområdena inom kokboks- 

utgivningen som tas upp i denna uppsats. Det finns även en begreppsapparat som är intressant 

för min egen del om den etniska matlagningen i kokböcker. Begreppen som jag kommer att 

använda mig av är de centrala, de intermediära och de perifera kulinariska Andra och kom- 

mer att förklaras närmare under ”Teori och metod”. Metzger har även intressanta tabeller över 

hur olika utländska kök har gått från att vara exotiska till att bli normaliserade i det svenska 

samhället och det finns ett intresse för detta i min egen analys då det kan ställas mot min 

studie av mat i kokböcker som först varit främmande för att sedan bli standardiserade och mer 

specifik och/eller autentisk i sin utveckling.  

En annan studie på området är Mat i skrift – recept och kultur i kokböcker (1997), som gör 

en ingående historisk analys av kokböckerna Hemmets kokbok och Vår kokbok, av Nancy 

Bergström. Där gör hon en undersökning av de båda kokböckernas utveckling och anpassning 

till samtiden. Bergström redogör för tre områden som är betydande för min egen under- 

sökning. Hon tar exempelvis upp att matkultur i första hand manifesteras i praktiken, när 

människor planerar, tillagar och äter mat, antingen i de enskilda hushållen, personmatsalar 

eller på restauranger och i gatukök. Men i en skriftspråklig kultur som vår uttrycks matkultur 

även i skrivna texter av vilka kokböcker är en betydelsefull del. Man kan därför inte bortse 

från den praktiska matkulturen då kokböcker bara ger uttryck åt en begränsad del av en 

matkultur, men den fungerar ändå på många sätt som en spegling av en matkulturell praxis. 

Bergström menar även att kokboken kan vara betydelsefull när man försöker se sociala och 

kulturella sammanhang:  
 

Då man vid studier av kokböcker finner det femtionde receptet på köttbullar eller äppelpaj, är det 
ett matkulturellt uttryck, och när tsatsiki, aioli och guacamole dyker upp bland såserna i en allsidig 
kokbok i Sverige på 1900-talet, är det ett annat uttryck, som insatt i ett vidare sammanhang, kan 
bli meningsbärande. Mat är inte bara föda. Mat finns alltid i ett socialt och kulturellt sammanhang 
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och det är om detta som maten kan berätta och ge en bild av de förhållanden, både i hushållen och 
i samhällen, där mat ingår som en del av kulturen83 
 

Det som konstateras går i linje med min egen idé om vad kokböcker kan säga om man ser på 

dem utifrån ett litteratursociologiskt perspektiv. Men eftersom jag själv valt en kvantitativ 

metod kan jag inte använda mig av återkommande recept som indikatorer på uttryck som i en 

upprepande följd kan bli meningsbärande. Däremot så anser jag att detsamma kan ses utifrån 

en kokboks titel då den fungerar sammanfattande för en kokboks innehåll.  

Kandidatuppsatsen Kokboken – utgivning, inriktning och uttryck under 40 år av Maria 

Bonde är bokhistoriskt fokuserad, går igenom kokboksutgivningen mellan 1973–2015 och har 

även den några relevanta inslag för min egen uppsats i den mån den sammanfattar 

kokboksutgivningens historia. Men till skillnad från min undersökning har uppsatsförfattaren 

inte gått in noggrant på varje år utan använt sig av totalsiffrorna som visas vid sökningar på 

Libris. Detta går jag mer detaljerat in på under avsnittet om teori och metod, men det jag kan 

nämna nu är att siffrorna inte visar fullständigt korrekta summor avseende totalt antal utgivna 

verk per år inom kategorierna.84 

Jag har även tagit stöd i två avhandlingar för min metod och dessa är Kalle Berglunds 

avhandling Deckarboomen under lupp (2012) och Åsa Warnqvists Poesifloden (2007). 

Berglunds avhandling om utgivningen av deckare i Sverige ligger till grund för min struktur. 

Att ha ett så gediget material och att få ner det till intressant komprimerad fakta är en 

utmaning. Men med klara underrubriker, avsnitt och tabeller kan man på ett följsamt och 

konkret sätt studera en stor gren av bokutgivningen i Sverige. Warnqvists Poesifloden handlar 

om den svenska lyrikutgivningen mellan 1976–1996. Likt Kalle Berglunds avhandling är 

Warnqvists en kvantitativ uppsats där ett stort material analyseras. Här finns det även 

användbar information om kategoriseringen av böcker på Kungliga Biblioteket och en metod 

eller struktur för att sortera bland de alla förlag som finns i Sverige. Jag kommer göra en mer 

ingående beskrivning av dessa under nästa rubrik. 

1.5 Teori och metod 
 

För den som är en god analytiker är kokboken en genväg till att förstå människans sökande efter 
erkännande, men också hur hon genom livet arbetar med sin kulturella, politiska, ekonomiska och 
sociala status.85 
 

                                                
83 Bergström 1997, s. 7–8.  
84 Maria Bonde, Kokboken – utgivning, inriktning och uttryck under 40 år, Kandidatuppsats 
framlagd vid Avdelningen för bokhistoria, Lunds universitet 2017.  
85 Tellström 2015, s. 242. 
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I linje med citatet av Richard Tellström är min metod att närma mig det stora material som 

samlats in under två år och undersöka kokboken för att förstå kokboksutgivningen, men även 

människorna som den riktar sig till. Med avstamp i trendsociologen Henrik Vejlgaards teori 

om trender kommer jag att följa det litteratursociologiska tankespåret att litteratur avspeglar 

samhället och vice versa. Därmed hoppas jag kunna dels se trender, dels säga något om hur vi 

förhåller oss till frågor om mat och kokbokens roll. 

Ordet ”trend” är inte nytt. Under 1900-talet användes det dock mest av statistiker och 

ekonomer. Modeindustrin kom att använda begreppet och intressera sig för trender. För en 

trendsociolog är trend inget som har hänt, utan en förutsägelse om något som kommer hända 

på ett specifikt sätt. Trend kan även peka mot de första tecknen på en förändring, som 

exempelvis ett plötsligt intresse för utsmyckningen av kläder eller dylikt. I bokbranschen kan 

man se trender tydligast i bokens utformning; de senaste åren har det exempelvis blivit 

trendigt att lägga pengar och tid på bokens omslag för att den ska sticka ut när den frontas i en 

bokhandel, vilket är en viktig del i projektplanen för en kokbok.  

Oftast associerar vi trend med just design och stil. Enligt Henrik Vejlgaard kan trend 

betyda tre olika saker: ”product news”, ”product development” och ”process of change”. De 

är samtidigt integrerade med varandra: ”You can say that a trend is a process of change that 

(sometimes) comes about because of product development that (sometimes) results in new 

products”.86 Journalister fokuserar på den första definitionen – product news – eftersom de 

skriver om nyheter. Detta är även den vanligaste uppfattningen om trend hos konsumenter. 

Den andra definitionen – product development – används hos många industrier som mode- 

eller förlagsbranschen och är en referens till produktutvecklingen hos de trendsättande 

företagen. Vilka är de som skapar något nytt och som andra företag kopierar eller blir 

inspirerade av? Den tredje definitionen – process of change – refererar till den process som 

börjar hos trendsättarna och fortsätter till allmänheten och som till slut även kan tona ut och 

försvinna. Men trend är inte något som enbart berör design och stil, det påverkar även oss i 

valen av mat och dryck, vad vi gillar att läsa, vilken film vi vill se och annat där vi använder 

ordet ”smak” när vi beskriver vad vi väljer.87 Detta kan man på enklaste sätt mäta genom att 

följa antalet titlar inom kokboksutgivningen som ges ut om samma ämne, som exempelvis 

tacos, cupcakes, vegetarisk mat osv. Det är även på detta sätt som jag kommer undersöka 

trender i mitt material.  

                                                
86 Henrik Vejlgaard, Anatomy of a Trend, New York: McGraw Hill 2008, s. 7.  
87 Vejlgaard 2008, s. 8.  
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Att göra en trendanalys är ett sätt att få en bättre överblick över rådande samhälls- 

förändringar och en trend kan definieras som flera signaler som tillsammans ger upphov till 

en långsiktig förändring i till exempelvis intressen, behov eller attityder. Att analysera trender 

är ett sätt att se in i framtiden. När man ser till trender är det dock viktigt att se till trendens 

rörlighet och riktning – de är ofta smittsamma och innehåller i många fall en varierande grad 

av osäkerhet. Vejlgaard ger i sin bok ingen konkret metodik utan redovisar exempel på olika 

trendutvecklingar inom mode, inredning, mat och teknik. Exemplet som är sammankopplat 

till mat handlar om tranbär och om hur de gick från att inte användas av någon kock 1983 till 

att de serverades i all typ av mat runt om i världen i början av 2000-talet.88 Vem fick det att 

hända, frågar Vejlgaard sig och syftar på att vid en trendanalys bör man observera vem eller 

vart en trend kommer ifrån – vad finns det för bakomliggande orsaker till trenden? Det är 

även av vikt att se på dess effekter: den kortsiktiga och den långsiktiga trenden. En kortsiktig 

och en långsiktig trend ger olika effekter på samhället.89  

Som Henrik Vejlgaard konstaterat är böcker och bokutgivningen ingen instans där trender 

skapas utan de kommer ett steg efter: böcker kan ges ut om ett trendigt ämne när det har 

etablerats. 90 Att förlag många gånger väntar med utgivning är för att det är bokförlaget som 

tar den ekonomiska risken, och om det inte finns en marknad för ämnet blir bokförlag ofta 

försiktiga och väntar gärna tills de märker att det finns en. Det finns förvisso trendsättare 

inom själva branschen i form av att ett bokförlag kan ligga i framkant och leda vägen för 

andra i formgivning av böcker, marknadsföring eller inom produktion. Att bokförlag inte 

skapar trender inom ämnen, utan snarare fångar upp dem, är inget som hindrar en trendanalys 

eller en fokusering på trender, som metod för att få fram svar till min litteratursociologiska 

fråga om vad kokboksutgivningen kan säga om vårt samhälle under den undersökta perioden.  

I Johan Svedjedals introduktion till litteratursociologi beskriver han teorin på följande 

sätt: Systematiskt studium, en planmässighet som går utöver det enskilda fallet som att en 

forskare kan studera en grupp (verk eller författare) eller så kan en forskargrupp strategiskt 

välja flera exempel för att få en gemensam, övergripande bild.91 Det tidigare om att studera en 

grupp av verk är det jag valt att göra i denna uppsats när jag sammanställer kokboks- 

utgivningen. Utifrån min egen uppfattning har kokboken inte varit en självklar typ av 

litteratur att studera inom litteraturvetenskap, men termen litteratur är något historiskt relativt 
                                                
88 Vejlgaard 2008, s. 51–52.  
89 Vejlgaard 2008, s. 9.  
90 Vejlgaard 2008, s. 6–7. 
91 Johan Svedjedal, ”Litteratursociologi”, Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten 
(red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 81.  
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inom litteratursociologin, då olika epoker har haft olika definitioner av vad som utgör 

litteratur. 

Den litteratursociologiska inriktningen karaktäriseras av några gemensamma teoretiska 

utgångspunkter och frågeställningar. Dessa är inte utpräglat litteratursociologiska sedda var 

för sig och de kan tolkas flexibelt och kombineras på olika sätt enligt Svedjedal. 

Fortsättningsvis kommer jag endast att ta fasta på de som ligger till grund för mitt arbete. Jag 

tar avstamp i det som kallas för sociopoetik, vilket syftar på samspelet mellan litteratur och 

samhälle. Med detta avses en syn på mänskligt beteende som ett ständigt pågående samspel 

mellan olika individer. Jag har använt mig av ett brett litteraturbegrepp då mitt material är 

kategoriserat som facklitteratur. Enligt Svedjedal speglar dock facklitteratur samhället lika väl 

som skönlitteraturen. Jag har även försökt upprätthålla en värderingsdistans och fokusera på 

olika kategoriers och ämnens funktioner snarare än att värdera dem. Utifrån dessa 

utgångspunkter kan jag följa en linje i det litterära systemet och undersöka de materiella 

faktorerna som kan ligga bakom produktion, distribution och konsumtion av kokböcker. 

Litteraturens yttre villkor är viktiga för litteratursociologi och kan ses som kärnområden, vilka 

ger analysen ett kulturhistoriskt egenvärde.92 Litteratursociologi är sammanfattningsvis en 

teori om samspelet mellan litteratur och samhälle och har tre centrala områden: studiet av 

samhället i litteraturen (hur skildras samhället?), litteraturen i samhället (hur fungerar 

litteraturen i samhället?) och Litteratursamhället (vilka villkor gäller för produktion, 

distribution och konsumtion av litteratur?).93 

Att bara se till hur förlagen är positionerade utifrån deras totala utgivning och omsättning 

är intressant i sig. Men eftersom syftet i uppsatsen är att kartlägga kokbokens utgivning så har 

jag valt att dela upp förlagen efter deras utgivning av kokböcker. Detta är i linje med både 

Kalle Berglund och Åsa Warnqvists indelningar av svenska förlag, med undantaget att deras 

avhandlingar handlar om de genrer de undersöker. Berglund delar in förlagen efter förlags- 

typer, med utgångspunkt i hur deras utgivning har sett ut under perioden 1977–2010, för att få 

en bättre förståelse för den svenska kriminallitteraturens utveckling på bokmarknaden. Detta 

har även Warnqvist gjort men då med mål att förstå lyrikutgivningens utveckling. Istället för 

att utgå från förlagens position i litteratursamhället i stort, som redovisades ovan under 

rubriken ”Förlagsuppdelningen idag”, grundar hon uppdelningen på deras lyrikutgivning. 

Förlagen bedöms efter deras lyrikutgivning och delas sedan in i tre förlagsgrupper: 1) Stora 

                                                
92 Svedjedal 2002, s. 93–94. 
93 Svedjedal 2002, s. 97.  
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lyrikutgivare, 2) Medelstora och mindre lyrikförlag och -utgivare och 3) Lyrikutgivning på 

eget förlag.94  

Berglund har i sin undersökning valt en medelväg genom att ta hänsyn till förlagens 

position i litteratursamhället, huruvida de utgivna deckarna är skrivna av framgångsrika 

kriminalförfattare, samt avgränsat renodlade genreförlag från de övriga förlagen. Detta 

resulterar i fem förlagsgrupper: 1) Stora deckarutgivare, 2) Medelstora deckarutgivare, 3) 

Små deckarutgivare, 4) Renodlade deckarutgivare och 5) Egenutgivare.95  

Min undersökning avser en mycket kortare tidsperiod än ovan nämnda, men en 

uppdelning i förlagstyper är ändå aktuellt för förståelsen av kokboksutgivningen i det litterära 

samhället. Min uppdelning kommer dock huvudsakligen utgå från antalet kokböcker som 

respektive förlag har gett ut och jag kommer därmed att närma mig Warnqvists uppdelning. 

Berglunds metod att ge egenutgivningen en egen grupp är dock intressant även för min 

undersökning. Jag har valt följande fyra förlagstyper96:  

 

1. Stora kokboksutgivare. Hit har de förlag som har publicerat mer än 30 kokböcker 

under tidsperioden räknats in (inklusive översättningar). Gruppen innehåller 23 förlag.  

2. Medelstora kokboksutgivare. Hit har de förlag som har publicerat mellan 10 till 30 

kokböcker under tidsperioden räknats in (inklusive översättningar). Gruppen 

innehåller 30 förlag. 

3. Små kokboksutgivare. Hit har de förlag som publicerat upp till 10 kokböcker under 

tidsperioden räknats in (inklusive översättningar). Här finns det även många förlag 

                                                
94 Åsa Warnqvist, Poesifloden – Utgivningen av diktsamlingar i Sverige 1976–1995, Lund: 
Ellerströms 2007, s. 65–69. 
95 Karl Berglund, Deckarboomen under lupp – statistiska perspektiv på svensk 
kriminallitteratur 1977–2010, (diss.) Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi 2012, s. 18-
19. 
96 Jag undersökte om det fanns förlag som är renodlade kokboksutgivare i mitt material. Det 
visade sig att Kakao förlag var ett, men att de idag ger ut annan litteratur också. Förlaget 
SISU har en övervägande utgivning av hälsoböcker, men de har även böcker som handlar om 
sport. Sen visade materialet Apelfeldsförlag, men deras böcker verkar ha getts ut på förlagen 
Bilda och Norstedts och därmed blir det aningen otydligt hur detta förlag arbetar. Man skulle 
kunna se många av de förlag som bara gett ut några få titlar som renodlade kokboksförlag, 
men de är heller inga etablerade förlag utan går snarare under egenutgivare. Det finns även 10 
böcker under ”utgivare okänd”, då det inte finns information om vilka som är utgivare. Dessa 
har inte räknats in i själva indelningen av förlagsgrupperna, men finns med i den totala 
utgivningen när den nämns och när jag går igenom kategoriernas verkantal och ämnen. 
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som utgivit en kokbok under perioden. Dessa utgör 125 av totalen. Gruppen innehåller 

230 förlag. 

4. Egenutgivare. Hit har självpubliceringsförlag, företag som har specialiserat sig på att 

mot en viss kostnad hjälpa beställare och aktörer trycka och ge ut en bok, samt 

utgivning under eget namn räknats in. Gruppen innehåller 536 förlag varav 436 av 

dessa har gett ut en bok. Förlagen Books on Demand och Votum, som är plattformar 

för egenutgivning, har gett ut 12 respektive 11 verk.97 

 

Att göra en kvantitativ litteratursociologisk undersökning känns självklart när målet är att 

kartlägga den samtida kokboksutgivningen. För en kvantitativ studie är man oftast hänvisad 

till Kungliga bibliotekets årliga, övergripande statistikredovisning, alternativt egna sökningar 

i den nationalbibliografiska deldatabasen i Libris. Men den årliga statistiken som Kungliga 

Biblioteket, eller KB, tar fram kan vara problematisk så till vida att den tas fram endast några 

månader efter det år den täcker.98 Därmed inkluderas inte nödvändigtvis det material som 

kommer in till KB efter denna tidpunkt. Istället inkluderas det eftersläpande materialet i 

kommande års statistik och resultatet för enskilda år kan därmed bli felaktigt.99 Vissa år har 

KB haft större eftersläpningar än vanligt till följd av bristande resurser. Detta gäller 

exempelvis början av 2000-talet, men har även förekommit senare. 2007 var ett sådant år, 

vilket ledde till att mer av 2007 års utgivning än normalt kategoriserades under 2008.100 I KBs 

rapport Utgivningspuls 2015 – Nationalbibliografin i siffror 2015 förklaras följande: 

 
Statistiken i denna rapport avser registrerade böcker i nationalbibliografin under 2015. Rapporten 
baseras alltså på registreringsår i nationalbibliografin och inte utgivningsår. Då böcker fortsätter 
att komma in till KB även efter det år då de publicerats kan en statistik utifrån utgivningsår 
betraktas som tillförlitlig endast om den tas fram i ett senare skede.101  

 

                                                
97 9 stycken av det totala antalet kokböcker återfinns inte i denna uppdelning då de saknar 
information om utgivare och förlag.  
98 Statistik från 2016 kan färdigställas i mars, och om det skulle komma in verk efter mars så 
hamnar de i 2017 statistik istället.  
99 Warnqvist 2012, s. 356. 
100 Ibid, s. 356.  
101 Utgivningspuls 2015-Nationalbibliografin i siffror 2015, Kungliga biblioteket, Enheten för 
nationalbibliografin, s. 4. 
https://www.kb.se/download/18.5712fd7f15c1687efff619b/1510758253657/Nationalbibliogra
fin_i_siffror_2015.pdf (2018-02-21) 
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Detta problem är dock avgränsat till användningen av den årliga statistiken – sammanställda 

diagram och siffror på de olika kategorierna såsom skönlitteratur, barn och ungdom, fakta- 

böcker osv.  

Om man istället söker via Libris ligger titlarna kategoriserade under rätt utgivningsår, men 

det kan däremot finnas skillnader i hur materialet registreras. Dessa är huvudsakligen 

orsakade av den mänskliga faktorn: bibliotekarier och katalogisatörer kan göra olika 

bedömningar av hur verk ska klassificeras. Detta kan gälla litteraturkategori eller 

bedömningen om vad som är ett nytryck och vad som är en ny upplaga, men i bägge fallen 

kan det verka vilseledande angående antalet utgivna verk per år inom en viss genre.102 Det 

kan alltså finnas verk som egentligen inte är kokböcker, men som handlar om mat, har idéer 

om mat eller innehåller måltidshistorier osv som visas i sökningen. Detta problem uppstår på 

grund av att KB tillämpade dubbelklassificering eller det så kallade SAB klassifikations- 

systemet fram till 2011. I KB:s egen statistik förekommer ett enskilt verk endast en gång, men 

vid egna sökningar i Libris, vilket krävs om man vill komma åt en speciell litteraturkategori 

som kokboken, får man sökträffar på verk även om den klassifikation man sökt på inte är 

huvudsignum för verket. Sedan 2011 använder KB Dewey, vilket innebär att man numera 

bara tillämpar en kod för verket. Dewey-systemet har minskat antalet fall där verk, som inte 

tydligt korresponderar med söktermen, kommer fram i resultatet, men SABs klassifikations- 

system finns kvar för den detaljerade statistiken för åren innan 2011 om den tas fram av andra 

än KB:s egna statistiker.103 

Jag har därför inte litat blint på de siffror som visar det totala antalet verk inom 

klassificeringen, alltså de som visas i parentes efter året när man söker i Nationalbibliografin, 

utan gått in år för år och gått igenom verk för verk som hämtats upp i sökningarna. 

Likt andra genrer är kokboken även den föränderlig och under omförhandling och för att 

kunna genomföra en statistisk undersökning över kokboken har jag valt att avgränsa min 

studie till sådana som innehåller recept, som är enbart fokuserade på mat, som innehåller en 

kombination av mat och dryck, eller annars innehåller drycker som är baserade på råvaror 

såsom frukt i t.ex. böcker om smoothies och juicer. När verken har handlat om hälsa har jag 

inkluderat vissa som inte innefattar recept, men som handlar om råvaror och näringsinnehåll, 

vilket jag anser fortfarande ingår i kokboksgenren. Slutligen vill jag även lyfta fram att, trots 

pliktregistreringen av utgivna verk, finns det troligen kokböcker som inte kommit med i 

undersökningen eftersom de inte skickats till KB. De andra källorna som använts garanterar 
                                                
102 Warnqvist 2012, s. 358.  
103 Ibid, s. 358.  
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heller inte att de fullständigt redovisar kokboksutgivningen. För att kunna utföra en 

kvantitativ metod har jag behövt ett stort och omfattande material.  

När det handlar om kokboksutgivningen finns det en annan aspekt som kan vara intressant 

att studera. Förutom bokens recept och maträtter, kan man även utforska vad recept och 

övriga texter uttrycker implicit – vilka budskap framförs och vilken kunskap förmedlas? Vem 

är denna kunskap avsedd för? Vilka uttryck för stil, status, smak mm. framgår? Denna aspekt 

är väldigt intressant och om det funnits plats och tid, hade jag tagit med detta i denna 

undersökning, men eftersom jag valt en kvantitativ metod så ryms en sådan analys inte inom 

min undersökning. Men det man kan ta med sig från detta är att kokboken som den handbok 

den är kan berätta en del om vår historia:  

 
Om behovet av föda är Natur, men sättet att tillreda och äta födan Kultur, då har kokboken en del 
att berätta om samtida svensk civilisation. Men behöver inte läsa mellan raderna. Det räcker att 
titta på rätt ställen. Man kan till exempel börja med ål.104  
 

1.6 Material  
Som jag tidigare nämnt klassificerar svenska bibliotek kokboken inom signum Q – ekonomi 

och näringsväsen. Klassificeringen eller genre-/formbemärkningen ”kokbok” aktualiserades 

först år 2012 vilket betyder att de kokböcker som jag hämtat in mellan åren 2005-2011 via 

Libris har sökts fram genom specifika sökord som ”Qca” (mat och dryck), ”Qcaa” 

(matlagning), eller andra mer specifika klassificeringar såsom ”Qcabd” (matlagning: särskilda 

länder).105 Jag har även använt mig av branschtidningen Svensk Bokhandels bokkataloger, 

som utkommer tre gånger per år och innehåller årets bokutgivning uppdelad i vår, sommar 

och höst/vinter. De kataloger som använts till denna avhandling är de mellan år 2010-2015. 

Slutligen har även Guide till Årets Svenska Måltidslitteratur mellan år 2005-2015 använts för 

att hitta kokböcker. Guiden ges ut årligen och innehåller en sammanställning av årets svenska 

måltidlitteratur. Måltidsakademiens biblioteksstiftelse i Grythyttan har sedan 2001 gett ut 

denna inför tävlingen där årets svenska måltidslitteratur utses. I dessa kataloger har de gjort 

en ytterligare och mer specificerad kategorisering av kokböcker än Libris och placerat dem i 

grupper som är representativa för deras innehåll, exempelvis ”Etniska kokböcker”, 

”Desserter” och ”Hälsa” för att nämna några exempel. Dessa kategorier följer ”The 

Gourmand World Cookbook Awards” mönster och är valda i samråd med organisationen 

                                                
104 Sara Danius, ”Husmoderns död: Bonniers Kokbok 1960–2010”, Husmoderns död och 
andra texter, Stockholm: Albert Bonniers Förlag 2014, s. 15.  
105 Avdelningen för publik verksamhet, Kungliga biblioteket (2016-11-21).  
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Gourmand International. Deras avsikt med att dela in måltidslitteraturen i kategorier är att 

skapa en överblick för läsaren. Det finns dock inte några helt fasta eller klara gränsdragningar 

för detta. 106 

Det är sammanlagt 34 kategorier och jag har valt att använda mig av några i min 

kartläggning, men det finns vissa som jag valt att inte ta med eftersom jag inte anser att de 

tillhör genren kokbok utan tillhör den mer omfattande genredefinitionen ”Måltidslitteratur”. 

Jag har exempelvis valt att inte ta med kategorierna ”Måltidsutensiler”, ”Restaurang-, hotell- 

och turistguider/-kataloger”, ”Social kompetens”, ”Historisk måltidslitteratur”, ”Köks- 

trädgårdslitteratur” och ”Årsböcker och kalendrar”. Det finns vissa fall när kokböckerna i 

Nationalbibliografin har saknat vidare, eller förtydligande, kategorisering och då har jag själv 

placerat verken under en passande kategori. I många fall kan en kokbok passa in i flera olika 

kategorier, men i sådana fall har jag bedömt efter kokbokens syfte. Om jag hittat den på 

försäljningskanaler har jag följt deras kategorisering där. Det finns även fall då kokboken 

saknar information om dess innehåll, då titeln inte är tillräckligt deskriptiv och det då saknas 

en framsida. I fall som dessa har jag placerat verket under kategorin ”övrig placering”. Jag har 

även valt att slå ihop vissa kategorier till en, då det känts som att de var så pass nära varandra 

att det blev onödigt uppdelat, men även för att vissa böcker innehållit båda och gjort det 

onödigt svårt att placera in boken i en av kategorierna. De kategorier som jag har slagit ihop 

är ”Choklad” som går under ”Desserter” och ”Söta bakverk” som jag har parat ihop med 

”Matbröd” och bildar därmed kategorin ”Matbröd och söta bakverk”.   

För att kunna hantera den mängd data som framkommer i sökningarna kommer jag att 

fördela verken årsvis i bokstavsordning under följande 21 kategorier från Måltidsakademiens 

publikation. Nedan följer en lista på kategorierna och en kortfattad beskrivning av dem:  

 

- À la carte: Böcker skrivna av kockar, där recepten anpassats till icke-professionella 

matlagare. 

- Barn och mat: Barnmatsböcker och kokböcker för barn. 

- Ceremoniella måltider: Böcker som beskriver tankar och idéer samt recept rörande 

agapemåltider, eventmåltider/upplevelsemåltider och festmåltider 

- Desserter: Böcker om efterrätter, konfekt och glass.  

- Smoothies, juicer och andra drycker innehållandes råvaror. 

                                                
106 Årets Svenska Måltidslitteratur, Barbro Stanley (red.), Grythyttan: Måltidens hus i Norden 
2015, s. 13ff.  
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- Etniska kokböcker: Böcker vilka beskriver måltider och/eller innehåller recept från 

olika regioner och kulturer i världen. 

- Grundkokböcker: Övergripande kokböcker med detaljerad information om 

matlagning. 

- Hälsa: Litteratur som omfattar allmänna kostråd, dietmat, specialmat m.m.  

- Kantinamåltider: Litteratur som tar upp storhushållens måltider inom daghem, 

företagsmatsalar, servicehus, sjukhus, skolor, tavernor, vägkrogar osv.  

- Kokböcker med restauranganknytning. 

- Livsstilslitteratur: Litteratur som behandlar måltidsideologier, exempelvis veganmat, 

fast food, slow food m.m. eller måltider för särskilda aktiviteter inom idrott, camping, 

båtliv m.m.  

- Mat och dryck i kombination. 

- Matbröd och söta bakverk: Böcker med recept på hårt bröd, kuvertbröd, matbröd, 

skorpor m.m. och kaffebröd såsom mjuka kakor, småbröd, Tårtor, vetebröd m.m.  

- Måltidslitteratur distribuerad i en annan form. 

- Nordisk måltidslitteratur: Måltidslitteratur som är utgiven på svenska av nordiska 

förlag. Även svensk litteratur som blivit översatt till andra språk. 

- Regional måltidslitteratur: Böcker som behandlar svenska landskapstraditioner – ofta 

med recept.  

- Speciallitteratur – metod: Böcker som handlar om grillning, wokning, frysning, 

konservering, saftning, syltning, lagring, torkning m.m.  

- Speciallitteratur – råvara: Böcker som handlar om bär, fisk och skaldjur, frukt och 

grönsaker, kött och charkuterier, rotfrukter m.m.  

- Vardagsmåltider: Litteratur om enklare, gärna näringsrika och lustfyllda måltider i 

vardagen. 

- Vegetarisk måltidslitteratur: Litteratur som behandlar vegetariska måltider 

- Övrigt: Böcker som inte har kunnat placeras inom en genre.  

1.7 Disposition  
Efter en överblick av materialet som hämtats in har jag beslutat att inledningsvis redovisa 

utgivningen under 2005 – 2015 i stora drag. Jag kommer att gå igenom förlag och hur stor 

deras totala utgivning varit under perioden. Kategorierna kommer också att redovisas utifrån 

den totala utgivningen inom respektive kategori under hela perioden. Jag kommer att göra en 

översikt över vilka kokböcker som skrivits av män respektive kvinnor, men också vilka som 
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är översättningar, som är skrivna av fler författare och vilka som är redaktionellt utgivna inom 

kokboksutgivningen. Därefter kommer jag att gå igenom några års försäljningssiffror för att 

ge en bild av hur det har sett ut inom utgivningen. Efter denna del kommer jag att fördjupa 

mig inom tre kategorier som valts då de är störst av ämnesområdena inom kokboks- 

utgivningen och intressanta undersökningsområden. De områden jag valt är ”Hälsa”, ”Etnisk 

matlagning ” och ”Matbröd och söta bakverk”, som kommer att behandlas under separata 

rubriker. Där kommer jag att fokusera på och presentera data gällande antal förlag, antal 

utgivna verk samt fördelningen mellan författare och utgivare av olika slag. Jag kommer 

behandla ämnen inom de valda kategorierna och utifrån detta beskriva trender och undersöka 

hur de utvecklats över tiden, bakomliggande orsaker och vilka slutsatser man kan dra i fråga 

om hur kokböcker speglar samtiden. I det avslutande kapitlet sammanfattar jag mina 

iakttagelser och slutsatser av min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

  



 
31 

2. Utgivningen av kokböcker mellan 2005–2015 

2.1 Utgivningen i stora drag 
Under åren 2005 till 2015 gavs det ut totalt 3 583 verk (inkl. omtryck och uppdaterade 

upplagor) inom kokboksgenren i Sverige. Av totalen är 729 verk översatta. Som man kan se i 

tabellen 1.1 har utgivningen under åren varit någorlunda jämn med cirka 300 titlar per år 

(förutom 2006 då det gavs ut 275 titlar). 
 

Tabell 1. Den totala utgivningen av kokböcker 2005–2010 

År Antal 

2005 313 

2006 275 

2007 302 

2008 332 

2009 346 

2010 362 

2011 326 

2012 313 

2013 309 

2014 343 

2015 361 

Källa: Libris och Måltidsakademien 

 

Det ofta förekommande uttrycket ”det ges ut en kokbok per dag i Sverige” är därmed inte 

missvisande och det kan även antas att det kommer ut lite fler än så per dag, då min uppsats 

utesluter kategorier som annars räknas in i måltidslitteraturen när den omnämns av media 

eller Måltidsakademien. De höga siffrorna kan även tolkas så att måltidslitteraturen – eller 

kokboken – är en genre som många förlag intresserar sig för, då det är så pass många titlar 

som ges ut under varje år. Eftersom bokförlaget är den som tar risken när en bok ska 

publiceras görs det alltid en kalkyl över projektet där en marginal räknas ut för att ge en vinst 

vid varje såld bok. Om en bok har ett f-pris som ger en marginal på 45 procent är det en 
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lönsam bok.107 Kokboken kan därmed vara en dyr produkt, då den innehåller många bilder 

som blir kostsamma både vid framtagning och vid tryckning och då recepten bör provlagas ett 

flertal gånger. Att den behöver vara estetiskt tilltalande innebär även det en prisökning då det 

många gånger tas in originalare108 eller illustratörer som jobbar fram nya uttryck. Köparen 

ställer idag krav på böckernas utseende. Samtidigt är kokboken inget smalt ämne, som i 

motsats till exempelvis lyriken. Kokboken har en bredare publik och fler villiga köpare vilket 

leder till att genren ändå är ett säkert kort för förlagen många gånger. 

2.1.1 Kategoriseringen av kokböcker 

Följande kategorier har redogjorts för under inledningen men nedan har antalet titlar inom 

vardera kategorin inkluderats.  

 

Tabell 2. Den totala utgivningen inom kokbokskategorierna mellan 2005–2015 

Kategorier  2005-2015 Totalt antal 

Á la carte 150 

Barn och mat 139 

Ceremoniella måltider 148 

Desserter 167 

Smoothies, juicer  
och andra drycker innehåll- 
andes råvaror 
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Etniska kokböcker 354 

Grundkokböcker 44 

Hälsa 498 

Kantinamåltider 31 

Kokböcker med restaurang- 
anknytning 

58 

Livsstilslitteratur 170 

Mat och dryck i 
kombination 

51 

Matbröd och söta 
bakverk 

372 

                                                
107 Alexandra Borg, universitetslektor vid institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 
”Förlagsekonomi”, seminarium 2015-03-05. 
108 En originalare verkställer skisser över färdiga idéer och koncept genom att sätta ihop bilder 
och text, välja rätt tryckmetod och tillämpa rätt tryckmaterial och format.  
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Måltidslitteratur 
Distribuerad i annan 
form 

 

23 

Nordisk måltidslitteratur 172 

Regional måltidslitteratur 164 

Speciallitteratur - metod 130 

Speciallitteratur - råvara 269 

Vardagsmåltider 455 

Vegetarisk måltidslitteratur 106 

Oklar placering 27 

 

Den kategorin som varit mest populär under hela tidsperioden är ”Hälsa”, som innefattar totalt 

498 verk. Dagens intresse för hälsa är dock inget unikt för 2000-talet, det formades redan 

under etableringen av det svenska folkhemmet på 1930-talet där ett perspektiv på mat som 

näring och vitaminer grundades i tidens funktionalism – kroppen är som en maskin och 

maskiner behöver bränsle.109 Hälsotrenden och dess instruktionsböcker för att hålla formen 

genom olika bantningsmetoder som GI, Montignac, South Beach, LCHF med flera är kanske 

något som avspeglar samhället idag, samtidigt som det är utmärkande för början av 2000-

talet. Fokuseringen på att gå ner i vikt är inte lika aktuell under exempelvis 2015. Då handlar 

hälsoböckerna mer om att kroppen, framförallt magen och tarmen, ska må bra genom att äta 

mat gjord på nyttiga råvaror, tillagade med bra metoder och med en hälsosam inställning till 

ätande.  

Den minsta kategorin under perioden är ”Måltidslitteratur distribuerad i en annan form”, 

som omfattar 23 titlar. Att det är så få kokböcker som utkommer i en annan form, eller är 

representerade i denna undersökning, kan delvis bero på att e-bokformat inte registreras i lika 

stor utsträckning som den tryckta boken i Libris. Om man söker på internetbokhandlar finns 

det dock flera tryckta titlar även som e-böcker. Enligt Kungliga bibliotekets definition är en e-

bok en elektronisk version av en tidigare tryckt bok avsedd att läsas med hjälp av en dator, 

smart mobiltelefon, läsplatta eller annat mobilt läsverktyg, men det kan även finnas böcker 

som endast är utgivna i e-bokformat.110 Dessa registreras dock inte i Libris och jag kan därför 

inte säkert veta hur många kokböcker som getts ut i detta format under tidsperioden. 

                                                
109 Tellström 2015, s. 147.  
110 E-boksutredningen, När kommer boomen?, Kungliga biblioteket 2011, 
https://www.kb.se/Dokument/Aktuellt/Eboksutredningen.pdf (19-03-18). 
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Innan jag fick fram materialet trodde jag att kategorier som ”Á la Carte” och ”Vegetarisk 

måltidslitteratur” skulle dominera då det i media rapporteras så mycket och så ofta om kända 

kockar och deras böcker och om vegetarisk matlagning. Jag var helt säker på att de skulle 

ligga bland topp tre, men så var det inte. Kokböcker om vegetarisk mat har en total utgivning 

på 106 titlar. Det är inte en liten mängd och det skedde en ökning i utgivningen mot 2015 som 

fortsatt att öka under åren efter. Man kan även se på titlarna på de kokböcker som handlar om 

vegetarisk mat att de blivit mer intressanta i sitt innehåll – då det inte enbart är sallader och 

ugnsrostade grönsaker det handlar om. Detsamma gäller den veganska maten som också blivit 

populär. Den har inte ett så stort genomslag inom kokboksutgivningen, men man kan se att 

antalet titlar ökar om man ser på kategorin ”Livsstil”. Veganism har blivit en fråga om livsstil 

som fler väljer för att anses vara hälsofrämjande och bra för miljön. Detta speglar den ökade 

hälso- och miljömedvetenheten i samhället i stort.111 

Det är intressant hur påverkad man kan bli av böckers synlighet i medier och utifrån det 

anta att deras ämnen är trendiga och därmed ofta förekommande. Det var exempelvis många 

som, innan jag började denna undersökning, när de fick höra om mitt ämne konstaterade att 

”det finns så många kändiskokböcker” eller ”vegetariskt är så populärt”. Det finns grund för 

bägge påståenden, men uppfattningarna påverkas snarare av en effektiv marknadsföring än en 

stor efterfrågan. Som tidigare konstaterats, föreligger ingen stor utgivning av dessa typer av 

kokböcker om man ser till hela kokboksutgivningen under 2005–2015. 

Nedan följer en översikt kring hur den totala utgivningen ser ut för min egen undersökning, 

Svenska Förläggareföreningens och Måltidsakademiens rapporter. Siffrorna från Svenska 

Förläggareföreningen är över den totala utgivningen av facklitteratur (där måltidslitteratur 

ingår), men det är fortfarande intressant då det visar fackboksutgivningens popularitet hos de 

svenska förlagen.  

 

 

 

 

 

 

                                                
111 David Stenholtz, ”Vegansk kost optimal för hälsa och miljö – vad gör vi nu?” (2016-03-
25), Läkare för framtiden, http://www.lakareforframtiden.se/nyheter-och-blogg/vegansk-kost-
optimal-for-halsa-och-miljo-vad-gor-vi-nu/ (2019-04-20). 
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Tabell 3. Den totala utgivningen av facklitteratur och måltidsböcker under 2005 – 2015 

jämfört med mitt eget material. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Facklitteratur 

(Svenska 

förläggareföreningen) 

10316 9587 10163 11263 9408 9515 

Kokböcker 

(Min undersökning) 

313 275 302 332 346 362 

Måltidsakademien 399 364 333 338 320 351 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Facklitteratur 

(Svenska 

förläggareföreningen) 

8872 8121 6913 6765 6343 

Kokböcker 

(Min undersökning) 

326 313 309 343 361 

Måltidsakademien 351 293 362 305 363 

Källa: Svenska förläggareföreningens bokrapporter och Måltidsakademiens publikation Årets 

måltidslitteratur 2015. 

 

Kolumnerna Facklitteratur och Måltidsakademiens sammanställning visar ett högt 

utgivningstal, som efter 2008 börjar dala. Detta kan bero på sänkningen av bokmomsen från 

25 till 6 procent som skedde under 2002. Efter detta beslut gick den svenska bokförsäljningen 

ganska raskt uppåt och åren 2005–2007 blev rekordår för bokbranschen.112 Den efterföljande 

euforin och den positiva synen på bokbranschens framtid med dess nya teknik, en starkare 

ställning internationellt och de många nya småförlagen påverkade även antalet utgivningar 

och dess bredd. Finanskrisen 2008 försatte dock världsekonomin i en recession som även 

drabbade bokförsäljningen. Bokförsäljningen har ofta sagts vara okänslig för konjunkturer, 

eftersom böcker skiljer sig från annan kultur, men nu när bokbranschen mer och mer har blivit 

en del av medie- och nöjesindustrin och boken mer nyhetsorienterad har den blivit lika utsatt 

                                                
112 Jan-Erik Pettersson, Vad gör de på bokförlagen, Kerstin Törngren & Erland Törngren 
(red.), Stockholm: Författaren och Svenska Förläggareföreningen 2011, s. 50. 
https://www.forlaggare.se/sites/default/files/vad_gor_de_pa_bokforlagen_rapport.pdf (2017-
02-21). 
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för konjunktursvängningar som andra konsumtionsvaror.113 I min undersökning är det en 

ökning eller en marginell skillnad mellan 2005 och 2008 och de nästkommande årens 

utgivning (Tabell 3). Detta kan ha att göra med det, som tidigare konstaterats av Rikard 

Tellström, att ätande och måltidslitteratur inte berörs på samma sätt som annan konsumtion 

under lågkonjunkturer. Det går däremot att se hur olika typer av eller inställningar till 

matlagning blir mer populärt, men dessa trender kommer längre ner under kartläggningen av 

tre specifika kategorier.  

 2.1.2 Fördelning mellan författare inom kategorierna  

Att undersöka genus i samband med mat är intressant då det finns mycket förutfattade 

meningar inom detta ämne. Historisk sett har kvinnan varit den så kallade ”gatekeepern” av 

mat i hemmet. Det var hon som styrde över vad som skulle serveras på bordet.114 Samtidigt så 

var kvinnan tidig med att börja skriva kokböcker, men mannen har också varit starkt 

närvarande inom kokboksutgivningen. Mannens domän är på restaurangen i restaurangkök, 

men han har också skrivit många kokböcker.  

Kokboksutgivningen under 2005–2015 innefattar totalt 1152 verk som författats av 

kvinnor och 609 verk av män. 672 verk har skrivits av fler författare vilket kan vara kvinnor, 

män eller kvinnor och män blandat och 414 verk har sammanställts av redaktioner eller en 

redaktör. 729 böcker är översatta och där är det blandat kvinnor och män.  

 

Tabell 4. Sammanställning av manliga och kvinnliga författare, fler författare, redaktionell 

utgivning och översättningar inom kokboksutgivningen 2005–2015 

År Kvinnor Män Fler författare Övriga Översatta 

2005 92  57 50 33 81 

2006 84 35 56 33 66 

2007 101 51 46 36 68 

2008 106 57 58 47 59 

2009 107 58 58 40 84 

2010 95 65 75 56 72 

2011 88 58 65 18 97 

2012 116 49 79 23 46 

                                                
113 Jan-Erik Pettersson 2011, s. 50. 
114 Kurt Lewin,” Forces Behind Food Habits and Methods of Change”, The Problem of 
Changing Food Habits: Report of the Committee on Food Habits 1941-1943 [Elektronisk 
resurs] 1943, s 35ff.  
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2013 110 47 57 35 60 

2014 121 65 64 46 47 

2015 

Totalt 

133 

1152 

67 

609 

65 

672 

47 

414 

48 

729 

Källa: Bilaga ”Statistik för Uppsats” 

 

I bilagan ”Statistik för Uppsats” kan man se närmare på de olika grupperna (kvinnor, män, 

fler författare osv.) och hur fördelningen ser ut inom de olika kategorierna. Det framgår 

tydligt att kvinnor skriver mest inom ”Hälsa” med en total utgivning om 194 titlar. Efter det 

kommer ”Vardagsmåltider” på 161 titlar och den tredje mest populära kategorin för kvinnor 

är ”Matbröd och söta bakverk” med 151 titlar. De tre minst populära kategorierna för kvinnor 

i antal titlar är ”Kantinamåltider” (5 titlar), ”Mat och dryck i kombination” (8 titlar) och 

”Kokböcker med restauranganknytning” (10 titlar).  

Män skriver mest inom kategorierna ”Hälsa” med en total på 78 titlar, ”Etniska 

kokböcker” med totalen 64 titlar och ”Vardagsmåltider” med 64 titlar. De tre minst populära 

kategorierna för en manlig författare i antal titlar är ”Smoothies, juicer och andra drycker 

innehållandes råvaror” (1 titel), ”Kantinamåltider” (6 titlar) och ”Vegetariskt” (7 titlar). Min 

egen reflektion är att män kan se dessa tre kategorier som mindre lukrativa och därför mindre 

intressanta från ett ekonomiskt perspektiv. Förvisso finns Paul Svensson, Jamie Oliver och 

Mathias Dahlgren och några andra som är stora och populära inom den vegetariska 

matlagningen, men det verkar inte vara ett vanligt förekommande ämne hos de manliga 

kokboksförfattarna. Det ska dock inte glömmas att förlagen också kan ha ett finger med i 

detta då de eventuellt kan favorisera kvinnor eller redaktörer eller vill ha fler författare som 

utgivare av ämnet.  

Titlar skrivna av fler författare är vanligast inom kategorierna ”Hälsa” med en total på 107 

titlar, ”Vardagsmåltider” 89 titlar och ”speciallitteratur – råvara” 60 titlar. De tre minst 

populära kategorierna i antal titlar är ”Måltidslitteratur distribuerad i en annan form” (3 titlar), 

”Smoothies, juicer och andra drycker innehållandes råvaror” (5 titlar) och ”Kantinamåltider” 

(5 titlar). 

Den grupp som utgör övriga (redaktionell utgivning osv.) ger ut mest inom de tre 

kategorierna ”Vardagsmåltider” med en totalutgivning på 78 titlar, ”Etniska kokböcker” med 

43 titlar och ”Ceremoniella måltider” med 41 titlar. De tre minst populära kategorierna för 

den här gruppen i antal titlar är ”Mat och dryck i kombination” (1 titel), ”Måltidslitteratur 
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distribuerad i en annan form” (3 titlar) och ”Smoothies, juicer och andra drycker 

innehållandes råvaror” (4 titlar) 

Ser vi på den översatta litteraturen är det flest titlar inom kategorierna ”Etniska kokböcker” 

med en total på 116 titlar, ”Nordisk måltidslitteratur” med 88 titlar och ”Hälsa” med 87 titlar. 

De tre minst populära kategorierna för översatt litteratur är ”Kantinamåltider” (0 titlar), 

”Måltidslitteratur distribuerad i en annan form” (1 titlar), ”Kokböcker med restaurang- 

anknytning” (2 titlar).   

Året som hade störst antal verk skrivna av kvinnor var 2015 med 133 stycken och det var 

även då som flest män skrev, 67 stycken. År 2012 var det år då flest verk författade av flera 

författare, 79 titlar. Verk som författades av övriga var som flest under 2008 och 2015, 47 

titlar, och det år där det gavs ut flest översatta verk var 2010 då det kom ut 97 titlar.  

Utifrån detta kan man säga att kokboksutgivningen domineras av kvinnor. Det tillhör heller 

inte ovanligheten att höra uttalanden som att kvinnor skriver mest kokböcker och att kvinnors 

traditionella roll är i köket, i hemmet. Uttalandet om att de skriver flest kokböcker bör inte 

anses som något helt och hållet negativt, utan snarare bör det betraktas som något positivt att 

det finns en kategori inom litteraturen som länge haft en övervägande kvinnlig författar- 

aktivitet. Sen kan man tycka att det är aningen förlegat att det är inom kategorier som hälsa, 

vardagsmåltid och bakning som kvinnan är mest framträdande. Manliga författare skriver 

också ofta om hälsa och vardagsmåltid, men därefter väljer de att skriva om ämnen inom 

etnisk matlagning. Den etniska maten signalerar upptäckarlust, resande och en kosmopolitisk 

livsstil medan bakning är något vardagligt. Denna fördelning återspeglar de traditionella 

könsrollerna.  

Män är även mer förekommande inom kategorin À la carte – böcker skrivna av kockar, där 

recepten anpassats till icke-professionella matlagare. Kvinnans inträde i restaurangköket har 

historiskt sett skett relativt nyligen. Männen har dominerat i svenska restaurangkök. Den enda 

gren som kvinnan varit framträdande i är som kalaskokerskor. 115  Den första kvinnliga 

kökschefen som fått en Michelinstjärna i Norden var Titti Qvarnström, även känd från teve 

programmet Dessertmästarna, och den delades ut 2016. I Norden har ingen kvinnlig kökschef 

fått en stjärna innan dess. 116  Enligt en undersökning om uppfattad jämställdhet på 

arbetsplatsen gjord 2017 av bemanningsföretaget Manpower, med ca 4800 enkätsvar, visades 

                                                
115 Thomas Tengby, ”Därför är det så få kvinnor i krogköken”, Meny, Sveriges Radios 
matprogram 2015-06-11.  
116 TT, ”Första kvinnan med Michelinstjärna”, Svenska Dagbladet 25/2 2015 
https://www.svd.se/forsta-kvinnan-med-michelinstjarna (2019-02-13).  
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det att störst meningsskiljaktighet fanns inom hotell- och restaurangbranschen. 71 procent av 

männen tyckte branschen är jämställd medan bara 43 procent av kvinnorna tyckte 

detsamma.117 Mansdominansen kan bero på de fysiska förutsättningarna då arbetet i köken är 

tungt med långa arbetspass, och i en del kök måste man vara av en viss längd.118 Detta kan 

vara anledningar till att så få kvinnor skriver inom kategorin ”À la carte” – det är inte så 

många kvinnor som utövar yrket och därmed finns det inte många som kan skriva kokböcker 

inom kategorin. Men varför det är så få kvinnor som vunnit en Michelinstjärna kan jag inte 

svara på. 

2.1.3 Bokförlag 

Det är totalt 819 förlag som gett ut kokböcker mellan 2005 till 2015. Några har fler än andra, 

många har endast en titel och andra ligger däremellan i antalet utgivningar. De förlag som har 

flest kokböcker är även de som är stora aktörer på bokmarknaden generellt, som ICA 

bokförlag, Norstedts, Bonnier Fakta och Natur och Kultur. Bokförlag som är lite mer nischade 

som Tukan förlag119 och Bokförlaget Semic120 är också stora aktörer. I bilagan ”Antal böcker 

per förlag 2005-2015” kan man även se att det getts ut 58 kokböcker på Albert Bonniers 

förlag. Albert Bonniers är det största skönlitterära förlaget i Sverige och har en utgivning av 

romaner, lyrik, memoarer, presentböcker, fackböcker och sedan en tid även kokböcker. Under 

2008 bildades ett nytt gemensamt förlag för illustrerade fackböcker av Albert Bonniers, 

Bokförlaget Forum och Wahlström & Widstrand – Bonnier Fakta. Därmed flyttades även 

kokboksutgivningen från Albert Bonniers till Bonnier Fakta.121  

Bokförlaget som har gett ut allra flest kokböcker under tidsperioden är ICA bokförlag med 

en total på 262 utgivna verk. ICA bokförlag är ett fackboksförlag som grundades 1945. 

Bokförlaget existerar inte idag som ett självständigt förlag, då det dels bytte namn till Forma 

Books och dels köptes upp av bokförlaget Massolit 2013. I detta uppköp tillkom även 

bokförlagen B. Wahlström och Damm, som tidigare tillhört ICAs medieverksamhet Forma 

                                                
117 Malin Jansson, ”Ojämlikhet och sexism – här är värsta branschen”, SvD Näringsliv 21/8 
2017, https://www.svd.se/ojamlikt-och-sextrakasserier--har-ar-varsta-branschen (2019-04-
20). 
118 Pelle Tamleht, ”Varför är det så ont om kvinnliga krögare?”, Nöjesguiden 26/5 2010, 
https://ng.se/artiklar/varfoer-aer-det-sa-ont-om-kvinnliga-kroegare (2019-04-20). 
119 Tukan ger ut mycket översatt litteratur och representerar det engelska bokförlaget Parragon 
i Sverige.  
120 Semic är ett imprint hos Bonnierförlagen och har tidigare varit stora inom utgivningen av 
serier, men som nu även är stora inom kokboksutgivningen 
121 Bonnierförlagen, ”Bonnierförlagens historia”, http://www.bonnierforlagen.se/om-
bonnierforlagen/bonnierforlagens-historia/ (2018-03-09)  
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Publishing Group. Massolit köptes senare upp under 2015 av ljudboksförlaget Storytel, som 

även köpt Norstedts förlagsgrupp. Året efter uppköpet tog Norstedts över Massolits 

utgivning.122  Detta förklarar varför ICA bokförlag gick från 37 titlar utgivna under 2012 till 

18 titlar 2013 och 10 titlar 2014, för att 2015 inte ge ut någon kokbok alls. Istället kan man se 

att Massolits utgivning ligger på noll fram till 2014, då de har 19 titlar och sedan öka till 24 

under 2015. Trots detta blev Massolit en av de större aktörerna då de förvärvade ICA 

Bokförlags utgivning. Därigenom har de förvärvat ett förlag med omfattande utgivning av 

kokböcker med hög kvalité. ICA bokförlag har under många år varit ett av Sveriges mest 

framgångsrika förlag för kokböcker, trädgårdsböcker och pysselböcker. De var även ett förlag 

som lyckades bra med att sälja in den sortens böcker på den utländska marknaden.123  

Den här typen av skifte ser man även med Albert Bonniers bokförlag, Wahlström & 

Widstrand och Bokförlaget Forum som la grunden till Bonnier Fakta. Albert Bonniers hade en 

utgivning fram till 2008, liksom Wahlström & Widstrand, medan Forum hade ett par böcker 

under 2009. Efter detta tog Bonnier Fakta över och gick från noll till 14 titlar 2009, ett år efter 

de grundats, och sedan öka nästan varje år med några titlar för att ta ett stort kliv uppåt mellan 

2013 och 2014 då de gick från 22 titlar till 35. Under 2015 hade de 37 titlar. Detta visar de 

muskler som finns inom Bonnierförlagen. Bonnier Fakta hade både kapital och ett 

författarstall från början och kunde därmed sätta igång snabbt och våga ta utgivningsrisker 

men även enkelt producera en kokbok. Ett annat förlag som vaknar till liv under 2009 är 

Norstedts. De gav ut 18 titlar, 4 fler än Bonnier Fakta. Med tanke på att dessa förlags- 

koncerner har varit rivaler på ett hälsosamt sätt i många år kan man undra om de gav sig in i 

kokboksbranschen för att de fick reda på grundandet av Bonnier Fakta. Antingen ville de inte 

lämna över denna marknad helt och hållet till Bonnierförlaget, eller så förstod de att det fanns 

efterfrågan och pengar i marknaden.  

I bilagan ”Antal böcker per förlag 2005–2015” kan man också tydligare se hur utgivningen 

har sett ut under åren och följa utvecklingen bättre. Det är en del förlag som har haft en jämn 

utgivning under perioden – som Bokförlaget Semic, Natur och Kultur, Grenadine Bokförlag 

och Ordalaget Bokförlag som haft minst en titel varje år. Dock finns det luckor i utgivningen 

hos de flesta förlagen, och när man kommer ner till de små utgivarna finns det inte ett enda 

förlag som har en återkommande utgivning mellan 2005–2015. 
                                                
122 Lars Schmitdt, ”Den nya spelaren”, Svensk Bokhandel 11/12 2015, http://www.svb.se/den-
nya-spelaren (2018-01-16); se även Niklas Strömberg, ”Norstedts tar över Massolit”, svensk 
Bokhandel 28/11 2016, http://www.svb.se/nyheter/norstedts-tar-over-massolit (2018-01-16).  
123 Tove Leffler, ”Historiskt skifte”, Svensk Bokhandel 23/10 2015 
http://www.svb.se/historiskt-skifte (2018-12-03)  
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2.1.4 Försäljningsstatistik  

Svenska Bokhandlarföreningen och Svenska Förläggareföreningen har i ett samarbetsprojekt 

tagit fram detaljerad statistik över försäljning av böcker till slutkonsument. 

Statistikinsamlingen började den 1 juni 2013 och sexton uppgiftslämnare deltog från starten. 

Det var allt ifrån bokaffärer, bokklubbar och varuhus till internetbokhandlar som lämnade 

dagliga försäljningsdata till Bokinfo. 124 Idag sker detta automatiskt. Eftersom det inte har 

funnits någon detaljerad statistik över bokförsäljningen till konsumenterna före 2013 i Sverige 

kommer försäljningssiffror innan år 2012 inte kunna redovisas i denna uppsats.125  

 
Tabell 5. Försäljning av litteratur om mat och dryck 2012–2015 
År TSEK Förändring 

2012 158 265  

2013 168 018 +6,2% 

2014 149 830 -10,8% 

2015 174 712 +16,6% 

TOTALT 650 825  
1 Försäljning (i TSEK) av genren mat och dryck under tids perioden 1 januari – 31 december 2012, 2013, 2014 och 2015. 

Källa: Siffror hämtade från Svenska Förläggareföreningens ”Boken 2015 – marknaden, 
trender och analyser” och ”Boken 2017 – marknaden, trender och analyser”.  
 

I tabellen ovan redovisas försäljningen av litteratur om mat och dryck i TSEK. Detta 

innefattar även de böcker som handlar om matredskap, drinkböcker, dukning av bord osv, så 

det är inte endast ”kokböcker”, men det är antagligen ändå så att kokböcker står för en större 

del av försäljningen. Försäljningsutvecklingen är svår att fastställa eftersom det saknas 

årsredovisningar för de tidigare åren i min utredning. Försäljningen visar heller inte på någon 

jämn utveckling som skulle kunna antyda en varaktig trend, och branschen i sig är så pass 

oberäknelig att det är näst intill omöjligt att förutse framtida siffror. Men det finns en 

redovisning för det närliggande året 2016 försäljning av böcker om mat och dryck, och där ser 

man att det skedde en minskning gällande försäljningen igen.  

 

 
                                                
124 Tidigare Bokrondellen är en svensk databas som startades 2004 för information om böcker 
och bokförlag. Bokinfo ägs av Bonnierförlage, Norstedts Förlagsgrupp, Förlagssystem och 
Natur och Kultur.  
125 Svenska Bokhandlarföreningen, ”Statistik i samverkan mellan SBF och SvF”, 
http://svenskabokhandlareforeningen.se/om-branschen/statistik/ (2017-11-03). 



 
42 

Tabell 6. Försäljning av litteratur om mat och dryck 2015 och 2016 

År TSEK Förändring 

2015 174 712  

2016 152 019 -13% 

TOTALT 326 731  

1 Försäljning (i TSEK) av genren mat och dryck under tidsperioden 1 januari – 31 december 2016 jämfört med samma period 2015. 

Källa: Siffrorna är hämtade från Svenska Förläggareföreningens ”Boken 2017 – marknaden, 
trender och analyser”. 
 

Utifrån detta kan man anta att försäljningen av böcker om mat och dryck inte följer en jämn 

kurva. Troligen beror det på att måltidslitteraturen är beroende av trender inom mat och kost 

och huruvida bokförlagen är tillräckligt snabba på att möta efterfrågan. Bonnierförlagens 

chefsanalytiker Håkan Köhler bedömer att nedgången i genren för mat och dryck under 2014 

huvudsakligen kan förklaras av att det fanns ett enormt intresse för 5:2-dieten under 2013. 

Svenska Bokhandelns topplista för 2013 års facklitteratur hade till exempel dessa dietböcker 

på plats 4, 6 och 8. Därmed kan man anta att försäljningsförändringar inom genrer är 

resultatet av tillfälliga trender och enskilda titlars försäljningssuccéer.126  

Under samma period har det tagits fram siffror på försäljningsvolymen, alltså antal sålda 

volymer eller exemplar.  

 

Tabell 7. Antal verk sålda inom genren ”mat och dryck” mellan 2012-2015 

År Volym/antal sålda verk (i 
tusental) 

Förändring i procent 

2012 1059  
2013 1119 +5,7% 
2014 988 -11,7% 
2015 1269 +28% 

TOTAL 4 435  
1 Antal sålda böcker (i tusental) i genren mat och dryck under tidsperioden 1 januari – 31 december 2012, 2013, 2014 och 2015. 

Källa: Siffrorna är hämtade från Svenska Förläggareföreningens ”Boken 2017 – marknaden, 
trender och analyser”.  
 

                                                
126 Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlarföreningen, Boken 
2015 – marknaden, trender och analyser, Stockholm: Förläggare Föreningen, s. 10.  
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I försäljningen av antal volymer syns en negativ utveckling under 2014 också, vilket man kan 

förvänta sig. Återigen kan man inte säga något säkert om utvecklingen men om man ser till 

antalet sålda volymer mellan 2015 och 2016 ser man en fortsatt nedgång i försäljningen. 

 

Tabell 8. Antal verk sålda inom genren ”mat och dryck” mellan 2015–2016127 

År Volym/antal sålda verk (i 
tusental) 

Förändring i procent 

2015 1269  
2016 1089 -14,2% 
1 Antal sålda böcker (i tusental) i olika genrer under tidsperioden 1 januari – 31 december 2016 jämfört med samma period 2015. 

Källa: Siffrorna är hämtade från Svenska Förläggareföreningens ”Boken 2017 – marknaden, 

trender och analyser” 

Det såldes 180 000 färre böcker inom mat och dryck 2016. Genrerna mat och dryck och 

humaniora visade de största minskningarna i antal sålda exemplar under året. Samtidigt 

toppar genrelitteratur 2016. I Svenska Förläggareföreningens sammanställning över 

bokbranschen 2017, Boken 2017 – marknaden, trender och analyser, kan man läsa att inom 

facklitteratur var spridningen av teman stor under 2015 och 2016. För mat och dryck var 

böcker om mat och dess effekter på hälsa populära. Detta återspeglas i nischade kokböcker 

om antiinflammatorisk mat, mat som ska minska blodsockernivån samt vegetariska 

kokböcker.128  

Det man kan se utifrån statistiken är att det inte finns någon stabil ökning inom genren 

kokböcker, trots att det ibland hävdas att vi köper fler och fler kokböcker. Samtidigt visar 

statistiken på att det fortsätts att ge ut ungefär en kokbok per dag. Trots att förlag är känsliga 

för risker och oftast tar det säkra före det osäkra verkar det ändå som att kokboken anses vara 

en säker utgivning. Kostnaden för en kokbok varierar beroende på förlag, författare och form. 

Eftersom kokboken ofta innehåller många bilder och recept, och det är stor fokus på 

utformning, kan det bli en högre produktionskostnad då fotografering, receptgransk- 

ning/provlagning och formgivning tillkommer – jämfört med exempelvis en skönlitterär bok. 

Samtidigt kan man anta att kokboken är en relativt säker utgivning eftersom den är mer 

allmän i jämförelse med t.ex. den mer smala utgivningen av lyrik. Båda typerna kostar mer att 

producera än romanen då exempelvis lyrik många gånger har ett mer konstnärligt utryck i sin 

                                                
127 Anledningen till att jag delat upp tabellerna är för att 2016 egentligen inte ingår i mitt 
empiriska underlag, men presenteras som referensmaterial.   
128 Rapport från Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlarföreningen, Boken 2017 – 
marknaden, trender och analyser, Stockholm: Svenska Förläggareföreningen, s. 38.  
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utformning som gör att papperskvalitet, omslag och bindning kan bli kostsamma. Eftersom 

marknaden är mindre ger lyrikutgivningen typiskt sätt en lägre vinst än kokbokboken, som 

har en större marknad. 

Eftersom själva utformningen av kokboken har utvecklats och prioriterats med åren kan 

det även antas att många köper den för att det ser bra ut i hemmet. Därmed kan det bli en 

ytterligare efterfrågan och en breddad marknad för kokböcker. Detta är dock osäkert då 

design är en trendfråga. Sättet att fotografera mat på går igenom olika trender. Ett exempel är 

uppförstorade matbilden, som blev känd genom Rosendals trädgårdscafé (2005), där bilden 

är så uppförstorad att man knappt ser vad det är på tallriken och det snarare blir en fokusering 

på textur. Denna trend höll i sig några år. Presentationsformatet har dock senare frångåtts när 

grundkokböckernas utformning, med recept som huvudfokus och bilder som komplement, 

blivit accepterat igen. Dock kan man se att många och stora bilder börjar komma tillbaka 

under 2015.129 

2.1.5 Svensk bokhandels ”Årets topplistor ’Facklitteratur’”  

Följande tabell visar topp fem titlar på Svensk Bokhandels lista över mest sålda verk inom 

facklitteratur. Den bygger på försäljningssiffror som hämtats från bokhandlar och förlag.130 

Att studera en topplista är ett sätt att få fram vilka titlar som säljer/sålt mest, och det kan även 

användas som stöd när man säger något om samhället, då listan visar vilka titlar som köpts av 

flest människor och därmed även vad i matväg som intresserat samhället. Val av mat handlar 

som tidigare konstaterat inte bara om det välsmakande utan kan bero på flera olika aspekter. 

Det är intressant att se hur samhället speglas i topplistorna. 
 

Tabell 9. Sammanställning av kokböcker som förekommer i topp fem av Svensk Bokhandels 

årstopplista för facklitteratur 2005–2015 

År   Placering och titel 

2005 1. Sju sorters kakor, ICA bokförlag. 
   4. Gå ner i vikt med GI-metoden, Ola Lauritzson, ICA bokförlag. 

2006  1. Våra bästa GI-recept: 100 recept utan socker och snabba kolhydrater,  
       Ola Lauritzson/Ulrika Davidsson, ICA bokförlag. 

2007     3. Under Valnötsträdet, Anna Bergenström, Trio Förlag. 
2008     2. A piece of cake, Leila Lindholm, Natur och Kultur. 

                                                
129 Johanna Westlund, ”Från fruktsallad till rock’n’roll isterband”, Svensk Bokhandel, 23/5 
2006, http://www.svb.se/nyheter/fran-fruktsallad-till-rocknroll-isterband (2018-18-01). 
130 Det finns inga källor på vilka bokhandlare eller förlag det rör sig om.  
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2009    1. Vår kokbok, Norstedts förlag. 
  2. Morberg: scenen, livet och konsten att laga mat, Per Morberg, 
 Bonnier Fakta. 
 3. Doktor Dahlqvists och Airams LCHF-Kokbok, Annika Dahlqvist, 
 Optimal Förlag.  
2010 1. Vår kokbok, Norstedts förlag. 
 3. Morberg: scenen, livet och konsten att laga mat, Per Morberg, 
     Bonnier Fakta. 
 5. One more slice: surdegsbröd, pizza, pasta och söta bakverk, Leila  
       Lindholm, Walter and Books. 

2011 Inga kokböcker på topp 5 men på plats 7 ligger Halv åtta hos mig, Bonnier Fakta 

och på plats 9 Den stora matresan, Per Morberg, Bonnier Fakta och på platserna 

10–17 är det även där kokböcker. 

2012   4. Morberg lagar husmanskost, Per Morberg, Bonnier Fakta 

2013  2. Morberg lagar husmanskost, Per Morberg, Bonnier Fakta. 
 4. 5:2 Kokboken: läckra recept på måltider med 100, 200 eller 300  
  kcal, Angela Dowden, (översättning), Tukan. 
2014 1. Sju sorters kakor, ICA bokförlag.  
 2. Morberg lagar husmanskost, Per Morberg, Bonnier Fakta.  

2015                  I topp fem finns ingen måltidslitteratur som stämmer överens med min 

avgränsning men på plats 6 finner vi Sju sorters kakor, ICA Bokförlag och på plats 

20 ligger Leila Lindholms The Fresh Foodie, Walter and Books. 

 

Källa: Svensk Bokhandels årstopplista 2005–2015. 

 

Av topplistan att döma har hälsoböcker, grundkokböcker, bakböcker och Per Morberg-böcker 

varit de mest populära böckerna under 2005–2015. Morberg har toppat försäljningslistorna 

fem gånger, medan de klassiska titlarna Vår kokbok och Sju sorters kakor bara förekommer 

två gånger. Egentligen är det inte så konstigt. Grundkokboken riktade sig från början till 

hemmafrun, vars epok definitivt är över idag. En grundkokbok är idag istället något man får i 

studentpresent, något som finns i varje hem och som erbjuder stöd i den vardagliga 

matlagningen. I grundkokboken finner man alltid pålitliga temperaturer och grundrecept. 

Grundkokboken är dock seglivad i sin försäljning och revideras regelbundet för att hålla sig à 

jour. Den kommer högst troligt att alltid finnas med i utgivningen av kokböcker då det alltid 

kommer att finnas en efterfrågan av grundläggande kunskap som temperaturer vid beredning 

av råvaror och enkla basrecept.  

Per Morberg är däremot en symbol för en rådande trend i samhället: kändisen eller 

”influencerns” inflytande över våra val. Detta är lite draget till sin spets, men i och med 

Morbergs uppmärksammade och populära matlagningsprogram på teve, hans kollektion av 

skärbrädor och förkläden och hans självförtroende blir han en karaktär som uppskattas av 
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kokboksköparna – han är en intressant man som kan lära en att laga ”vanlig” men samtidigt 

ny mat. Att kändisar ger ut kokböcker har varit populärt sedan 2005, men troligen även 

dessförinnan. I en artikel av Sara Djurberg från 2009 nämns dock att den trenden är på väg 

neråt, men att om personen verkligen är intressant finns det efterfrågan, som exempelvis för 

Per Morberg, vars bok i en första upplaga trycktes i 30 000 exemplar och såldes i 200 000.131 

Att just Morberg lyckas ta sig in på topplistan kan ha att göra med att han tagit tillbaka den 

gamla husmoderns orädda sätt i köket. Husmodern fick ofta utföra så kallade ”manliga” 

sysslor som att döda och flå de djur som skulle tillagas. Medan dagens grundkokböcker 

”avmaskuliniserar” i sina recept genom att redigera bort hur man flår ål, styckar hare och tar 

kål på en hummer, så har manligheten istället infunnit sig i kokböcker från Morberg, Plura, 

Jens Linder med flera.132  Det kan även handla om kokboksköparens önskan att få vara 

Morberg eller någon av de andra för en stund. Det är i alla fall vad Lennart Wallander, vd för 

reklambyrån Food & Friends, tror. Han ser att livsstil är den absolut viktigaste komponenten i 

de moderna kokböckerna:  

 
Att ha det härliga gemytet i det stora köket där Dregen och Pernilla Andersson dyker in, och Johan 
Ulvesson står och larvar sig vid spisen. Det är ett lyckat liv, en status som är värd att uppdatera på 
Facebook, så som man skulle vilja visa sin tillvaro mot omvärlden. Kokböckerna är för sällskaps- 
livet vad kärleksromanerna är för romantiken.133 
 

Citatet är från 2012 och det stämmer fortfarande i dag. Det är nog inte ovanligt att ett 

kokboksköp baseras på att maten är ”sociala medier-vänlig” och att den erbjuder tillfälle för 

att kunna dra handen genom håret innan den åker ner i såsen för avsmakning. 

Man ska dock inte glömma att efterfrågan på kokböcker som innehåller enklare recept, 

som Morbergs, även kan bero på att matlagaren söker efter enkla och snabba recept. Intresset 

för mat och matlagning har aldrig varit så stort som det är nu. Samtidigt vill vi lägga mindre 

tid på den – det får inte vara allt för krångliga recept. Om man till exempel söker efter ”lätt 

och snabb matlagning” får man ca 338 000 resultat, på Google.134 Det var inte så många 

kokböcker som man kunde tänka sig, men några har snappat upp detta krav och marknadsför 

sig med titlar som innehåller ord som ”snabbt/snabb”, ”lätt”:  

 

                                                
131 Sara Djurberg, ”Nu bantas det feta utbudet av kokböcker”, Svensk Bokhandel 27/3 2009, 
https://www.svb.se/nyheter/nu-bantas-det-feta-utbudet-av-kokbocker (2017-03-10). 
132 Danius 2015, s. 28–29.  
133 Johan Åkesson, ”Kokboken är vår tids statusmarkör”, Dagens Nyheter 21/5 2012, 
https://www.dn.se/livsstil/kokboken-ar-var-tids-statusmarkor/ (2018-02-28). 
134 Sökning gjord 13/3 2018. 
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Ord 2005–2009 2010–2015 Totalt 

”snabbt/snabb” 9 20 29 

”lätt” 22 13 35 

 

Att det finns ett större intresse för italiensk mat än fransk kan ses i ljuset av detta – att många 

vill ha lätta och snabba recept. Detta kommer jag att återkomma till under rubriken ”Kategori: 

etnisk matlagning”. Den italienska maten har länge kopplats till vardagsmat och enkel mat då 

vi många gånger ”slänger ihop” en pasta när vi är hungriga eller har tidspress, medan den 

franska har förknippats med finrummet och restaurangköken. Fransk mat är ofta 

sammankopplad med ”raffinemang”.135 Den franska maten har därmed blivit stämplad som 

gourmet medan den italienska blir oftare förstådd som rustik.  

För att återgå till topplistan och vad det kan säga om samhället. Bakböcker är 

återkommande i topp 5 under flera år och man kan anta att detta är en långvarig trend. 2009 

titulerades ICA:s grundkokbok Rutiga kokboken med ”hela svenska folkets kokbok” då den 

25:e upplagan kom ut och har sålts i 2,3 miljoner exemplar sedan första utgivningen. Den 

enda kokboken som sålt bättre är Sju sorters kakor, som låg etta på topplistan 2005 och har en 

total försäljning på 3,5 miljoner exemplar sedan första utgivningen 1945. 136  Tacos och 

kladdkakor var i särklass mest klickade recept på Tasteline 2009. Detta kan vara en anledning 

bakom kokboken som gavs ut av Nicotext 2010: Tacokokboken. Tacos och annan 

sydamerikansk matlagning började intressera svensken under 2009; det finns inga kokböcker 

utgivna om ämnet före den tidpunkten i min undersökning, men den fick heller inget 

omfattande intresse. I min undersökning finns endast 16 titlar som behandlar ämnet. En 

förklaring till detta kan vara att vi i Sverige har en så stark och etablerad bild av tacosen 

genom den så kallade ”texmex tacosen”, där ost, gräddfil och gurka har adderats av svenskar. 

Ingen av dessa ingredienser finns med i den autentiska tacosen.  

Som framgår av topplistan börjar det även bli viktigare med avsändare för kokböcker och 

de börjar bli mer skönlitterära i den betydelse att skribentens personliga stil blir viktigare. 

Exempel på det är Leila Lindholms böcker och Per Morberg på Bonnier Fakta, som är två 

starka och personliga avsändare och återkommande på topplistan.  

                                                
135 Metzger 2005, s. 73. 
136 Agneta Ullenius, ”Matnyttig litteratur”, Svenska Dagbladet 16/10 2009, 
https://www.svd.se/matnyttig-litteratur (2018-12-01). 
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Sambandet mellan mat och hälsa är fortfarande stort. Klara Dessers böcker om GI är 

storsäljare hos ICA bokförlag, liksom Sten Sture Skaldemanns fettdiet i kokboken GI noll! 

samt Våra bästa GI-recept av Ola Lauritzon och Ulrika Davidsson, som i oktober 2009 hade 

sålts i 150 000 exemplar.137  Grundkokboken figurerar också på topplistan och ligger på 

förstaplats under 2009 och 2010.  

2.2 Kategori: Hälsa  

I min sammanställning av materialet har jag valt att sortera in kokböcker som innehåller 

allmänna kostråd, dietmat, specialmat och böcker som ger konkreta tips på mat och ätande 

som ska gynna hälsan i kategorin ”Hälsa”. Det är kategorin inom genren kokbok med störst 

utgivning under åren 2005–2015, och den är därmed intressant att lyfta fram. Totalt har det 

getts ut 490 kokböcker, vilket omfattar även nyutgåvor och nytryckningar av tidigare utgåvor. 

Dessa är markerade i bilagorna ”Kokböcker i genre/år 2005–2009” och ”Kokböcker i genre/år 

2010-2015”. Jag har valt att inkludera nytryck för att en nytryckning är en indikation på 

popularitet, då förlaget sålt slut på sin första upplaga och vågar ta risken att trycka nytt. Valet 

att trycka om en upplaga är oftast väl avvägt då förlag helst inte tar någon ekonomisk risk. 

Nyutgåvor å andra sidan är på sätt och vis en egen bok, då de får ett nytt ISBN-nummer och 

eftersom någon typ av revidering eller utökning har gjorts i texten. 

Mellan 2005 och 2015 har utgivningen av hälsoböcker hållit sig relativt stabil med 

undantag för 2008 då det gavs ut 52 titlar och 2011 då det gavs ut 35 titlar. Detta kan ses i 

Diagram 1 nedan.  

 

                                                
137 Agneta Ullenius, ”Matnyttig litteratur”, Svenska Dagbladet 16/10 2009, 
https://www.svd.se/matnyttig-litteratur (2018-12-01). 
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Diagram 1. Utgivningen inom kategorin ”Hälsa” under perioden 2005–2015

 
 

Medelutgivningen har legat på 45 titlar per år. Flera faktorer kan förmodligen förklara varför 

utgivningen minskat under 2011. Det kan exempelvis vara på grund av att Libris 

kategorisering fortfarande följde SAB och att titlar därför blivit väldigt specifikt 

kategoriserade och inte kom med i min sökning. En annan förklaring kan vara ett sjunkande 

intresse för hälsoböcker under 2010 som föranledde förlag att prioritera annan utgivning – till 

exempel böcker om bakning. Sålunda hade kategorin ”Matbröd och söta bakverk” störst antal 

titlar under 2011.  

2.2.1 Sammanställning av förlag som ger ut inom ”Hälsa” 

Det är 120 förlag av totalt 819 förlag som gett ut titlar inom kategorin Hälsa och av dessa ser 

fördelningen ut som följande: 

- Stora kokboksutgivare: fem förlag har gett ut fler än 30 titlar inom kategorin under 

perioden 2005–2015.  

- Medelstora kokboksutgivare: fem förlag har gett ut mellan 10 till 30 titlar inom 

kategorin under perioden 2005–2015. 

- Små kokboksutgivare: 77 förlag har gett ut upp till 10 titlar inom kategorin 2005–2015 

och av dessa har 46 förlag gett ut enbart en titel under dessa år.  

- Egenutgivare: 32 titlar är egenutgivna inom kategorin under perioden 2005–2015 och 

av dessa är det 29 som enbart gett ut en titel under denna period.  
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I gruppen ”stora kokboksutgivare” finner man förlaget ICA bokförlag i toppen med 47 titlar, 

Bokförlaget Forum med 33 titlar, Optimal förlag med 33 titlar, Fitnessförlaget med 32 titlar 

och Bonnier Fakta med 31 titlar. Det är inga små förlag som toppar hälsoutgivningen, men 

många av de stora kokboksutgivarna, om man ser till den totala utgivningen av kokböcker, 

saknas i toppen inom utgivningen av hälsoböcker. Det är i sig inte förvånande då förlag kan 

välja att följa andra utgivningstrender. Vad som däremot är värt att anmärka är att Optimal 

Förlag har en total utgivning på 40 titlar mellan 2005–2015 och 33 av dessa är inom Hälsa, 

vilket därmed betyder att nästan hela deras utgivning under perioden är hälsofokuserad. Detta 

är även sant för Fitnessförlaget som har en total utgivning på 45 titlar under perioden, varav 

32 titlar inom Hälsa. Det är nästan så att man kan säga att Optimal Förlag och Fitnessförlaget 

är renodlade hälsoboksutgivare.  

2.2.2 Fördelning mellan författare inom kategorin Hälsa  

Som jag tidigare nämnt har Måltidsakademiens guide inspirerat denna uppsats i vissa delar. 

De har till exempel en kartläggning av genus inom kokboksutgivningen vilket jag anser är ett 

intressant område även för min undersökning. Ett antagande jag hade tidigt i detta arbete var 

att kvinnor skriver mer om hälsa än män. Detta visade sig stämma, då det framkom att under 

2005–2015 var 200 böcker författade av kvinnor, jämfört med 78 böcker författade av män. 

Jag har även tagit fram siffror för böcker skrivna av ”fler författare”, vilket innefattar böcker 

författade av två eller fler personer. Det kan vara två kvinnor eller fler, två män eller fler, eller 

blandat. Jag har även tagit med ”övriga” vilket innefattar redaktionella böcker och böcker 

översatta till svenska. Antalet böcker som har fler än en författare mellan 2005–2015 är 103 

stycken. Redaktionellt framtagna böcker om Hälsa ligger på 25 stycken och översättningar 

har en total på 87 stycken. Man kan då konstatera att det är övervägande kvinnor skriver om 

böcker som handlar om Hälsa.  

Detta resultat är inte förvånande, då hälsa varit ett ämne tätt sammankopplat med kvinnor 

sedan det växande intresset för folkhälsa på 30-talet. Huruvida kvinnor har blivit föremål för 

skönhetsideal i högre sträckning än män är något som det inte råder enighet om bland forskare 

Det är färre redaktionella böcker inom hälsoböcker än andra kategorier. Kan det bero på att 

läsare vill köpa böcker där det finns en tydlig avsändare bakom bokens innehåll? På denna 

fråga vill jag säga ja. Det är nog viktigt att det finns en person bakom påståenden som berör 

hur man ska äta för att gå ner i vikt och må bra. Personen bör också själv ha provat på dieten 

och kunna påvisa att den har lyckats med metoden och nått målet att gå ner i vikt eller att må 

bättre. Anonyma redaktörer, tidningar, eller företag blir inte lika pålitliga i dessa fall.  
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2.2.3 Sammanställning av ämnen inom kategorin: Hälsa 

Inom kategorin Hälsa har jag gjort en ytterligare indelning av ämnen för att tydligare kunna se 

trender: 

- Sjukdomar/allergier/spec. mat 

- ”Må bra”/hälsosamlivsstil/fokuserat på kroppens inre 

- Råvaror (hälsosamma) 

- Viktfokuserat/viktnedgång (+uppgång) men inte en specifik diet 

- Dieter 

 

Utifrån denna uppdelning så kan man se att det getts ut flest titlar som handlar om dieter med 

en total på 166 stycken. Minst titlar har getts ut om ämnet ”hälsosamma råvaror” med en total 

på 23 titlar. Diagram 2 visar hur de olika ämnenas popularitet har förändrats under åren 

mellan 2005–2015.  

 

Diagram 2. De olika ämnena inom hälsa och dess utveckling under perioden 2005–2015 
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Från diagrammet kan man utläsa att ”Dieter” hade en ökning från 2011 till 2013, då man kan 

säga att det skedde en ”boom”, för att sen dala ganska drastiskt 2015. Titlarna om att må bra 

hade istället en svacka vid 2012 för att sedan återhämta sig 2013 till 2015. Det går att fundera 

över huruvida det är en positiv utveckling eller ej. Visserligen är litteraturen vinklad för att få 

oss läsare att fokusera på att må bra snarare än att gå ner i vikt. Det rör sig dock om att 

påverka, men istället för att räkna kalorier är det motion, supermat138 eller vila som föreslås. 

Kokboksgenren är på många sätt en bruksbok och därmed blir även hälsoböcker bruksböcker, 

eller manualer att köpa och följa för att uppnå det boken utlovar. Det en läsare kan glömma är 

faktagranskning: vi kan lätt köpa en bok som lovar något utan att tänka ett steg längre, och 

istället bara se den snabba/enkla lösningen som utlovas till våra problem eftersom den är 

utgiven av ett stort bokförlag och därmed bär en kvalitetsstämpel. Men det bör 

uppmärksammas att bokförlagen är vacklande i sin faktagranskning. I nummer 1-2018, av 

Svensk Bokhandel, under vinjetten ”Fokus: Hälsa” har Sara Djurberg skrivit en artikel om hur 

vetenskapliga böcker faktagranskas och där man kan läsa om skiftet i hälsobokens innehåll 

från dieter till att vara frisk:  

 
För fem-tio år sedan handlade de flesta dietböckerna om hur vi skulle bli smalare och snyggare. 
Men på sistone har de populäraste kostböckerna fått en ny inriktning: vad vi ska äta för att hålla 
oss friska. […] De här böckerna gå i detalj in på hur maten påverkar vår hälsa genom tarmfloran 
och immunssytemet – med flitiga hänvisningar till forskning och professorer. Men böckerna har 
också fått kritik för att dra för stora växlar på forskningsrön och göra överdrivna påståenden som 
inte har vetenskapligt stöd.[…]. Hur noga är förlagen med att kolla sina fakta? Det visar sig att 
förlagen som SvB pratat med har olika syn på faktagranskning och vad som är okej att föra fram 
under vetenskaplig flagg.139 

 

Böcker som behandlar teori om antiinflammatorisk mat har ökat efter 2015, men ämnet delar 

forskarvärlden. Å ena sidan hävdar flera att man kan påverka bakteriesammansättningen i 

tarmen genom vad man äter och i längden förbättra sitt immunsystem och förebygga 

sjukdomar, å andra sidan menar somliga att det visserligen finns en koppling mellan dålig 

tarmflora och kroniska sjukdomar – men på vilket sätt maten påverkar vårt immunförsvar 

däremot är förhållandevis outforskat.140 Vår tarmflora är komplex och unik och därmed kan 

viss kost ha olika effekter på olika människor enligt Elisabeth Norin, forskare i mikrobiologi 

vid Karolinska institutet. Vidare menar hon att en behandling inte fungerar på alla – i 

                                                
138 Supermat är den svenska översättningen av engelskans superfood. 
139 Jenny Djurberg, ”Hur faktagranskas vetenskapliga hälsoböcker”, Svensk Bokhandel 19/1 
2018, http://www.svb.se/hur-faktagranskas-vetenskapliga-halsobocker (2018-05-03)   
140 Djurberg 2018. 
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synnerhet inte de här kostbehandlingarna.141 Men trots frågetecken kring forskningsrönen 

fortsätter bokförlag att publicera böcker och människor fortsätter att köpa dem. Förlagen gör 

en rimlighetsbedömning av forskningsläget och kontrollerar inte huruvida forskningen är 

testad i RCT-studier142 på människor innan den publiceras, då det saktar ner utgivningsfarten. 

Men enligt Cecilia Viklund, som är förläggare för hälsoböcker på Bonnier Fakta, 

faktagranskas böcker mer under 2018 än under 2013 och mycket gallras ut redan under 

bokidéstadiet.143  

Den så kallade ”Supermat-trenden” – finns den inom kokboksutgivningen, eller är det mest 

något som tidningar skriver och tipsar om? I mitt material finns det som sagt få titlar som 

berör hälsosamma råvaror med en total utgivning på 23 stycken. Det gavs ut fler titlar om 

råvaror under perioden 2005–2010 i jämförelse med 2011–2015 och den nådde sin topp under 

2010. Däremot så behandlar ingen av dessa titlar kända supermat-råvaror som exempelvis 

Gojibär, Gurkmeja, Acaia och Spirulina. Det är däremot vanligt att läsa om dessa i magasin 

och tidningar eller att höra andra prata om dessa och deras positiva påverkan på människans 

kropp. Journalisten och författaren Jay Rayner, restaurangkritiker för Observer,144 har i sin 

bok The Ten (Food) Commandments (2016) ägnat ett helt kapitel åt supermat. Rayner nämner 

Berry Green SuperFood, ett supplementpulver som produceras av märket Amazing Grass som 

ett exempel på tvivlet man bör ha mot supermat: 
 
As the name of the company suggests, the product smells of grass clippings and desperation. The 
packaging hasn’t met a buzzword it didn’t like. It offers ’alkalizing and energizing plant-based 
nutrition’. It contains both goji and acai berries, the supermodels of the superfood world, said to be 
high in mysteriously wonderful antioxidants. It is also ’vegan & gluten free’.[…] (A)ppearantly it 
’supports overall health and wellness’ and ’healthy immune and detoxification functions’. It also 
’includes a probiotic and enzyme blend to support digestive health’. Wow. Sounds great. But hang 
on. Squint slightly and you’ll see there’s a tiny asterisk at the end of each of these terrific claims 
which directs you to another, down at the bottom of the label, in even smaller print: ’these 
statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not 
intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.’ In Short, they have no proof of anything 
they’ve said. None at all. But it all sounds nice doesn’t it?145 

 
Citatet har en viss rivig ironi, men Rayner har en poäng gällande hur lätt det är för företag att 

få ut produkter som egentligen inte visat tillräckliga resultat, eller ens testats tillräckligt och 
                                                
141 Djurberg 2018. 
142 RCT-Studie, Står för randomiserad kontrollerad studie och används för att undersöka 
vilken effekt en ny behandling har på människor. I studien väljs deltagarna ut slumpmässigt. 
Den nya behandlingen jämförs även med en kontrollbehandling, med exempelvis placebo-
preparat, på en kontrollgrupp.  
143 Djurberg 2018.  
144 Jay Rayner sitter också i panelen för BBC Radio 4s program The Kitchen Cabinet och 
medverkar ofta i teveprogrammen The One Show och Masterchef. 
145 Jay Rayner, The Ten (Food) Commandments, London: Penguin Books 2016, s. 110. 
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godkänns av läkemedelsverket. Ett annat exempel är gurkmeja som seglade upp under 2017–

2018 som en av de mest hälsosamma råvarorna för att motverka en mängd sjukdomar. 

Gurkmeja började användas i kaffe, te, shakes, ris mm. tills en läkare konstaterade att 

gurkmejas effekt varierade från människa till människa på grund av magen och tarmarna. En 

del kan ta upp de bra ämnena och en del kan inte göra det. Vilken mängd man ska förtära var 

också varierande. Detta satte ett relativt stopp för hyllningskören och man sökte vidare efter 

en ny supermat att lovsjunga. Naturligtvis är maten viktig för vår hälsa, men som Rayner 

fortsätter att konstatera är mat inte medicin:  

 
Seemingly reputable journalists will confidently tell you that cabbage contains substances proven 
to have ’cancer-fighting properties’. They’ll tell you that chia seeds reduce the risk of heart 
disease, that blueberries can reduce the hardening of arteries and therefore the risk of heart attack 
and stroke. Apparently beetroot can help prevent dementia. Wheatgrass can boost red blood cell 
production. Both chocolate and broccoli can prevent high blood pressure, cardiovascular disease 
and cancer.[…]There are similar claims for pomegranate juice and kale, goji berries and green tea, 
oily fish and garlic. Forget going to the doctor. Stop wasting your money at the chemit’s. Your 
local branch of Whole Foods Market has all the pharmaceuticals you could ever need. It’s your 
dinner that will stop you from dying. This, of course, is true. Your dinner is important in keeping 
you alive, as is your breakfast and lunch. Food is vital to human health.[…] A varied diet, high in 
fruit and vegetables, with a good amount of fibre, and a reasonable balance of carbs to protein, will 
do a superb job of keeping me alive and healthy. But there is no food that behave like 
pharmaceuticals. […] The bizarre thing is that the medical establishment keeps saying this. It 
keeps banging on about it. Cancer Research UK dismisses the term “superfood” as nothing more 
than a marketing gimmick. ’There is not one food that will sort you out cancer-wise’, says Sarah 
Williams, Cancer UK’s health information manager. ’There really is not one thing that will make a 
difference’.146 

 

Särskilt intresse har funnits för medelhavskosten. Under 2005–2015 kom det ut tre böcker 

som specifikt behandlar medelhavskost inom Hälsa: Meganyttig trio – medelhavskost, 

stenålderskost, GI – 160 lättlagade recept för vardag och fest (2005), Bo Hagströms kokbok – 

från mormor till Medelhavet (2009) och LCHF för tjejer – supermaten på medelhavsvis 

(2011). Den första och den sistnämnda blandar in andra dieter. Däremot har det kommit ut en 

mängd böcker om medelhavsmat inom kategorin ”Etnisk matlagning”. Kanske är det på 

grund av framlyftandet av de hälsogynnande egenskaperna inom denna matlagning. Totalt har 

det utkommit 23 titlar om Medelhavets mat i ”Etnisk Matlagning” och då är dessa inte 

landspecifika utan innehåller recept från flera länder runt Medelhavet. Flest utkom under 

2005 då det var 5 titlar. Frågan är om förlag valde att göra en mer generell kokbok om 

medelhavsmat istället för att lyfta fram den som en bok om diet då den skulle nå ut till fler.  

Något annat jag la märke till är att böckerna som behandlar mat anpassad för olika 

sjukdomar och allergier var fler under perioden 2013–2015 än 2005–2012. Under 2005–2012 

                                                
146 Rayner 2016, s. 110-111. 
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varierade antalet mellan 5 och 10 medan det åren därefter låg på 11–14. 2014 var en så kallad 

boom då det utkom 14 titlar.  

Det visade sig i min granskning att böcker med en titel eller fokus på ”diet” minskade 

2015. Som tidigare nämnt var den egentliga boomen för böcker om diet – om man ser till 

antalet – under 2013 då det utkom 24 titlar som handlade om någon typ av diet. Ett exempel 

på en diet som många följt eller följer är GI. Dieter är ofta trendiga en kortare period, innan en 

annan kommer, men intresset för GI dalade aldrig utan har idag blivit mer som en livsstil och 

grenat ut sig i många olika varianter. Varför det är så många som är intresserade av GI kan 

bero på att de författare som har skrivit böcker om dieten lever själva efter den och har påvisat 

en viktminskning. Den blir, tack vare dem, ansedd som en fungerande diet. Två författare som 

stämmer in på detta är Ola Lauritzson och Ulrika Davidsson som gett ut böcker om GI både 

tillsammans och som ensamma författare.  

Samtidigt som det ökade intresset för dieter och böcker om hälsa har det även blivit mer 

vanligt med en utgivning av böcker där olika dieter kritiskt granskas och avslöjas bluffar. Att 

detta sker är inte avvikande utan egentligen ett vanligt utfall vid situationer där produkter, 

dieter eller personer hyllas och undgår granskning. Ett exempel på en sådan bok är 

journalisten Anna-Britta Ståhls bok Bantningsbluffen (2006) där årets trendiga dieter som 

Atkins, Montignac, GI, South Beach och stenåldersdieten döms ut för att de vilar på en osäker 

vetenskaplig grund. Ett annat exempel på denna sorts bok, som förvisso inte handlar helt och 

hållet om hälsa, är Den hemliga kocken (2008) av Mats-Eric Nilsson där han går igenom 

livsmedel som marknadsförs som hemlagade eller hälsosamma men som till större delen 

består av tillsatser och substitut.  

Dietmetoderna avlöser varandra på tidningars löpsedlar. I en Eurobarometer från 2005 - 

2006, som görs av Europeiska kommissionen där 1000 intervjuer görs per land, framgick det 

att Sverige var det land i Europa som hade flest invånare (43 %) som hade gjort en förändring 

i sin kost under året.147 I en artikel publicerad i Aftonbladet 13/10 2015 berättas även om att 

en stor undersökning visar att fyra av tio går på någon slags diet och att en av tio svenskar 

följer flera dieter samtidigt.148 Det är Livsmedelsföretagen som låtit Demoskop fråga 1 387 

svenskar i åldrarna 16 till 70 om deras dietvanor. Marie Söderqvist, vd på Livsmedels- 

                                                
147 Special Eurobarometer 246: ”Health and Food”, European Comission 2014-12-11, 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_246_en.pdf, s. 35. (2019 
-01-04).  
148 Leif-Åke Josefsson, ”Nya trenden: dubbelbanta”, Aftonbladet 13/10 - 2015, 
https://www.aftonbladet.se/halsa/a/zLVP1r/nya-trenden-dubbelbanta/promo (hämtad 28/2-
2019)  
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företagen, menar på att det faktum att flera dieter följs samtidigt, och att det inte bara är en 

diet som dominerar, visar på att människor blivit mer matintresserade och samtidigt mer 

individualistiska.149 Om strävan efter att kombinera två dieter beror på desperation eller att vi 

blivit så dietmedvetna att vi vill prova oss fram på egen hand är en intressant fråga. Ingrid 

Larsson, näringsfysiolog vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, ser att det finns en 

desperation hos de patienter hon arbetar med som lider av extrem fetma. Detta i kombination 

med att de är mycket sårbara och påverkas av reklam och tidningar leder till att de ofta byter 

mellan dieter när de inte minskat några kilon. En annan aspekt, enligt Larsson, är att 

befolkningen generellt sett vill visa vem man är på basen av vad man äter. Ekologisk mat, 

vegetariskt eller någon diet – det vi tillagar, äter eller uttrycker ett gillande för – ser vi som 

värdebyggande och symboliserande för den vi är.150  

Hälsotrenden håller i sig under 2015 och i artikeln ”Expert: Hållbart mattänkande 

framtidens trend” 6/11 2015 rapporteras att experter inom området spår att den kommer 

fortsätta att göra det under längre tid. Mattrender och dieters popularitet växlar dock snabbt 

och svenskarna är trendkänsliga. Man kan se att bakom trenderna finns ett långsiktigare 

konsumtionsmönster, och där är det inte oväntat hållbarhet och hälsa som räknas.151 Enligt 

Demoskopsundersökningar som beställts av industrin och handeln under 2015 visas det att 

dieter har kort livstid och att det oftast handlar om ett par år i rampljuset. Vidare i artikeln 

framgår det att det kommer skifta från att smaken på maten varit det mest avgörande till att 

nyttan för kroppen och hållbart tänkande står i fokus. Det enorma intresse för mat som finns i 

Sverige gör oss väldigt trendkänsliga. Enligt Magnus Kempe, som är analytiker på Kairos 

Future, har mat gått om både musik, mode och inredning som identitetsmarkör. Vidare säger 

han att mat därmed har blivit väldigt laddat:  

 
I år har gluten eller inte varit den stora diskussionen, det finns en bred skala mellan dem som har 
medicinska skäl att äta glutenfritt och dem som tycker sig bli lite bättre av det. Mat har blivit en 
ideologi och en religion. Det är väldigt laddat och en utmaning för branschen.152 

 

Att mat har blivit laddat är väldigt tydligt – kanske mest inom just hälsoområdet. I en 

debattartikel på DN har fem medicinforskare gått ihop och lagt fram ett förslag på ”att en 

                                                
149 Josefsson 2015. 
150 Josefsson 2015. 
151 Katri Svarfar,”Expert: Hållbart mattänkande framtidens trend”, Sveriges Television 6/11 
2015, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/gronkal-eller-insekter-helhetstank-bakom-framtida-
mattrender (2019-01-05) 
152 Katri Svarfar 2015. 
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oberoende aktör, som besitter en bred vetenskaplig kompetens och med uppgift att främja 

vetenskaplighet, granskar innehållet i böcker som sägs vara grundade i forskning och 

vetenskap”.153 Det är inte så att forskarna vill stoppa rätten att skriva och publicera vilka 

texter man vill, men de vill se en hjälp för läsare att få möjlighet att välja de böcker som 

förtjänar att stå bland faktaböcker. De ser att det i nuläget är en del böcker som innehåller så 

många, och så allvarliga, felaktigheter att det kan påverka människors beteende och hälsa 

negativt. Som exempel på detta radar de fem författarna upp sex svar baserade på vad 

forskning säger om några påståenden de stött på i populära hälsoböcker:  

 

- Nej, hälsoeffekterna av antiinflammatorisk kost är inte vetenskaplig belagda. 

- Nej, det är inte klarlagt att tarmflora orsakar psykisk sjukdom som kan motverkas med 

en viss kosthållning. 

- Nej, friska människor får inte surt blod. 

- Nej, man blir inte ännu friskare av att äta enskilda livsmedel. 

- Nej, enskilda livsmedel skyddar inte mot depression, Parkinsons sjukdom eller andra 

neurologiska sjukdomar. 

- Nej, maten i livsmedelsbutikerna är inte så näringsfattiga att den behöver kompletteras 

med tillskott av vitaminer och mineraler.  

 

Forskarna är oroliga för att det kan ske en spridning av felaktiga och ogrundade påståenden 

och att för stora växlar dras på förklaringar som inte har en vetenskaplig grund och som 

därmed blir vilseledande. Det finns en del böcker av denna typ i min studie, som ökade i antal 

efter 2014 – som mest efter 2015 – såsom Happy Food – om hur mat och lycka hänger ihop 

(2017) och Kimchi och Kombucha: Den nya vetenskapen om hur tarmbakterierna stärker din 

hjärna (2018). Det finns dock alltid två sidor av ett mynt och en replik på denna debattartikel 

från Ann Fernholm visar på en del tvetydigheter i deras argument. Fernholm som är fil dr i 

molekylär bioteknik, grundare av Kostfonden samt författare av flera hälsoböcker tycker 

annorlunda. Summerat kan man säga att Fernholm anser att de fem medicinforskarnas 

inställning mot att kost kan få människor att bli friskare är ett hinder för vetenskaplig 

utveckling. Fernholm håller med om att det ofta görs överdrivna hälsopåståenden i böcker, 

                                                
153 Maria Ahlsén, Ulf Ellervik, Mats Lekander, Jessica Norrbom, Carl Johan Sundberg, ”DN 
Debatt: Allvarliga fel i många böcker med råd om kost och hälsa”, Dagens Nyheter 25/2 
2019, https://www.dn.se/debatt/allvarliga-fel-i-manga-bocker-med-rad-om-kost-och-halsa/ 
(2019-03-01) 
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men hon ser inte att detta är värre än när glass och sötad yoghurt var nyckelhålsmärkta. Det 

som hon adderar i debatten är ett ifrågasättande av att använda kvalitetsmåttet: ”hundratals 

forskare”, som används i samband med att medicinforskarna förespråkar de nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR). Istället vill Fernholm att metoderna som används för att 

ta fram råden ska granskas av systemet GRADE154. Istället för att kost och hälsoböcker ska 

granskas noggrannare vill hon att krav ställs på offentliga kostråd.155  

Båda perspektiven är intressanta vinklar på detta ämne och som de fem medicinforskarna 

konstaterar i slutrepliken av denna debatt så bör inte den oberoende granskningen av 

populärvetenskaplig litteratur innebära ett tvång utan en möjlighet när böcker inom 

hälsoområdet gör anspråk på att utgå från fakta och vetenskap. Vidare säger de även att det 

troligen kan finnas positiva effekter med denna hjälp för både läsare, författare och bokförlag. 

Det skulle kunna bli som en konsumentupplysning för köparen.156 Sedan artikeln i Svensk 

Bokhandel om hur faktaböcker granskas i maj 2018 och debatten i DN i år har förlagen 

diskuterat mellan varandra. Bonnier Fakta har exempelvis bjudit in några utvalda förlag och 

personer till ett samtal om förlagens framtida ansvar inom denna utgivning.157 

2.2.4 ”Hälsogurus”, GI-boomen och LCHF  

Idag är hälsa något som det rapporteras mycket om i olika medier. Framförallt förekommer 

ämnet ofta i kvällstidningar/tidskrifter och på sociala medier, där nya rön och riktlinjer 

publiceras kontinuerligt. Detta skapar ett bäst före-datum på hälsogenren och gör den väldigt 

trendkänslig. Ett bra exempel är LCHF-metoden som börjar synas under 2009, då det kom ut 

en titel, medan det 2012 publicerades 19 titlar som handlade om metoden. 2013 gavs det ut 

sju titlar om LCHF, under 2014 fanns det bara ett fåtal titlar och 2015 endast en.  

Förlag kan vara snabba på att sätta ihop en kokbok när en trend uppdagas. Ett exempel är 

Tukan förlag som uppmärksammade att kvällstidningarna började skriva om 5:2-dieten nästan 

varje dag och förstod att där troligen fanns en efterfrågan. Deras 5:2 Kokboken (2013), som 
                                                
154 GRADE är ett graderingssystem som har ett tydligt fokus på risk-nyttoperspektiv. Det är 
en fyrgradig skala från starkt, måttligt och lågt till mycket lågt vetenskapligt underlag. Se 
vidare https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel10.pdf.  
155 Anna Fernholm, ”Forskare avoga inställning mot kosten hindrar utveckling”, Dagens 
Nyheter 18/2 2019, https://www-dn-se.ezproxy.its.uu.se/debatt/repliker/forskare-avoga-
installning-mot-kosten-hindrar-utvecklingen/ (2019-03-01). 
156 Maria Ahlsén, Ulf Ellervik, Mats Lekander, Jessica Norrbom, Carl Johan Sundberg, 
”Granska hälsoböcker för att skilja vetenskap från spekulation”, Dagens Nyheter 25/2 2019, 
https://www-dn-se.ezproxy.its.uu.se/debatt/repliker/granska-halsobocker-for-att-skilja-
vetenskap-fran-spekulation/ (2019-03-01).  
157 Lars Schmidt, ”Det är fult att ljuga (så varför görs det så ofta?)”, Svensk Bokhandel 19/4 
2019, https://www.svb.se/det-ar-fult-att-ljuga-sa-varfor-gors-det-sa-ofta, (2019-05-01).  
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trycktes i drygt 15 000 exemplar (1:a upplagan), sålde slut efter fem dagar.158 Dieten blev 

uppmärksammad även på bokmarknaden – och en succé under 2013, då 3 böcker låg i toppen 

på Adlibris och Bokus försäljningslistor. Samtidigt finns det förlag som ifrågasätter om 

trenden med hälsoböcker kommer att hålla i sig och siar om en mättnad marknad. Trenden ser 

dock inte ut att dala ännu. 

Emellanåt finns det en tendens hos människan att lyssna och för en stund tro på det mesta 

som rapporteras i medierna och då även av så kallade ”hälsogurus”. Ola Lauritzon, Fredrik 

Paulún och Stephan Rössner, har alla tre har skrivit böcker om ämnet och har med hjälp av tv, 

tidningar och internet omvandlats till hälsogurus och namn på varumärken. Märk väl att det är 

tre män som beskrivs som hälsogurus, trots att det är fler kvinnor som skriver om ämnet. Det 

finns kvinnliga författare som skriver om hälsa och som också tar plats i media som 

exempelvis Ulrika Davidsson, Klara Desser eller kändisarna Laila Bagge och Katrin 

Zytomierska, som båda gett ut varsin bok inom hälsa. Alla tre syns i media, men de har inte 

lyfts fram som ”hälsogurus” på samma sätt som Paulún, Rössner och Lauritzon.  

Ola Lauritzson insåg snabbt att det fanns en ekonomisk potential i svenskars oro för 

övervikt, och lanserade 2005 tillsammans med TV4 och Expressen internetklubben ”GI 

Viktkoll” som bygger på att ett antal namnkunniga hälsogurus som svarar på frågor och ger 

råd. På ett år hade 40 000 svenskar tecknat medlemskap i GI Viktkoll och nära nio av tio 

medlemmar var kvinnor med en medelålder på runt 45 år.159 Lauritzson har gett ut 14 titlar 

under tidsperioden 2005–2015.  

Fredrik Paulún inledde sin GI-bana långt tidigare än Lauritzson. Med ett tidigt intresse för 

kost och träning började han studera näringslära på Stockholms Universitet. Idag har Paulún 

ett näringscenter, hälsotester, kostrådgivning, utbildning och en butik med kosttillskott, 

livsmedel och böcker med mera. Redan under 1999 kom hans bok Allt om glykemiskt index, 

som lade grunden för den svenska GI-boomen. Han låg dock före sin tid och både titeln och 

innehållet var för smalt och osäljbart för de etablerade bokförlagen – så han fick starta sitt 

egna Fitnessförlaget för att kunna ge ut den. Allt om glykemiskt index har, enbart i 

pocketformat, sålt över 115 000 exemplar. Totalt hade Paulúns böcker om GI sålt i över 300 

000 exemplar vid 2006.160 Fitnessförlaget har sedan köpts upp av Bonnierförlagen och ligger 

nu under Bokförlaget Fakta. GI har hunnit förgrena sig en del och det finns kokböcker som 
                                                
158 Niklas Strömberg, ”5:2 dieten toppar försäljningslistorna”, Svensk Bokhandel 16/8 2013, 
http://www.svb.se/nyheter/52-dieten-toppar-forsaljning (2018-01-16). 
159 Lars Schmitdt,”Fräls oss ifrån fetman”, Svensk Bokhandel 19/12 2006, 
http://www.svb.se/nyheter/frals-oss-ifran-fetma (2018-12-26) 
160 Schmitdt 2006.  
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förmedlar ren kolhydratskräck medan andra urskiljer bättre och sämre kolhydrater. I min 

studie är 29 titlar av Paulún, och Fitnessförlaget ligger på plats 13 i listan över förlag 

sorterade efter antal utgivna verk under 2005–2016 med 45 titlar.  

Stephan Rössner är ett känt ansikte från Aftonbladets Viktklubb. Han är en erkänd forskare 

och professor med inriktning på övervikt. Han har skrivit många böcker som berör ämnen 

från åderförkalkning till fetma och hälsosam mat. Det var under 1993 som han blev upptäckt 

av förläggaren Dorotea Bromberg och skrev boken Konsten att må bra utan att egentligen 

anstränga sig. Efter det kom det ut 12 titlar till på Brombergs och största succén är Smart 

mat: Stephan Rössners bästa recept (2004) som vid 2006 sålt i 86 000 exemplar. I min studie 

finns det bara två verk som författats av Rössner.  

Två andra som varit aktiva i frågan om hälsosam mat genom minskat intag av kolhydrater 

och fett är kostforskarna David S. Ludwig och Walter C. Willett. De har dock länge varit 

oense om det är kolhydrater eller fett som är den främsta källan för övervikt. Emellertid gick 

de nyligen ihop och gjorde en gemensam genomgång av 40 års forskning och publicerade 

resultatet i tidskriften Science. Där la de fram slutsatsen att kost kan innehålla olika andelar 

fett och kolhydrater, och ändå vara bra – och att olika människor mår bra av olika mat. De är 

även överens om att socker, finmalet mjöl och potatisprodukter bör bytas ut mot 

ovanjordgrönsaker, frukt, ärtor och bönor. Framförallt ska transfetter bort helt.161 Men att 

utesluta råvaror helt är å andra sidan inte något helt hållbart: Ludwig och Willett tar själva 

med ett exempel på ett sådant beslut i sin artikel och pekar på att det ledde till något värre:  

 
A report by the U.S. Senate Select Committee on Nutrition and Human Needs in 1977 called on 
Americans to reduce consumption of total and saturated fat, increase carbohydrate intake, and 
lower calorie intake, among other dietary goals (1). This report, by elected members of Congress 
with little scientific training, was written against a backdrop of growing public concern about diet-
related chronic disease, precipitated in part by attention surrounding President Eisenhower’s heart 
attack in 1955. Even then, the recommendations were hotly debated. The American Medical 
Association stated that ’The evidence for assuming benefits to be derived from the adoption of 
such universal dietary goals as set forth in the report is not conclusive…[with] potential for 
harmful effects.’ Indeed, the lack of scientific consensus was reflected in the voluminous, 869-
page ’Supplemental Views’ published contemporaneously by the committee.162 

 
Frågan om det är fett eller kolhydrater som är boven bakom fetma återkommer ständigt. Det 

är en vattendelare inom hälsogenren, där vi å ena sidan har de som förespråkar mindre 

kolhydrater och å andra sidan de som menar att mindre fett är lösningen. Lösningar som 

mindre storlek på chokladkakor, sockerskatt eller att motivera barn och andra till att bli mer 
                                                
161David S. Ludwig, Walter C. Willett, ”Dietary fat: From foe to friend?”, Science 362:6416 
16/11 2018, http://science.sciencemag.org/content/362/6416/764 (2019-01-03). 
162 David S. Ludwig, Walter C. Willett 2018.  
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aktiva i sin livsstil har föreslagits. En helt annan lösning kommer från Sarah Hyndman, 

grafisk designer, som menar att rätt typografi kan sporra människor till att välja nyttigare 

matval. Det ligger i vårt undermedvetna att plocka de mognaste och rundaste bären, att leta 

efter mat vi vill äta. Fetare och ”syndigare” mat så som chokladkakor tenderar att använda sig 

av ett mer kurvigt och lockande typsnitt på deras förpackningar för att nå vårt undermedvetna 

säger Hyndman.163 I ett experiment frågade hon besökare på Tate Modern och en design- och 

reklamfestival att titta på sex burkar med ”Eat me” skrivet på dem i olika typografiska stilar. 

När de frågades om vilken som såg mest aptitlig ut svarade nästan 80% de två burkar som 

hade de rundaste typsnitten och när de frågades om vilken de borde äta valde 85% de burkar 

som hade den enklaste, tunnaste typsnittet. Allt handlar om marknadsföring och detta gäller 

även för hälsoböcker – omslaget och de typsnitt som används i samband med en titel lämnas 

inte åt slumpen. Om man ser till bokomslagen på de titlar som handlar om LCHF på Libris så 

är typsnittet i de flesta fallen rakt och smalare. Det finns inga mjuka vinklar i någon titel i just 

ordet ”LCHF”, däremot finns det i titlarna Baka med LCHF (2012) där baka är skrivet med en 

snirklig stil och i GI & LCHF Deluxe (2012) där deluxe är skrivet med ett tjockare och 

rundare typsnitt. Det samma gäller de titlar som handlar om GI, där typsnitten är raka och 

smalare, det finns dock en del undantag här. Hyndmans hypotes är troligen även tillämplig på 

formgivningen av hälsoböcker om dieter.  

2.3 Kategori: Etnisk kokböcker 
Svensk matlagning och utländsk eller etnisk matlagning – var går gränsen? Hur enkelt är det 

att dra en gräns mellan det nationella köket och det internationella köket idag? Visserligen 

kan man med säkerhet säga att husmanskost – det är svensk mat. Rickard Tellström skriver 

dock i sin bok Hunger och Törst (2015) att det enda riktigt svenska på en tallrik med 

köttbullar, gräddsås och potatismos är lingonsylten.164  

Idag har vi tillgång till andra kulturers råvaror och recept. Mitt material visar att det är 

uppskattat i Sverige. Utgivningen mellan 2005–2015 innehåller 354 kokböcker om etnisk 

matlagning, i snitt ca 32 titlar per år, vilket utgör 9 procent av den totala utgivningen av 

kokböcker under perioden.  

Under 2008 var utgivningen störst med 46 titlar och 2012 minst då det kom ut 15 titlar. 

Etniska kokböcker är en av de mer populära kategorierna och är en intressant kategori då den 
                                                
163 Kat Lay, ”Using right fonts on labels ’key to obesity’”, The Times 1/5 2017, 
https://www.thetimes.co.uk/article/hidden-message-on-labels-key-to-obesity-cptjxnc2g 
(2019-03-18). 
164 Tellström 2015, s. 140. 
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kan säga något om vårt intresse för omvärlden utifrån ett gastronomiskt perspektiv. Ett 

intresse för utländsk mat har existerat i Sverige nästan lika länge som den svenska 

kokbokspubliceringens historia. En av de första kokböckerna som gavs ut i Sverige handlade 

om mat som kan betecknas som utländsk: Then fantzöske-kocken och pasteybakaren 

(1664).165 I Jonathan Metzgers avhandling I köttbullslandet – konstruktionen av svenskt och 

utländskt på det kulinariska fältet konstaterar han att under perioden 1600–1970 utkom det 

806 kokböcker och 92 av dessa handlade, av titeln att döma, om utländsk mat – vilket är drygt 

11 procent av det totala antalet. Nedan ser vi hur intresset sett ut under perioden 2005–2015: 

 

Diagram 3. Utgivningen inom kategorin ”Etniska kokböcker” under perioden 2005–2015 

  
 

Som tidigare konstaterat är bokmarknaden en trendkänslig marknad. Därmed skulle man 

kunna anta att de kokböcker som publiceras om etnisk matlagning följer trender på 

restauranger och i media, men även läsarnas preferenser. Det främmande är för många 

spännande och för andra skrämmande. När den första kinesiska restaurangen öppnades i 

Stockholm under 1970-talet kan man gissa att den inte serverade autentiska rätter från det 

kinesiska köket, utan snarare en version av den som tilltalade västvärlden. Ett exempel på en 

klassisk kinesisk rätt anpassad för västvärlden är ”General Tsos’ chicken” – vilket är en helt 

                                                
165 Omnämns tidigare i avsnittet ”Kokbokshistoria”.  
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och hållet påhittad rätt för att tillfredsställa den amerikanska befolkningen. 166  Ett annat 

exempel är vår pizzasallad av råriven kål blandad med en vinägrettsås. Sverige är det enda 

landet i världen som serverar detta till pizza, men själva salladen återfinns redan på 1600-talet 

i Holland under namnet kool sla och har dessutom funnits på Balkan och i östra Europa. Men 

pizzasalladen är ett exceptionellt exempel på en rätt som skapats för att öka intresset och 

acceptansen hos en nation för en annans nations mat. Pizzasalladen är även ett exempel på en 

svensk nationellt accepterad rätt. Att kombinationen är unik för Sverige har inte gått förbi 

obemärkt, men dess bakgrund och tillkomst är aningen oklar. Vissa kan berätta att salladen 

bara uppkom runt slutet av 60-talet i samband med att de första pizzeriorna öppnade i landet. 

Andra kan vara mer specifika:  

 
Fram till 1969 var Sverige lika pizzafritt som resten av världen, men just detta år skulle de komma 
att ändras. Då öppnade nämligen en man vid namn Giuseppe Sperandino (sic) pizzerian Piazza 
Opera i Stockholm. Han är ansvarig för att kombinera pizza med en tillhörande vitkålssallad. Av 
någon anledning (förmodligen för att det är gott) spred sig denna trend i en rasande fart, och till 
denna dag är vitkålstillbehöret standard på svenska pizzerior.167 

 

Denna utsaga bekräftas i tidningen Faktums reportage ”Pizzamysteriet” där Ina Lundström 

intervjuar Giuseppes änka och barn. I samma reportage konstaterar även Richard Tellström att 

pizzan har förlorat sin forna status och menar att den idag är typisk fulmat – trivial och enkel: 

”Ingen vill befatta sig med den. Ingen vill forska om pizzans historia. Därför vet man väldigt 

lite om pizzan i Sverige, trots att den är en ganska ny företeelse.”168 Så ett tillförlitligt svar om 

pizzasalladens härkomst kommer vi inte få i denna uppsats. 

Strategier som ”General Tsos’ chicken” och pizzasallad är bra sätt att skapa integrering av 

nya maträtter. Det finns alltid en försiktighet när det introduceras nya kök på marknaden, inte 

minst i kokböckerna där det finns många exempel på förenklade rätter eller svenskanpassade 

rätter. Det finns många kök som ”svenskifierats” för att falla svenskarna i smaken. Några bra 

exempel på kök som skiljer sig från ursprungslandet när de tillagas i Sverige är exempelvis 

det mexikanska köket och det thailändska. Texmex och fredagstacos, thaihaken och 

                                                
166 David Chang, Säsong 1, Episod 6:” Fried Rice”, Ugly Delicious, Netflix, 2018. 
167 Slaktarn (Julia Gummesson), ”Var kommer pizzasalladen från?”, Nöjesguiden 20/9 2015, 
https://blogg.ng.se/slaktarn/2015/08/var-kommer-pizzasalladen-fran, (2018- 12-11); se även 
källa i följande artikel av Ossi Carp, ”Extra allt – historien om den svenska pizzan”; Dagens 
Nyheter, 1/1-2017, https://www.dn.se/ekonomi/extra-allt-historien-om-den-svenska-pizzan/ 
(2019-05-16). 
168 Ina Lundström, ”Pizzamysteriet”, Faktum 28/1 2013, 
https://www.faktum.se/pizzamysteriet/ (2018-12-11). 
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kebabköken, som finns över hela landet, har på många sätt justerats för att uppskattas av den 

svenska befolkningen. 

2.3.1 Sammanställning av förlag som ger ut inom kategorin Etnisk matlagning  

Totalt är det 118 förlag som gett ut kokböcker inom kategorin ”Etniska kokböcker”. Bland 

dessa är uppdelningen mellan stora, medel, små och egenutgivning följande:  

 

- Stora kokboksutgivare: ett förlag har gett ut fler än 30 titlar inom kategorin hälsa 

under perioden 2005–2015.  

- Medelstora kokboksutgivare: åtta förlag har gett ut mellan 10 till 30 titlar inom 

kategorin hälsa under perioden 2005–2015. 

- Små kokboksutgivare: 73 förlag har gett ut upp till 10 titlar inom kategorin hälsa 

2005–2015 och av dessa har 46 förlag gett ut enbart en titel under dessa år.  

- Egenutgivare: 35 titlar är egenutgivna inom kategorin hälsa under perioden 2005–

2015 och av dessa är det 30 egenutgivare som enbart gett ut en titel under denna 

period.  

 
Det enda förlaget som ger ut fler än 30 titlar är ICA bokförlag med en total på 33 titlar. Vid 

sammanslagningen med Massolit 2013 slutade böcker ges ut under ICA bokförlags namn och 

kom istället ut under Massolits. Om man slår ihop dessa två förlags utgivning blir det en total 

på 37 titlar om utländsk mat. De medelstora kokboksutgivarna ligger mellan 11–25 titlar per 

förlag och bokförlaget Parragon ger ut mest inom denna grupp med en total på 25 titlar. 

Efterföljande är Natur och Kultur med 19 titlar. Norstedts och Bonnier Fakta har en utgivning 

på 17 respektive 16 titlar. Albert Bonniers förlag ligger i täten bland de små kokboksutgivarna 

med 8 titlar. Dessa kom ut under åren innan Bonnier Fakta skapades och tog över 

fackboksutgivningen hos Bonnierförlagen. Albert Bonniers utgivning inom den etniska 

matlagningen bestod av Jamie Olivers böcker, en bok om italiensk matlagning, en bok om 

modern asiatisk mat och en om afrikansk mat. Men det mer intressanta är att detta är 

kategorin som har flest udda förlag i sin sammanställning. Med udda menar jag otraditionella 

förlag vilket innefattar även många av egenutgivarna. Det är även många förlag som enbart 

gett ut en titel: 76 förlag, vilket utgör 20 procent av kokboksutgivarna inom denna kategori.   
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2.3.2 Fördelning mellan författare inom kategorin Etnisk matlagning 

Att det är flest översättningar, 116 titlar, inom kategorin ”Etnisk matlagning” kan förklaras 

med att det kan vara enklare och mer kostnadseffektivt för ett förlag att köpa rättigheterna till 

en svensk upplaga, anställa en översättare och en receptgranskare som justerar råvaror och 

mått för den svenska utgåvan, än att hitta en kock/matlagare baserad i Sverige som tillagar 

mat ur det valda etniska köket.  

De som författat näst flest etniska kokböcker är kvinnor som skrivit 81 titlarna. Det är 

många men på det hela taget inte utmärkande då kvinnor gett ut 1 158 titlar totalt. Män som 

skriver om etnisk matlagning utgör den tredje största gruppen, med 68 titlar. Eftersom män 

författat 631 titlar totalt är deras aktivitet inom denna kategori mer framträdande. 

Det är minst antal böcker skrivna av flera författare och övrigt/redaktionella, med 47 

respektive 42 stycken under perioden 2005–2015. En kokbok är ett uttryck för någons 

världsbild och kokböcker om etnisk mat som har syftet att lära läsaren om en annan kulturs 

gastronomi, och det kan vara därför som det är så få kokböcker inom denna genre som är 

redaktionellt framtagna. Globalisering och ökade internationella resor har ökat efterfrågan på 

pålitliga källor när man letar efter det autentiska. Om författaren är en svensk redaktion eller 

om det är en författare som härstammar från det land som maten kommer ifrån har en 

betydelse för läsaren. Denna jakt på det autentiska har blivit trendigare under åren som 

omfattas av denna undersökning. Många vill idag kunna uttrycka sig korrekt om råvaror och 

maträtter och även kunna historien och processen bakom olika råvaror och maträtter. Man kan 

söka sig till det via internet, se matlagningsvideor och läsa recept på en mängd olika 

matbloggar vars avsändare kommer är från hela världen. Böcker författade av övriga har legat 

någorlunda jämnt i utgivningsantal under hela perioden medan de översatta böckerna var fler 

under perioden 2005-2011 än under 2012-2015. Detta kan möjligen bero på att förlagen såg 

att de översatta böckerna uppfyllde köparnas krav på autentisk källa, men i och med en ökad 

efterfrågan på avsändare med en stark historia och/eller anknytning och känt namn så kunde 

inte vilken kokbok som helst översättas och skapa en bra försäljning. 2015 kom det ut 6 

stycken titlar som var översatta, 3 från övriga, 7 av fler författare, 6 stycken av kvinnor och 11 

stycken av män. Att det var störst antal män som gav ut inom kategorin detta år är inte en 

trend: året innan var det 4 böcker författade av män. Emellertid är antalet kokböcker om 

etnisk matlagning utgivna av svenska författare i större utsträckning under de senare åren av 

perioden och detta kan bero på den ökade invandringen eller på att svenska kokboksförfattare 

själva anpassat sig efter efterfrågan och utlovar autentiska recept i sina kokböcker.  
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2.3.3 Sammanställning av ämnen inom kategorin: Etnisk matlagning  

Till skillnad från kokböcker om hälsosam mat där målet är att vi ska bli mer hälsosamma 

handlar kokböcker om etnisk mat om identitet, historia och kultur. Deras syfte är att sprida 

kunskap om andra områdens kulturer och historia. Eftersom mat förmedlar detta på många 

sätt. I vissa delar av världen finns det en stolthet i den egna matlagningen och man värderar 

dess historia, tillagningsmetoderna och även råvarorna. Ett exempel på en sådan del av 

världen är de södra delarna av USA, där bönor får namn efter den familj som odlat dem och 

många av de klassiska rätter som fortfarande tillagas och serveras idag kommer från den 

kunskap som slavarna tog med sig från Västafrika. I Indien ärvs kryddorna ner genom 

familjer och i Italien blir t.ex. recepten på familjens bolognese, foccacia eller själva pastan en 

aktad familjehemlighet. De sätt vi kombinerar smaker och ingredienser på, hur vi tillagar dem 

och även hur vi serverar dem är historiska fragment och kan förstås som utsnitt av en tid. 

Precis som en tids värderingar kan avläsas i konsten, musiken och litteraturen, finns tidsandan 

och de kulturella preferenserna också i maten och måltiden, men i den etniska maten finns det 

även personliga värderingar som går att avläsas.  

I Metzgers avhandling återfinns en kategorisering av specifika nationalbeteckningar som 

göms under etnisk matlagning eller ”utländsk” matlagning. Det är tre kategorierna: de 

centrala, de intermediära samt de perifera kulinariska Andra. Indelningen beror på hur 

frekvent de förekommer i kokboksutgivningen. De centralt kulinariska Andra är i denna 

indelning de nationalbeteckningar runt vilka utgivningen av kokböcker om utländsk mat 

generellt graviterat. De kan beskrivas som sin tids mest uppmärksammade utländska kök vad 

gäller mängden av publikationer och referenser. De intermediära Andra är de näst mest 

omtalade och de perifera är de som ligger i utkanten av den kulinariska kartan i Sverige. 

Metzgers uppdelning visade på att den mest uppmärksammade, omskrivna och centrala Andra 

i Sverige under perioden 1600 – 1970 var Frankrike. 169  Sedan kommer Italien, Kina, 

Wienerköket och USA. De intermediära Andra är Spanien, England, Tyskland, 

Nederländerna, Schweiz, Ryssland, Danmark och Grekland och de perifera Andra innefattar 

den judiska matlagningen, orienten och Sydamerika.  

Indelningen av ämnen och nationalbeteckningar i min egen studie har varit ett huvudbry. 

Gränsdragningen försvåras i och med de många titlar som innehåller flera olika länder, eller 

blandar två kulturellt distinkta produkter så som ”Pasta & nudlar”, eller när en titel enbart 

hetat ”Asiatisk” eller ”Medelhavsmat”. Hur kategoriserar man en sådan bok efter 

                                                
169 Metzger 2005, s. 71. 
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landindelning? Är det Italien eller är det Asien? Därför har jag skapat en rubrik som heter 

”’Världsmat’ – inget specifikt land”. De böcker som har mer övergripande rubriker, så som 

”Medelhavet”, har jag samlat som en grupp och därefter har de mer specifika titlarna 

undergrupperats efter dess länder. Det spännande är att man förhållandevis tydligt kan se när 

en världsdels mat etablerats tillräckligt bra för att kunna alstra mer landsköksorienterade titlar. 

Följande rubriker har jag använt mig av för att sortera bland ämnena:  

 
- Afrikanskt 
- Asiatiskt 
- Japanskt 
- Thailändskt 
- Kinesiskt  
- Koreanskt 
- Indiskt  
- ”Världsmat” - inget 

specifikt land 
- Vietnamesiskt  
- Medelhavet 
- Franskt 
- Grekiskt 

- Italienskt 
- Spanskt 
- Brittiskt 
- Tyskt 
- Mellanöstern 
- Nordiskt/Östersjön 
- Nordamerikanskt 
- Karibiskt  
- Sydamerikanskt 
- Östeuropeiskt 

 
Utifrån den här indelningen har det kommit fram att det i Sverige finns en övervägande 

utgivning av kokböcker som handlar om italiensk matlagning. Med en totalutgivning på 87 

titlar under 2005–2015 är det italienska köket i särklass det mest omskrivna av de centrala 

Andra. Flest titlar, 12 stycken, utkom 2008. Samma år kom det ut 2 titlar om fransk mat, 

vilket är en utveckling som inte kunnat förutses då fransk mat har favoriserats och fungerat 

som en markör för god matlagning och god matkultur sedan 1600-talet fram till tidigt 2000-

tal. 170  Förvisso är den franska maten utbredd och uppskattad inom restaurangbranschen. 

Hemmakocken däremot har troligen funnit det franska tillagningssättets raffinemang 

tidskrävande och ohållbart i en tid då vi jobbar mer och har mindre tid (och ibland lust) att 

laga mat under veckodagarna. Sedan den italienska matens stora genombrott i Sverige under 

1950-talet har den mer ofta än sällan framställts som rustik, jordnära och emellanåt bohemisk. 

Man serverar i det man har, man kan göra en tomatsås på en mängd olika sätt och pastan tar 

max 8–12 minuter att koka. För det är just den råvaran från Italien vi konsumerar mest när vi 

ska äta italienskt – pasta i alla dess former – med matiga såser. Det italienska är enkelt, 

naturligt, det är till och med en lössläppt och ohämmad njutning enligt några, medan det 

franska får symbolisera kulturell förfining, den tuktade och tuktande matkulturen. 171  I 

                                                
170 Metzger 2005, s. 72. 
171 Metzger 2005, s. 75. 
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Metzgers avhandling kan man läsa delar av Timaso Tomblas matguide Kulinarisk vägvisare: 

Italien (1952) där det framgår att måltiden är: ”’en av familjelivets centrala punkter’ till vilka 

familjemedlemmarna samlas, ’inte uteslutande för att intaga den lämpliga kvantitet kalorier, 

som är nödvändiga för människan, utan i allmänhet även för att verkligen avnjuta en 

måltid’”.172 Detta får mig att tänka på Leila Lindholms kokbok One more slice (2010) där hon 

i sin inledning slår ett slag för den italienska måltiden där man ska sitta tillsammans och njuta 

medan man intar en måltid. Vi väljer den italienska maten med dess enkelhet för att det ofta 

inte finns tid för komplexare matlagning, men vi väljer även det italienska sättet att sitta till 

bords för att njuta. Förklaringen kan vara att det finns en vurm för det italienska just nu och 

en förhoppning om att tillagning och intaget av italienska maträtter ska ge oss en känsla av 

kulturen.  

Året då det kom ut minst om italiensk matlagning var 2014 då 2 titlar publicerades. 

Generellt har utgivningen dalat sedan 2009. Orsaken till detta kan antingen vara att 

marknaden blivit mättad eller att det italienska köket och matlagningen har blivit så pass 

etablerad i hemmet och den svenska vardagsmaten att det inte finns en efterfrågan på mer 

kunskap. Vi har tagit steget till att komma på egna recept på köttfärssås, Carbonara eller 

pesto. Den italienska maten har blivit antagen och standardiserad. Se bara till Per Morbergs 

kokbok Morberg lagar husmanskost (2012) där han visar hur man tillagar en rejäl svensk 

husmanskost och har med ett recept på Bolognese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Metzger 2005, s. 76. 
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Diagram 4. Kokböcker om italiensk mat i jämförelse med den totala utgivningen av etniska 

kokböcker 

 
Många gånger är titlarna på de kokböcker som handlar om det italienska köket nästintill 

identiska i sitt innehåll eller i ordval. Följande är några mer påfallande fynd: 

 

• 14 titlar av totalt 86 (16%) innehåller ordet ”pasta”. Det var flest titlar under 2008 (4 st). 

Fyra av 14 titlar består enbart av ordet ”pasta”. 

• 9 titlar av totalt 86 (10%) innehåller namnet på en stad eller region i Italien. Det var 

flest titlar under 2007 och 2013 (2 st).  

• 5 titlar av totalt 86 (≈6%) innehåller pizza. Det var flest titlar under 2013 (2 st). 

• 20 av totalt 86 (23%) innehåller ett italienskt ord (utöver pasta, pizza och risotto). Det 

var flest titlar under 2010 (5 st). 

 

Det näst största ämnet och även ett centralt Andra är ”’Världsmat’ – inget specifikt land” med 

48 titlar. Under 2009 och 2014 kom det ut flest titlar inom ”Världsmat”, 8 titlar. Att det kom 

ut så många under 2014 kan även peka mot den trend som tidigare diskuterats, att vi vill omge 

oss med omvärldens mat i vår vardag i hopp om att få känna oss frånkopplade från vardagen. 

Detta kan även anas i matbutikernas ”Världens mat” – hyllor där märken som Sempre, Kung 

Markatta, Blue Dragon och Santa Maria får allt mer konkurrens från märken som importeras 

direkt från olika länder. Att detta blivit mer vanligt kan bero på allt från att vi söker efter mer 
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genuina maträtter – vi vill laga rätter som de tillagas i ursprungslandet och söker därmed 

råvaror därifrån.  

Två andra matkulturer som är med i gruppen det centralt kulinariska Andra är den 

asiatiska maten, och även det mer specifika japanska köket. Många anser att den asiatiska 

matlagningen har blivit mer populär än den svenska i många fall. Främst kan detta kanske 

kopplas till att det finns ett stort antal restauranger runt om i hela Sverige som serverar sushi, 

ramen, indiskt och thai, för att nämna några få. Enligt Metro var snabbmatstrenden 2011 

thaimat och så kallade thaikiosker öppnades upp i nästan varje hörn. Några år senare skulle 

den asiatiska dumplingen ta över trendstafetten.173 Men inom kokboksutgivningen är det totalt 

77 titlar174 som getts ut om den asiatiska matlagningen – det är 19 färre än utgivningen om 

italiensk matlagning. Svenskar reser mycket och det har lett till att intresset för andra 

kulturers kök har ökat. På senare tid har den svenska befolkningen även fått upp ögonen för 

den vietnamesiska och koreanska matlagningen. Från och med 2013 kom det ut minst en 

kokbok om koreansk matlagning per år (en gavs ut även under 2009) och det finns en del 

restauranger i landet som serverar autentiska rätter som bulgogi och kimchi. Den 

vietnamesiska matlagningen är populär bland restauranger, men i fråga om kokböcker kom 

det enbart ut några få under 2008 och 2009. Den vietnamesiska vårrullen gjord på rispapper 

har blivit vanlig i Sverige. Rispapperet och glasnudlarna, som utgör en del av innehållet, finns 

i standarsortimentet hos butikskedjor som Hemköp, ICA och Coop.  

Andra internationella kök som ingår i de centralt kulinariska Andra är Medelhavet, 

Frankrike och Sydamerika. Under beteckningen ”Medelhavet” ingår kokböcker som 

innehåller recept från hela Medelhavsområdet, och det går därmed att inte sortera in dem mer 

specifikt. Men med denna uppdelning kan vi se att det kom ut något fler kokböcker med 

samlade recept från Medelhavet under åren innan 2010 för att sedan gå in i en dalande trend. 

Detta gäller även för de mer landspecifika kokböckerna. 

Den så kallade texmex-maten har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Texmex är 

mexikansk mat i amerikansk tappning. Under 2011 åt svenskar och norrmän mest texmex i 

hela Europa.175 Idag är det säkert ingen överdrift att påstå att texmex blivit en vanlig rätt i de 

svenska hemmen, kanske lika vanligt förekommande som köttbullar och falukorv. Att det 

                                                
173 Josefin Svanberg, ”Nu finns thaimat i varje hörn”, Metro 28/8 2011, 
https://www.metro.se/artikel/nu-finns-thaimat-i-varje-hörn-1-xr (2019-01-12) 
174 Denna siffra bygger på den sammanlagda summan av ämnena Asiatiskt, Japanskt, 
Thailändskt, Kinesiskt, Koreanskt, Indiskt och Vietnamesiskt.  
175 Andreas Utterström, ”Från Texas till fredagsmys i Sverige”, Dagens Nyheter 1/2 2011 
https://www.dn.se/livsstil/fran-texas-till-fredagsmys-i-sverige/ (2019-02-02) 
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även finns färdiga paketlösningar – som gjorde tillagningen snabb – ökade populariteten, 

menar Anna Burstedt, som forskar om mat och måltider vid avdelningen för etnologi med 

folklivsarkivet vid Lunds universitet.176  Historien om hur texmex kom att bli ett av Sveriges 

mer populära inslag på matborden går inte via kokböckerna utan via en överraskningsmiddag 

på en segelbåt 1988. 177 Lars Olof Mattsson, vd på smaksättningsföretaget Nordfalks skulle bli 

bjuden på middag med familjen av några vänner från Schweiz. Det visade sig vara tacos. 

Företaget Old El Paso hade redan lanserat maten i Sverige, men intresset var inte så stort, och 

Mattsson hade ingen vidare stress när han kom på idén att sälja tacokryddor. Under en 

researchresa till Kalifornien under 1990 upptäcktes jalapeñon och guacamolen som lades till i 

det tilltänkta texmexsortimentet. Det blev en succé och Nordfalks, som idag heter Santa Maria 

hade en tillväxtökning om 20 – 40 procent under några år under 2000-talet. Idag finns det hela 

avdelningar med texmexutbud och Santa Maria kallar sig för Nordens ledande 

smaksättningsföretag. Santa Marias kryddblandningar är fortfarande det som oftast används 

vid tillagning av tacos idag, men det har vuxit fram ett intresse för att tillaga och äta en mer 

autentisk tacos, så som den görs i Sydamerika. Det sydamerikanska köket börjar synas bland 

kokböckerna 2007, men blir mer återkommande närmare 2015. Att det inte ges ut så många 

kokböcker om detta kök kan bero på att texmexen är så pass stark hos så många fortfarande. 

Men i och med kockar som Jonas Cramby och restauranger som serverar mer autentisk tacos 

har svensken börjat inse att det vi kallar för tacos på väldigt många sätt inte är i närheten av 

vad en taco egentligen är.  

Bland de intermediära kulinariska Andra i kokboksutgivningen under 2005–2015 finns 

Afrika, Thailand, Kina, Korea, Indien, Grekland, Spanien, Mellanöstern, Norden/Östersjö- 

området, Nordamerika och Östeuropa. Några av dessa finns med bland de centralt Andra – 

som Thailand, Kina, Indien, Korea, Grekland och Spanien – då de finns med under de 

övergripande kategorierna Asien och Medelhavet. Det har getts ut 15 kokböcker om spansk 

mat, 13 titlar om mat från Mellanöstern, 11 titlar om afrikansk och 10 titlar om grekisk, 

nordisk/östersjöområdets och östeuropeisk. Kokböckerna om den nordamerikanska maten har 

störst ökning i utgivning under åren och kan betraktas som lite mer trendigt än de andra 

köken. Annars föreligger det en liten ökning för östeuropeiskt, mellanöstern, spanskt och 

afrikanskt samt ingen förändring eller en liten nedåtgång för de andra. I Metzgers fortsatta 

sammanställning var Spanien, England, Tyskland, Nederländerna, Schweiz, Ryssland, 

                                                
176 Utterström 2011. 
177 Utterström 2011. 
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Danmark och Grekland de ”intermediära Andra”. 178  Det är en del likheter mellan 

uppskattningen av de olika kökens popularitet under hans period och under min. Det har inte 

skett någon radikal förändring i antalet utgivna titlar om dessa kök. Men Metzger har grundat 

sin kategorisering på värdeomdömen från författare och jag har indelat efter antalet titlar. 

Antalet utgivna titlar kan dock återspegla värdeomdömen – om ingen eller om bara få skriver 

kokböcker om området så anses nog inte deras mat tillräckligt intressant för att dokumenteras 

och spridas vidare här i Sverige.  

De perifera kulinariska Andra i min sammanställning är Vietnam, England, Tyskland och 

Karibien. Att England, Tyskland och Karibien befinner sig i periferin av den etniska 

kokboksutgivningen framstår inte som avvikande. England är mycket känt för sin afternoon 

tea, och det finns många bakböcker om detta – men dessa är just bakböcker och ingår i 

kategorin nedan (”Matbröd och söta bakverk”). Annars är inte England särskilt känd som ett 

kulinariskt kök: det är mycket friterat och matiga pajer, stekar och så kallade ”full english 

breakfast” som innehåller ugnsbakade tomater, bönor på burk, korv och en sladdrig skiva 

toast. Det tyska kökets anseende liknar lite Englands. Vi har inte sällan en uppfattning om att 

det enbart serveras korv och sauerkraut eller wienerschnitzel där. 179  Karibien är bara 

representerad i en kokbok – och det är riktigt smalt. Kokboken kom ut under 2010 och det 

finns recept att hitta på nätet, SvD och Allt om mat. Den karibiska maten har ofta söta smaker, 

det är mycket fokus på fisk och hetta. Den är även underrepresenterad här i Sverige, möjligen 

på grund av att den innehåller smakkombinationer som inte fungerar för oss eller för att vi 

inte exponerats för den i någon större utsträckning. I Metzgers sammanfattning var den 

judiska matlagningen, orienten och Sydamerika de områden som befann sig längst bort i det 

svenska matintresset.  

Låt oss nu vända blicken mot Sverige och Norden. År 2004 skrev tolv nordiska kockar ett 

manifest för det ”Nya Nordiska Köket” och hävdade att det nordiska köket kan mäta sig med 

de bästa köken i världen, tack vare sin smakrikedom och egenart. Kockarna försökte inte tävla 

mot de mer ”centrala Andra” köken som Frankrike, Italien eller Asien – målet var snarare att 

bekämpa den globala snabb- och skräpmatskulturen som, enligt författarna, utgör ett hot inte 

bara mot vår hälsa och kulturella integritet, utan även mot mångfalden och hållbarheten på vår 

                                                
178 Metzger 2005, s. 87–96.  
179 Wienerschnitzeln är inte ens en tysk rätt, utan tillhör det österrikiska köket. 
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planet.180  Från starten var en av de bärande idéerna att engagera så många människor som 

möjligt i arbetet med att definiera det nordiska köket:  

 
Ny nordisk mat är mat tillredd med omsorg och fokus på smak och mångfald, bortglömda sorter 
och raser, gamla tillagningsmetoder och nya idéer i köket. Det nya nordiska köket är det vi 
tillsammans gör det till och med nordiska resurser och kulturellt kapital bidrar vi för egen del till 
en bättre värld. Visionen avspeglas nu överallt från exklusiva gourmetrestauranger till 
skolmatsalar och privata kök. Lokala rätter, regionala varianter av frukt och grönsaker, och 
nationella mattraditioner vinner terräng igen, men med en ny och starkare profil. I en allt mer 
globaliserad värld söker folk efter sina rötter för att vara bättre rustade att möta världen.181 

 

Ett år senare införde Nordiska ministerrådet Ny nordisk mat på den politiska agendan, och har 

sedan dess arbetat med en satsning på att utveckla konceptet från vision till livsstil. Om vi ser 

till kokboksutgivningen har det inte varit en stor utgivning om det nordiska köket inom 

kategorin etnisk matlagning, men det är inte så konstigt då denna typ av mat i stor utsträck- 

ning blir ett stråk inom kokböckerna i kategorier som ”Vardagsmåltid” eller ”à la carte”. 

Främst ser man det ökade intresset inom kategorin ”Regional matlagning” där det 2005–2015 

publicerades 164 titlar, med en boom under 2015 då det kom ut 24 titlar. I länder som Italien 

och Frankrike har det funnits stolthet över den nationella matkultur, något som fram tills nu 

saknats i Sverige. Fler kokböcker skrivs om den svenska maten och kockar som den nu 

bortgångne Tore Wretman, Magnus Nilsson, Niklas Ekstedt, Elisabeth Johansson, Tina 

Nordström och Karin Fransson och sätter Sverige på den kulinariska kartan, och många av 

dem har introducerat den svenska maten i finrummet. Den minskade utgivningen av etniska 

kokböcker kan ha att göra med att vi blivit mer uppmärksamma på det vi har i vårt eget land 

såväl recept som råvaror. Den ökade medvetenheten om vikten av hållbarhet kan även ha 

bidragit till att vi blivit mer ansvarstagande när det gäller att handla närproducerat och efter 

säsong.  

 

 
 

                                                
180 Nordiskt samarbete, ”Vad är ny nordisk mat?”, 
https://www.norden.org/sv/information/vad-ar-ny-nordisk-mat (2018-12-11). 
181 Nordiskt samarbete, ”Vad är Ny nordiks mat?”, 
https://www.norden.org/sv/information/vad-ar-ny-nordisk-mat (2018-12-11). 
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2.4 Kategori: Matbröd och söta bakverk 
Matbröd och söta bakverk är den tredje största kategorin inom kokboksutgivningen i Sverige 

under 2005–2015 med en total på 372 titlar. Då är inte titlar om desserter inräknade – om så 

vore fallet skulle kategorin nå en total på 539 och utklassa hälsoböckerna. Det är intressant att 

se att den här kategorin är så pass populär, med tanke på svenskens starka intresse för att vara 

hälsosam. Kategorin når en boom i mitten av undersökningsperioden (2009) då utgivningen 

går från ett medeltal på 20,5 titlar per år, till 56 titlar under 2009 och för att sedan ligga på 

mellan 33–52 titlar de nästkommande åren.  

 

Diagram 5. Utgivningen inom kategorin ”Matbröd och söta bakverk” under perioden 2005–

2015 

 
 

Kategorin överskrider utgivningsantalet inom kategorin ”Hälsa” under 2009. Nedan i 

Diagram 6 kan man se att hälsa dominerar i utgivningen under 2005–2008, men att det under 

2009 händer något, och att bakböcker ligger nästan jämsides i utgivningen åren efter. Den har 

till och med en ytterligare topp under 2011.  
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Diagram 6. Utgivningen inom kategorin ”Matbröd och söta bakverk” i jämförelse med 

kategorin ”Hälsa” mellan 2005–2015. 

 
 

Leila Lindholm är idag en av Sveriges mer kända kokboksförfattare och har flertalet 

teveprogram bakom sig. Det första programmet ”Leilas mat” sändes 2006 på TV4, och året 

efter ledde hon programmet ”Leila Bakar” som började sändas 2007 och det fick en andra 

säsong 2008. Efter detta har hon lett programmet ”Leila bakar i Frankrike”, ”Leila på landet” 

och ”Leilas jul”. Lindholms första kokbok Leilas middagstips gavs ut 2004 av Natur och 

Kultur i samarbete med TV4. Hennes andra kokbok Leilas guldkant på vardagen (2006) gavs 

också ut på Natur och Kultur. Båda är kokböcker som innehåller såväl mat som dessertrecept. 

Därefter blev Leila Lindholms innehåll mer fokuserat på bakning och desserter. Efter den 

tredje kokboken A piece of cake, som kom ut 2008, även den på Natur och Kultur, började 

hon att ge ut kokböcker på sitt eget nystartade förlag Walter & Books. Man kan anta att Leila 

Lindholm hade blivit ett så pass starkt varumärke att hon kunde stå på egna ben. Hon öppnade 

butiken ”Leila’s General Store” under 2011 där hon säljer köksredskap i pastelltoner som hon 

gjorde populära via sina teveprogram. I Bonnier Broadcastings årsrapport för 2007 kan man 

läsa sig till att ett av de mest populära programmen på TV4 var ”Leilas jul” där 1,8 miljoner 
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såg något av programmen.182 Strax innan jul det året lanserades även hemsidan recept.nu med 

Leila som främsta ambassadör. Sajten hade redan före nyår mer än tio miljoner visningar på 

recepten – kladdkakor och lussebullar toppade listan för 2007 års mest populära recept.183 

Leilas och även Per Morbergs teveprogram, är två exempel på specialintresseprogram som 

lyckats väldigt bra. Detta förklarar programchefen på TV4 Linda Grahn med:  

 
Vi vill personifiera kanalen. Leila Lindholm och Per Morberg, de som leder våra matprogram, är 
två bra exempel. En del av framgången med just de programmen är att de båda programledarna är 
väldigt karismatiska och gör sina matprogram till en kombination av mat och lifestyle. […] tittarna 
känner att de nästan vill vara den där Per med alla sina barn och sitt underbara hem, eller Leila 
som bakar så fantastiskt. Leila, till exempel, blir en helhet. Sitter man i tv-soffan går man i gång 
lika mycket på det hon gör, som på hennes örhängen eller rosa bunke eller tårtfat på fot. Vi vill ha 
passionerade programledare och Per är ett bra exempel. Han är excentrisk och brinner för 
matlagning. Han är ju både kock och skådespelare. Programmen med de båda blir en helhets- 
upplevelse, inte bara lagande i ett kliniskt tv-kök.184 
 

Linda Grahn menar att tv-tittarna vill vara som Leila, de vill anamma en ”Leila-livsstil” med 

vackra bakverk och rosa bunkar. Man kan även se hur stort inflytande Leila har, när hon 

gjorde en omsvängning och bytte ut extra socker och smör i bakningen i sin sjätte kokbok The 

Fresh Foodie (2015). De söta kakorna hade bytts ut mot vegetariska, veganska, gluten-

,laktos- och äggfria recept. Leila beskriver boken själv som: ”En ny receptbibel för alla som 

vill leva en aktiv livsstil och äta mat utan tillsatser lagad på naturliga ingredienser”. 185 

Personligen har jag länge uppskattat Leilas motstånd till hälsohetsen, men i och med denna 

förändring ställde hon sig till ledet. Man kan även se i tabellen ovan att det skedde en 

minskning i utgivningen av kokböcker om matbröd och söta bakverk 2015. Utifrån det stora 

antalet tevetittare för hennes program, och det ökade antalet utgivningar åren efter TV4 

började sända dem, kan man anta att Leila Lindholm är en trendsättare inom kokboksgenren. 

Då hon troligen är en anledning till att medier började skriva mer om bakning och att fler 

därmed började baka och, slutligen att fler förlag började ge ut kokböcker om bakning.  

                                                
182 Bonnier Broadcastings årsrapport från 2007, Årsberättelse 2007, Stockholm: Tv4-gruppen 
2007, 
https://www.bonnierbroadcasting.com/siteassets/bonnierbroadcasting.com/media/dokument/i
nfosidor/arsrapporter/2007---tv4_2007_swe_web.pdf. 
183 Årsberättelse 2007. 
184 Årsberättelse 2007. 
185 Elin Gunnarsson, ”Nu bakar Leila sött utan socker”, Expressen 8/5 2015, 
https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/nu-bakar-leila-sott-utan-socker/ (2019-02-26) 
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2.4.1 Sammanställning av förlag som ger ut inom kategorin Matbröd och söta bakverk 

Totalt har 116 förlag gett ut böcker inom denna kategori. Nedan följer uppdelningen av 

förlagen efter deras utgivning inom Matbröd och söta bakverk:  

 
- Stora kokboksutgivare: två förlag har gett ut fler än 30 titlar inom kategorin Matbröd 

och söta bakverk under perioden 2005–2015.  

- Medelstora kokboksutgivare: åtta förlag har gett ut mellan 10 till 30 titlar inom 

kategorin Matbröd och söta bakverk under perioden 2005–2015. 

- Små kokboksutgivare: 60 förlag har gett ut upp till 10 titlar inom kategorin Matbröd 

och söta bakverk 2005–2015 och av dessa har 32 förlag gett ut enbart en titel under 

dessa år.  

- Egenutgivare: 46 titlar är egenutgivna inom kategorin hälsa under perioden 2005–

2015 och av dessa är det 41 som enbart gett ut en titel under denna period. 

 

I toppen av utgivningen ligger Tukan förlag och ICA Bokförlag. Tukan har övervägande en 

utgivning av översatt litteratur. Detta kan dels förklara det större antalet översättningar som 

presenteras nedan och dels den höga utgivningstakten som ligger på ett medelvärde på 5 

bakböcker om året.186 Att ge ut en översatt bok kan som tidigare konstaterat generera en 

snabbare utgivningsprocess, framförallt när det gäller skönlitteratur då boken oftast bara 

behövs översättas, men om man ska ge ut en bra kokbok som är översatt med pålitliga recept 

kan det bli en knepigare historia. För det blir ännu viktigare med receptgranskning i 

bakböcker då ett lyckat slutresultat är beroende av korrekta mått när det kommer till 

ingredienserna. Till exempel går vissa råvaror inte att få tag på i Sverige. Då måste man ändra 

dessa till liknande och vid näringsberäkning måste man anlita en dietist för att räkna om 

värden. För bakböcker kan det vara så att man måste mäta om råvarorna då exempelvis mjöl 

mals på olika sätt i olika länder, och därmed får olika densitet.   

ICA Bokförlag gav ut Sveriges mest sålda bakbok Sju sorters kakor (1: a utg. 1945), men 

även den klassiska grundkokboken Rutiga kokboken (1:a utg. 1980). Båda två hamnar 

fortfarande på topplistorna, men i och med uppköpet av Massolit gavs de ut under Massolits 

namn. Hädanefter kommer Norstedts att vara förlaget som ger ut Sju sorters kakor och Rutiga 

kokboken då Storytel, som gick ihop med Massolit 2015, köpte upp Norstedts under 2016 och 

därmed tog över utgivningen av fackböcker. 
                                                
186 Tukans totala utgivning av kokböcker ligger på ett medelvärde av cirka 18 böcker per år.  
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Det är dock de små kokboksutgivarna som dominerar i antal inom denna kategori. Trots 

det tycks det inte vara en lönsam genre för dem, då lite mer än hälften har gett ut en bok under 

tio år. Bland dessa finns förlag som dock är stora inom andra utgivningar, såsom Printz 

publishing, vilka är ledande i ”feel good”-litteratur, eller Bokförlaget Forum, som är ett 

Bonnierförlag, men har en bred utgivning inom fackböcker. Bokförlaget Prisma, Pagina 

Förlag och Ordalaget är alla stora kokboksutgivare om man ser till deras hela utgivning inom 

kokboksgenren. Sedan finns även förlag som Lind & Co, som snarare är ett historiskt och mer 

akademiskt förlag, eller Rabén & Sjögren som är Norstedts barn- och ungdomsförlag. 

Förlaget Harlequin, som är ett förlag mer känt för sin massproducerade romance-litteratur, har 

också gett ut en kokbok om bakning.  

2.4.2 Fördelning mellan författare inom kategorin Matbröd och söta bakverk 

Denna kategori har en övervägande majoritet av kvinnor som författare, med ett totalantal på 

153 titlar. Det näst mest förekommande är översättningar med 86 titlar. Sedan kommer fler 

författare med 54 titlar, män med 46 titlar och övriga/redaktionella böcker med 33 titlar.  

Det är lätt att hamna i tankebanan om att denna fördelning inte är förvånande, då det känns 

som att kvinnor är de som bakar eller har ett större intresse för bakning. Men så är det ju inte 

riktigt. På senare år har många män hamnat i rampljuset och i teverutan med sin bakning och 

sedan gett ut kokböcker om bakning. Män som Roy Fares, Sebastian Boudet, Daniel Roos och 

Magnus Johansson. Även Magnus Nilsson, en av Sveriges mest kända kockar, bakar enligt 

nordiska recept. Han har även skrivit en bok om nordisk bakning, som kom ut 2018 och på ett 

det engelska förlaget Phaidon.187 Antalet manliga författare har även ökat med åren inom 

genren. Från 1–4 författare per år mellan 2005-2008 ökade antalet män till 7-8 stycken per år 

under 2009-2010, för att visserligen minska igen under de tre kommande åren. Det föreligger 

dock ett ökat antal från och med 2014 då 7–9 författare skrev per år. Med teveserier som 

Dessertmästarna eller Hela Sverige Bakar blir bakning mindre könsbundet. Emellertid är det 

i materialet ganska tydligt att män skriver mer om bakning av matbröd än om söta bakverk. 

Dock kan detta möjligen komma att skifta i och med Roy Fares intåg på marknaden med sina 

amerikanska, pråliga och söta bakverk, om han blir lika inflytelserik som Leila Lindholm. 

Om man ska se på utvecklingen hos de kvinnliga författarna har antalet legat mellan ca 10–

15 stycken varje år förutom 2009 då det var 30 kvinnliga författare. Det är det högsta antalet 

kvinnliga författare inom alla genrer det året. Det näst högsta antalet ligger på 12 stycken, då 

                                                
187 The Nordic Baking Book av Magnus Nilsson, utgiven på bokförlaget Phaidon 2018. 
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inom Hälsa. Annars är det endast ett annat år där antalet kvinnliga författarare är så många 

inom en genre, och det är 2014 då 30 författare var kvinnor inom Hälsa.  

Att det är så få redaktionella kokböcker om bakning kan kanske vara på grund av att 

läsaren inte efterfrågar anonyma bakböcker, som saknar ett tydligt namn bakom boken. 

Antalet har varit relativt lågt under hela perioden och aldrig överstigit fyra. Man kan undra 

om det någonsin varit en trend för den redaktionella utgivningen.  

2.4.3 Sammanställning av ämnen inom kategorin: Matbröd och söta bakverk 

De böcker som innehåller bakning av matbröd samt söta bröd – generella kokböcker, eller 

böcker som kan liknas med en grundkokbok för bakning – var ett överlägset ämne med 120 

böcker publicerade under perioden. Det näst populäraste ämnet var matbröd/brödbakning med 

52 titlar, och efter det kom böcker som handlade om muffins med 44 titlar. Detta pekar mot 

att det finns en trend inom utgivningen av bakböcker och det är i form av den generella 

grundkokboken för bakning. Den generella kokboken, eller bakboken, är inte bara störst i 

antal under hela perioden, utan även under många specifika år. Det var en något lägre siffra i 

början av perioden men den låg bland de mer utgivna ämnena på cirka 5 titlar per år. Därefter 

skedde ett relativt stort hopp mellan 2008–2009 där utgivningen gick från 5 till 12 utgivna 

titlar. Detta håller sedan i sig fram till 2015 och utgivningen rör sig mellan 12–16 titlar per år.  

En annan trend, som förvisso inte håller i sig lika länge som den med generella 

kokböcker, är titlar som handlade om muffins och cupcakes. Det är tydligt att det blev riktigt 

trendigt under 2010–2011 då antalet i utgivningen gick från 4 till 10 titlar på ett år. Trenden 

började bli populär redan under 2010 i medier, men syns först i kokboksutgivningen under 

2011 då det kom ut 7 titlar om cupcakes, men även några om muffins. Däremot var det nästan 

enbart titlar om cupcakes under 2012, då 6 titlar kom ut om ämnet, och en om muffins. Detta 

håller i sig under 2013 och 2014, men under 2015 ges det inte ut någon titel om muffins eller 

cupcakes. Samtidigt som inresset för cupcakes ökade började även hybrider dyka upp. Ett 

exempel är kallade ”cakepops”, som till utseendet är lika estetiskt söta som cupcaken, men 

som är gjorda av sockerkaka som man kramar ihop till en boll och sätter på en pinne och 

sedan doppar i choklad. Mellan 2011–2015 kom det ut minst en titel om dessa per år.  

Under 2012 började det även talas om det franska bakverket macaron eller ”makaron”, 

som den svenska omskrivningen lyder. Den toppade listan över trendiga bakverk. Intresset 
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kring macaron föddes ur Sofia Coppolas film om Marie Antoinette.188 Filmen kom dock ut 

redan under 2006 och under det året finns det inga titlar om bakverket i min undersökning. 

Däremot kan förlagen ha uppmärksammat trenden när den amerikanska teveserien Gossip 

Girl lät det franska bakverket bli riktigt omtyckt av en av seriens huvudkaraktärer. Den lilla 

mandelmarängkakan med fyllning, som oftast bakas i pastellton, ingick i verk under 2011 då 

det kom ut flest titlar (5 stycken), varav en del av kokböckerna enbart innehöll recept på 

macarons. Under 2012, 2013 och 2015 kom det också ut titlar om detta bakverk, men titlarna 

innehöll även andra bakverk som cakepops eller Whoopies. Bakverket Whoopies är en 

amerikaniserad version av macaronen. Den är lite större, lite sötare, görs med en typ av kaka 

lik den amerikanska ”cookien” och har mer fyllning, ofta prytt med strössel.  

Den franska trenden inom bakverk höll i sig under 2013. Vårt intresse för det franska 

inom bakning kommer troligen delvis från Sébastien Boudet som hade börjat lära det svenska 

folket att baka franskt och surdeg i Nyhetsmorgon på TV4189, men vars bakbok kom ut på 

marknaden ett år senare. Bland bakböckerna under 2013 syntes det inte någon titel som enbart 

framhöll den franska bakningen. Tvärtom var det istället ett stort utbud av böcker som 

handlade om det amerikanska bakverket cupcake, som tidigare nämnt.  

Småkakor blev också framhållna som trendiga i media under 2013, och trenden höll i sig 

under näst följande år. Under en längre tid var småkakor ointressanta: det skulle vara jättelika 

muffins eller de mindre cupcakes som gällde på fik, inte ens i hemmaköket var det många 

som intresserade sig för småkakan. Birgitta Rasmusson, en av Sveriges kakkunnigaste 

personer, som har en bakgrund inom ICA provkök och arbetat med Sju sorters kakor, har i en 

intervju berättat om revisionen av boken som gjordes 2005 inför 60-årsjubileumet då en 

revision genomfördes. Där och då var det inte många som trodde på att någon skulle ha tid att 

baka småkakakor i framtiden. Men bakning har blivit populärt igen, inte minst genom 

teveprogrammet ”Hela Sverige bakar”. Det är ett nyvaknat intresse för det historiska arv som 

bakverk ger uttryck för, som finska pinnar och bondkakor, men det kommer även nya 

bakverk. Att bakning skulle bli populärt igen är ett intressant fenomen, men inte förvånande 

menar Rasmusson. Traditionen med att forma och garnera bakverk har blivit hypertrendigt 

och historiskt sett har man i Sverige alltid velat äta något till kaffet. Samtidigt har det rått ett 

intresse för tapas i form av småplock, och kakorna har blivit det svenska sättet att tolka det, 

                                                
188 Elaine Sciolino, ”Fads Aside, the Perfect Macaron Is Timeless”, The New York Times 22/7 
2013, https://www.nytimes.com/2013/07/24/dining/fads-aside-the-perfect-macaron-is-
timeless.html (2019-05-05). 
189 Han har varit återkommande i programmet sedan 2010.  
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enligt Rasmusson.190 Vad hon troligen syftar på är att det blivit mer vanligt att bjuda på flera 

olika småkakor som en buffé. Att baka kan vara roligt och även avstressande och det är ett 

skapande som ger ett resultat att vara stolt över. Det kan också ses som den nya lyxen är att ta 

sig tid. Att bjuda på hembakat kan också ge pluspoäng i den sociala samvaron och signalera 

omtanke om gästen. Sju sorters kakor låg, som tidigare nämnt, på topp 5 listan både 2005 och 

vid 2014.  

Under 2013 dök det även upp ett annat trendigt bakverk som titulerades ”Cronut”. Det är 

en korsning mellan croissant och donut, därav namnet. Cronuten blev väldigt snabbt något 

alla ville smaka på, lägga upp bilder på och bagerierna ville sälja den. Det är även ett 

ypperligt exempel på två trender som går ihop och skapar en supertrend – i detta fall det 

franska köket och det amerikanska köket. Cronuten var även en av de första hybrid-bakverken 

och skapade ett intresse för att uppfinna andra hybrider. Detta är dock något som är stort i 

USA och har inte riktigt hittat till Sverige. Vi har dock några bakverk som årligen ges 

hybrider. Det är semlan och lussekatten som brukar få olika skepnader varje år, men det är 

inget som dykt upp i någon kokbok om bakning.  

En trendspaning som gjordes av tidningen Hembakat för 2015 var den ”nakna” tårtan, 

vilket betyder att tårtans bottnar och fyllningen emellan inte täcks och förblir därmed synliga. 

Man tror även på att kokosbollen eller gräddbullen ska slå stor under året, samt det franska 

bakverket Eclair sias som en trend. En annan trend är ombre-teknik vilket även den är en 

tårtdekoreringsteknik där man låter marängsmörkräm, smörkräm eller frosting gå gradvis från 

ljust till mörkt.191 Inget av detta syns bland årets titlar om bakning men det är, som tidigare 

konstaterat, inte oväntat då bokutgivningens ämnen inte håller samma förändringstempo som 

samhället och är inte lika snabbfotade som medier vars fokus ligger på steget ”Product news” 

inom trendutveckling eftersom de skriver om just nyheter.192  

Något annat som jag vill nämna, för att det är bra exempel på ämnen som inte lyckas bli 

trendiga, är de titlar om hälsosam bakning som började dyka upp 2009 med 2 titlar. Året 

därefter utkom en bok som handlade om LCHF, vilket under samma år var det största ämnet 

inom hälsa. Året efter det kom det inte några fler, och detta höll i sig, troligen för att de som 

intresserar sig för bakning inte ser att den ska vara nyttig utan syndig. Eventuellt beror det 

                                                
190 Ingrid Eriksson, ”Kalasläge för småkakor”, Svenska Dagbladet 21/11 2013, 
https://www.svd.se/kalaslage-for-smakakor (2019-02-26). 
191 Anna Nordh, ”Trendigaste bakverken 2015”, Hembakat 29/1 2015, 
https://tidningenhembakat.se/artiklar/trendigaste-bakverken-2015/ (2019-02-26). 
192 Vejlgaard 2008, s.21.  
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också på att mentaliteten gällande att baka och äta kakor är något man unnar sig när man varit 

nyttig vid andra tillfällen.  

Av de artiklar jag hänvisar till framgår ett antal trender. Frågan är om de är lika 

framträdande inom kokboksutgivningen. Man kan konstatera att förhållandevis många 

faktiskt är det, både småkakan, macaronen, cupcakes, muffinsen, cakepops och whoopis har 

alla varit ämnen för bakböcker. Men många saknas. De trender som spås för 2015 finns inte 

med bland titlarna och den onekligen populära cronuten har som tidigare konstaterat ingen 

egen bok på den svenska marknaden. Men det gör den inte mindre trendig, och troligen 

florerade recept på nätet. Men om en trend inte får en egen bok – blir den då mindre trendig? 

Svaret är nej, men däremot kommer den inte att bli något beständigt eller långvarig som 

exempelvis småkakan eller cupcakes. Det kan däremot kanske ses som en indikator på att det 

är ett kortvarigt intresse eller en ”fluga”. Det kan oftast kännas som att samhället är på jakt 

efter nya trender hela tiden och det går snabbare och kommer fler och fler. Det intressanta i 

frågan är hur förlagen ställer sig till denna ständiga jakten på nyheter. Är det värt att lägga tid 

och pengar på något som kommer vara ointressant inom ett år och borde de snarare satsa på 

långvariga klassiker som Sju sorters kakor? Men hur vet man att något kan bli mer än en 

kortvarig trend? Bland de böcker som finns i min uppsats kan man se att ett sätt att gardera sig 

är att kombinera söta bakverk med matbröd, att göra en allomfattande bakningsbibel, med ett 

innehåll som innehåller både grundrecept och trendiga bakverk. Då finns det en större chans 

att köparen behåller ett intresse för boken eftersom majoriteten av recepten är tidlösa. Detta 

kan man också se en utveckling av bland ämnena då antalet utgivna titlar som blandar 

matbröd och söta bakverk växer i antal innan – och fortsätter växa under – 2015, medan de 

andra ämnena inom kategorin minskar i antal.  

Att baka bröd har också varit något trendigt i Sverige. Mellan åren 2005 och 2008 var det 

en liten utgivning, med en högsta utgivning på 5 titlar inom ämnet, men under 2009 kom det 

ut 11 titlar om att baka bröd. Dessa böcker behandlade olika typer av matbröd utan att någon 

tydlig trend kan skönjas. Att baka matbröd är det näst mest omskrivna ämnet inom 

bakningsböckerna och ämnet hade en relativt stor utgivning åren efter 2009, men aldrig så 

stor som den var det året. Surdegen hade börjat bli trendig runt 2009, men utgjorde inte ett 

omskrivet ämne under året. Däremot kan man anta att tidningar rapporterat och skrivit om 

bröd som något trendigt, om man ska utgå ifrån hur det fungerade med de sötare bakverken. 

Men vad detta även kan säga är att tydliga trender under åren från 2005 fram till 2015, och 

även senare, försvinner. Det blir istället en odefinierad massa av flera samtidigt pågående 

trender, vilket försvårar för tidningarna att rapportera och vilket leder till att bokförlagen får 



 
83 

det svårare att ta tempen på marknaden för sina uppkommande titlar samt hitta kanaler för 

sina titlar. Huruvida detta är negativt är inte självklart: det kan komma något positivt av detta 

då förlagen vågar ge ut litteratur som inte nödvändigtvis fötts ur en trend utan snarare kan 

skapa en. Det skapar även ett bredare utbud av kokbokslitteratur då man vågar ge ut inom 

flera olika ämnen och teman snarare än om ett enda. Det skulle kunna bli en hälsosam 

mångsidighet istället för att förlagen leker Följa John.  

  



 
84 

3. Avslutning  
Min undersökning har visat att det finns fog för den ofta förekommande utsagan att det ges ut 

ungefär en kokbok per dag i Sverige. Under åren 2005-2015 gavs det ut runt 325 kokböcker 

per år (eller cirka 0,89 per dag). Den totala utgivningen ligger på 3 584 verk under en period 

på bara 10 år. Resultatet visar att svenskar är intresserade av matlagning och kokboken som 

produkt. Som tidigare konstaterats har dock tiden som svenska tillbringar vid spisen minskat 

medan intresset för kokböcker är fortsatt stort. Man läser kokböcker utan att laga recepten och 

kokboken kan också utgöra en inredningsdetalj i hemmet.  

Det fanns 819 förlag mellan 2005-2015 som gav ut kokböcker i Sverige. Undersökningen 

visar även att 563 av dessa bara gav ut en titel under perioden och att en mindre grupp 

bestående av 23 förlag stod för en samlad utgivning av 1 880 titlar under perioden. 

Försäljningssiffrorna visade en ökad försäljning under 2015, men en minskning under 

2016. Dock har försäljningssiffrorna varit relativt volatila under de år som redovisas i 

uppsatsen. Följaktligen är det svårt att göra några säkra prognoser för försäljnings- 

utvecklingen framöver. Det finns det inga tecken på att intresset för kokböcker avtar. Däremot 

har det skett en minskning i försäljningen av böcker i allmänhet. Man kan även se att 

kokboksgenren står sig stark i bokbranschen och har ökat varje år under den period som 

granskats. Under 2005 kom det ut 313 titlar och under 2015 kom det ut 361 titlar. Detta kan 

antas vara ett tecken på att det finns ett intresse som fortsätter att öka, samt att bokförlagen 

väljer att satsa på genren. 

Ser man till de tre kategorierna ”Hälsa”, ”Etnisk matlagning” och ”Matbröd och söta 

bakverk” ser det ut som att Hälsa hade en mindre utgivning 2015 än året innan. Antalet titlar 

om Hälsa har dock rört sig både upp och ned under åren. Det är inget man kan se som ett 

tecken på att intresset för ämnet minskar. Kategorin Etnisk matlagning hade några fler titlar 

under 2015 än under 2014 och denna kategori har haft större svängningar i sin 

utvecklingskurva än Hälsa, med både toppar och djupa dalar, men det är svårt att säga att vi 

har blivit mer intresserade av den etniska matlagningen. Om man jämför med utgivningen 

under 2012 då det endast utkom 16 titlar så kan man notera att intresset ökat. Om man ser på 

vårt allt mer kosmopolitiska levnadssätt kan det peka mot att vi i framtiden kommer fortsätta 

att vara intresserade av andra länders matkulturer. Inom kategorin Matbröd och söta bakverk 

gavs ett mindre antal titlar ut under 2015 än året innan, och utgivningen har också varit ojämn 

mellan åren. Man kan anta att vi fortsätter att ha ett intresse för bakning särskilt i och med den 

växande hållbarhetstrenden. Tillagning från grunden är mottot, och vi har även blivit mer 



 
85 

fokuserade på att må bra och leva hälsosamt. Under 2015 gavs det ut flest titlar inom Hälsa. 

Den kategorin står sig fortfarande starkt inom kokboksgenren och därmed även för samhället. 

Synen på att unna sig har försvunnit något och vi är snarare mer fokuserade på och 

intresserade av att leva på sätt som befrämjar ett långt och välmående liv. I bland kan man tro 

att det hälsosamma levnadssättet är ett substitut för religion i Sverige.  

Trenderna inom de kategorier som jag granskat närmare var flera och många utvecklades 

parallellt, andra utvecklades sekventiellt. Inom hälsa var det under en längre tid ett 

övergripande större intresse för dieter än exempelvis böcker om hur man mår bra. Inom dieter 

var GI och LCHF populärare än andra under några specifika år. GI var mest omskrivet under 

2005-2010, men fanns representerad i några titlar under 2011- 2014 också. LCHF började 

dyka upp 2008 men var mest omskrivet under åren 2011-2013. Under 2014 och 2015 fanns 

det några titlar om LCHF och GI men det var fler titlar som handlade om 5:2-dieten.  

Inom kategorin ”Etnisk matlagning” dominerade titlar om italiensk matlagning i den totala 

utgivning under perioden, men var även flest i antal titlar per år fram till 2012, då det skrevs 

mer om det sydamerikanska köket. Men året efter var det flest titlar om italiensk mat igen. 

Under 2014 och 2015 gick utgivningen om italiensk mat ner igen och låg runt två-fyra titlar. 

Att tilläga är att under 2014 och 2015 var det i allmänhet en låg utgivning inom kategorin. 

Därmed var det, trots det lägre antalet, flest titlar om italiensk och om sydamerikansk 

matlagning och således de ämnena som var mest utgivna om.  

I kategorin Matbröd och söta bakverk var kokboken som innehöll recept om både matbröd 

och söta bakverk mest populär, men som konstaterats dök det upp korta och starka trender 

kring vissa bakverk. Exempelvis var cupcaken en stark trend under åren 2011 och 2012. Det 

franska bakverket ”macaron” var trendigt under 2011 till 2013 och åren efter blev den 

traditionella småkakan återigen populär som bakverk. Något annat som kom fram från denna 

del av analysen är att tidningars rapportering om vad som är årens ”trendigaste bakverk” inte 

nödvändigtvis reflekterades i bakböckerna.  

Under 2005 -2015 var det flest kvinnor som skrev kokböcker om man ser till den totala 

utgivningen. Kvinnliga författare gav även ut flest titlar inom kategorin ”Hälsa”. Ser man till 

kategorierna kunde dock män och översättningar vara fler än kvinnliga författare i andra fall. 

Totalt utgavs 1 158 titlar med kvinnliga författare och om man jämför antalen under 2005 (92 

st) och 2015 (133 st) var det fler kvinnliga författare som gav ut en bok under det senare året. 

Man kan därför anta att det inte är en nedåtgående trend utan en uppåtgående – det blir allt 

fler kvinnor som skriver kokböcker.  
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Manliga författare skrev också inom kategorin ”Hälsa” (78 st), och kategorin är även den som 

har flest manliga författare. De var även fler inom kategorin ”Etnisk matlagning” (68 st), men 

kvinnliga författare var emellertid några fler (81 st). Av detta kan man säga att kvinnliga 

författare skriver om hälsa i större utsträckning än om etnisk matlagning. De manliga 

författarna är nästan jämnt fördelat mellan kategorierna. Något annat intressant som framkom 

i undersökningen, var att översättningar var mest förekommande inom kategorin ”Etnisk 

matlagning”, men att antalet började minska under 2011. Antalet gick från fler än 10 titlar per 

år till runt 5 titlar. Denna förändring kan bero på att det blivit fler kokboksförfattare i Sverige 

som intresserar sig för och skriver om andra länders matkultur på svenska och att förlagen 

väljer att ge ut dessa.  

I genomgången av Tabell 4 framgick det att både kvinnliga och manliga författare är väl 

representerade inom kategorin ”Vardagsmåltid”. Detta kan kanske ha något att göra med att 

Sverige är ett jämställt land, där t. ex föräldraledighet fördelas någorlunda lika mellan män 

och kvinnor. När köparen gör sitt val av kokbok torde det inte sällan grundas på vem som är 

författare till kokboken. Kan köparen känna igen sig i den, har den en berättelse, filosofi, ett 

matlagningssätt som tilltalar? Kan det möjligen vara så att föräldralediga pappor vill läsa om 

recept och tips från andra män som också varit hemma med barn och ansvarat för 

matlagningen? 

Recepten på webben och i kokböckerna lever i symbios idag. Vi köper kokböckerna men 

söker många gånger upp recept på nätet när vi är i matbutiken och ska handla eller när vi ska 

laga mat. Många kockars recept från kokböcker finns även publicerade på nätet på sajter som 

recept.nu, tasteline.se eller mittkök.se. En hypotes om varför kokboken fortfarande efterfrågas 

på bokmarknaden är kanske på grund av dess långa historia som en pålitlig källa. Vi slår ofta 

upp tillagningstider och grundrecept till såser, gratänger eller annat i kokböcker som Vår 

kokbok eller Bonniers kokbok då dessa har granskats och genomgått många provlagningar. 

Recepten på nätet ger inte samma garanti eftersom det inte finns samma krav på det som 

publiceras på internet. Slarvfel kan finnas i kokböcker också, men i en mycket lägre grad. 

Kokboken har som annan litteratur blivit digitaliserad och finns i e-boksformat. Det har 

dock inte visat sig ha någon större påverkan på försäljningen av den fysiska kokboken. Det 

har heller inte blivit något ofta förekommande hos bokförlagen, och det är inte många som 

enbart ger ut kokboken som e-bok – däremot kan den ges ut i efterhand i denna form och även 

som ljudbok. E-boken och den tryckta boken lever sida vid sida och detta gäller även de 

digitala recepten som finns att tillgå på internet. Som jag nämnt tidigare har kokboken 

förflyttat sig i hemmet från att primärt finnas i köket till att finnas på soffbord och 
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nattduksbord idag. Kokboken har omformats och ser många gånger mer ut som en 

kaffebordsbok än en bruksbok. Det är under de senare åren i denna undersökning inte ovanligt 

att bokförlag använder sig av alternativa tryckmetoder och materialval för att ta fram en 

kokbok som både tilltalar de som vill använda den till att laga mat och till de som köper 

”snygga” böcker för att inreda hemmet. Formgivning av kokböcker har blivit mer aktuellt 

under 2014 och 2015 än under de tidigare åren, men det var även då något som började tas 

med i utgivningsplanen.  

De recept som finns på internet är intressanta då de inte sällan påverkar vår förståelse för 

vad som är populärt. Många sidor som fungerar som receptbanker listar populära recept. Ett 

exempel är recept.nu som kunde ge marknaden en fingervisning om att kladdkakor och 

lussebullar var de mest populära recepten 2007. Detta kan i sin tur påverka 

kokboksutgivningens innehåll. Vissa recepts och råvarors synlighet på internet var även en 

anledning som fick mig att tro att den veganska och vegetariska maten skulle vara ett 

omåttligt populärt ämne bland kokböcker. Detta antagande bekräftandes dock inte i 

undersökningen. Nu kan det vara så att kokböcker om vegetarisk och vegansk mat hade en 

större utgivning under 2016 då media började rapportera om det i en större utsträckning först 

under 2015. Eftersom bokförlag många gånger ligger ett steg efter medias rapportering kan 

det ta ett år innan det börjar synas inom denna genre.  

Något som framkommit från de texter jag läst om kokboken är att man kan se en 

utveckling av kokboken över tid. Idag innehåller den ofta många och stora bilder och recepten 

vävs in i en livshistoria eller en berättelse såsom Leila Lindholms, Per Morbergs kokböcker 

eller vissa hälsoböcker där man får ta del av författarens egen historia och utveckling. 

Tidigare kokböcker är framförallt en samling av recept som ska ge läsaren kunskaper i 

matlagning eller bakning, även om författaren därutöver kan ha avsett att förmedla något 

budskap som t. ex hushållning eller hälsa. Författaren är mindre personlig och inte ute efter att 

förmedla en livsstil. Dagens kokbok kan medvetet ha krångliga recept som kanske men 

fungerar som inspiration för hemmakocken än den tidigare kokbokens enkla recept som gick 

att följa punktligt.  

Att använda sig av en kvantitativ metod för att undersöka kokboksutgivning har på många 

sätt varit givande. Det är till exempel väldigt spännande att följa försäljningsutvecklingen, hur 

titlarna sett ut och vilka ämnen som dominerat i utgivningen. Samtidigt kunde det i vissa fall 

ha varit bra att även göra en mer kvalitativ undersökning. Till exempel upptäckte jag i mitt 

arbete att det är spännande hur typografin och formgivningen av både utsidan och insidan har 

förändrats för kokböcker. Att göra en analys av detta hade varit intressant. Det hade även varit 
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intressant om man fokuserat på de titlar som gavs ut inom en eller några kategorier för att se 

mer tydligt hur de utvecklats innehållsmässigt t. ex framväxten av livsberättelser och 

inramningen av recept inom ”Vardagsmåltider” eller ”À la carte”. Samtidigt är en kvantitativ 

metod ett bra och effektivt sätt att få en överblick på den massiva utgivningen av kokböcker i 

Sverige.  

Slutligen ser jag även att debatten gällande förlagens ansvar inom utgivning av 

hälsokokböcker som något värt att följa och ta med i en vidare undersökning. Utifrån debatten 

framstår det tydligt att kokboken befinner sig i en gråzon inom fackboksutgivningen. 

Eftersom det är en fackbok som berör matlagning och har ett mer populärvetenskapligt 

innehåll har den inte blivit föremål för lika grundlig granskning i fråga, om saklighet, relevans 

och korrekthet. Debatten om mer noggrann granskning av hälsoböcker är inte ny, men 

debatten idag verkar göra ett starkare intryck på branschen. Troligen för att läsarna blivit mer 

noggranna med faktans tillförlitlighet, vilket i sin tur påverkar förlagens och författarens 

trovärdighet, som har en stor påverkan på försäljningen. Böcker som ABnoll-metoden (2015) 

där man kunde läsa att beroende på din blodgrupp skulle du äta på ett visst sätt, och den 

tidigare nämnda boken Happy Food (2017) om hur ett minskat intag av socker kan göra dig 

mindre deprimerad, är två exempel på hälsoböcker som fått kritik. Det verkar dock vara först 

nu som forskare och kritiker vägrar släppa detta innan de ser en förändring. Bokförlagen å sin 

sida verkar också inse att det måste göras något då hälsoböckernas innehåll börjar bygga mer 

och mer på fakta som handlar om matens påverkan på vår hälsa.  
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Antal böcker per 
förlag 2005-2015

Förlag 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt

ICA bokförlag 23 19 20 43 30 39 23 37 18 10 262

Norstedts 18 31 40 36 26 35 28 214

Bonnier Fakta 14 22 19 23 22 35 37 172

Bokförlaget 
Prisma

29 34 33 35 12 143

Tukan förlag 20 15 24 16 20 17 17 129

Bokförlaget Semic 12 7 10 11 11 10 9 12 12 11 11 116

Natur och Kultur 8 12 17 7 10 9 5 7 8 11 13 107

Parragon 
(England, sedan 
2010 
representeras de 
av Tukan)

13 6 16 13 6 1 30 1 7 2 95

Albert Bonniers 
Förlag 

10 12 21 15 58

Bokförlaget Forum 18 12 11 12 2 1 56

Bonnier impact 2 6 5 9 3 15 10 50

Grenadine 
Bokförlag AB

4 5 1 2 4 5 4 6 5 8 3 47

Fitnessförlaget 9 3 9 7 3 5 1 1 3 3 1 45

Kakao Förlag 5 4 4 3 3 3 4 3 4 8 4 45

Massolit 19 24 43

Damm Förlag AB 14 16 11 1 42

Optimal Förlag 1 2 2 6 7 5 11 5 1 40

Globe Förlaget 2 2 3 19 7 3 2 38

Ordalaget 
Bokförlag AB

1 1 3 1 3 6 4 3 5 5 6 38

Pagina Förlags AB 6 14 18 38

B. Wahlström
Bokförlag AB

15 13 4 1 2 1 36

Bokförlaget Bra 
Böcker AB

13 6 16 35

Isaberg förlag 2 3 4 2 4 3 2 3 1 2 5 31

The Bearded Lady 5 3 6 7 4 3 28

Bokförlaget Max 
Ström

1 2 3 2 4 1 2 3 2 2 5 27

Läsförlaget AB 5 1 6 1 8 1 1 23

Bonnier tidskrifter 12 9 21

Expressen 3 5 13 21

Bokförlaget Libris 1 1 2 3 2 3 3 3 3 21

Aftonbladet / 
Tasteline

16 4 20

Viktväktarna 1 5 3 2 4 2 2 1 20

Allt om Mat 18 18

Gothia Förlag 1 3 3 3 3 1 3 17

Mat & Vänner 
Förlag

3 1 1 7 2 1 1 1 17

Mitt kök, 
Expressen

1 7 8 1 17

Wahlström och 
Widstrand

2 5 5 3 1 1 17

Tivoli 7 9 16

Votum 3 3 1 7 2 16

Svenska institutet 
(SI)

10 3 2 15

Lind & Co 3 3 5 2 1 14

Parakit 4 1 6 3 14

Bokförlaget Arena 5 1 2 1 4 13

Kosta förlag 1 3 3 3 2 1 13

Rabén & Sjögren 1 1 1 3 2 1 4 13

Telegram Förlag 1 1 1 10 13

Books on Demand 1 3 2 4 2 12

IMP 11 11

Jure Förlag AB 1 1 2 2 2 3 11

Love Food 1 4 3 2 1 11

Nicotext AB 2 1 1 3 1 2 1 11

Vulkan 3 2 3 2 1 11

Aftonbladet / 
Norstedts

10 10

*Utgivare okänd* 1 9 10

Egmont tidskrifter 1 1 2 1 1 2 1 9

Gullers Förlag 2 4 1 1 1 9

H. F. Ullmann 
(Tyskland)

4 1 1 1 2 9

Pagina Förlags 
AB/Optimal förlag

2 2 4 1 9

Bokförlaget 
Langenskiöld

1 1 2 1 1 1 1 8

MOW 1 2 3 1 1 8

Stevali 1 7 8

Söderströms 
förlag (Finland)

1 3 1 1 2 8

Tiden 1 1 2 3 1 8

Votum & Gullers 
Förlag

1 2 5 8

Arla Foods 2 5 7

Harlequin 1 1 3 1 1 7

Legind (Danmark) 7 7

Recito 1 1 1 2 2 7

Stabenfeldt 1 1 2 1 2 7

Carlsson 
Bokförlag

2 2 1 1 6

Kakafoni HB 4 2 6

Kakor & Monster 3 2 1 6

Ordfront förlag 1 2 1 2 6

Renée Voltaire AB 1 3 1 1 6

Richter 5 1 6

Förlag
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Scoutförlaget 2 2 2 6

Bokförlaget 
Settern AB

1 2 2 1 6

Walter and Books 1 1 2 1 1 6

Alfabeta 3 1 1 5

Bilda Förlag 1 3 1 5

Egmont Kärnan 1 1 1 1 1 5

Ersatz 1 1 1 1 1 5

Hjalmarsson & 
Högberg

2 2 1 5

Infobooks 1 2 2 5

Informationsförlag
et

2 1 2 5

Lava 2 3 5

LL-förlaget 1 2 1 1 5

Mat för dagen 2 1 1 1 5

Modernista 1 1 1 2 5

Naumann & Göbel 
(tyskt)

5 5

Roos & Tegnér 1 2 2 5

Skyhorse Pub 
(USA)

2 1 1 1 5

Trio Förlag 1 2 1 1 5

Voltaire och 
Nygren

5 5

Warne Förlag AB 2 2 1 5

Andina förlag 1 1 2 4

Barking Dog 
Publishing

2 1 1 4

Bladh by Bladh 1 1 1 1 4

Bonnier Carlsen 1 1 1 1 4

Calazo Förlag 1 1 1 1 4

Eldrimner 1 1 1 1 4

Gunnel 
Götesdotter

1 1 2 4

Itrim 1 2 1 4

Jag kan själv laga 
mat

4 4

Karrusel 
(Danmark)

1 1 2 4

Schildts Förlags 
AB (Finland)

1 1 1 1 4

SISU 
idrottsböcker

1 1 1 1 4

Valentin Förlag AB 1 1 2 4

ätmervegetariskt.s
e

4 4

Månpocket 2 1 3

A la carte Books 
(Finland)

1 1 1 3

Aller Media 1 1 1 3

anneax 1 2 3

Argument Förlag 
AB

1 1 1 3

Artograf 1 2 3

Aschehoug 
(Danmark)

2 1 3

Balkong Förlag 2 1 3

Berättarförlaget 2 1 3

Blue Publishing 2 1 3

Blå lavendel 1 1 1 3

Coop 2 1 3

Dialogos Förlag 
AB

2 1 3

Djurens Rätt 1 1 1 3

Drakmöllan 1 1 1 3

Finlads svenska 
Marthaförbund 
(Finland)

1 2 3

Fontana Media 1 1 1 3

Gleerups 
Utbildning

1 1 1 3

Tobbe Hvornum 2 1 3

I Form 2 1 3

Erling Karlsson 1 2 3

Klefstad Förlag 1 1 1 3

Kummin förlag AB 1 2 3

Lajja Design 1 1 1 3

Liber 1 1 1 3

Libertad 3 3

Life Vision 1 1 1 3

Alf Ljung 3 3

Mera 
kommunikation

3 3

Minbok.nu 2 1 3

Münchmedia 1 1 1 3

Nomen 2 1 3

Nygren & Nygren 3 3

Bokförlaget 
Parasoll AB

3 3

Printz Publishing 1 1 1 3

Profakta förlag AB 1 2 3

Rebus 3 3

Scandinaviaform 2 1 3

Statped Nord 3 3

Svenska 
kocklandslaget

1 1 1 3

Tree Publishing 1 1 1 3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Zeta 3 3

Året runt/Aller 
Media

1 1 1 3

Ramson 
Publishing 
(Finland)

1 1 2

A Piece of Soul 
Production

2 2

ABC - Aktiva 
insatser med 
världens barn i 
centrum

1 1 2

Actionate 2 2

A la carte böcker 1 1 2

Allers förlag 2 2

Bergkvist 
Publishing

2 2

Bonnier pocket 2 2

B4press 1 1 2

Canapé Gourmet 1 1 2

Clarion Hotel 
Gillet

2 2

Dejavu 1 1 2

Maj Ingegerd 
Djurstedt

1 1 2

Dokument Press 2 2

Ekoturmat 1 1 2

Eksta 
hembygdsförenin
g

1 1 2

Bokförlaget ETC 1 1 2

Firma Kenneth 
Nars

1 1 2

Forma Publishing 
Group

1 1 2

Frankofon 1 1 2

FranzénWiberg 1 1 2

Föreningen för 
antroposofisk 
läkekonst (FALK)

1 1 2

Försvarsmakten / 
Mediablocket

2 2

Gawell 2 2

GDV Förlag AB 1 1 2

Glimra 2 2

Gothia 
Fortbildningn

2 2

Gotlandica 1 1 2

Grenadine 
Bokförlag AB / 
Stevali

1 1 2

Gummerus 
(Finland)

2 2

HaCpa 2 2

Heja Sverige AB 2 2

Hembakningsråde
t

1 1 2

Hemmets 
veckotidning

1 1 2

Hälsaböcker / 
Energica Förlag 
AB

1 1 2

Hälsoförlaget/
Stevali

1 1 2

I Form/Bonnier 
Publications 
(Danmark)

2 2

Informationsgrupp
en AB

1 1 2

Infotain & 
Infobooks AB

2 2

Instant Books AB 1 1 2

Anna Jakobsson 1 1 2

Jengel 1 1 2

Kalla kulor förlag 2 2

Kungl. Skogs- och 
lantbruksgymnasi
et

1 1 2

Sirpa Kärki 1 1 2

Könemann 
(Tyskland)

2 2

Lactalis Sverige 
AB

1 1 2

Lantbrukarnas 
riksförbund

1 1 2

Liljedahl & Co 1 1 2

Lilla Sällskapet 1 1 2

Lindqvist 
Publishing

2 2

Lundqvist & 
Lindqvist 
Konferens

1 1 2

LUX 1 1 2

Malmö Stad 1 1 2

MBM Förlag 1 1 2

Mitt nya liv 1 1 2

Moderatkvinnorna 1 1 2

Må bra 1 1 2

Mäkelä (Finland) 1 1 2

Nemo (Finland) 1 1 2

Nordiska museets 
förlag

2 2

Norlén & Slottner 1 1 2

Oaxen Krog 1 1 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag

�3



Ordupplaget / 
Läsförlaget AB

2 2

Ostkultur Förlag 1 1 2

Otava (Finland) 1 1 2

Owl Streets 
Publishing

1 1 2

Patina Förlag 1 1 2

Pickabook Förlag 2 1 3

Piratförlaget 1 1 2

Prolog Mat och 
Media

1 1 2

Rio 
Kulturkooperativ

2 2

Rubin 1 1 2

Schibsted 
Förlagen

1 1 2

Elisabeth Sjöqvist 1 1 2

Skarp 1 1 2

Skånemejerier 1 1 2

Slow Food Sápmi 2 2

Soulfoods 
Publishing

1 1 2

Statens 
institutionsstyrels
e

1 1 2

Sterners Förlag 1 1 2

Stickers & Stuff / 
Pocketförlaget

2 2

Studentlitteratur 1 1 2

Studieförbundet 
Vuxenskolan

1 1 2

Studio Avec 
Audiovisual / A la 
carte kirjat (finskt)

2 2

Svensk Potatis 1 1 2

Svenska förlaget 2 2

Svenska 
jägareförbundet 
förlag

1 1 2

Syran 1 1 2

Tammi (Finland) 2 2

Team Kitchen AB 1 1 2

Telegrafstationen 2 2

Tetra Pak 2 2

Thorbecke 
(Tyskland)

1 1 2

Tulip Food 
Company

1 1 2

Täby enskilda 
gymnasium

1 1 2

Vildmarksbibliotek
et

1 1 2

FörlagsTryckeriet 
Vitterleken

2 2

Voltaire 
Publishing

1 1 2

VTT Grafiska 1 1 2

Jocke Wallenberg 2 2

Waltz Books 1 1 2

WSOY (Finland) 1 1 2

Xenofilia 1 1 2

Överkäkarna 1 1 2

Maridea 
Reklambyrå

1 1

A-Script 1 1

ABB - High 
Voltage Cables

1 1

Achiever förlag 1 1

Viola Adamsson 1 1

Eva Adem 1 1

A & J books 1 1

Akademikliniken 1 1

AL Publishing 1 1

Alex & Martin 1 1

Allt om Vin 1 1

Andersson Pocket 1 1

Victoria 
Andersson

1 1

Angered 1 1

Anita Hedlund 
Slöjd & ton

1 1

Annaht förlag 1 1

Annicas mattips 1 1

Gunilla Annwall 1 1

ArchaeoGarden 1 1

Arla/
Dessertakademien

1 1

Ars divina 1 1

Art & Copy 
Produktion

1 1

Artéa Förlag 1 1

Artimal Books 1 1

ASGON 1 1

Atar (Finland) 1 1

Atlantis Bokförlag 1 1

Atremi 1 1

Augusti media 1 1

Avesta kommun 1 1

Anne Axelsson 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Balkan Food Club 1 1

Bambino mam 1 1

Banken Bar & 
Brasserie

1 1

Bankeryds 
Missionskyrka

1 1

Bokförlaget 
Baragott

1 1

Bariatric center 1 1

Baskerville 1 1

Bee media 1 1

Begripa 1 1

Belfrage 1 1

Erik O. R. 
Bengtsson

1 1

Benzer publishing 1 1

Bercato 1 1

Berghs Förlag AB 1 1

Berglunds bageri 1 1

Bhagwan 1 1

Bhaktivedanta 
Book Trust

1 1

Bild, text & form 1 1

Biosfärområde 
Vänerskärgården 
med Kinnekulle

1 1

Bistro Süd 1 1

Bjärke 
hembygdsförenin
g

1 1

Björken 5 
(Ekarängsskolan)

1 1

Leif Blomqvist 1 1

Bloom Publishing 1 1

Blue Print 1 1

BrobyGrafiska 
Förlag

1 1

Bohusläns 
hembygdsförbund

1 1

Bokförlaget DN 1 1

Bokia / Larssons 
Bok & Papper

1 1

Bokskogen 1 1

Bokverket 1 1

Bonito 1 1

Bonnier 
Publications A/S

1 1

Bombadil Publ. 1 1

Borneling 1 1

Boxholm mejeri 1 1

Annelie Brandhill 1 1

Brittas böcker 1 1

Britts kost & hälsa 1 1

Brombergs 
Bokförlag AB

1 1

Bullet Point 
publishing

1 1

Busse Seewald 
(Tyskland)

1 1

Båtdokgruppen 1 1

Augustina Budja 1 1

Erica Callans 1 1

Capotondi skriver 1 1

Carema närvård 1 1

Cargo Int. 1 1

Carl Media 1 1

Cecilias kök 1 1

Centerpartiet 1 1

Chocolate & Party 
Inspiration

1 1

Chronocopia 
Publishing

1 1

Citat 
Journalistgruppen

1 1

City Marketing 
Group

1 1

Coile & Co 
(Finland)

1 1

Collana Förlag AB 1 1

Columbus / 
Göteborgsposten, 
GP

1 1

Cookline-info 1 1

Cordia 1 1

Countryside 
Hotels

1 1

Dalsjö golfkrog 1 1

Danderyds 
sjukhus

1 1

Dansk 
supermarked 
(Danmark)

1 1

Malivan Daoset 
Felixsson

1 1

Darwin Books 1 1

DaSkipper förlag 1 1

Decibel 1 1

Di Luca & Di Luca 
AB

1 1

Destination 
Uppsala AB

1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Din Byrå Förlag 1 1

Dragonfluff 
International

1 1

Drakmöllans 
förlag

1 1

Drive Publishing 1 1

Eva Edfeldt 1 1

Eget bevåg 1 1

Eget förlag 1 1

Thomas Egge 1 1

Egmont Kids 
Media

1 1

Ekerlids förlag 1 1

Anna Eklund 1 1

Electrolux 
Hemprodukter

1 1

Margit Eliasson 1 1

Ello i Lammhult 
AB

1 1

Elm Coaching 1 1

Emito AB 1 1

Nilla Enquist 1 1

EP Publishing 1 1

Equmenialkyrkan 1 1

Gunilla Ericsson 1 1

Caroline Eriksson 1 1

ES text & bild 1 1

Ester Mosessons 
gymnasium

1 1

Estragon 1 1

Ett UT-företag 1 1

Exlibriz (Norge) 1 1

Fagus Förlag 1 1

Falu Kommun 1 1

Feature 1 1

FEL Förlag 1 1

Fernando Di Luca 1 1

Filibabba förlag 1 1

Footprint 
Production

1 1

Kaj Forss 1 1

FramSteget 1 1

Frank förlag 1 1

Fredagsmys UF 1 1

Frida 1 1

Friendly Fruits 1 1

Friluftsmuseet 
Hägnan

1 1

Frälsningsarmén 1 1

Fröken Finemang 
Förlag 

1 1

Fårskötsel 1 1

Föreningen JAG 1 1

Föreningen Ja 
Järna

1 1

Föreningen 
Kulturmiljö i 
Västmanland

1 1

Föreningen 
Kvinnocenter 
Bergsjön

1 1

Föreningen 
Torekov kultur och 
miljö

1 1

Företagsbostäder 1 1

Förlag 404 1 1

Förlaget Två 
tanter

1 1

Gaaltije 1 1

Galago 1 1

Galtabäcksskeppe
ts bygglag

1 1

Gamla Uppsala 
Buss

1 1

Gammafon 1 1

Garantum 1 1

Gateau 1 1

Helen Gavelin 1 1

Gennet Awalom 1 1

Gesundaberget & 
Frösundavikspark
en

1 1

Globe bokhandel 1 1

Goda upplevelser 
förlag

1 1

Goldmann 
(Tyskland)

1 1

Gondolin 1 1

Granbergsdal 1 1

Grandios förlag 1 1

Gröna hatten 1 1

Gustavbergs gård 1 1

Gustavborgs gård 1 1

Habibi 1 1

Halfvede 1 1

Casandra Hallberg 1 1

Monika Hallberg 1 1

Hallstabild 1 1
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Lovisa Hallsten & 
Mina Gholiof

1 1

Karin &  Monika 
Hallstensson

1 1

Hall & sterner 1 1

Magnus Hansson 1 1

HarperCollins 
Nordic

1 1

Raoul Hasselgren 1 1

Hattataljéns 
vänner

1 1

Hatten 1 1

HB på kornet 1 1

Lena Hedlund 1 1

Heidruns 1 1

Helsjön 
folkhögskola

1 1

Hem & Hälsa 1 1

Himlajorden förlag 1 1

Hjällbobostaden 1 1

Hjälpmedelsinstitu
tet

1 1

Ingrid Hoelstad 1 1

Hoi Förlag 1 1

Rikard Holmkvist 1 1

House of Lola 1 1

HS 1 1

Huddinge 
kommun

1 1

Hudson & Perry 1 1

Hulebäcksgymnas
iet

1 1

Hushållningssälls
kapet Dalarna 
Gävleborg

1 1

Hushållningssälls
kapet i Norrbotten

1 1

Hushållningssälls
kapet Väst

1 1

Husie 
stadsförvaltning / 
Malmö stad

1 1

Hydra 1 1

Johan Hyltenstam 1 1

HälsoZam 1 1

Högbo brukshotell 1 1

Icakuriren 1 1

ICVE Production 1 1

Iduns Äpple 1 1

Idus 1 1

IKEA 1 1

Indigo 
management

1 1

Inforum Media 1 1

Ingelstad kalkon 
AB

1 1

Johanna 
Ingemarsson

1 1

Ingleby Farms & 
Forests

1 1

Inostranka 
(Rysland)

1 1

International AB 1 1

Itismedia AB 1 1

Andreas Ivarsson 1 1

Ivrig 1 1

J & S Förlag 1 1

Jan Tern’s Wood 
You Like

1 1

Jerhammar & Co 
Reklambyrå

1 1

JHB förlag 1 1

Jimson 1 1

Jobs kulturbyrå 1 1

Marie Johansson 1 1

Jordnära 1 1

Joy Aramis förlag 1 1

Jupiter 1 1

Jägarnas 
Riksförbund

1 1

JämtTinas 
Havtorn

1 1

Kabusa böcker 1 1

Kaibobi 1 1

Kamras & Kamras 1 1

Kaprifoldesign 1 1

Karaktär 
(Nederländerna)

1 1

Karins kost och 
sport

1 1

Dennis Karlman & 
Björn Andersson

1 1

Karlskronahem 1 1

Karnelund krog & 
rum

1 1

Kartago 1 1

Katlin Books 1 1

KempesBok 1 1

Klok 1 1

Margaret Knipe 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Koala Marketing 
Company

1 1

Koala Press 1 1

Kokaihop Media 
AB

1 1

Kokkonst Sydöst 1 1

Kolibri 1 1

Konjunktura/
Medborgarskolan

1 1

Korvakademien 1 1

Kovlands 
ishockeyförening

1 1

AB 
Kristianstadsbygg
en

1 1

Kristinedalskolan 1 1

Kulinariska 
Gotland

1 1

Kulinarisk resa i 
Glasriket och 
Utvandrarbygden

1 1

Kulturdoktorn 1 1

Kustvägens 
ekonomiska 
förening

1 1

Kvarnens Svenska 
Handel AB

1 1

Kvinnor förr som 
nu

1 1

Kyrkornas 
flyktrådgivning

1 1

Kåkå 1 1

Käbbo kultur & 
retur

1 1

Känguru 1 1

Kävlinge Annhem 1 1

LactalisDanmark 1 1

Lagmark förlag 1 1

Laholms kommun 1 1

Landskrona 
kommun

1 1

Kerstin Landström 1 1

Lantmännen 1 1

Lantmännen 
Cerealia 
Foodservice

1 1

Göran Larsson 1 1

Leksands 
gymnasium

1 1

Leksands 
Superstars

1 1

Anders & 
Marianne 
Lennqvist

1 1

Eva Levin 1 1

Liden 1 1

Liljedahl 
Publishing

1 1

Kersti Liljeqvist 
Zebeda

1 1

Lilla Piratförlaget 1 1

Limone Media 1 1

Jesper 
Lindmarker

1 1

Malin Lindgren 1 1

Linds kök 
(Finland)

1 1

Lindström & 
Wrange

1 1

Lisbergsbyn 
Kärralund

1 1

LO 1 1

Logografia Libris 1 1

Lumio (Finland) 1 1

Luossavaara-
Kirunavaara AB

1 1

LRF media 1 1

Eva-Lott Långberg 1 1

Länsstyrelsen 
Västerbotten

1 1

Löfbergs Lila / 
Svenska 
kocklandslaget

1 1

Malmbäcks 
frikyrkosamling

1 1

Mammas 
Matstudio

1 1

Mamosa 1 1

Mango 1 1

Marcus Förlag 1 1

Marine 
Stewardship 
Council

1 1

Ingela Marklinder 1 1

Maslamedia 1 1

Matförlaget 1 1

Mat & media 
kommunikation

1 1

Turid Mattson 1 1

Mat & rörelse 1 1

Mediablocket AB 1 1

Media express 1 1

Mediakompaniet 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Medlefors 
folkhögskola

1 1

Medströms 
Bokförlag AB

1 1

Medvetet ätande 
förlag

1 1

Menoform AB 1 1

Mercuri kongress 1 1

Micasa fastigheter 1 1

Miele 1 1

Migra 1 1

Milda 1 1

Millhouse 1 1

Miljöförvaltningen 1 1

Miljöpartiet de 
gröna

1 1

Min tvilling & jag 1 1

mjölkfri.com 1 1

Mogwai bokförlag 1 1

Molin & Sorgenfrei 1 1

Monica Ledel 
bokförlag 

1 1

Shala Montazami 1 1

MOW Publishing / 
Masegården

1 1

Munin Förlag AB 1 1

Måltidsakademien
s förlag i 
Grythyttan AB

1 1

Märks förlag 1 1

Mölndals 
handbollsförening

1 1

Nacka kommun 1 1

Natt Förlag 1 1

Nautiska Förlaget 1 1

NCC 1 1

NIK 1 1

Nikkela mat och 
ord

1 1

Ella Nilsson mat & 
prat

1 1

Ninas konditori 1 1

Arvid Nordquist 
H.A.B

1 1

Norrlands 
universitetssjukhu
s

1 1

Norsk Fakta 
(Norge)

1 1

Nutrinatura 1 1

Ny på landet 1 1

Nya Doxa 1 1

Anna Nyman 1 1

Oddapp 1 1

Ofantliga förlaget 1 1

Anna-Karin 
Oleschak

1 1

Håkan Olsén 1 1

Eva Olsson 1 1

Omtanke 
Landskrona

1 1

OTW Publishing / 
ICA AB

1 1

Palmgren 
Artdirection

1 1

Pan 1 1

Parketten 1 1

Penny Girl 1 1

Peppar förlag hb 1 1

Personbästa 
förlag & event

1 1

Malin Persson 1 1

Petit Hotel 
Sweden

1 1

AnneChristine 
Pettersson

1 1

Jörgen Pettersson 1 1

Lillemor 
Pettersson

1 1

Pequod/Rámus 1 1

Piknik 1 1

Piteå kommun 1 1

Planum 1 1

Plira kulturteknik 1 1

Poem 1 1

Pocketogram 1 1

Poker Press 1 1

Johanna Pollnow 1 1

Ponto pocket 1 1

Posiphone 1 1

Position förlag 1 1

Praefekt 
Omnimedia

1 1

Praktiskt 
butiksarbete

1 1

Premiss 1 1

Professional 
Secrets

1 1

Professional 
Secrets / Opexi

1 1
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Publiset 1 1

Publit 1 1

Puré Health 1 1

Pärlan förlag 1 1

Qvinnokören 
Lapponica

1 1

Rasbobygdens 
Rödakorskrets

1 1

Raw Life Festival 1 1

REA (Poland) 1 1

readme.fi 
(Finland)

1 1

Fredrik Rege 1 1

Relevans strategi 
& kommunikation

1 1

Restauranghögsk
olan i Grythyttan

1 1

Retromega 1 1

Elsa Reuterswärd 1 1

Richard 
Steffengymnasiet

1 1

Ridderheims & 
Falbygdens

1 1

Rimforsa strand 
kurs & konferens

1 1

Robolingua 1 1

Linnea Ronström 1 1

Rosvall & Söner 1 1

Roto Smeets 
Publishing: 
Mediabolaget 
Puck & Lars 
Petterson

1 1

Royal Greenland 1 1

Ruin 1 1

Maj Östberg 
Rundquist

1 1

Röda korset 
Forshaga 

1 1

Sabine & mat 1 1

Safir Förlag AB 1 1

Annika Sahlin 1 1

Santa Maria 1 1

Salt & sill 1 1

Scan 1 1

Anja Schauerte 1 1

Semper 1 1

Sigma förlag 1 1

Sileo 1 1

Siljans chark 1 1

Sjumilaskolan 1 1

Louise Sjöbeck 1 1

Sjöängsskolan 1 1

SKA Gyllengran 1 1

Skabetti 1 1

Skillnad AB 1 1

SKL Kommentus 1 1

Skogen i skolan 1 1

Anna Skipper BV 
förlag

1 1

Skurups sparbank 1 1

Skånemedia 1 1

Skärgårdskrogen i 
Fiskebäckskil

1 1

Skärgårdssmak 1 1

Slottsträdgården 
kafé

1 1

Smulsk förlag 1 1

Smultronträdgård
en

1 1

s. n. 1 1

Solrosens förlag 
AB

1 1

Sotenäs kommun / 
utbildningsnämnd
en

1 1

Sparbanken i 
Karlshamn

1 1

Spice Boys UF 1 1

Laila Spik 1 1

Språkman 1 1

SRCC 1 1

Stenberg-Schentz 1 1

Stiftelsen Berget 1 1

Stigtomta struts 1 1

Stjärnsundsbygde
ns 
biblioteksförening 
/ Föräldragruppen 
vid Stjärnans 
förskola och skola

1 1

Stockholm New 
Publishing

1 1

Stockholms stad 1 1

Stora rör: 
beasonbild

1 1

Storge 1 1

Stormdals tryck- 
och bokkonsult

1 1

Eva Stormöga 1 1

Storviks bibliotek 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Maria Ström 1 1

Sturehof 1 1

Stålboms 
konditori

1 1

Viktor Sundén 1 1

Sundsta 
Gymnasiet

1 1

Sofia Sundström 1 1

Supernature 
förlag

1 1

Svensk egenvård 1 1

Svensk Fisk 1 1

Svensk-kinesiska 
föreningen

1 1

Svensk mjölk 1 1

Svenska 
celiakiförbundet

1 1

Svenska kyrkans 
stifts- och 
konferensgårdar

1 1

Svenska 
parkinsonförbund
et

1 1

Svenska smör 1 1

Sveriges 
bokhistoriska 
förlag

1 1

Sweet Street 
Design

1 1

Syrisk Ortodoxa 
Kyrkans 
Ungdomsförbund 
(SOKU)

1 1

Sällskapet 
Vikingatida skepp

1 1

Håkan Särnåker 1 1

Sävsjö kommun 1 1

Merja Söderdahl 1 1

Södersjukhuset 
(SÖS)

1 1

Sörmlands 
museum förlag

1 1

Taco Hombres UF 1 1

Tandem 1 1

Anna Tandrup 1 1

TB Ignell 1 1

Thaning & Appel 
(Danmark)

1 1

The Association of 
Korean Residents 
in Europe (tyskt)

1 1

Theta 1 1

Tigillum 1 1

Tillexempel 1 1

Titel Förlagsbyrå 
AB

1 1

Tornlyckeskolan 1 1

Torshälla 
församling / 
Torshälla Kultur

1 1

Tre böcker 1 1

Tre stiftelser 1 1

Trombone 1 1

Tropsa 1 1

TT Nyhetsbyrå 1 1

Tukan förlag / 
Läsförlaget AB

1 1

Turistbyrån 1 1

Tusen idéer 1 1

Tväråbäckbygden
s intresseförening 
/ Studieförbundet 
Vuxenskola

1 1

TV4-gruppen 1 1

TV4 Värmland-
Skaraborg

1 1

Twow cop 1 1

Uddevalla Event 1 1

UF-företag 1 1

Ung 
företagsamhet

1 1

Unilever 
Foodsolution

1 1

UR i samarbete 
med 
Världsmuseet, 
Mångkulturellt 
Centrum och 
Sensus 
studieförbund

1 1

Utblick media 1 1

Elena Valkeapää 1 1

Vallevägen - 
världens 
vackraste väg

1 1

Varda 1 1

Vardagens 
mysterier

1 1

Vargens 
fjällanläggning

1 1

Ingeborg Vatheur 1 1

Veganlife Böcker 1 1

Verbal 1 1

Verbum 1 1

Versal (Norge) 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Olga Vestman 1 1

Vidarklinikens 
vänner

1 1

Viktklubben 1 1

Gabriela Villagrán 
Backman

1 1

Vincent 1 1

iVisby 1 1

Visto 1 1

Vita Älgen 1 1

Vombat 1 1

Våga växa 
Västernorrland/
Länstyrelsen i 
Västernorrland

1 1

Vårt Skafferi 
Sverige

1 1

Vähäheikkilän 
kustannus

1 1

Värmlands 
museum

1 1

Västerås stift 1 1

Västsvenska 
Turistrådet

1 1

Margareta Wahlén 1 1

Samuel Wallin 1 1

Wapnö 1 1

Werners 
Gourméservice 
AB

1 1

Wilja Förlag 1 1

Wira 1 1

Xtravaganza 1 1

YC Bokförlag 1 1

Yogayama 1 1

Ystads Allehanda 1 1

ZEST for Life 
Förlag.

1 1

Åbergs trädgård 1 1

Ågrenshuset 1 1

Ålandstidningen 1 1

Älvdalens 
utbildningscentru
m

1 1

Älvkarleby 
kommun

1 1

Örebro kommun / 
Lindsberg

1 1

Örebro läns 
hembygdsförbund

1 1

Örebro 
universitetsbibliot
ek

1 1

Örtagården 1 1

Östergötlands 
länsmuseum

1 1

Österlens 
museum

1 1

Barbro Östlund 1 1

2244 1 1

Volante 1 1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TotaltFörlag
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Antal titlar per kategori 2005-2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

À la carte 10 10 8 11 13 16 13 17 20 14 18

Barn och mat 14 13 16 16 11 9 14 12 13 11 10

Ceremoniella 
måltider

12 10 8 10 13 14 15 17 11 22 15

Desserter 17 18 12 16 14 18 12 16 17 17 10

Smoothies, juicer 
och andra drycker 
som innehåller 
råvaror

4 3 2 4 4 9 1 3 5 8 13

Etniska kokböcker 33 32 41 46 37 40 29 16 23 24 33

Grundkokböcker 2 3 3 1 3 6 3 5 7 5 6

Hälsa 51 44 48 52 44 46 35 42 46 48 42

Kantinamåltider 0 1 4 4 3 8 2 3 2 1 3

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning 

8 5 1 5 4 6 13 6 5 4 1

Livsstilslitteratur 8 10 15 21 14 14 11 16 14 19 28

Mat och dryck i 
kombination

5 6 0 7 5 3 4 7 5 4 5

Matbröd och söta 
bakverk

22 18 21 21 56 34 52 38 37 40 33

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

1 3 2 0 0 1 1 0 0 2 13

Nordisk 
måltidslitteratur

24 10 3 13 30 24 15 15 16 11 11

Regional 
måltidslitteratur

13 14 7 13 9 18 15 16 18 17 24

Speciallitteratur - 
metod

11 7 13 11 15 12 9 11 11 13 17

Speciallitteratur - 
råvara

31 20 37 24 22 23 32 24 14 20 22

Vardagsmåltider 38 39 50 48 40 50 41 41 30 38 40

Vegetarisk 
måltidslitteratur

7 6 9 6 5 10 7 8 12 20 16

Oklar Placering 2 3 2 3 4 2 2 1 2 5 1

Totalt antal 
Kokböcker

313 275 302 332 346 362 326 313 309 343 361 3 584
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Sammanställning av manliga, kvinnliga författare, fler författare, redaktionell utgivning och
översättningar inom kokboksutgivningen 2005-2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

À la carte - kvinnor 1 6 2 3 1 1 4 4 7 2 8

À la carte - män 4 3 4 4 6 10 6 7 7 6 4

À la carte - fler författare 2 1 0 3 3 1 2 4 4 3 2

À la carte - övriga 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1

À la carte - översatta 3 0 1 1 3 2 1 2 2 2 3

Barn och mat - kvinnor 4 6 8 8 8 5 6 4 4 5 7

Barn och mat - män 2 0 1 1 0 0 1 2 2 2 1

Barn och mat - fler författare 2 1 4 5 0 2 5 4 1 2 2

Barn och mat - övriga 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Barn och mat - översatta 5 4 3 1 2 2 2 3 8 2 0

Ceremoniella måltider - kvinnor 4 2 1 4 4 5 3 10 1 5 3

Ceremoniella måltider - män 2 1 1 1 1 3 2 2 2 5 6

Ceremoniella måltider - fler författare 3 0 2 3 3 3 6 2 4 4 2

Ceremoniella måltider - övriga 1 4 4 2 4 4 3 3 4 8 4

Ceremoniella måltider - översatta 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0

Desserter - kvinnor 7 7 3 5 7 5 5 7 8 6 6

Desserter - män 5 2 4 2 1 0 1 3 0 1 0

Desserter - fler författare 1 1 0 1 1 3 1 4 0 3 3

Desserter - övriga 1 1 2 1 1 4 0 0 3 2 1

Desserter - översatta 3 7 3 7 4 6 5 2 12 5 0

Smoothies och juice - kvinnor 1 0 0 0 0 2 1 2 3 2 5

Smoothies och juice - män 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Smoothies och juice - fler författare 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3

Smoothies och juice - övriga 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1

Smoothies och juice - översatta 3 2 1 4 4 5 0 1 1 5 4

Etniska kokböcker - kvinnor 10 8 8 9 7 7 3 4 9 10 6

Etniska kokböcker - män 1 5 9 7 6 6 8 4 7 4 11

Etniska kokböcker - fler författare 5 3 3 7 8 7 3 1 0 3 7

Etniska kokböcker - övriga 4 2 2 11 6 6 0 4 1 3 3

Etniska kokböcker - översatta 13 14 19 12 10 14 15 3 6 4 6

Grundkokböcker - kvinnor 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1

Grundkokböcker - män 0 0 2 0 1 2 0 0 1 2 1

Grundkokböcker - fler författare 1 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0

Grundkokböcker - övriga 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1 3

Grundkokböcker - översatta 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Hälsa - kvinnor 14 10 21 23 12 17 11 21 23 30 19

Hälsa - män 12 4 7 7 13 11 9 5 2 5 3

Hälsa - fler författare 4 13 7 5 8 14 11 13 13 7 8

Hälsa - övriga 3 2 5 1 2 0 1 1 4 6

Hälsa - översatta 18 15 12 9 10 2 4 2 7 2 6

Kantinmåltider - kvinnor 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0

Kantinmåltider - män 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0

Kantinmåltider - fler författare 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0

Kantinmåltider - övriga 0 1 2 3 1 4 0 0 1 0 3

Kantinmåltider - översatta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kokböcker med restauranganknytning - kvinnor 1 0 0 1 0 2 3 1 2 0 0

Kokböcker med restauranganknytning - män 3 1 0 1 1 1 2 3 1 1 0

Kokböcker med restauranganknytning - fler 
författare

2 3 1 2 2 2 6 2 2 3 1

Kokböcker med restauranganknytning - övriga 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0

Kokböcker med restauranganknytning - översatta 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Livsstilslitteratur - kvinnor 0 4 4 7 5 7 7 8 5 5 14

Livsstilslitteratur - män 5 2 5 6 3 0 3 2 5 6 4

Livsstilslitteratur - fler författare 1 2 4 6 4 4 1 4 4 6 3

Livsstilslitteratur - övriga 0 0 0 2 1 3 0 1 0 1 1

Livsstilslitteratur - översatta 2 2 2 0 1 0 0 1 0 1 5

Mat & dryck i kombination - kvinnor 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1

Mat & dryck i kombination - män 1 3 0 1 4 2 2 2 2 3 4

Mat & dryck i kombination - fler författare 2 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0

Mat & dryck i kombination - övriga 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Mat & dryck i kombination - översatta 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0

Matbröd och söta bakverk - kvinnor 8 11 11 11 30 13 17 12 13 14 12

Matbröd och söta bakverk - män 4 1 1 1 8 7 2 4 3 9 7

Matbröd och söta bakverk - fler författare 6 2 3 2 7 7 5 6 7 6 3

Matbröd och söta bakverk - övriga 4 2 2 4 4 3 4 1 3 4 2

Matbröd och söta bakverk - översatta 0 2 4 3 7 4 24 15 11 7 9

Måltidslitteratur distribuerad i en annan form - 
kvinnor

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Måltidslitteratur distribuerad i en annan form - män 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10

Måltidslitteratur distribuerad i en annan form - fler 
författare 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2

Måltidslitteratur distribuerad i en annan form - 
övriga

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Måltidslitteratur distribuerad i en annan form - 
översatta

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Nordisk måltidslitteratur - kvinnor 5 5 2 2 6 3 5 3 1 0 4

Nordisk måltidslitteratur - män 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0 1

Nordisk måltidslitteratur - fler författare 1 1 0 2 0 2 0 4 1 5 3

Nordisk måltidslitteratur - övriga 3 0 0 5 0 0 1 3 0 0 0

Nordisk måltidslitteratur - översatta 14 3 0 4 22 18 8 4 6 6 3

Regional måltidslitteratur - kvinnor 5 3 5 7 3 5 3 5 8 8 8

Regional måltidslitteratur - män 4 3 0 2 0 2 2 0 3 3 2

Regional måltidslitteratur - fler författare 2 3 1 3 3 10 4 8 5 4 3

Regional måltidslitteratur - övriga 2 4 1 1 3 1 3 3 2 1 11

Regional måltidslitteratur - översatta 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0

Speciallitteratur - metod - kvinnor 2 0 3 2 4 1 1 2 2 1 7

Speciallitteratur - metod - män 2 4 2 2 3 4 4 3 4 6 5

Speciallitteratur - metod - fler författare 2 1 1 1 4 3 0 2 1 1 2

Speciallitteratur - metod - övriga 1 1 3 1 2 2 0 2 4 3 2

Speciallitteratur - metod - översatta 4 1 4 5 2 2 4 2 0 2 2

Speciallitteratur - råvara - kvinnor 12 6 9 7 7 5 6 5 2 4 7

Speciallitteratur - råvara - män 4 1 9 8 3 4 8 6 2 4 3

Speciallitteratur - råvara - fler författare 2 6 4 4 6 4 4 10 5 6 9

Speciallitteratur - råvara - övriga 4 2 5 3 1 9 1 1 4 4 0

Speciallitteratur - råvara - översatta 9 5 10 2 5 1 13 2 1 2 3

Vardagsmåltider - kvinnor 11 13 22 14 10 14 7 20 14 15 18

Vardagsmåltider - män 6 3 6 12 4 6 7 3 6 5 4

Vardagsmåltider - fler författare 11 12 6 8 7 6 11 10 4 6 8

Vardagsmåltider - övriga 6 5 11 6 12 12 5 2 5 8 6

Vardagsmåltider - översatta 4 6 5 7 7 12 11 6 1 4 4

Vegetarisk måltidslitteratur - kvinnor 4 2 5 2 1 1 1 4 5 7 6

Vegetarisk måltidslitteratur - män 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1

Vegetarisk måltidslitteratur - fler författare 2 2 1 2 0 1 1 1 3 3 4
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Vegetarisk måltidslitteratur - övriga 1 1 0 0 0 1 0 0 1 6 2

Vegetarisk måltidslitteratur - översatta 0 0 2 1 4 4 5 2 3 3 3

Oklar placering - kvinnor 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0

Oklar placering - män 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0

Oklar placering - fler författare 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0

Oklar placering - övriga 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1

Oklar placering - översatta 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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2005

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Anthony Bourdains 
franska kök - den 
klassiska 
bistromatlagningens 
recept, strategier 
och teknik”, 
Anthony Bourdain, 
José de Meirelles, 
Philippe Lajaunie, 
Erland Törngren 
(övers.), Kerstin 
Törngren (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Alla barnen fyller år 
- en rolig kalasbok”,
Måns Gahrton,
Bokförlaget Semic.

”Den goda julen - 
Christer Lindströms 
bästa julrecept”, 
Christer Lindström, 
Tomas Tengby, ICA 
bokförlag. 

”Choklad”, Eva 
Åslund (red./utg.) 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Juice! - fruktiga, 
kryddiga, nyttiga”, 
Pippa Cuthbert, 
Lindsay Cameron 
Wilson (medarb.), 
Bodil Svensson 
(övers.), B. 
Wahlströms 
Bokförlag AB. 

"Alla tiders indiskt - 
läckert och lättlagat 
steg för steg”, 
Replik in Sweden 
(övers.), Parragon 

”Bonniers 
kokbok” (Ny utg.), 
Birgit Hemberg 
(red./utg.), Fredrik 
Eriksson (red./utg.), 
Anna Bergenström 
(förf.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Atkins för livet - 
den kompletta 
kontrollerade 
kolhydratmetoden 
för bestående 
viktminskning och 
god hälsa”, Robert 
C. Atkins, Göran
Grip (övers.),
Bokförlaget Forum.

”Bland matsedlar & 
menyer - tankar, 
recept och minnen 
från ett halvt sekel”, 
Gösta Norén, 
Carlsson Bokförlag.

”Fat Land”, Greg 
Critser, Kerstin 
Salomon (övers.), 
Fitnessförlaget. 

”Michels vin & mat - 
en resa i dofter och 
smaker”, Michel 
Jamais, Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Baka matbröd”, 
Birgitta Rasmusson, 
Cecilia Lundin 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Blodsockerblues i 
köket - 80 recept 
med lågt glykemiskt 
index”, Fredrik 
Paulún, 
Fitnessförlaget. (e-
bok), 

"A taste of 
Halland” [Smak av 
Halland], Stefan 
Holmström, Tomas 
Tengby (medarb.), 
Melody Favish 
(övers.), ICA 
bokförlag. 

”Det doftar 
Värmland - mat och 
miljöer i ett 
landskap” (7. tr., 3., 
rev. uppl.), Karin 
Lorenz, Värmlands 
museum. 

”Alla tiders 
gryträtter - läckert 
och lättlagat steg 
för steg”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon 

”Annas örtagård - 
om glädjen att odla 
och använda 
kryddor” (2., rev. 
uppl.), Anna 
Bergenström, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Alla tiders 
plockmat - läckert 
och lättlagat steg 
för steg”, Replik in 
Sweden (övers.), 
Ing-Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon

”Det vegetariska 
köket - den goda 
gröna maten från 
hela världen” (Ny 
utg.), Lotta Brinck, 
Bokförlaget Prisma. 

”Hundens lilla 
godisbok” (2., 
uppl.), Åsa Tova 
Bergh, Eget bevåg.

”Den tekniske 
kocken - recept och 
förklaringar till 
varför vissa saker 
händer i köket”, 
Per-Olof Hegg, 
Rikard Nilsson, Jure 
Förlag AB. 

”Barnens första 
kokbok - ha kul i 
köket”, Annabel 
Karmel, Isabel 
Mena-Berlin 
(övers.), Damm 
Förlag AB 

”Det ska vi fira - 
svenska traditioner 
och högtider”, Po 
Tidholm, Agneta 
Lilja (medarb.), 
Svenska institutet 
(SI). 

”Choklad - 
desserter, kakor & 
varmrätter”, Joanna 
Farrow, Tove 
Janson (övers.), 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Juicer & 
Smoothies”, Kerstin 
Salomon, Albert 
Bonniers Förlag. 

"Alla tiders 
thailändskt - läckert 
och lättlagat steg 
för steg”, Replik in 
Sweden (övers.), 
Katrin Dahlström 
Kock (övers.), 
Parragon

”Vår kokbok” (24. 
uppl.), Birgitta 
Andrews (red./utg.), 
Barbro Lindgren 
(red./utg.), Coop 
provköp (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Atkinsdieten”, 
Robert C. Atkins,, 
Kerstin Salomon 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Countryside Hotels 
- 41 kök med
personlighet och
omtanke”,
Countryside Hotels
(medarb.),
WonderBrand AB
(medarb.),
Countryside Hotels.

”God mat ute - fyra 
årstider i världens 
största kök”, Lars 
Barmen, 
Vildmarksbiblioteket
s redaktion (övers.), 
Vildmarksbiblioteket
. 

”Sill, ägg och 
nubbe”, Eja Nilsson, 
Bokförlaget Semic. 

”Brödglädje - en 
annorlunda 
receptbok för alla 
som bryr sig om”, 
Vibeke Olsson, 
Anna Braw (red), 
Bokförlaget Libris. 

”A taste of Skåne - 
the sea, fields, the 
forest and the food”, 
Leif Eriksson (red./
utg.), Margareta 
Schildt-Landgren 
(medarb.), Gunnar 
Törnqvist (red./
utg.), Roger Tanner 
(övers.), 
Bokförlaget Arena. 

”En smak av 
Västernorrland”, 
Anna-Britta Åkerlind 
(medverkande), 
Våga växa 
Västernorrland/
Länsstyrelsen i 
Västernorrland. 

”Allt i ett - gott, lätt, 
hett i gryta, wok, 
panna”, Jonas 
Borssén, 
Bokförlaget Prisma. 

”Att ta tillvara 
äpplen” (3. uppl.), 
Annelies Schöneck, 
Syran. 

”Boken om 
hackkorv”, Bo 
Göran Sjögren, 
Canapé Gourmet. 

”Lätt och gott med 
vegetariskt - 
inspiration, tips och 
recept till dig som 
vill ha sunda och 
goda matvanor”, 
Iréne von Arronet, 
Svensk egenvård. 

”Medeltida mat - 
Gyllengrans 
kokbok”, Daniel 
Granath, Magnus 
Johansson, Pär 
Nyman, SKA 
Gyllengran. 

”En matresa genom 
Sverige”, Tina 
Nordström, Damm 
Förlag AB. 

”Barnens GI-mat! - 
70 recept, mindre 
socker, för hela 
familjen”, Klara 
Desser, Bokförlaget 
Prisma. 

”En god jul”, Malin 
Landqvist, Kalle 
Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström.

”Choklad", 
Elisabeth Ferretti, 
Läsförlaget AB. 

”Pressat - 170 juicer 
och smoothies”, 
Francesca Newby, 
Margret Malone, 
Anita Sandberg 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Antipasti - 
italienska förätter”, 
Liselotte Forslin, 
Martin Bogren, 
Helene Åkesson 
Liedberg, Kakao 
Förlag. 

”Atkinsdieten - 
kokboken”, Robert 
C. Atkins, Fran
Gare, Kerstin
Salomon (övers.),
Bokförlaget Forum.

”Eriks Gondolen”, 
Erik Lallerstedt, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Husvagnsmat - 
läckra recept och 
praktiska tips”, 
Anders Billing, 
Bokförlaget Prisma. 

”Vin till maten - låt 
vinet lyfta maten, 20 
fullträffar, 
snabbguide m.m”, 
Christer Berens, 
Bjørn Værness 
(red./utg.), Anders 
Rolf (övers.), 
Bokförlaget Semic. 

”Bröd” (2. uppl.), 
Jan Hedh, 
Bokförlaget Prisma. 

”Barnens kokbok - 
läckra steg-för-steg 
recept”, Katharine 
Ibbs, Lotta Lind 
(övers.), Globe 
Förlaget. 

"En ö, fyra årstider, 
sju krogar”, Martin 
Bogaeus, 
Kulinariska Gotland. 

”BBQ”, Cecilia 
Vikbladh, Kakao 
Förlag. 

”Chili - en 
kryddstark 
kalassamling med 
glödröda recept”, 
Linda Doeser, 
Christina Eskilsson 
(övers.), Parragon. 

”God mat för 
stressade och 
oinspirerade”, Nina 
Vestlund, Lena 
Villaume, 
Viktklubben. 

”Så klart du kan 
laga vegetariskt”, 
Erika Strand-
Berglund, Anna 
Lundquist, 
Bokförlaget Semic. 

”Happy days med 
Jamie Oliver”, 
Jamie Oliver, 
Kerstin Törngren 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Barnmat - råd och 
recept” (3., rev. 
uppl.), Carina 
Trägårdh Tornhill, 
Sylvia Bianconi, 
Universitetssjukhus
et i Lund. 
Barnhälsovårdsenh
eten (medarb.), 
Gothia Förlag. 

”Festligt runt bordet 
- 14 härliga menyer
och bufféer för alla
tillfällen hela året”,
Bitte E:son Frsberg,
Helena Åkesson
Liedberg (medarb.),
Kakao Förlag.

"Choklad", Marie 
Skogström, Kakao 
Förlag. 

”100 härliga 
hälsodrycker - 
juicer, smoothies, 
soppor, teer och 
coolers”, Sarah 
Ford (red./utg.), 
Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Ett kök i 
Languedoc”, 
Nathalie Besèr, Ola 
Henriksson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”/Den/ perfekta 
frukosten”, Oscar 
de Hoog, Fredrik 
Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Krogbok från Salt 
& sill”, Anna-Lena 
Bjarneberg, Salt & 
sill. 

”Jag och extra allt - 
snabbmaten och 
det jättestora 
Amerika”, Morgan 
Spurlock, Stefan 
Lindgren (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Vit sprit - 
berusande 
kökskonster och 
drycker av rätta 
virket”, Jonas 
Klevhag, Anders 
Nilsson, Damm 
Förlag AB. 

”Bakat - ur Allt om 
mat”, Catarina 
Bennetoft (red./
utg.), Allt om mat 
(utg.), Bokförlaget 
Prisma. 

”Barnkokbok - roliga 
recept för barn”, 
Angela Wilkes, 
Anders Grönlund 
(övers.), Globe 
Förlaget. 

”Klassiska svenska 
smaker - recept 
med ursprung och 
originalitet”, Carl 
Jan Granqvist, Lena 
Katarina Swanberg, 
Svenska institutet 
(SI). 

”Det glömda köket - 
en bok om att torka, 
grava, rimma, röka, 
stoppa korv, 
marinera, syra, luta, 
smaksätta olja, 
vinäger och alkohol 
& baka knäckebröd 
och skorpor”, Jens 
Linder, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Din bästa färs- & 
filébok - 137 
recept”, Johanna 
Kvarnström, Eva 
Boström (medarb.), 
Allers förlag. 

”Gustava Björklund 
och hennes 
kokkonst - spis 
quarters idkerskans 
recept”, Gustafva 
Björklund, Trygge 
Carlsson, Lilla 
Sällskapet.

”Veggomat - från 
tilltugg till 
huvudrätter”, Lottie 
Eriksson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Håkans första 
kokbok”, Håkan 
Särnåker, Håkan 
Särnåker. 

”hungrig.nu - 
kokbok för unga 
kockar”, Elisabet 
Broomé, Cecilia 
Nordstrand Alin, 
Rabén & Sjögren. 

”Fester & bufféer - 
ur Allt om mat”, Ulla 
Karlström (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Choklad - mer av 
det goda”, Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma. 

”Fedons grekiska”, 
Fedon Lindberg, 
Kerstin Salomon 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

"/Den/ perfekta 
nybörjarmaten”, 
Oscar de Hoog, 
Fredrik Paulún 
(medarb.), 
Fitnessförlaget. 

”Meze hos Halv 
grek plus turk - 
kokbok”, Claes 
Britton, Christina 
Bitton, Claes 
Claesson, Koala 
Press. 

”Lust - en bok om 
livets salt”, Steffo 
Törnqvist, Natur 
och Kultur. 

”30 drinkar, 30 
tapas”, Pernille 
Florio, Björn 
Olsson, Martin 
Hansen, Mat & 
vänner förlag. 

”Brödälskare - en 
inspirationsbok för 
hemmabagare”, 
Henrik Francke, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Classiques de la 
cuisine suédoise - 
recettes 
traditionelles et 
originales” [Klassisk
a svenska smaker], 
Carl-Jan Granqvist, 
Lena Katarina 
Swanberg, Lydie 
Rousseau (övers.), 
Svenska institutet 
(SI). 

”Kringlor - en 
historia utan 
slut” (4. utg.), Lena 
Hedlund, Lena 
Hedlund

”Från grillen - 
rykande het mat”, 
Sandra Medin 
(övers.), B. 
Wahlström. 

”Fler fiskar till 
fiskrätt”, Birgitta 
Dahlberg, Förlags 
Tryckeriet 
Vitterleken. 

”Hemlagat som 
present - på burk, 
flaska, hembakat, 
presentidéer, julens 
goda”, Anneli 
Bokemyr, 
Bokförlaget Semic. 

”Vegetariskt - mat 
från trädgårdskaféet 
slottsträdgården 
Ulriksdal”, Katarina 
Nordgren, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Mat hemma och på 
krogen”, Markus 
Aujalay, Erika 
Michel 
(bidragsgivare), 
Natur och Kultur/
Fakta i samarbete 
med TV4. 

”Muminmammas 
kokbok”, Sami 
Malila, Malena 
Westerlund 
(övers.), Alfabeta. 

”Förför! - mat för 
två”, Claes 
Stenmark, 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

"Choklad - fakta, 
historia, passion - 
en guide för 
chokladälskare”, 
Katherine 
Khodorowsky, 
Oliver de Loisy 
(medarb,), Ragna 
Essén (övers.), 
Alfabeta. 

”Franska 
kokboken”, Franska 
8 2004-2005, 
Sjöängsskolan. 

”Fettsnåla 
kokboken - lite fett, 
mycket smak”, 
Helen Aitkin, Replik 
in Sweden AB 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Skärgårdssmak”, 
Michael Björklund 
(medarb.), 
Skärgårdssmak. 

”Manna-en 
medveten kokbok”, 
Karin Bille, Carola 
Magnusson, 
Bokförlaget 
Langenskiöld. 

”Baka, baka, kaka”, 
Marianne Berglund, 
Tetha Åhs 
(medarb.), 
Berglunds bageri 
(kungsgården). 

”Clásicos de la 
cocina sueca - 
recetes Ilenas de 
historia y 
orginalidad” [Klassis
ka svenska 
smaker], Carl-Jan 
Granqvist, Lena 
Katarina Swanberg, 
Álvaro Eljach 
(övers.), Svenska 
institutet (SI). 

”Löj-liga recept - 
och andra smarta 
löjrätter”, Kristina 
Wikström, Veronica 
Landström (red.), 
Hushållningssällska
pet i Norrbotten. 

”Grillat”, Eva Åslund 
(red.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Fisk & skaldjur”, 
Bodil Svensson 
(övers.), B. 
Wahlströms 
Bokförlag AB. 

”Höstens goda 
mat”, Cecilia 
Lundin, Ica provkök 
(medarb.), Forma 
Publishing Group. 

”Vegetariskt”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Middag med 
Jamie”, Jamie 
Oliver, Kerstin 
Törngren (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Min första kokbok”, 
Maria Öhrn, ICA 
bokförlag.

”Fest - mat för 
högtid och kalas”, 
Nigella Lawson, 
Anna Björkhem 
(övers.), Kerstin 
Salomon (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Choklad, praliner, 
marsipan & 
karameller”, Birger 
Lundgren, Warne 
Förlag AB.

”Italiensk mat för 
dagen”, Cecilia 
Berglund, Mat för 
dagen. 

”Fettsnålt - enkla 
och goda lättlagade 
recept””, Susanna 
Tee, Fia Nordström 
(övers.), Parragon. 

”Sjökrogar - 
skärgårdsfolk och 
krögarrecept”, 
Gunnar Ohrlander, 
Ordupplaget / 
Läsförlaget. 

"Mat för golfare - 
sunda mellanmål att 
ta med i bagen - 
och mat att fira 
vinsterna”. Petter 
Stahre, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB.

”Bakgrunder - för 
dig som vill baka 
bröd och kakor”, 
Kaeth Gardestedt, 
Hembakningsrådet. 

”Commoração ´a 
moda sueca- 
tradições e 
festividades” [Det 
ska vi fira], Po 
Tidholm, Agneta 
Lilja (medarb.), 
Svenska institutet 
(SI). 

”Med smaker från 
Skåne - en bok om 
havet, fältet, skogen 
och maten”, Leif 
Eriksson (red./utg.), 
Margareta Schildt-
Landgren 
(medarb.), Gunnar 
Törnqvist (red./
utg.), Bokförlaget 
Arena. 

”Gott grillat”, 
Rasmus Kjær, Bodil 
Andersson (övers.), 
Richter. 

"Fisk & skaldjur”, 
Eva Ålund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Hannus mat”, 
Hannu Sarenström, 
Bokförlaget Prisma. 

”Äta grönt - 
inspitration från 
Vidarklinikens 
kök” (3. uppl.), Anni 
Rasmussen, Ulrika 
Lundsten, Annelies 
Schöneck, 
Vidarklinikens 
vänner
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”Niklas kokbok”, 
Niklas Ekstedt, 
Benny Cederberg, 
Pär Bergkvist, 
Liljedahl & Co. 

”Mat i skolskogen - 
en kokbok för oss 
som tycker det är 
”inne att laga lätt 
mat ute”, Jens 
Meyer, Skogen i 
skolan (projekt/
medarb.), 
Skogsvårdsstyrelse
n Värmland-Örebro 
(utg.), Skogen i 
skolan. 

”Härliga helger - 
mat för årets stora 
helger - påsk, 
midsommar, 
kräftskiva, Mårten 
gås, jul”, Charlotta 
Malhotra, Jessica 
Staël von Holstein, 
Bokförlaget Forum. 

”Desserter med 
frukt och bär”, 
Claes Karlsson, ICA 
Bokförlag. 

”Italiensk! - hemma 
hos Johanna”, 
Johanna Westman, 
Tiden. 

”Franska kvinnors 
smala hemligheter - 
Smarta kvinnors 
guide till ett got och 
hälsosamt liv”, 
Mireille Guiliano, 
Katarina Jansson 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Sofiero 
slottsrestaurang - 
kungliga middagar”, 
Marcus Nemrin 
(recept), Jonas 
Hartwig (recept), 
Thomas Svensson 
(recept), Fredric 
Bengtson (text),  
Pär Bergkvist (text), 
Mat & vänner 
Förlag.  

”Största möjliga 
njutning! - cirkus, 
människor, mat”, 
Henry Bronett, 
Alfabeta. 

”Café Göteborg - 45 
recept & en guide 
till Göteborgs 
caféer”, Catrin 
Westman, Isaberg 
förlag. 

”Eso hay que 
celebralo - fiestas a 
la Sueca” [Det ska 
vi fira], Po Tidholm, 
Agneta Lilja 
(medarb.), Svenska 
Institutet (SI). 

”Mat i Landskrona”, 
Maja Ljung, 
Landskrona 
kommun

”Grilla - kött, fisk, 
grönsaker, frukt”, 
Cecilia Lundin (text 
& recept), Birgitta 
Rasmusson (text & 
recept), Ica provkök 
(text & recept), ICA 
bokförlag. 

"Fisk & skaldjur - 
enkla och goda 
lättlagade recept”, 
June Hammond, 
Ing-Marie Höök 
Skärham (övers.), 
Parragon. 

”Kryddan i maten”, 
Sylvia Danielsson, 
ICA bokförlag. 

”Snabb sund mat - 
enkla 
vardagsrecept med 
Kocklandslaget”, 
Donald Boström 
(red.), (medarb.) 
Gert Klötzke, 
Mathias Herlev 
Hansson, Svenska 
kocklandslaget, 
Bokförlaget Prisma. 

"Mat och hälsa för 
aktiva barn”, Mary 
L. Gavin, Doe
Mena-Berlin
(övers.), Damm
Förlag AB.

”Idébok för julen”, 
Gerd Gellein 
Merkesdal, Anita 
Sandberg (övers.), 
Bokförlaget Semic. 

”/En/ handbok - 
glass”, Carolina 
Börzei, Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Kina - mat och 
dryck”, Svensk-
kinesiska 
föreningen. 

”För hjärtats skull - 
en bok om din hjärt- 
och kärlhälsa - håll 
koll på kolesterolet, 
bli kvitt övervikten, 
minska 
blodfetterna, recept 
för ditt hjärta”, 
Martin Brunnberg, 
Fitnessförlaget. 

”Fluffins”, Jacob 
Gray, B. Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Festivités à la 
suédoise - traditions 
et fêtes” [Det ska vi 
fira], Po Tidholm, 
Agneta Lilja 
(medarb.), Svenska 
institutet (SI). 

”Norrbotten a la 
carte”, Erik 
Hornmalm (red.) , A 
la carte böcker. 

”Grillat!”, Louise 
pickford, Anna 
Olsson (övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Gott med svamp - 
plocka säkert och 
laga läckert”, Bo 
Nylén, Eva Wrange 
(medarb.), Natur 
och Kultur. 

”Kokbok och 
bakbok!”, Björken 5 
Ekarängsskolan. 

”Älskade mat”, 
Werner Vögeli, Ulf 
Nilson (medarb.), 
Roto Smeets 
Publishing; 
Mediabolaget Puck 
& Lars Petterson. 

”Prinsessornas 
kokbok”, Anette 
Langholm, Vera 
Lindh (övers.), Walt 
Disney Enterprise, 
Damm Förlag AB,

”Julkokbok”, 
Thérèse Brandin 
(red.), UlrikaLejbro 
(red.), Gleerup 
Utbildning. 

”Galen i choklad - 
tårtor, kakor, 
desserter, petit-
fourer”, Replik in 
Sweden AB 
(övers.), Läsförlaget 
AB.

”Laga kryddigt - 
etiopisk och 
eritreansk mat för 
svenskt kök”, 
Gennet Awalom, 
Gennet Awalom. 

”Friskare barn - 
konsten att lyckas 
som förälder”, Peter 
Wilhelmsson, ICA 
bokförlag. 

”Matbröd - 50 
nyttiga alternativ till 
köttbullar och 
makaroner”, 
Charlotte Löndahl 
Bechmann 
(medarb.), Lena 
Maria Nordstrand 
(medarb.), Åsa 
Sterner (medarb.), 
Johan Adell 
(medarb.), Titel 
Förlagsbyrå AB. 

”Farmors café - 
välkommen”, Ylva 
Enberg, Studio 
Avec Audiovisual/ A 
la carte kirjat 
(Lahiti).  

”Smak av Halland”, 
Stefan Holmström, 
Tomas Tengby 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Safta, sylta och 
lägg in”, Birgitta 
Rasmusson, Cecilia 
Lundin, ICA 
bokförlag. 

”Jägarens nya 
kokbok - från jakt till 
dukat bord”, Gert 
Klötzke, Torsten 
Mörner, Bokförlaget 
Prisma

”Köksmix - idé- och 
receptbok”, Lotten 
Thörngren m fl., 
Bokförlaget Semic. 

”Pang på rödbetan - 
matglädje och 
måbra-kickar för 
unga”, Catarina 
Rolfsdotter-
Jansson, Damm 
Förlag AB

”Julboken”, Görel 
Kristina Näslund, 
Bonnier Carlsen. 

”Godis - nya och 
gamla favoriter för 
godisälskare”, 
Maria Öhrn, ICA 
bokförlag. 

”Marocko på ett fat”, 
Caroline Hofberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”GI-dieten - den 
enkla vägen till 
varaktig 
viktminskning”, 
Azmina Govindji, 
Nina Puddefoot 
(medarb.), 
Bokförlaget Forum. 

”Mjuka kakor”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Hasses grillbok för 
gasgrillning”, Hans 
Åhman, 
Söderströms förlag 
(Helsingfors)

”Spis - festlig, 
vardaglig och 
själslig spis i 
Gästrikland och 
Hälsingland”, Sune 
Herbertsson 
(red.),Stefan 
Larsson (medarb.) , 
Hushållningssällska
pet Dalarna 
Gävleborg.  

”100 grytor & 
gratänger”, Barbro 
Lönnegren, 
Bokförlaget Semic. 

”Kryddor”, Rob 
Alcraft, Ing-Marie 
Höök Skärma 
(övers.), Läsförlaget 
AB.

”Kalla rätter - lätt 
mat för lata dagar”, 
Lottie Eriksson 
(övers.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB.

”Solbackens 
receptsamling”, 
Anna-Karin 
Oleschak (red.), 
Maria Herring 
(red.), Anna-Karin 
Oleschak

”Picknick för alla 
tillfällen”, Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Iskallt! - från 
vaniljglass till 
semifreddo”, 
Elisabeth 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Medelhavsköket - 
ljuvliga recept från 
värmen”, Clara 
Ferguson, (övers.), 
Anna Olsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Glutenakuten - av 
glutenintoleranta för 
glutenintoleranta”, 
Ung företagsamhet. 

"Mjuka kakor - det 
bästa ur Hemmets 
Journal”, Birgitta 
Edström (red.), 
Christina Asplund 
(medarb.), 
Hemmets Journal, 
Damm Förlag AB. 

”Italienske 
buffeter” [Italienska 
bufféer], Marco 
Baudone, Tomas 
Tengby, Inger 
Bonnesen (övers.), 
Aschehoug 
(Köpenhamn). 

”Sinnenas landskap 
- värmländsk
matglädje,
mångfald och
fägring”, Bo
Thunberg. Håkan
Gidebratt
(medarb.), Wilja
Förlag.

”Kyckling”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Lat sommarmat - 
152 recept”, Sanna 
Fogelberg 
(medarb.), Charlotte 
Kask, Eva Boström, 
Allers förlag. 

”Tomtefars stora 
kokbok för 
tomtenissar i alla 
åldrar, oavsett om 
du är fem eller 
tvåhundrafem 
vintrar gamla”, 
Shane Brox, Maria 
Jörgen Andersson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Kaffe, choklad, 
tango”, Fredric 
Bengtsson, Marcus 
Nemrin (medarb.), 
Björn Olsson 
(medarb.), Mat & 
Vänner Förlag. 

"Med smak av 
Japan”, Joakim 
Lundblad, Dag 
Hermelin, ICA 
bokförlag. 

”GI i praktiken - 3-
stegsprogram för 
snabb 
viktminskning med 
menyer och recept”, 
Ola Lauritzson, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Mera maffiga 
muffins”, Lena 
Brorsson Alminger, 
Bokförlaget Semic. 

”Kokbok för alla”, 
Charlotta Boucht, 
Jessica Jensen, 
Finlands svenska 
Marthaförbund 
(Helsingfors), 

”Sjökrogar - 
skärgårdsfolk och 
krögarrecep”, 
Gunnar Ohrlander, 
Starfalk Production 
(red.), 
Ordupplaget / 
Läsförlaget. 

”Limetime - 50 
läckra recept”, 
Liselotte Forslin, 
Bokförlaget Forum. 

”Lördagslyx”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Vegobiffar och 
kolasås”, Jenny 
Hellström, Berghs 
Förlag AB. 

”Nötter och 
choklad”, Claes 
Karlsson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Med smak av 
Spanien - en resa 
för gommen”, Jan 
Gradvall, ICA 
Bokförlag. 

”Håll vikten utan att 
banta”, Charlotte 
Mattsson, 
Bokförlaget Semic. 

”Nya boken om 
kaféer på Österlen - 
Guide & recept”, 
Annika Söderpalm, 
Tanja Thompson, 
Artograf. 

”Klassiker der 
schwedischen 
Küche - Rezepte 
voller Tradition und 
Originalität” [Klassis
ka svenska 
smaker], Carl-Jan 
Granqvist, Lena 
Katarina Swanberg, 
Grit Thunemann 
(övers.), Svenska 
institutet (SI). 

”Lamm till middag! - 
receptsamling från 
tidningen 
Fårskötsel”. 

”Lisens soppor”, 
Liselotte Forslin, 
Helena Åkesson 
Liedberg (medarb.), 
Kakao Förlag. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Svenska pärlor - 
desserter med bär”, 
Magnus Johansson, 
Ted Johansson, 
Arla/
Dessertakademien.

”Nudlar”, Beverley 
Le Blanc, Ing-Marie 
Hök Skärham 
(övers.), Parragon.  

”Hälsosamt”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Nybakat - mor och 
dotter bakar efter 
sina bästa 
familjerecept”, 
Carina Sigebo 
Roswall, Elin 
Sigebo, Gondolin. 

”Med 
smagsoplevelser fra 
Skåne - en bog om 
havet, marken, 
skoven og 
maden” [Med smak 
från Skåne], Leif 
Eriksson (red./utg.), 
Gunnar Törnqvist 
(red./utg.), 
Margareta Schildt-
Landgren 
(medarb.), 
Bokförlaget Arena. 

”Med smak av 
honung”, Cornelia 
Andersson, Tommy 
Ohlström, Achiever. 

”Matkonst - 
läckergommens 
vägvisare till en 
sund husmanskost”, 
Luciano Beghello, 
Veronica Beghello, 
Tigillum. 

”Söta frestelser - 
dekorerade tårtor, 
efterrätter och 
andra spännande 
sötsaker”, Helene S 
Lundberg, Richter. 

”Orientens mat & 
kultur”, Barbara 
Lutterbeck, Jürgen 
Christ, Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
ICA bokförlag

”Hälsokostlexikon 
med grundrecept”, 
Gunilla Boman, 
Solrosens förlag 
AB. 

”Njut en liten smula 
- av tårtor, kakorna,
bröden och
desserterna du inte
glömmer!”, Therese
Wikström, Claes
Wikström
(bidragsgivare), ICA
bokförlag.

”Norrbotten a la 
carte", Erik 
Hornmalm (red./
utg.), A la carte 
Books (Oulu).

”Makalös makrill - 
en makalös kokbok 
med 50 
makrillrecept”, 
Rasmus Strand, 
Stefan Edman, 
Jörgen Petterson. 

"Mat på riktigt - 
husmanskost på 
vårt sätt”, Peter 
Harryson, Stefan 
Holmström, 
Bokförlaget Prisma. 

”Sannas kafferep - 
kladdkakor, konfekt 
och makalösa 
desserter”, Sanna 
Töringe, 
Bokförlaget Semic. 

”Provence - en 
guide på mitt vis”, 
Barbro Henning, 
Millhouse. 

”Hjärt- 
kärlsjukdomar - må 
bra och ät gott”, 
Lotta Brinck, Karin 
Schenck-
Gustafsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Skärgårdsdrömmar 
& trädgårdskakor”, 
Birgitta Trägård, 
Isaberg förlag. 

”Nordiska 
nationalrätter - en 
inspirerande resa i 
de nordiska 
ländernas 
kulinariska historia”, 
Bengt Sjöström, 
Janson & Janson 
AB (övers.), Norsk 
Fakta (Oslo). 

”Mer fiskar till 
fiskrätt”, Birgitta 
Dahlberg, Robert 
Dahlberg (red.), 
Förlags Tryckeriet 
Vitterleken. 

”Mera 
Fredagsgourmet - 
140 nya recept ur 
Allt om mat”, Astrid 
Abrahamsson, 
Anna Förster (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Pasta”, Eva Åslund 
(red.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Hitta din balans - 
med enkel träning 
och vanlig mat”, 
Håkan Jörgensen, 
Viveca Annell 
(medarb.), 
HälsoFörlaget / 
Stevali. 

”Sju sorters 
kakor” (87, [omarb] 
uppl.), ICA provkök, 
ICA bokförlag. 

”Swedish culinary 
classics - recipes 
with history and 
originality” [Klassisk
a svenska smaker], 
Carl-Jan Granqvist, 
Lena Katarina 
Swanberg, Victor 
Kayfetz (övers.), 
Svenska institutet 
(SI). 

”Nötter - 100 recept 
med nyttiga nötter”, 
Maria Fredin 
Skoog, Bokförlaget 
Forum. 

"Mat för dagen”, 
Anna Granberg, 
Jonas Rylander, 
Mat för dagen. 

”Risotto”, Monica 
Norberg (övers.), 
Valentin Förlag AB. 

”Hälsosamt - enkla 
principer för ett 
hälsosamt liv”, 
Christina Lundstorp, 
Marcus Förlag.

”Smörgåstårta -
svenska folkets 
nationalrätt”, Stefan 
Bjur, Ulf Elfving 
(medarb.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Skärgårdssmak - 
tapas”, Manne 
Stenros (red./utg./
fotograf), Erik 
Hornmalm (red./
utg.), Studio Avec 
Audiovisual / A la 
carte böcker. 

”Plommon och 
körsbär”, Sandra 
Leigh Drazin, Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Med smak av salt 
och sommar”, Ulrika 
Jisland, Anna 
Jonassen, 
Bokförlaget Forum. 

”Renée Voltaire 
smakar på Asien”, 
Renée Voltaire, 
Voltaire och 
Nygren.

”Kockmat enligt 
Viktväktarna”, Maria 
Larsson (medarb.), 
Viktväktarna. 

”Två systrars söta - 
170 frestelser från 
The Cookbook 
Café”, Lisa 
Eisenman, Monica 
Eisenman, 
Bokförlaget  Forum. 

”So schmeckt’s in 
Halland” [Smak av 
Halland], Stefan 
Holmström, Tomas 
Tengby (medarb.), 
Karla Linke (övers.), 
ICA bokförlag. 

”Potatiskokboken - 
potatisrecept för 
alla sinnen”, Anders 
Walberg, 
Bokförlaget Settern 
AB. 

”Mina bästa recept”, 
Catharina Ekström, 
Bokförlaget Prisma. 

”Renée Voltaire 
smakar på Italien”, 
Renée Voltaire, 
Voltaire och 
Nygren. 

"Laga gott med lite 
kolhydrater - få 
kolhydrater men 
goda”, Anouska 
Jones (red.), Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Läsförlaget AB. 

”Underbart är gott - 
från Flickorna 
Lundgren”, 
Christian Callert 
(text), Bokförlaget 
Arena.

"Swedish cakes 
and cookies” [Sju 
sorters kakor], Ica 
provkök, Melody 
Favish (övers.), ICA 
bokförlag. 

”Potatis”, Sandra 
Leigh Draznin, Tove 
Janson (övers.), 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Nära maten i ett 
varmt kök”, Eksta. 

”Sushi”, Lulu 
Grimes, Astrid 
Grönberg (övers.), 
Parragon. 

”Magproblem - må 
bra och ät gott”, Per 
Ove Lind, 
Bokförlaget Prisma. 

”Vete-kattens bästa 
kakor”, Agneta 
Brolin, Östen Brolin, 
Vete-katten 
(medarb.), Natur 
och Kultur. 

"So feiern die 
Schweden - 
Traditionen und 
Festbräuche” [Det 
ska vi fira], Po 
Tidholm, Agneta 
Lilja (medarb.), 
Svenska institutet 
(SI). 

”Renée Voltaire 
smakar på 
kyckling”, Renée 
Voltaire, Voltaire 
och Nygren. 

”Ost À la carte med 
Androuët”, Marc 
Labourel, Pierre 
Chavot (medarb.), 
Natur och Kultur. 

”Smakrikt - en resa 
genom världens 
kök”, Carin 
Ingelsson, Karin 
Molander Stenstad, 
Augusti media. 

”Mer naturligt - 
friskare, piggare, 
smalare - ny mat 
med lågt GI”, 
Cathrine Schück, 
Bokförlaget DN. 

”Tinas svenske 
madrejse” [Tina . en 
matresa genom 
Sverige], Tina 
Nordtröm, Henrik 
Ægidius (övers.), 
Aschehoug 
(Köpenhamn). 

”Renée Voltaire 
smakar på lax”, 
Renée Voltaire, 
Voltaire och 
Nygren. 

”Ostkompaniets 
njutningslära”, 
Michel Jamais, 
Björn Edgren 
(medarb.), Göran 
Nyström (medarb.), 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Sushi & miso - 
lättlagade rullar och 
misosoppor”, Fiona 
Smith, Mattias 
Göthe (övers.), 
Bonnier impact. 

”Meganyttig trio - 
medelhavskost, 
stenålderskost, GI - 
160 lättlagade 
recept för vardag 
och fest”, Helena 
Englund, Karin 
Guldbrand, Inger 
Martin, Pagina 
Förlags AB/Optimal 
Förlag, 

"Tinas 
matreise” [Tina - en 
matresa genom 
Sverige], Tina 
Nordström, Wenche 
Tømt (övers.), 
Damm Förlag AB.

”Svamp - över 70 
läckra recept”, 
Jacque Malouf, 
Tove Janson 
(övers.), Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Pannkakor - 
trevliga recept på 
allt från brottarmatta 
till pannkakstårta”, 
Magnus Anderson 
Gadd, Nicotext AB. 

”Sushi på svenska - 
inspiration och 
recept”, Joakim 
Lundblad, Ewa 
Kumlin, Bokförlaget 
Prisma. 

”Mat som föryngrar 
- ät färskt lev
längre!”, Inga-Britta
Sundqvist, ICA
bokförlag.

”Sill & strömming”, 
Leif Mannerström, 
(medarb.) Tord 
Melander, 
Bokförlaget Prisma. 

”Pajer”, Sarah 
Banbery, Astrid 
Grönberg (övers.), 
Parragon. 

"Swedish 
homecooking”, 
Catarina Lundgren 
Åström, Peter 
Åström, Jennifer 
Brown Bäverstam 
(övers.), 
Bokförlaget Arena. 

”Medveten 
viktminskning - gå 
ned i vikt utan 
uppoffring” (Ny 
utg.), Ewa 
Forkélius, Richter. 

”Stora örtboken - 
den fullständiga 
handboken i hur 
man odlar och 
använder örter”, 
Jennie Harding, 
Ing-Marie Höök 
Skärham (övers.), 
Parragon. 

”Pajer", Eva Åslund 
(red.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Thai på minuten - 
över 120 
inspirerande 
recept”, Vatcharin 
Bhumichitr, Tove 
Janson (övers.), 
Johan Janson 
(övers.), Richter  

"Mat som det är 
någon mening med 
- goda råd och
recept från
Alftaköket” (3.
uppl.), Isac
Wallmyr, Karin Bille,
MOW.

”Vitlök . klyftig 
kokonst med 
gastronomiska 
godbitar”, Linda 
Doeser, Christina 
Eskilsson ( övers.), 
Parragon. 

"Pajer", Lena 
Söderström, Semic. 

”Thai & wok - 57 
fräscha och 
snabblagade recept 
från det asiatiska 
köket”, Steen 
Larsen, Anita 
Sandberg (övers.), 
Bonnier impact. 

”Montignacmetoden 
för barn och 
ungdomar”, Michel 
Montignac, Louise 
Thulin (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Vilt - modern mat 
från skogen”, Lena 
Holmsäter, ICA 
bokförlag. 

”Rockresan - mat, 
musik, minnen 
1995-2005”, Sören 
Bondeson, Helena 
Tovås Persson, 
Wahlström & 
Widstrand. 

Toscana - den goda 
maten”, Annelie 
Lundquist, ICA 
bokförlag. 

"Må bra inifrån - 
101 enkla sätt att 
förändra ditt liv”, 
Victoria Moran, Eva 
Trädgårdh (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Vildsvinskokbok”, 
Anders Levén, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Renée Voltaire 
smakar på tilltugg”, 
Renée Voltaire, 
Voltaire och 
Nygren.

”Tapas”, Susanna 
Tee, Replik in 
Sweden (övers.), 
Parragon. 

”Naturligt slank - 
Fedons GI-kokbok”, 
Fedon Lindberg, 
Kerstin Törngren 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Äppelkakor och 
annat smått & gott 
av äpplen”, Ann-
Kristin Hallgren, ICA 
bokförlag. 

”Suveräna soppor”, 
Amanda Cross, 
Ylva Kempe 
(övers.), Richter. 

”Världens fest i 
Sverige”, Leif Åberg 
(red.), UR i 
samarbete med 
Världsmuseet, 
Mångkulturellt 
Centrum och 
Sensus 
studieförbund. 

”Nyttigt så in i 
Norden - din guide 
till bra mat”, 
Christine Helle, Britt 
Mari Öland (övers.), 
SISU idrottsböcker. 

”Örter”, Eva Åslund 
(red./utg.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Smått & gott”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Zazzis mat - med 
smak av Italien”, 
Alexandra Zazzi, 
Natur och Kultur. 

”Nya vitamin- och 
mineralguiden”, 
Fredrik Paulún, Anki 
Sundin (medarb.), 
Fitnessförlaget. 

”Sallader”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Östersjömat - 
traditioner, recept 
och matkultur”, 
Mats Hellström 
(red./utg.), Carlsson 
Bokförlag. 

”Paulúns 
fettförbränning”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Studentkokboken - 
100 billiga recept på 
mat, drinkar och 
snacks”, Fredrik 
Colting, Carl-Johan 
Gadd, Nicotext AB. 

"Paulúns 
stenålderskost - 
maten du är gjord 
för”, Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Ullas mat - läckert 
och lättlagat för alla 
årstider”, Ulla 
Andersson, Warne 
Förlag AB. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”South Beach-
dieten - kokboken - 
den effektiva GI-
metoden för 
varaktig 
viktminskning”, 
Arthur Agatston, 
Anna Olsson 
(övers.), 
Bokförlaget Forum 

”Vardagsfavoriter - 
ur Allt om mat”, 
Catarina Bennetoft, 
Marie-Charlotte 
Jenkonson (red.), 
Allt om mat, 
Bokförlaget Prisma. 

"South Beach-
dieten - den 
effektiva GI-
metoden för 
varaktig 
viktminskning”, 
Arthur Agatston, 
Mia Ruthman 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Veckomatsedeln - 
måndag-fredag x 
12” Lotte Wellton, 
Lottie Hallqvist, 
Bokförlaget Prisma. 

”Stenåldersmat för 
moderna 
människor”, Maria 
Fredin Skoog, 
Bokförlaget Forum. 

"www.cookbookont
heweb.com - 
matkonst i 
dataåldern - 
nytolkning av 
landskapsrätter”, 
Ann-Margarethe 
Svensson, Stefan 
Karlsson (medarb.), 
Agneta Nystedt 
(medarb.), elever i 
år 5 
Kristinedalskolan, 
Kristinedalskolan. 

”Sjustegsmetoden - 
kokboken - recept 
för att hitta och 
behålla din 
idealvikt”, Phil 
McGraw, Jeanette 
Johansson (övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”91:an kokbok - det 
bästa av svensk 
husmanskost”, 
Martin Carlenstam, 
Egmont Kärnan. 

”Sunt, snabbt och 
smalt med 
Viktväktarna”, Anna 
Olsson (övers.), 
(medarb.) 
Viktväktarna, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Sunt med Zazzi”, 
Alexandra Zazzi, 
Natur och Kultur. 

”Se mat på nytt sätt 
- de första 30 
dagarna”, Howard 
M. Shapiro”, Kjell 
Waltman (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Utan mjölk? Ja 
tack! - kokboken 
som är vän med 
laktosintoleranta 
och mjölkallergiker”, 
Marie Johansson, 
Marie Johansson

”Upp i vikt - din 
guide till en 
hälsosam 
viktuppgång”, 
Camilla Porsman, 
Fitnessförlaget. 

”Ursprunglig föda - 
vad vi borde ära 
och varför vi inte 
gör det”, Staffan 
Lindeberg, Bo 
Gräslund (medarb.), 
Natur och Kultur. 

”Viktväktarna - 
Matnyttigt!”, Becky 
Johnson, Anna 
Olsson, (övers.), B. 
Wahlströms 
Bokförlag AB. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Vägen till ett 
smalare liv - My 
way - kokbok för 
livsnjutare”, Erik 
Lallerstedt, Jan 
Gradvall (medarb.), 
ICA bokförlag.

”Zonen - hej då 
pasta, adjö ris”, 
Barry Sears, 
Markus Andersson 
(övers.), Pagina 
Förlags AB / 
Optimal förlag. 

"Ät dig ner i vikt - 
praktisk 
viktminskning för 
feta män och runda 
kvinnor”, Sten Sture 
Skaldeman, 
Bokförlaget Prisma.  

"Ät Lätt och rätt”, 
Lalla Lindström, LL-
förlaget. 

”4 superdieter - välj 
rätt 
bantningsmetod: 
Atkins, the Zone, G-
I, tallriksmodellen”, 
Britt-Marie Rasque, 
Frida. 

”12 veckor till ett 
självläkande liv”, 
Sanna Ehdin, 
Bokförlaget Forum. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2006

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Husmanskost”, Leif 
Mannerström, Tord 
Melander, Ola 
Andersson 
(medarb.), Sarah 
Berg (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Barnens bästa 
bakbok - 50 olika 
sätt att baka goda 
sötsaker”, Jane 
Bull, Globe 
Förlaget.

”Buffé! - från mingel 
till festbuffé” (2. 
uppl.), Elisabeth 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma. 

"Bär & bakverk”, 
Elisabeth 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Anna Skippers 
morgondrinkar - din 
bästa start på 
dagen”, Anna 
Skipper, Olof 
Skipper, Theta.

”Asien - mat och 
resor”, Alastair 
Hendy, Tove 
Janson (övers.), 
Johan Janson 
(övers.), Richter. 

”Den medvetna 
kokkonsten” (2., 
uppdaterade och 
omarb. uppl.), Inga-
Britt Gustafsson,  
Örjan Klein, Nya 
Doxa. 

”Alla hjärtans recept 
- tid att jobba, tid att
leva - en bok för dig
som vill må bra
både på jobbet och
hemma”, Cecilia
Magnusson, Örjan
Klein, Hjärt-
Lungfonden,
Svenska
nationalföreningen
mot hjärt- och
lungsjukdomar,
MOW.

”Marinens kokbok”, 
Marinens 
Intendenturskola, 
Försvarsmakten i 
samarbete med 
Mediablocket AB. 

”Oas, Fredsgatan 
12 - läckert, 
modernt, elegant”, 
Danyel Couet, 
Melker Andersson, 
Agnes af 
Geijerstam, Natur 
och Kultur. 

"En grönsak, är en 
grönsak, är en 
grönsak - sexton 
veganrecept utan 
gluten - ett 
nässlahäfte”, Louise 
Sjöbeck, Hedvig 
Hogen, Louise 
Sjöbeck.

”Allt du behöver 
veta om öl”, Espen 
Smith, Anders Rolf 
(övers.), 
Bokförlaget Semic. 

”Bakmaskinsboken 
- läckra och
lättlagade recept på
matbröd, mjuka
kakor, pizza och
andra bakverk”,
Linda Doeser,
Christina Eskilsson
(övers.), Parragon.

”Marinens kokbok 
CDR” (Elektronisk 
resurs), 
Försvarsmakten i 
samarbete med 
Mediablocket AB.

”Barnens GI-
mat!” (övers. till 
Finska), Klara 
Desser, Jaana 
Palanterä (övers.), 
Nemo

”Davádat - en 
svensk-samisk 
kokbok”, Johanna 
Mattsson Unga, 
Elena Valkeapää.

”Basturökning av 
kött - den 
jämtländska 
tradition”, Dag 
Hartman, Anna 
Berglund (red./utg.), 
Eldrimner. 

"En handbok örter”, 
Annica Triberg, 
Karin Fransson, 
Grenadine 
Bokförlag AB.

”Alla tiders sallader 
- läckert och
lättlagat steg för
steg”,Theresa
Månsson (övers.),
Parragon.

”Evas frestelser - 
livets goda - 
vegetarisk mat med 
en portion ayurveda 
för kropp och själ”, 
Eva Stormöga, Eva 
Stormöga. 

”Bergets nya 
kokbok”, Stiftelsen 
Berget. 

”Monikas bästa 
menyer”, Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Barnmat - råd och 
recept” (4. uppl.), 
Carina Trägårdh 
Tornhill, Sylvia 
Bianconi, Irene 
Axelsson, 
Universitetssjukhus
et i Lund 
(Barnhälsovådsenh
eten) (medarb.), 
Gothia Förlag. 

”Festmat”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Chokladboken - 
tårtor, kakor, pajer, 
desserter, godis - 
det bästa ur 
Hemmets journal”, 
Christina Asplund, 
Birgitta Edström 
(red), Hemmets 
journal (medarb.), 
Damm Förlag AB. 

”Juicer & smoothies 
- 206 hälsosamma
energidrinkar”,
Kerstin Salomon
(övers.), Bonnier
impact

”Afrikansk mat för 
dagen”, Kieron 
Mavor, Mat för 
dagen. 

”Rutiga kokboken - 
grunkokboken för 
stora och små 
hushåll” (7., [rev] 
utg.), Birgitta 
Rasmusson (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Ica 
provkök (red./utg.), 
ICA bokförlag. 

”Bjud alla  - gott & 
lättlagat för 
allergiker”, 
Marianne Jarl 
(medarb.) m. fl., 
Astma- och 
allergiförbundet, 
ICA bokförlag. 

”PA & Co - mer än 
en kokbok”, 
Christina Britton, 
Claes Britton, 
Håkan Erlcson 
(medarb.), 
Stockholm New 
Publishing. 

”Friluftskokboken - 
recept, inspiration, 
tips”, Eric Tornblad, 
Ekoturmat. 

”Kombinera mat & 
vin - nya recept till 
våra favoritdruvor”, 
Jens Dolk, Liselotte 
Forslin, Kakao 
förlag. 

”Cecilias 
fikastunder”, Cecilia 
Vikbladh, Cecilias 
kök. 

”Matkalender - 
matsedel och 
recept för årets alla 
dagar - det bästa ut 
Hemmets Journal 
2007”, Hemmets 
Journal, Damm 
Förlag AB. 

”Ingenjörens 
kokbok”, Kari Ojala, 
Helena von Alfthan 
(övers.), 
Söderströms förlag 
(Helsingfors). 

"Mat & golf - en  
bok om det goda 
livet på skånes 
golfbanor”, Claes-
Allan Lundin, 
Artograf. 

”Eld - Grill”, Melker 
Andersson, Daniel 
Couet (medarb.), 
Natur och Kultur. 

”Fredriks fiskar”, 
Fredrik Eriksson, 
Fredrik 
Dannemann, Lena 
Söderström, Natur 
och Kultur i 
samarbetet med 
TV4

”Babas kokbok”, Kri 
Bohm, Madeleine 
Pyk, Anne-Marie 
Åkesson, JHB 
förlag. 

"Gott & grönt - 
gröna läckerheter 
från Allt om mat”, 
Astrid Abrahamsson 
(red.), Fanny 
Abrahamsson 
(medarb.), Allt om 
mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Matminnen och 
Receptsamling - 
från Ellen och Sam 
Larssons år i 
Amerika 
1927-1934”, Ellen 
Larsson, Sam 
Larsson, Kulinarisk 
resa i Glasriket och 
Utvandrarbygd. 

”Meny - det bästa ur 
radioprogrammet”, 
Karin Fransson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Barnens första 
kokbok: Ha kul i 
köket!”, Annabel 
Karmel, Isabel 
Mena-Berlin 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Festfixaren - de 
bästa tipsen för en 
lyckad fest”, Linnea 
Johansson, Robert 
Andersson 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Choklad - favoriter 
för 
chokladälskaren”, 
Göran Söderin, 
George Strachal, 
ICA bokförlag. 

”Pressat - 170 juicer 
och smoothies”, 
Francesca Newby 
(red.), Margret 
Malone (red.), Jane 
Lawson (medarb.), 
Anita Sandberg 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Alla tiders tapas - 
läckert steg för 
steg”, Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon

”Stora köksskolan - 
ur Allt om mat”, 
Charlotte 
Jenkinson, Allt om 
mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Bra mat för alla - 
mat vid diabetes 
och hjärt-
kärlsjukdom”, 
Margit Eliasson, 
Brita Karlström, 
Bengt Vessby, 
Hjärt- och 
lungsjukas 
riksförbund”, Gothia 
Förlag. 

”Resmål - häng 
med på en 
matupplevelse 
bland 30 krogar och 
100 recept från 
Stockholms län”, 
Rikard Nilsson, 
Hans Christiansen 
(medarb.), 
Informationsgruppe
n AB. 

”Guld av grönt - 
veganskt!”, Emma 
Kolback, Habibi

”Till dig som redan 
älskar öl och till dig 
som ännu inte 
kommit dithän”, 
Michel Jamais, 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Café Öresund - 45 
recept & en guide 
till Öresunds 
caféer”, Sandra 
Hognert, Isaberg 
förlag.

”Pettson & Findus - 
födelsedagskatten” 
(CD-Rom), 
Gammafon. 

”Kokpunkten - 
kokbok för dig med 
nedsatt syn”, Hans 
Åhman, 
Söderströms förlag 
(Helsingfors). 

"Mat från Öland - 
klassiskt och 
modernt”, Karl 
Olsson, Erik 
Cardfelt, Prolog Mat 
och Media. 

”Glöd - 50 recept för 
en lyckad 
grillsommar”, (red.), 
Mat & Vänner 
Förlag. 

”Fisk & skaldjur - till 
vardas och fest från 
Allt om mat” (ny 
utg.), Astrid 
Abrahamsson, 
Marie-Charlotte 
Jenkinson (red.), 
Allt om mat, 
Bokförlaget Prisma. 

”Billiga matboken - 
knep och idéer-
vardagsmat, 
festmat,snabblagat”
, Lotten Thörngren, 
Bokförlaget Semic. 

”Grön i köket - 
vegetarisk kokbok”, 
Mattias Montin, 
Jessica Sunnebo 
(medarb.), ICA 
bokförlag 

"Mat på terrassen”, 
TV4 Värmland-
Skaraborg. 

”Mat med Maud - 
lättlagat för alla 
tillfällen”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Prisma. 

"Barnens kokbok - 
läckra steg-för-steg 
recept”, Katharine 
Ibbs, Lotta Lind 
(övers.), Globe 
Förlaget. 

"Fest &vänner - 
temafester för hela 
året”, Hege 
Barnholt, Bodil 
Andersson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

"Choklad - 
desserter, kakor & 
varmrätter”, Joanna 
Farrow, Tove 
Janson (övers.), 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Buon appetito - 
smaklig måltid, ett 
kokboksprojekt att 
minnas”, 
Estetprogrammet 
Bild, 
Restaurangskolan 
Eleonora Ruffini 
(recept), Christina 
Skålberg (red.), 
Sundsta 
Gymnasiet.

”Celiaki - att inte 
tåla gluten - må bra 
och äta gott”, Lotta 
Brink, Lars 
Stenhammar, 
Bokförlaget Prisma. 

”Smak - 
Restaurangen - 
kryddigt, frestande, 
kombinerat”, Melker 
Andersson, Danyel 
Couet, Jonas 
Ålund, Lisa Förare 
Winbladh, Natur 
och Kultur. 

”Jag och extra allt - 
snabbmaten och 
det jättestora 
Amerika” [ny utg.], 
Morgan Spurlock, 
Stefan Lindgren 
(övers.), Månpocket

”Tapas & sherry”, 
Rasmus Kjær, 
Søren Frank. Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Jorden runt på 80 
degar”, Annica 
Triberg, Grenadine 
Bokförlag AB.

”Lätt och läcker 
vardagsmat - 
grönländska räkor, 
grönländsk 
hälleflundra, lax och 
rödspätta, sej, torks 
och hoki”, Vibeke 
Fode, Sandra Leigh 
Draznin (medarb.), 
Royal Greenland. 

"Mat i  Bjärke”, 
Gunvor Fröberg 
(red./utg.), Ulla 
Sundvall (red./utg.), 
Bjärke 
hembygdsförening. 

”Grilla - 50 
inspirerande och 
läckra recept för 
grill med variation”, 
Vibeke Bindslev, 
Lynn Andersen 
(medarb.), Maggie 
Andersson (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

"Fisk à la Aldo - från 
musslor till 
svärdfisk”, Aldo Zilli, 
Monica Norberg 
(övers.), Valentin 
Förlag AB. 

"Det brandgula 
kartoteket - recept 
med smak av 
sjuttiotal ur Lotta 
och Christian 
Sjögrens arkiv”, 
Lotta Sjögreen, 
Christian Sjögreen, 
Trombone.

”Smak för grönt - 
läckra gröna recept 
för alla tillfällen och 
smaker”, Katja 
Palmdahl, Kerstin 
Lindblad, ICA 
bokförlag. 

”Nils Emil i 
skärgården - mina 
bästa recept”, Nils 
Emil Ahlin, Jan 
Gradvall, ICA 
bokförlag. 

”Din första kokbok”, 
Pamela Gwyther, 
Ing-Britt Klang 
(övers.), Parragon. 

”Häng med på fest! 
- från Brantevik till
Kieksiäisvaara och
tillbaka”, Claes
Stenmark,
Grenadine
Bokförlag AB.

"Choklad - från 
Brownies till 
praliner”, Sara 
Jayne-Stanes, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Det franska 
lantköket”, Joanne 
Harris, Fran Warde, 
Kerstin Törngren 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Nya dinkelboken - 
den hälsosamma 
dinkeln”, Ingeborg 
Vatheur, Ingeborg 
Vatheur. 

”Smakriket - en bok 
som tar dig på en 
resa till utvalda kök 
i Petit Hotel”, Petit 
Hotel, Petit Hotel 
Sweden. 

”Matveganen - 
kokboken för dig 
som vill äta rätt, lätt 
och gott”, Christina 
Svensson, Ulrika 
Svensson, Nikkela 
mat och ord. 

”Vinets magi - en 
kulinarisk resa runt 
jorden”, Bengt-
Göran Kronstam, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Klassiska tårtor på 
mitt sätt”, Monika 
Ahlberg, (medarb.) 
Sarah Sheppard, 
Bokförlaget Prisma. 

”Linds kök - an 
annorlunda 
smakupplevelse”, 
Maria Berg, Linds 
kök (medarb.), 
Linds kök (Finland). 

"Mat och mera - 
nya och gamla 
recept från 
Liden” (3. uppl.), 
Annika Persson 
(red./utg.), 
Magdalena Jaktlund 
(red./utg.), Jeanette 
Byström Grein 
(red./utg.), Liden. 

”Grynges bästa 
såser”, Stefan 
Grynge, Marie W. 
Schjölin, ZEST for 
Life Förlag. 

”Hundarnas kokbok 
- med recept från
slott till koja”,
Torsten Blomquist,
Media express.

”Drömburgare - från 
Cowboyburgare till 
wraps”, Paul 
Gayler, Per Johan 
Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Vego paradiso - en 
smak av det 
vegetariska köket”, 
Pia Hall, Natur och 
Kultur. 

”Niklas mitt i veckan 
- 60 favoriter för en
godare vardag från
SVTs program
Niklas mat”, Niklas
Ekstedt, Maria
Fredin Skoog
(medarb.), Sveriges
television (utg.),
Bokförlaget Forum.

”Fixa käket vetja’ - 
en bok om mat och 
sånt med Vega”, 
Sassa Åkervall, 
Damm Förlag AB. 

”Jul i Glasriket”, 
Stefan Gustafsson 
(red.), Kosta förlag. 

”Chokladnjutningar”
, Lind Collister, 
Bodil Svensson 
(övers.), B. 
Wahlströms 
Bokförlag AB. 

”Den mångkulturella 
måltiden”, Ingmarie 
Wass, Kungl. 
Skogs- och 
lantbruksakademien
.

”Fina fågeln från 
Viktväktarna”, 
Christina 
Leijonhufvud, 
Viktväktarna. 

”Mat & golf - en bok 
om det goda livet 
på Skånes 
golfbanor”, Claes-
Allan Lundin, 
Artograf. 

”Öl & mat - Till dig 
som redan älskar öl 
och till dig som 
ännu inte kommit 
dithän”, Michel 
Jamais, Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Konditorns bästa - 
mjuka kakor, petit-
fourer, tårtor, 
vetebröd, pajer, 
småkakor”, Signe 
Maria Bengtsson, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Min mat och 
mammas”, Christine 
Saarukka, Maria 
Turtschaninoff 
(medarb.), 
Söderströms förlag 
(Helsingfors) 

"Mat från 
hemmamarknaden 
eller Bondens egen 
kokbok”, Anna 
Olsson (fotograf), 
VTT Grafiska. 

”Killen vid grillen - 
Jonas Borssén 
brassar på igen”, 
Jonas Bossén, 
Bokförlaget Prisma. 

”Jordgubbar och 
rabarber”, Sandra 
Leigh Draznin, 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Engagemang mat 
och möten - goda 
recept för 
integration och 
demokrati”, Sari 
Niku, Nytt liv i 
Sverige (medarb.), 
LO. 

”Vegetarisk barnmat 
- från bröst till bord”,
Kirsten Nisted,
Ulrika Lundsten,
Föreningen för
antroposofisk
läkekonst (FALK)

”Tinas kök - nya 
recept och tips från 
SVTs program Mat”, 
Tina Nordström, 
Leif Eriksson (text), 
Damm Förlag AB. 

”Frigges julkokbok”, 
Thérèse Brandin 
(red./utg.), Ulrica 
Lejbro (red./utg.), 
Gleerups 
Utbildning. 

”Julboken”, Göran 
Jönsson (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Dags för dessert”, 
Ingela Persson, 
Natur och Kultur. 

”En handbok - 
sushi”. Robert 
Melin, Grenadin 
Bokförlag AB. 

”Favoritkokboken - 
mat för hela 
familjen”, Pernilla 
Pedersen (red./
utg.), Viktväktarna. 

”Pillans 
vegankokbok”, 
Pernilla C. 
Karlsson, 
Hälsaböcker / 
Energica Förlag AB.

”Kyrkkaffe - bullar, 
böner och 
berättelser” (Ny 
utg.), Anna Braw 
(red.), Bokförlaget 
Libris. 

”Team Kitchen”, 
Janna Wahlberg, 
Pia Wahlberg 
(medarb.), Sally 
Ahlblad (medarb.), 
Team Kitchen AB. 

"Mat och människor 
- en norrbottnisk
matresa genom tre
sekel”, Ann-Louise
Lång, Jenny Björk,
Hans Ullefors,
Friluftsmuseet
Hägnan

”Sylt och 
marmelad”, Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma.

”Kött - nöt, lamm, 
fläsk, fågel & vilt”, 
Joanna Farrow, 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Från mitt kök till ditt 
- läckra
matpressenter
fyllda med
omtanke”, Henrik
Francke, Kakao
Förlag .

”Leilas guldkant på 
vardagen”, Leila 
Lindholm, Natur och 
Kultur. 

”Minsta kokboken”, 
Johanna Westman, 
Astrid Gandini, 
Tiden. 

”julmums”, Cecilia 
Wedmark (övers.), 
Stabenfeldt. 

”Desserter”, Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma. 

”Fem asiatiska kök - 
vardagsmat från 
Kina, Korea, Japan, 
Vietnam och 
Thailand”, Yukiko 
Duke, Natur och 
Kultur. 

”Franska kvinnors 
smala hemligheter - 
smarta kvinnor 
guide till ett gott och 
hälsosamt liv” (Ny 
utg.), Mireille 
Guiliano, Katarina 
Jansson (övers.), 
Pan. 

”Seglarens kokbok”, 
Charlotte 
Jenkinson, 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Kära små kakor -  
baka mormors 
klassiker och några 
nya favoriter!”, Anna 
K. Sjögren
(medarb.), Malin
Söderström
(medarb.), Svenska
smör.

”Skandinavische 
küche: über 100 
Rezepte aus 
Schweden, 
Dänemark, 
Norwegen 
un” (Scandinavian 
Cooking), Sonia 
Maxwell, 
Läsförlaget AB. 

"Smak av 
Halland” (2. utg.), 
Stefan Holmström, 
Tomas Tengby 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Kyckling på många 
sätt”, Eva Åslund 
(red.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Förföriskt gott - 14 
menyer för två”, 
Kristina Eriksson, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

�7



"Leilas 
middagstips”, Leila 
Lindholm, TV4 
(utg.), Natur och 
Kultur. 

”Maten är klar! - 
snabb, god och 
nyttig mat som 
barnen verkligen 
gillar”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic. 

”Modern catering”, 
Christina Berglund 
(red./utgivare), 
Praktiskt 
butiksarbete. 

”Fruktfrestelser - 
nya och spännande 
fruktsallader”, Claes 
Karlsson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Grekiskt - 53 
oemotståndliga 
recept från 
Grekland och anda 
medelhavsländer”, 
Pia Bøgeskov, Anne 
Skovgaard-
Petersen, Hanne 
Bloch, (övers.) 
Maggie Andersson, 
Bonnier impact.

”Glutenintolerans - 
en kostsam 
sjukdom - recept 
och tips”, Göran 
Larsson, Göran 
Larsson. 

”Vego paradiso - en 
smak av det 
veganska köket”, 
Pia Hall, Natur och 
Kultur. 

”Läckra småkakor”, 
Linda Collister, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact.

”Strömsö - de bästa 
bitarna” (2. uppl.), 
Maria Sandin, 
Patricia Rodas, 
Schildts Förlags AB 
(Helsingfors)

”Smaka på Örebro - 
60 år till allmän 
nytta”, Annika 
Grälls, Emma 
Haglund, Tomas 
Ekman, Skillnad 
AB. 

"Kyckling - 110 
recept med smak 
av världen”, Ebba 
Wachtmeister, 
Bokförlaget Prisma. 

”Favoritkokboken - 
mat för hela 
familjen”, Pernilla 
Pedersen (red.), 
Viktväktarna. 

”Ät mig”, Erik 
Videgård, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Min första bakbok”, 
Maria Öhrn, ICA 
bokförlag. 

”Temafester - tid för 
vänner”, Hege 
Barnholt, Inger 
Knutsen, Bodil 
Andersson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Gott av choklad”, 
Eva Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Grazie Italia! - en 
matresa till Italien 
med Fernando Di 
Luca och Markus 
Aujalay”, Markus 
Aujalay (medarb.), 
Fernando Di Luca 
(medarb.), Björn 
Kleman (red.), Di 
Luca & Di Luca AB.

”Grädde på moset - 
recept och råd för 
dig med KOL”, Sara 
Nydrén, Emma 
Grek (medarb.), 
Marie Ullmander 
(medarb.), 
Relevans strategi & 
kommunikation. 

”Vildmarksmat - en 
handbok för 
hungriga vandrare”, 
Don Philpott, Pam 
Philpott, Sandra 
Medin (övers.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB.

”Muffins & 
brownies”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

"123 krigstida 
recept”, Jouni 
Kallioniemi (red.), 
Ludvig Forsman 
(övers.), 
Vähäheikkilän 
kustannus. 

”Skärgårdssmak. 
Culinary guide”, 
Manne Stenros 
(red./utg.), Erik 
Hornmalm (red./
utg.), Monika 
Sundqvist (övers.), 
A la carte Books

”Lilla 
svampboken” (3. 
uppl.), Pelle 
Holmberg, Hans 
Marklund, 
Bokförlaget Prisma. 

”Farmors favoriter - 
lätt mätt på rätt 
sätt”, Eva 
Göransson, Eva 
Nordin, Gloria 
Nordlund, Jimson. 

”Pepparkakskul - 
dekorera och skapa 
med pepparkakor”, 
Pernille Faye, Bodil 
Andersson (övers.), 
Maria Lindén 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Glass - läckert för 
lediga dagar”, 
susanna Tee, 
Johanna Holmberg 
(övers.), Parragon. 

”Italienskt - 53 
läckra och fräscha 
recept från det 
Italienska köket”, 
Morten Bech 
Køster, Hanne 
Blcoh (medarb.), 
Anne Skovgaard-
Petersen (medarb), 
Anita Sandberg 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”GI till vardags - 50 
recept - snabbt, lätt 
& billigt”, Cathrine 
Schück, 
Fitnessförlaget. 

”Millas kalastårtor”, 
Camilla Tubertini, 
Bokförlaget Prisma. 

”Smaker från 
Hotellberg”, 
Leksands 
gymnasium. 

”Mandel”, Elizabeta 
Glasnović Raguž, 
Mandelkvinnorna 
(utg.), Mango. 

”Filmkokboken - 
mångalna middagar 
och magiska 
menyer från filmens 
underbara värld”, 
Maria Holm, 
Mikaela Kindblom, 
Bokförlaget Prisma. 

”Smakstart! - om 
småbarn, föräldrar 
och mat”, Lena 
Jordebo, Alfabeta. 

”Glassfavoriter”, Liz 
Franklin, Bo 
Samuelsson 
(övers.), B. 
Wahlströms 
Bokförlag AB. 

”Jelibi - Indisk mat 
att älska”, Priya 
Joshi, 
Masalamedia. 

”Gott & lätt - 
smalmat från Allt 
om mat”, Catarina 
Bennetoft, Jan 
Holmström (red./
utg.), Allt om mat 
(utg.), Bokförlaget 
Prisma. 

”Nyttigheter & 
njutningar”, Angela 
Steinbrenner, Urban 
Nyberg, Mats 
Bjurholm (medarb.), 
Isaberg förlag. 

”Sveriges blå band - 
en matresa på Göta 
kanal”, Anna-Marie 
Bardler Weibe, 
Jerhammar & Co 
Reklambyrå. 

”Ostron - en 
kulinarisk resa i tid 
och rum”, Lars 
Hansare, Jane 
Hansare, B- 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Gör Sverige 
godare - 
Kocklandslagets 
ekologiska 
inspiration, 
spännande recept 
med smak av 
årstiderna”, 
Svenska 
kocklandslaget. 

”Vårt hopkok - 
supergoda recept 
av och för barn och 
ungdom”, Lena W. 
Henrikson (red./
utg., fotograf), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”jag vill ha 
choklad!”, Trish 
Deseine, Bodil 
Svensson (övers.), 
B. Wahlströms 
Bokförlag AB. 

”Jamies Italien”, 
Jamie Oliver, 
Kerstin Törngren 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Gå ner i vikt med 
kognitiv 
beteendeterapi - 
den dokumenterat 
framgångsrika 
metoden”, Lisbeth 
Stahre, Bokförlaget 
Forum.

”Smörgåstårtor - 
snacks, snittar, 
smörgåsbakelser, 
sandwich”, Inger 
Bjugård, 
Bokförlaget Semic. 

”Saltstänkt - mat 
och människor i 
gamla tiders 
Bohuslän”, Kenneth 
Gustafson, YC 
Bokförlag. 

”Ren, mat, lycka”, 
Gudrun 
Thomasson-Ek, 
Gaaltije. 

”Goda sidor”, Ann-
Marie Hedlund 
(red.), Bankeryds 
Missionskyrka. 

”Läckert av 
choklad”, Dorthe 
Wessel, Maria 
Lindén (övers.), 
Bodil Andersson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Locket på - 
ångande grytor från 
hela världen”, 
Henrik Francke, 
Martine Moreau 
(medarb.), Kakao 
Förlag. 

”Hjärtats mat - 
inspiration, råd och 
recept”, Eja Nilsson, 
Bokförlaget Forum. 

”Semlor”, Mia Öhrn, 
Natur och Kultur. 

”Till bords med 
Saltöborna”, Viveca 
Lärn, Wahlström & 
Widstrand. 

”Stora fisk- och 
skaldjursboken - 
från havet till 
bordet”, Susanna 
Tee (red.), Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon.

”Gucka - världens 
röra”, Henrik 
Francke, Mia Öhrn, 
Anders Kroon, 
Fredrik Lindstål, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Syndigt gott - 54 
frestande desserter 
med smak av frukt, 
bär, grädde, 
choklad och 
kryddor”, Kristina 
Eriksson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Lantlig kokkonst 
från centrala 
Frankrike - rostad 
urbenad rullad fylld 
lammbog  (farce 
double)”, Harry 
Mathews, Magnus 
Hedlund (övers.), 
Pequod/ Rámus. 

”Klaras GI-mat - 
100 recept med lågt 
glykemiskt 
index” (2. uppl.), 
Klara Desser, 
Bokförlaget Prisma.

”Skärgårdsdrömmar 
& trädgårdskakor”, 
Birgitta Trägård, 
Annika Broman 
(medarb.), Isaberg 
förlag. 

”Sill & Co”, Jan-Erik 
Hagbom, Helena 
Åkesson Liedberg, 
Kakao förlag. 

”Grötboken - 61 
samlade grötrecept 
både till vardag och 
fest”, 
Frälsningsarmén. 

”Smulpajer till kaffet 
och dessert”, 
Elisabeth 
Johansson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Medelhavsköket - 
ljuvliga recept från 
värmen” (2. uppl.), 
Clare erguson, 
Anna Olsson 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Klaras goda GI-
dagar - kompletta 
menyer för 6 
veckor”, Klara 
Dessert, 
Bokförlaget Prisma. 

”Tårtor - nya och 
gamla för 
tårtälskaren”, Maria 
Öhrn, ICA 
bokförlag. 

”Snabbt & sunt - 
kyckling, lax och 
färs”, Cecilia 
Lundin, Ica provkök 
(medarb.), ICA 
bokförlag . 

”Järnspisar, 
hackekorv & 
tabberas - mat, 
smak & tradition i 
Astrid Lindgrens 
värld”, Göran Lager, 
Ersatz. 

"Smulpajer - nya 
och gamla för 
smulälskaren”, 
Maria Öhrn, ICA 
bokförlag. 

”Medelhavsmat 
förlänger livet”, 
Örjan Klein, ICA 
bokförlag. 

”Livslång hälsa med 
CSIRO-metoden - 
succédieten från 
Australien”, Manny 
Noaks, Peter 
Clifton, Anna 
Olsson (övers.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Till skönhetens lov 
- om 
Broköpsgården och 
Birgitta Sjunneson”, 
Marianna Agetorg, 
Artéa Förlag. 

”Säl - sälen i det 
moderna 
köket” (övers. till 
finska och norska), 
Annica Törmä 
(övers.), Bente 
Øygarden (övers.),  
Svenska 
jägareförbundet 
förlag. 

”Köksfröjder året 
om”, Christer 
Alstrup, Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Slutet gott - med 
härliga desserter 
från Allt om mat”, 
Astrid 
Abrahamsson, Jan 
Holmström (red./
utg.), Allt om mat, 
Bokförlaget Prisma.

”Meze - smårätter 
från Grekland och 
Libanon”, Rena 
Salaman, Maggie 
Andersson (övers.), 
Bonnier Impact. 

”Mat med lågt GI - 
över 80 läckra 
recept som hjälper 
dig gå ner i vikt”, 
Louise Blair, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact. 

”91:an presenterar 
Elviras bakbok”, 
Jesper Tegebjer, 
Björn Ihrstedt (red./
utg.), Egmont 
Kärnan. 

”Viltsmak”, Susanne 
Jonsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Kokbok för kära”, 
Linn Larsson, 
Ordalaget Bokförlag 
AB.

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Matkultur - 
världens kök”, 
Kristina Sjöö, Björn 
Sjöö (medarb.), 
Bokförlaget Max 
Ström. 

"Mat för liv och lust 
- baskokboken för 
dig som vill äta 
sunt” (Bearb. och 
rev. utg.), Margit 
Eliasson, Gunilla 
Lindeberg, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Viltkokboken”, 
Maria Rold (red./
utg.), Ica provkök 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Kafkas soppa - den 
samlade 
världslitteraturen i 
14 recept”, Mark 
Crick, Rose-Marie 
Nielsen (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

"Med smak av 
Sydafrika”, Guy 
Taylor, Sebastian 
Schauermann, 
Jesper Aspegren, 
Barbro Henning, 
ICA bokförlag. 

"Mat som det är 
någon mening med 
- goda råd och 
recept från 
Altaköket” (3. uppl.), 
Isa Wallmyr, Karin 
Bille, MOW.

”Älg - från 
grangravad till 
tjälknöl”, Anna 
Reidermar, 
Susanne Jonsson, 
Staffan Ling, 
Bokförlaget Prisma. 

"Köksfröjder året 
runt”, Christa 
Alstrup, Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Middag med mr 
Latte - en 
kärlekshistoria med 
recept från hjärtat 
av New York”, 
Amanda Hessler, 
Marianne Mattsson 
(övers.), Eva Kruk 
(övers. recept), 
Natur och Kultur. 

"Må bra med GI - 
12 veckor till ett 
sundare liv”, Jennie 
Brand-Miller, Kaye 
Foster-Powell, 
Joanna McMillan-
Price, Kerstin 
Salomon (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Lätt och läckert - 
mat i mikro”, Gun-
Britt Andersson, LL-
förlaget. 

”Matlådan med 
smak från hela 
världen ”, Gunilla 
Lundgren, Kerstin 
Gidfors, LL-förlaget. 

”Montignacmetoden 
- det franska sättet 
att äta gott och bli 
smal”, Michel 
Montignac, Anna 
Olsson (övers.), 
Bokförlaget Forum.

”Livsnjutarboken”, 
Lena Linderholm, 
Gösta Linderholm 
(medarb.), Blå 
lavendel. 

"På fest med the 
Sopranos -Carmela 
Sopranos bästa 
recept!”. Allen 
Rucker, Michele 
Scicolone, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Mat för goda dagar 
- en familjekokbok 
från Tasteline och 
Viktväktarna”, Mia 
Troberg Elonq, 
Sara Ghisler, Karin 
Andrén, Tasteline 
(utg.), Viktväktarna. 

"Mat som värmer . 
den godaste höst- 
och vintermaten”, 
Ulrika Jisland, Anna 
Jonassen, 
Bokförlaget Forum. 

”Pasta”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic. 

"Mat för hjärnan”, 
Charlotte 
Erlandson-
Albertsson, Mona 
Berglind (red./utg.), 
ICA bokförlag.

"Mat för goda dagar  
- en familjekokbok 
från Tasteline och 
Viktväktarna”, Mia 
Troberg Elonq, 
Sara Ghisler, Karin 
Andrén, Tasteline, 
Viktväktarna. 

”Solens mat - en 
matreseguide till 
Italien”, Bo 
Hagström, Damm 
Förlag AB. 

”Nya Den perfekta 
maten”, Oscar de 
Hoog, Fredrik 
Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Mitt bästa recept ur 
Allt om Mat”, Cecilia 
Lundin (red.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Slovenska 
maträtter - 
receptboken”, 
Augustina Budja, 
Sångföreningen 
Orfeum (utg.), 
Augustina Budja. 

”Officeyoga och må 
bra-mat”, Karin 
Afzelius, Svenska 
förlaget. 

"Mat på svenska”, 
Caroline Hofberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Skånsk mat från 
hela världen”, Per 
Erik Tell (medarb.), 
AB 
Kristianstadsbygge
n.

”Paulúns GI-mat”, 
Fredrik Paulún, 
Karoliina Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Med smak av salt 
och sommar” (Ny 
utg.), Ulrika Jisland, 
Anna Jonassen, 
Bokförlaget Forum.

”Turkiet - 
mediterrana 
delikatesser”, Éloie 
Bonnet (red.), Leif 
Magnusson 
(övers.), 
Könemann. 
(tyskland)

”Råd och recept vid 
cancersjukdom”, 
Marie Esbjörnsson, 
Ylva Orrevall, Kabin 
Fresenius 
(utgivare), Gothia 
Förlag. 

”Monikas bästa 
menyer”, Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Trattoria - italiensk 
mat för hela 
familjen”, Ursula 
Ferrigno, Jeanette 
Johansson (övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”South Beach-
dieten - den 
effektiva GI-
metoden för 
varaktig 
viktminskning” (Ny. 
utg.), Arthur 
Agatston, Mia 
Ruthman Edström 
(övers.), 
Månpocket. 

”Odlarens kokbok”, 
Charlotte 
Jenkinson, 
Wahlström & 
Widstrand. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Ta bussen på en 
resa genom 
världens kök”, 
Gamla Uppsala 
buss. 

"Stora boken om 
GL-plusdieten - 
mätt och smal med 
180 läckra recept”, 
Fiona Hunter, 
Susannah Blake, 
Mia Ruthman 
(övers.), Svenska 
förlaget. 

”Pajer & goda 
sallader till”, Cecilia 
Lundin, Ica provkök 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Typiskt svenskt - 
svenska rätter och 
svenskt kaffe i 
perfekt harmoni”, 
Carina Brydling, 
Löfbergs lila j 
samarbete med 
Svenska 
kocklandslaget. 

”Sockerfria 
kokboken - 74 
recept utan tilsatt 
socker”, Bitten 
Jonsson, Pia 
Nordström, 
Bokförlaget Forum. 

”Rockköket - 80 
rockiga recept och 
sköna texter”, 
Jesper Almén, 
Pecka 
Hammarstedt, 
Bokförlaget Forum. 

”Ungerska 
specialiteter”, Anikó 
Gergely, Ulf 
Gyllenhak (övers.), 
Ann-Sofie 
Gyllenhak (övers.), 
Könemann. 
(Tyskland) 

”Smalt & gott”, Eva 
Åslund (red./utg.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Rätt i pannan”, 
Eksta. 

”Smala hemligheter 
från min mors 
japanska kök”, 
Naomi Moriyama, 
William Doyle, 
Kerstin Törngren 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma.

”Soppor, bröd & 
röror”, Lisa 
Eisenman, Monica 
Eisenman, 
Bokförlaget Forum.

”Så stärker du ditt 
immunförsvar - 100 
nyttigheter som 
håller dig frisk”, 
Charlotte Haigh, 
Sabina Söderlund 
(övers.), Wahlström 
& Widstrand. 

”Under 
valnötsträdet - goda 
idéer från vårt kök”. 
Anna Bergenström. 
Fanny 
Bergenström, Trio 
Förlag. 

”Våra bästa GI-
recept - 100 recept 
utan socker och 
snabba 
kolhydrater”, Ola 
Lauritzson, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag  

”Varma & kalla 
soppor - 85 härliga 
recept för alla 
tillfällen”, Kerstin 
Salomon (övers.), 
Bonnier Impact. 

”Viktväktarna - mat 
för alla”, Stina 
Algotson (red./
utg.,övers.), 
Viktväktarna 
(medarb.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Vardagsfavoriter - 
ur Allt om mat”, 
Catarina Bennetoft, 
Marie-Charlotte 
(medarb./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Viktväktarna - mat 
för alla", Steve 
Baxter, Stina 
Algotson (övers.), 
B. Wahlströms
Bokförlag AB.

”Vardagsmat utan 
stress”, Eja Nilsson, 
Bokförlaget Semic. 

”Vägen till ett rikare 
liv - your way - 
kokbkok för 
vardagar”, Erik 
Lallerstedt, Jan 
Gradvall (medarb.), 
ICA bokförlag. 

”Vardagslyx”, 
Karina Ericsson 
Wärn, Lotta 
Külhorn, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Äldre utan att 
åldras”, Stephan 
Rössner, 
Brombergs 
Bokförlag AB. 

”Vinterkalas”, 
Hannu Sarenström, 
Barbro Hellström, 
Kåre Hellström, 
Bokförlaget Prisma. 

”Äpplen & päron - 
rätt diet för din 
kroppstyp”, Marie 
Savard, Carol Svec, 
Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Ät fet mat - bli frisk 
och smal”, Lars-Erik 
Litsfeldt, Optimal 
Förlag. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

�10



”Örter som läker - 
100 sätt att bota 
våra vanligaste 
åkommor”, Anne 
McIntyre, Sabine 
Söderlund (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”7-dagarsmetoden - 
nyckeln till ett 
smalare och 
friskare liv”, Ian 
Marber, Kerstin 
Törngren (övers.), 
Bokförlaget Semic. 

”6 dagar till en 
slankare kropp”, 
Michael Thurmond, 
Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2007

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Danyel Couets 
Paris - från Chèvre 
chaud till couscous 
merguez”, Danyel 
Couet, Joan Botey 
(bidragsgivare), 
Natur och Kultur. 

”Andra mosboken - 
en kokbok för 
hungriga bebisars 
föräldrar” Johanna 
Westman, Kenneth 
Andersson, Ebba 
Bonde, Tiden. 

”Fester för fyra 
årstider - 30 menyer 
ur Icakuriren”, Malin 
Ottosson (red./utg.), 
Ica-kuriren 
(medarb.), Forma 
Publishing Group. 

”Chokladboken - 
tårtor, kakor, pajer, 
desserter, godis - 
det bästa ur 
Hemmets Journal”, 
Birgitta Edström 
(red.), Damm 
Förlag AB. 

”Smoothies & 
juicer”, Elisa 
Kvennborn (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB.

”Antipasti & 
stuzzichini”, Marco 
Baudone, Tomas 
Tengby, ICA 
bokförlaget.  

”En liten 
hushållsbok, som 
lärer huru man bör 
tillreda I. Allehanda 
mat och spis, II. 
Bakwärck, bröd och 
pasteijer, III. 
Syltsaker af fruckter 
och bär, IV. Wattn, 
drycker och 
liqueurer, V. Nödige 
hushållssaker, och 
VI. Läkedomar för
flock, och boskap
sammanskrefwen
år 1739”, Gustaf
Abraham Piper
(1692-1761), Märta
Sture (medarb.,
1715-1742),
Nordiska museets
förlag.

”Alla hjärtans recept 
- tid att äta, tid att
jobba, tid att leva -
en bok för dig som
vill må bra både på
jobbet och hemma”,
Cecilia Magnusson,
Örjan Klein, MOW.

”Bjud på bra mat - 
recept”, Erik 
Brännström 
(medarb.), Tulip 
Food Company. 

”Rosendals 
trädgårdscafé” (5. 
uppl.), Monika 
Ahlberg, Ewa-Marie 
Rundquist, Kent 
Nyberg, Bokförlaget 
Prisma. 

”Kokbok för 
friluftskockar - 125 
genomtänkta recept 
och 54 smarta tips 
som förändrar din 
friluftsupplevelse”, 
Fredrik Hjelmstedt, 
Jonas Sundvall  
(medarb.), Calazo. 

”Brödglädje - en 
annorlunda 
receptbok för alla 
som bryr sig om”, 
Vibeke Olsson, 
Anna Braw (red./
utg.), Bokförlaget 
Libris. 

”Behåll vikten med 
GI” (E-bok), 
Susanne Dalsätt, 
Fitnessförlaget. 

”Northern coastal 
inspiration”, Erik 
Hornmalm (red./
utg.), Manne 
Stenros (red./utg.), 
A la Carte Books. 

”Barbros bästa”, 
Barbro Östlund, 
Barbro Östlund. 

”Grilla 
medelhavsmat”, 
Matthew Drennan, 
Anna Hellgren 
(övers.), Wahlström 
& Widstrand. 

”Bästa 
matsvamparna”, 
Michael Krikorev, 
ICA bokförlag

”Arla kökets bästa - 
lättlagade favoriter 
för vardag och fest”, 
Anna K. Sjögren, 
Arla foods 
(medarb.), 
Harlequin. 

”Det vegetariska 
köket - den goda 
gröna maten från 
hela världen” (3. 
uppl.), Lotta Brinck, 
Bokförlaget Prisma- 

”Bibliotekets kockar 
- 40-års jubileum
1967-2007”, Örebro
universitetsbibliotek

”Europas 
mästerkockar 
bjuder till bords”, 
Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
H. F. Ullmann. 

”Bakglädje - en 
bakbok för barn”, 
Annica Håkansson, 
Lajja Design. 

"Fest - om svar 
anhålles”, Micael 
Bindefeld, Natur 
och Kultur. 

”Choklad”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

"Smoothies och 
juicer - närande och 
goda drinkar för alla 
tillfällen”, Christine 
Ambridge, Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon

”Afrodites skafferi - 
kärleksfulla 
grekiska recept”, 
Inger Svanborg, 
Bokförlaget  
Prisma. 

”Märta Stures 
hushållsbok”, 
Gustaf Abraham 
Piper (1692-1761), 
Märta Sture 
(medarb., 
1715-1742), Kersti 
Wikström (red./utg.) 
, Nordiska museets 
förlag. 

”Behåll vikten med 
GI”, Susanne 
Dalsätt, 
Fitnessförlaget. 

”Ester Mosessons 
1928-2008 - alla 
tiders skola”, Tord 
Melander, Ester 
Mosessons 
gymnasium. 

”KliMat - en kokbok 
för bättre klimat”, 
Alexandra Meurk, 
Hulebäcksgymnasie
t (utg.), Samhäll 
tvär. 
Hulebäcksgymnasie
t. 

”Brownies, blondies 
& kladdkakor”, 
Linda Collister, Tove 
Janson Borglund 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Middag med mr 
Latte - en 
kärlekshistoria med 
recept från hjärtat 
av New York” (1. 
pocketutg.), 
Amanda Hesser, 
Marianne Mattsson 
(övers.), Eva Kruk 
(övers. recept), 
Natur och Kultur. 

”Very Swedish” -
[Längtans mat], 
Annica Triberg, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Folk- och festmat i 
Hälsingland under 
äldre tid” (3. uppl.), 
Lillie Clinell, 
Stormdals tryck- 
och bokkonsult. 

”Grillhandboken - 
de rätta teknikerna - 
klassiska och nya 
recept för en perfekt 
grillning”, Steven 
Raichlen, Leif 
Magnusson 
(övers.), H. F. 
Ullmann, 

”Eat the heat - 
kokboken som 
skjuter skarpt med 
chilepeppar”, Jonas 
Borssén, 
Bokförlaget Prisma. 

”Brunch”, Elisa 
Kvennborn (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Evas bönbok - 
vegetarisk kokbok”, 
Eva Adem, Eva 
Adem. 

”Mat från förr” (2. 
uppl.), Jan Dufva, 
Plira kulturteknik. 

”Fem kockar och 
liten ånga”, Fredrik 
Dannemann, 
Annica Karlsson 
(medarb.), Miele. 

”Barnens nyttiga & 
roliga kokbok - över 
100 steg- för  - steg 
- recept”, Nicola
Graimes, Anna
Granqvist (övers.),
Erik Hegelund
(övers.), Globe
Förlaget.

”Förföriskt gott - 14 
menyer för två”, 
Kristina Eriksson, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Efterrätter, tårtor 
och godsaker”, Jan 
Hedh, Albert 
Bonniers förlag. 

”Culinaria italia - 
italienska 
specialiteter”, 
Claudia Piras (red./
utg.), Katrin 
Ahlström Koch 
(övers.), H. F. 
Ullmann. 

”Praktisk 
gastronomi - laga 
mat i restaurang”, 
Mats Jonson, Liber.

”Bränn fett - öka din 
ämnesomsättning, 
gå ner i vikt och må 
bättre”, Mark 
Hyman, Anna 
Olsson (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Mångkulturella 
recept för storkök - 
judendom, 
kristendom, islam, 
hinduism, 
buddhism”, Ellinor 
Moberg (red./utg.), 
Kungl. Skogs- och 
Lantbruksakademie
n. 

”Klimatsmart - din 
guide till en 
miljövänligare 
vardag”, Mikael 
Persson, Bodil 
Sjöström, Per 
Johnsson, Alfabeta. 

”Bara bullar”, Åsa 
Swanberg, 
Bokförlaget Forum. 

”Vivi-Anns kök”, 
Vivi-Ann Sjögren, 
Schildts Förlags AB.

”Jul i Göteborg”, 
Monica Bengtson, 
Warne Förlag AB. 

”Grillat”, Eva Åslund 
(red.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Fredriks skaldjur”, 
Fredrik Eriksson, 
Natur och Kultur. 

”Brunch och lunch”, 
Kenneth von Zeipel 
(övers.), IKEA. 

"Njut av vegetariska 
rätter - en samling 
med över 100 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon. 

”Gränslöst gott - 
recept från kockar 
inom Compass 
Group Danmark, 
Finland, Norge och 
Sverige.”, Compass 
Group i samarbete 
med Mat & vänner 
förlag. 

”Barnmatsboken - 
en liten bok om den 
första maten” (6. 
uppl.), Christina 
Knight, Semper

”Lördagslyx”, Eva 
Åslund (red.), Bra 
Böcker AB. 

”Julbak med 
desserter och 
godis”, Claes 
Karlsson, ICA 
bokförlag. 

”/Det/ goda Italien - 
mat, människor och 
recept”, Peter 
Loewe, Natur och 
Kultur. 

”/Den/ perfekta 
träningsmaten”, 
Oscar De Hoog, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Sickelsta köket”, 
Jan Öholm, Mats 
Tollin, NCC. 

"Kokbok för 
målsugna”, 
[Redaktionen], 
Mölndals 
handbollsförening. 

”Café Gotland - 33 
recept & en guide 
till Gotlands caféer”, 
Eva Månsson, Jan 
Månsson, Isaberg 
förlag. 

”Längtans mat”, 
Annica Triberg, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

"Grilla året om” 
Berit Paulsson, 
Bokförlaget Forum.

”Fisk - 80 recept till 
vardags och fest”, 
Joanna Farrow, 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Citybondens 
handbok - en liten 
bok om hur en 
gnutta hemkunskap 
skulle kunna rädda 
världen. Och hur vi 
kan må bra och ha 
kul under tiden vi 
gör det”, Henrik 
Francke, 
Bokförlaget Parasoll 
AB. 

”Peace, love and 
food”, Renée 
Voltaire, Lotta 
Dahlqvist 
(medarb.), Renée 
Voltaire AB. 

”Karin Franssons 
sju årstider - 
kärleken till de goda 
råvarorna”, Karin 
Fransson, Anna K. 
Sjögren (text), 
Bokförlaget Prisma. 

”Barnmat - råd och 
recept” (5. uppl.), 
Carina Trädgårdh 
Lunneryd, Ulrika 
Koppers Watting, 
Gothia Förlag

”Nu är det jul igen”, 
Göran Jönsson 
(red./utg.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Klassiska 
desserter på mitt 
vis”, Magnus 
Johansson, Tomas 
Tengby (text), ICA 
bokförlag 

”Ditt nya skafferi - 
smaker från 
Matkaravanen”, 
Lisa Förare 
Winbladh, Damm 
Förlag AB. 

”Doktor Dahlqvists 
Blogg”, Annika 
Dahlqvist, Optimal 
Förlag. 

"Mat för litet kök - 
husvagn, båt och 
stuga”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget Semic. 

"Café Stockholm - 
recept & en guide 
till 54 
Stockholmscaféer”, 
Erik Olofson, 
Isaberg förlag. 

”Nacka som det 
smakar”, Maria 
Paulsson, Berit 
Paulsson 
(medarb.), Nacka 
(utg.), Nacka 
kommun. 

"Grilla med Allt om 
mat”, Carina 
Bennetoft (red.), Allt 
om mat, Bokförlaget 
Prisma

”Fina fisken”, Elisa 
Kvennborn (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Den goda 
sommaren”, 
Christer Lingström, 
Jens Linder 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

"Stora vegetariska 
kokboken”, (Ny 
utg.), Susan 
Tomany (red./utg.), 
Lottie Eriksson 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Leilas 
middagstips”, Leila 
Lindholm, Natur och 
Kultur i samarbete 
med TV 4. 

”Den roliga 
kokboken - 50 
frestande rätter och 
härliga godsaker”, 
Jane Bull,(övers.), 
Globe Förlaget. 

”Stjärnorna på 
slottet”, 
[redaktionen], Ulf 
Wagner (recept), 
Kosta Förlag AB. 

”Lakrits, mint & 
choklad”, Elisabeth 
Johansson, Natur 
och Kultur. 

”Drömska danska 
öar - och mer än 
så”, Ove Agrelin, 
GDV förlag. 

”Fettguiden - de 
bästa fetterna för 
din kropp”, Fredrik 
Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Mitt eget kafé”, Mia 
Öhrn, Bokförlaget 
Parasoll AB. 

"Café Göteborg - 50 
recept & en guide 
till Göteborgs 
caféer”, Catrin 
Westman, Isaberg 
förlag. 

”Smaka på 
Småland”, Stina 
Algotsson, 
Lenamarie 
Wikström, Gullers 
Förlag. 

"Grilla med Allt om 
mat” (2. uppl.), 
Carina Bennetoft 
(red.), Allt om mat, 
Bokförlaget Prisma

”Fiskkokboken - en 
bok med läckra fisk- 
och 
skaldjursrätter” (Ny 
utg.), Ica provvkök, 
ICA bokförlag

”Eld som lust”, Lena 
Hellström, 
Himlajorden förlag. 

”Varsågod - 
smakliga rätter från 
växtriket”, Ann-
Christine Engblom, 
Annele Stolpe 
(medarb.), Hem & 
Hälsa. 

”Med mycket grönt”, 
Markus Aujulay, 
Erika Michael 
(medarb.), Natur 
och Kultur. 

”Full kastrull - mat 
för unga kockar”, 
Erik Brännström, 
Bonnier Carlsen. 

”Vinterns goda ting 
- maten, julen,
blommorna” (Ny
utg.), Anna
Bergenström,
Fanny
Bergenström, Albert
Bonniers Förlag.

"Njut av choklad - 
en samling med 
över 100 läckra 
recept”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon. 

”Grekland - 
mediterrana 
delikatesser”, 
Elodie Bonet (red./
utg.), Nathalie 
Talhouas (red./utg.), 
Ann Margret 
Forsström (övers.), 
H. F. Ullmann. 

”Fettskrämd”, Lars-
Erik Litsfeldt, 
Optimal Förlag. 

”Picknick - lättlagad 
mat för härliga 
utflykter”, Linda 
Collister, Maggie 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact. 

”Fikadags - 
kaffebrödsrecept 
och kaffehistoria 
från Sverige, Norge 
och Danmark”, 
Elisabeth 
Andréasson, Warne 
Förlag AB. 

”Smått och gott - 
recept genom 
tiderna från 
Granbergsdal med 
omnejd”, 
Granbergsdal

”Långkok”, Jens 
Linder, Albert 
Bonniers förlag. 

”Fiskarens kokbok”, 
Charlotte 
Jenkinson, 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Enkel rolig och 
nyttig kokbok för 
studenter som vill 
leva på annat än 
bara spagetti och 
pulversås” (2. 
uppl.), Birgitta 
Sandberg-Hultman, 
Hjalmarson & 
Högberg. 

”Vegetariskt - mat 
från trädgårdskaféet 
Slottsträdgården 
Ulriksdal” [Ny utg.], 
Katarina Nordgren, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”På gästgivarns 
vis”, Stefan Jarl, 
Stefan Johansson, 
Hjalmarson & 
Högberg. 

”Första Mosboken”, 
Johanna Westman, 
Kenneth Andersson 
(medarb.), Ebba 
Bonde (medarb.), 
Tiden. 

”30 menyer från Allt 
om mat - kompletta 
förslag från drink till 
dessert”, Astrid 
Abrahamsson (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Njut av desserter - 
en samling med 
över 100 läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon. 

”Jamies Italien”, 
Jamie Oliver, 
Kerstin Törngren 
(övers.), Albert 
Bonniers förlag. 

”Fri från 
magbesvär”, 
Kristina Andersson, 
Fitnessförlaget. 

"På en låga - 
kokbok för 
uteätare”, Karin 
Sundqvist, Joachim 
Stocksand (red.),  
Barking Dog 
Publishing. 

”Fyra generationers 
bakverk till årets 
högtider”, Ann-Sofie 
Hammarström, Ur 
skrivbordslådan 
(projekt) (medarb.), 
Poem. 

”Lyckas med ånga”, 
Anna Michélsen, 
Tommy Myllymäki 
(recept), Birgit 
Nilsson Bergström 
(recept), Electrolux 
Hemprodukter. 

"Fisk & skaldjur - 
enkelt och läckert”, 
Lena Söderström, 
Bokförlaget Semic. 

”En god sommar”, 
Malin Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Vegetarisk mat för 
dagen”, Seyhmus 
Ceylan, Mat för 
dagen. 
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”Funky food - 20 
läckra saker att laga 
och äta”, Maria 
Holst (övers.), 
Stabenfeldt. 

”Passion för 
desserter”, Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma. 

”Kina - Matens rike 
- laga, res, upplev”, 
Linlin, Johan 
Björkstén (övers.), 
Bilda Förlag. 

"GI från grunden - 
mat och hälsa och 
energi”, Helen 
Foster, Mai 
Broddvall (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag.

”Pink! - den rosa 
kokboken”, Peter 
Norman, 
Bokförlaget Prisma. 

"Fika - 32 recept 
bullar, kakor, tårtor, 
bröd”, Anne 
Axelsson, Anne 
Axelsson.

”Mellan hjortron och 
oliver - en värld full 
av recept”, Tessa 
Kilos, Johan 
Nilsson (övers.), 
Albert Bonniers 
förlag. 

"Fiskkokboken - en 
kokbok för alla som 
trivs i köket”, 
Anders Walberg, 
Bokförlaget Settern 
AB. 

”Fredskockarna”, 
Per Lennartsson, 
Annkatrin Behrens 
(medarb.), Per 
Andersson (recept), 
Grenadine 
Bokförlag AB.

”Ät dig frisk med 
grön mat - fem 
vägar till ett 
sundare liv”, Kåre 
Engström, Ola 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Gastros kök - 
gourmetmat för 
unga kockar”, Karl 
Bengtsson, Per 
Dahlberg, 
Münchmedia. 

”Stora 
dessertkokboken”, 
Lottie Eriksson 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Klassisk kinesisk 
kokbok”, Yan-Kit 
So, Ulf Grubbström 
(övers.), ICA 
bokförlag. 

”Glutenfria bröd och 
bakverk för hela 
familjen”, Charlotte 
Andersson, ICA 
bokförlag. 

”Rättvis kokbok - 
matlagning för en 
rättvis värld”, Eva 
Brumark, Anne 
Messeter, ABC - 
Aktiva insatser med 
världens barn i 
centrum. 

”I mormors berså - 
fem generationers 
bröd, bakverk & 
tårtor”, Kinna 
Jonsson, Märtha 
Jonsson, Klefstad 
Förlag. 

”Mjölksyrejäsning 
av grönsaker” (8., 
[omarb. uppl], 
Annelies Schöneck, 
Syran

”God mat till din 
hund - 50 recept på 
hemlagad och nyttig 
mat för lyckliga 
hundar”, Donna 
Twichell Roberts, 
Tove Janson 
(övers.), Johan 
Janson (övers.), 
Natur och Kultur. 

”Från jord till bord - 
odlarglädje och 
matlust”, Stina 
Algotson, Gullers 
Förlag. 

”Matglada barn”, 
AnnaMaria 
Bornstein, ICA 
bokförlag 

”Tillfällen att njuta 
en liten smula”, 
Therese Wikström, 
Bokförlaget Prisma. 

"Maten från Italien - 
en resa för 
matälskare”, Sophie 
Braimbridge, 
Joanne Glynn, 
Kerstin Törngren 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”GI för hela familjen 
- gott och nyttigt för 
alla åldrar”, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag. 

”Smakfullt”, 
[Redaktionen], 
Sofia Sjöman Waas 
(red.), Ulrica 
Franzén (red.), 
Södersjukhuset 
(utg.), SÖS. 

"Klassiska kakor på 
nytt vis”, Mia Öhrn, 
Natur och Kultur. 

"Njut av wok - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Fia Nordström 
(övers.), Parragon. 

”Hoddorna - recept 
och fiskehistorier 
från Malmö”, Hans 
Rooth, Lage Stone, 
Sara Thureson 
(medarb.), Anders 
Hillgren (medarb.), 
Damm Förlag AB. 

”Glas & mat - 
formgivare bjuder 
till bords”, Stefan 
Gustafsson (red.), 
Kosta Förlag. 

"Mat för barn och 
deras föräldrar - 
lunch, middag, 
frukost, mellanmål, 
brunch, 
fredagsmys, 
kalas” ( 2. uppl.), 
Latifa Lindberg, 
Coop provkök 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”100% choklad - 
100 recept, godis, 
desserter, konfekt, 
tårtor, kakor”, 
Barbro Lönnegren, 
Bokförlaget Semic. 

”Maten från 
Thailand - en resa 
för matälskare”, 
Lulu Grimes, Oi 
Cheepchaiissara 
(medarb.), Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

"GI in the city - 100 
enkla och nyttiga 
GI-recept för en 
aktiv livsstil”, Ola 
Lauritzson & Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag. 

”Tältmat”, Anders 
Billing, Bokförlaget 
Prisma. 

"Klassiska kakor på 
nytt vis” (2. uppl.), 
Mia Öhrn, Natur 
och Kultur. 

”Stora boken om 
grytor och 
gratänger - enkelt 
och gott i gryta, 
gratängform & 
wok”, Eja Nilsson, 
Bokförlaget Semic. 

”Handbok om örter - 
odling, matlagning, 
skönhet, 
hälsoeffekter, 
Andrea Rausch, 
Brigitte Lotz, Lingo 
Aps (övers.), Globe 
Förlaget.

”Heddis hemligheter 
- tips och läckra 
rätter för vardag 
och fest”, Heddi 
Böckman, 
Baskerville. 

”Matdax - kokbok 
för jäktade 
småbarnsföräldrar”, 
Annika Lindhe, 
Ordalaget. 

”Min mammas 
bästa recept - 
svenskt och 
grekiskt”, Sofie 
Dimitriadis, Recito. 

”GI-Noll! - för 
kvinnor som vill äta 
sig smala”, Sten 
Sture Skaldeman, 
Bokförlaget Prisma. 

”Utemat - vid 
lägerelden, på 
skidturen, 
picknicken, 
barnkalaset, 
fisketuren, 
paddlingen och 
vandringen”, Pär 
Nilsson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Kakfest”, Helene S. 
Lundberg, Damm 
Förlag AB. 

”Sylt och marmelad” 
(2. uppl.), Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma

”Havtorn - våra 
favoritrecept”, 
Margaret Knipe, 
Tiina Basu, 
Margaret Knipe. 

”Husman”, Eva 
Åslund (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

"Mat för stora och 
små - 140 recept att 
laga och äta 
tillsammans med 
familjen”, Charlotta 
Malhorta, Jessica 
Staël von Holstein, 
Bokförlaget Forum. 

”Medelhavsmat till 
vardag och fest”, 
Caroline Hofberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Hjärnhälsa - kost 
och motion för 
hjärnan”, Karl 
Hultén, Karin 
Wahlberg 
(medarb.), 
Fitnessförlaget. 

”Äntligen picknick”, 
Sylvia Danielsson, 
ICA bokförlag. 

”Läckert nybakat”, 
Elisa Kvennborn 
(red./utg.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Jordens guld - en 
liten bok om potatis 
- en sund klassiker 
att njuta på nytt”, 
Ami Hovstadius, 
Jens Eriksson 
(medarb.), Fredrik 
Eriksson (recept.), 
Svensk Potatis. 

”Hanna & Erica 
goes matlagning”, 
Hanna Bergström, 
Erica Callans, Erica 
Callans. 

”Pigga barn, pigga 
föräldrar”, Zara 
Öberg, Isaberg 
förlag. 

”Matsafari - en 
kokbok från en resa 
i östra Afrika”, Liza 
Ilskog, Anna 
Wahlberg, Anne-
Marie Hovstadius, 
Kicki Öhman, 
Barking Dog 
Publishing. 

”Jag vill ju bara se 
bra ut naken 
kokboken - god och 
hälsosam mat för 
alla som bryr sig om 
sin kropp”, jonas 
Colting, Nicotext 
AB. 

”101 vildmarkstips”, 
Lars Monsen, Jan 
Malmsjö (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Mauds bästa tårtor 
och pajer”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Prisma. 

”Kött - från grill till 
gryta”, Paul Gayler, 
Veronica 
Gottfridsson 
(övers.), Johan 
Janson (övers.), 
Bonnier Impact. 

”Kärlek med 
tilltugg”, 
MarieHelene 
Johansson, Kultur 
fritid ung, Piteå 
kommun. 

”Receptbok för 
barngruppen”, 
Anna-Lena 
Carlsson, Argument 
Förlag AB. 

”Modern asiatisk 
mat” (2., omarb. 
uppl.), peter 
Lindgren, Erik 
Videgård, Albert 
Bonniers förlag. 

”Kostrådgivarens 
kokbok - nyttigt till 
vardag & fest, 
smårätter & 
efterrätter, recept-
makeover”, Nina 
Ahlm, Mika 
Lyttinen, 
Fitnessförlaget. 

”Matbröd - ljust, 
mörkt, hårt, fint, 
grovt”, Tulla 
Grünberger, 
Bokförlaget Prisma. 

"Kött på många 
sätt”, Elisa 
Kvennborn (red.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Köp hem 5 - ur Allt 
om mat - laga god 
vardagsmat med 
bara 5 
ingredienser!”, Anna 
Förster (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Mina fastrars mat”, 
Paolo Roberto, 
Albert Bonniers 
förlag. 

”Klara lagar 
världens GI-mat - 
70 spännande och 
lättlagade maträtter 
från Asien, 
Latinamerika och 
Sydeuropa”, Klara 
Desser, Bokförlaget 
Prisma. 

"Njut av bakverk - 
en samling med 
över 100 läckta 
recept”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon. 

”Kan man äta 
sånt?” (Ny, omarb. 
utg.), Inger 
Ingmanson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Köksfröjder året 
om”, Christa 
Alstrup, Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB.

"Med smak för 
Italien - mat, 
minnen och möten”, 
Glenn Strömberg, 
Ulf Jörnvik, Mats 
Nordström 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Klaras GI-mat 100 
recept med lågt 
glykemiskt index”, 
Klara Desser, 
Bokförlaget Prisma. 

"Njut av muffins & 
kakor - en smaling 
med över 100 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon. 

"Njut av fisk och 
skaldjur - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

”Kärlek, oliver och 
timjan - ,at för 
välbefinnande” (Ny 
utg.), Anna 
Bergenström, 
Fanny 
Bergenström, Albert 
Bonniers Förlag

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Mellan hjortron och 
oliver - en värld full 
av recept”, Tessa 
Kiros, Johan 
Nilsson (övers.), 
Albert Bonniers 
förlag. 

"Klaras GI-mat för 
familjen - med 
berikande fakta och 
många inspirerande 
tips”, Klara Desser, 
Kerstin Hultén, 
Bokförlaget Prisma.

"Smörgåstårtor & 
läckra munsbitar”, 
Birgitta Edström 
( red./ utg.), Egmont 
tidskrifter. 

"Njut av kyckling - 
en samling med 
över 100 läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon. 

”Lenas & Göstas 
soppbok - med doft 
av Provence”, Lena 
Linderholm, Gösta 
Linderholm, Blå 
lavendel. 

"Njut av grekisk mat 
- en samling med
över 100 läckra
recept”, Astrid
Grönberg (övers.),
Parragon.

”Kokboken - du är 
vad du äter - över 
150 hälsosamma 
och läckra recept”, 
Gillian McKeith, 
Johan Janson 
(övers.), Damm 
Förlag AB. 

”Tårtor & mjuka 
kakor”, Linda 
Collister, Mai 
Broddvall (övers.), 
Bonnier impact. 

”Njuta Ost”, Karin 
Bille, Berit Paulsson 
(recept), MOW.

”Lätt och läckert - 
från småländsk 
hackekorv till frusen 
Dajm-tårta”, Maj 
Ingegerd Djurstedt, 
Maj Ingegerd 
Djurstedt.

"Njut av 
medelhavsmat - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

"Kokboken  du är 
vad du äter - över 
150 hälsosamma 
och läckra 
recept” (Ny. utg.), 
Gillian McKeith, 
Johan Janson 
(övers.), ICA 
bokförlag. 

”Vinterns söta - 
ännu fler frestelser 
från författarna till 
Två systras söta”, 
Lisa Eisenman 
Frisk, Monica 
Eisenman, 
Bokförlaget  Forum. 

”Pelle Holmbergs 
bok om svampar”, 
Pelle Holmberg, 
Bokförlaget Semic. 

"Lätt på 20 
minuter”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Semic. 

"Njut av mexikansk 
mat - en samling 
med över 100 
läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

"Kokboken - mycket 
gott med lite protein 
- en kokbok för alla
med PKU eller
andra medfödda
ämnesomsättningss
jukdomar som
behandlas med en
proteinreducerad
kost”, Elisabeth
Sjöqvist, Carina
Heidenborg,
Dietisternas
arbetsgrupp för
medfödda
ämnesomsättningss
jukdomar (utg.),
Elisabeth Sjöqvist.

”Plocka vilda 
matväxter”, Beate 
Slipher, Ulla-Märta 
Vesterstål (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Monikas bästa 
menyer - för 
vintern”, Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

"Njut av sushi - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Fia Nordström 
(övers.), Parragon. 

”Kom igång och ät 
glutenfritt”, Carina 
Trädgårdh 
Lunneryd, Gothia 
Förlag. 

”Potatisen har 
huvudrollen - en 
enkel knöl  - en 
enorm livskraft!”, 
Arild Svensgam, 
Katarina Karlsson 
(övers.), ASGON.

”Monikas bästa 
menyer - för våren”, 
Monika Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

"Njut av tapas - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Fia Nordström 
(övers.), Parragon. 

”Klassiska huskurer 
- 100 huskurer för
hälsa och
välbefinnande”,
Sarah Merson,
Monica Andersson
(övers.), Wahlström
& Widstrand.

”Rabarber”, Ingar 
Nilsson, Natur och 
Kultur. 

”Mormors kokbok - 
Matilda Edgrens 
handskrivna 
recept”, Matilda 
Edgren, Lena 
Börjeson (medarb.), 
Gröna hatten. 

”Persiska bufféer”, 
Maria Masoomi, 
ICA bokförlag. 

”Livet är en fest - låt 
varje dag fyllas av 
små äventyr, lust 
och hälsosam mat”, 
Marlene 
Gustawson, MOW. 

”Struts - från farmen 
till det goda köket”, 
Katarina Nordli, 
Harald Nordlig 
(medarb.), 
Stigtomta struts. 

”Matdax - kokbok 
för jäktade 
småbarnsföräldrar”. 
Annika Lindhe, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

”Pasta & nudlar”, 
Eva Åslund (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Lustfyllt med 
Viktväktarna”, Anna 
Olsson (övers.), 
Stina Algotson 
(red./utg.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Svampar”, 
Geoffrey Kibby, 
Shelley Evans 
(medarb.), Åke Strid 
(övers.), Albert 
Bonniers Förlag AB. 

"Mat året runt”, 
Ingrid Wikholm, ICA 
bokförlag. 

”Rom - maten, 
människorna, livet”, 
Kristina Kappelin, 
Bokförlaget Arena. 

"Lätt och mätt med 
Viktväktarna”, Stina 
Algotson (övers.), 
Viktväktarna 
(medarb.), B. 
Wahlström 
bokförlag AB. 

”Svamp - plocka & 
laga”, Elisa 
Kvennborn (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Matlagare i 
Enskede”, 
Margareta Wahlén 
(red./utg.), 
Margareta Wahlén.

”Sallader runt 
Medelhavet”, 
Liselotte Forslin, 
Kakao förlag. 

”Lindas må bra 
bok”, Linda 
Haglund, 
Bokförlaget Prisma. 

"Stora fisk- & 
skaldjurskokboken” 
(Ny utg.), Torun 
Lindfeldt (övers.), 
Läsförlaget AB. 

"Mat i blomstertid - 
70 recept för vårens 
och sommarens 
fester”, Ulrika 
Island, Anna 
Jonassen, 
Bokförlaget Forum. 

”Solens smak - nya 
matresor till Italien”, 
Bo Hagström, 
Damm Förlag AB. 

”Mat med 
magkänsla”, Lisa 
Förare Winbladh, 
Fredrik Eriksson,Pia 
Henfridsson 
(medarb.), Malin 
Carlsson (red.), 
Drive Publishing. 

”Skördetid - med 
smak av paradiset”, 
Siv Key Nilson, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Njuta - lättlagat för 
livsnjutare”, Håkan 
Lönnberg, ICA 
bokförlag. 

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Sushi & sashimi- 
lättlagat hemma”, 
Dag Hermelin, Pelle 
Svanberg, ICA 
bokförlag. 

”Mat för gravida och 
ammande”, Marie 
Löf, Gunilla 
Lindeberg 
(medarb.), Albert 
Bonniers Förlag. 

"Svenska ostar”, 
Maria Öhrn, Henrik 
Francke (medarb.), 
Bokförlaget Parasoll 
AB. 

"Njut av pasta - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Astrid Grönberg 
(övers.), Parragon. 

"Sushi - tradition & 
fusion”, Emi 
Kazuko, johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

"Mat som håller dig 
ung  - 100 
nyttigheter som 
vrider tillbaka 
klockan”, Sarah 
Merson, Monica 
Andersson (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Trädgårdens 
bär” (2. uppl.), Leif 
Blomqvist, Leif 
Blomqvist. 

”Plockmat - läckra 
munsbitar på 
stående fot”, Jan-
Erik Hagbom, 
Kakao förlag. 

”Shahlas kök - 
enkla recept på mat 
med dofter och 
smaker från det 
persiska köket”, 
Shahla Montazami, 
Shahla Montazami. 

”Paulúns GI-
månad”, Fredrik 
Paulún, Karoliina 
Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Tutti frutti - en bok 
om frukt och 
frestelser”, Maria 
Lindstrand, Tomas 
Lestrup (medarb.), 
Schibsted förlagen

”Pajer . lätt & 
läckert”, Elisa 
Kvennborn (red./
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Smårätter från 
Medelhavet”, Elisa 
Kvennborn (red./ 
utg.), Bokförlaget 
Bra Böcker AB. 

”Paulúnmetoden för 
viktminskning”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Tjejernas grillbok - 
de bästa 
grillrecepten från 
Scan”, Bokförlaget 
Prisma. 

”Pannkakor, plättar 
och crêpes”, Ann-
Kristin Hallgren, ICA 
bokförlag

"Sushi - en klassisk 
samling japanska 
recept”, Anna 
Samuels (red./utg.), 
Astrid Grönberg 
(övers.), Parragon. 

”Pigg, smal och 
glad - 5 veckor till 
ett sundare liv”, Ola 
Lauritzson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Viltkokboken - en 
kokbok för alla som 
trivs i köket”, 
Anders Walberg, 
Bokförlaget Settern 
AB. 

”Sommarmat - 
härliga lättlagade 
rätter för lediga 
dagar”, Liselotte 
Forslin, ICA 
bokförlag. 

"Stora asiatiska 
kokboken” (Ny 
utg.), Jane Bowring 
(red./utg.), Jane 
Price (red./utg.), 
Torun Lindfeldt 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Renare kropp och 
själ med detox - 21 
dagar till ett 
sundare och 
smalare liv”, Nissan 
Joshi, Mia Ruthman 
Edström (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Vilda bär”, Bo 
Nylén, Natur och 
Kultur. 

”Soppor och goda 
tillbehör”, Caroline 
Hofberg, Natur och 
Kultur. 

"Stora 
medelhavskokboke
n” (Ny utg.), 
Evastina Törnqvist 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Snabblagat för 
diabetiker - med GI-
värden”, Louise 
Blair, Norma 
McGough, 
Margareta Eklöf 
(övers.), Natur och 
Kultur. 

”Våra matsvampar”, 
Bo Nylén, Natur och 
Kultur. 

"Sallad till middag”, 
Elisa Kvennborn 
(red./utg.), 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Svenska 
traditioner”, Jan-
Öjvind Swahn, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

”Schücks bästa - 
100 recept med lågt 
GI”, Cathrine 
Schück, Tara 
(tidskrift, medarb.), 
Bokförlaget Forum. 

”Älskade jordgubbar 
- från drink till 
dessert”, Elisabeth 
Johansson, Albert 
Bonniers förlag. 

"Smaka - en 
hyllning till 
årstiderna”, Eva 
Åslund (red.), Kosta 
förlag. 

”Tapas”, Julz 
Beresford, Clare 
Ferguson, Linda 
Tubby, Lena 
Holmlund (övers.), 
Bonnier impact. 

”Sveas kalas”, 
Ulrika Åkerberg 
Jondelius, Inforum 
Media. 

”soppor”, 
Bokförlaget Bra 
Böcker AB. 

”Toscana! - recept 
från Italiens hjärta”, 
Maxine Clark, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Sitt still och njut! - 
ät gott och gå ner i 
vikt - kokbok för dig 
som har svårt att 
röra dig”, Annika 
Jacobson, Annika 
Unnbom (medarb./
recept), Micael 
Bäckström (red.), 
MBM Förlag.

”Soppa, bröd och 
dessert”, Marie 
Törnblom, 
Bokförlaget Semic. 

”Una bella 
spaghettata - 
pastarätter från 
Neapel”, Nikko 
Amandonico, 
Bokförlaget Prisma. 

”Smala kökets stora 
kokbok - 250 läckra 
och lättlagade 
recept för hela 
familjen - mat för 
livslångt 
välbefinnande”, 
Kristina Eriksson, 
Bokförlaget Semic. 

”Salsa & dip - röriga 
såser och tillbehör”, 
Mette Ankarloo, 
Jan-Erik Hagbom, 
Kakao Förlag. 

”44 små rätter - 
lättlagad kinesisk 
vardagsmat”, Inger 
Jiang, Christofer 
Fager, Natur och 
Kultur. 

”Smart & gott - utan 
trenddieter och 
pekpinnar”, 
Liselotte Forslin, 
Kakao Förlag. 

”Snabba billiga 
matboken - 
snabblagat, 
vardagsmat, 
festmat”, Lotten 
Thörngren, 
Bokförlaget Semic. 

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Smart mat för 
gravida kvinnor”, 
Kiki Lundberg, 
Susanne Bardell 
Carlbring (red.), 
Gothia Förlag. 

”Sannas enkla 
festmat - menyer, 
bufféer och 
vardagskalas”, 
Sanna Töringe, 
Bokförlaget Semic. 

”Snabbt i form med 
lågt GI”, Helen 
Foster, Catharina 
Andersson (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Smörgåstårtor - 
välkända favoriter 
och nya 
smaksättningar”, 
Birgitta Rasmusson, 
Marie Ullmander, 
Ica provkök 
(medarb.), ICA 
bokförlag

”Ät för hälsa - rätt 
mat för att må 
bättre”, Anna Selby, 
Oona Van den Berg 
(medarb.), Bonnier 
impact. 

”Spice Bpys UF - 
cook’n’roll”, Spice 
Boys UF. 

"Ät mer - och gå ner 
i vikt - 6 mål om 
dagen med lågt GI”, 
Helen Foster, 
Kerstin Salomon 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

"Stora 
pastaboken” (Ny 
utg.), Katrin 
Ahlström Koch, 
Läsförlaget AB. 

” 3 kilo på 3 veckor 
- gå dig ner i vikt”, 
Cathrine Schück, 
Helene 
Brinkenfeldt, 
Bokförlaget Forum. 

”Tillsammansmat - 
allt du behöver för 
att våga bjuda”, 
Anna Braw (red./ 
utg.), Bokförlaget 
Libris. 

”3-timmarsdieten - 
gå ner i vikt utan att 
banta”, Anna 
Ottosson, Olle 
Svalander, Krister 
Dahl (medarb.), 
Damm Förlag AB. 

”The desperate 
housewives kokbok 
- läckra rätter och 
smaskiga godbitar”, 
Scott S. Tobis, 
Christopher Styler 
(medarb.), Kerstin 
Törngren (övers.), 
Voltaire Publishing. 

”Vansinnigt gott! - 
vardgslyx på 20 
minuter”, Kristina 
Eriksson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Våfflor & 
pannkakor”, Kate 
Habershon, Mai 
Broddvall  (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”91:an kokbok 2 - 
det bästa av svensk 
husmanskost”, 
Michael Mobach, 
Egmont Kärnan. 

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska kokböcker: 
Böcker vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept från 
olika regioner och 
kulturer i världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Husmanskost” (2. 
uppl.), Leif 
Mannerström, Tord 
Melander (text), Ola 
Andersson 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Barnens bästa 
potatismos - 30 
recept och allt du 
behöver veta om 
potatis”, Anne-Marie 
Hovstadius, Anna 
Lind Lewin, Tiden. 

”En dag på Högbo 
brukshotell - mat, 
människor, möten”, 
Lena Nyblad-
Liljedahl, Ola 
Liljedal, Högbo 
brukshotell. 

”Choklad - 70 
recept att älska”, 
Adrian Tinz (övers.), 
Bonnier impact. 

”juicer som håller 
dig frisk - 100 juicer 
fyllda med vitaminer 
och mineraler”, 
Sarah Owen, Micka 
Andersson (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Asiatiska kokboken - 
över 100 härliga 
recept från Kina, 
Indien och Thailand”, 
Ing-Marie Höök 
(övers.), Parragon. 

”Kokkonsten - 
tekniker, 
ingredienser, 
redskap för det 
internationella, 
klassiska köket” (2. 
uppl.), Anne Willan, 
Marie Louise 
Telegin, Bonnier 
impact. 

”Allt om GI-metoden 
- den kompletta
guiden till ett
smalare liv”, Ola
Lauritzson, Albert
Bonnier Förlag.

”Klimatsmart - mat 
för många”, 
Huddinge (utg.), 
Huddinge kommun. 

”Banken Bar & 
Brasserie - mat, 
människor och 
minnen 20 år”, 
Ingemar Eberstål, 
Mikael Lindberg 
(medarb.), 
Magdalena Nord 
Omen (medarb.), 
Banken Bar & 
Brasserie. 

”Bondens marknad 
- recept och tips
direkt från gården”,
Annika Edestrand,
Helena Annerén
Ullstrand, Tree
Publishing.

"En handbok sill & 
snaps”, Elisabeth 
Norman, Grenadine 
Bokförlag AB. 

”A piece of cake - 
Leilas favoritbröd 
och bakverk”, Leila 
Lindholm, Natur och 
Kultur. 

”Hur fint som helst - 
Framnäs kokbok”, 
Gunilla Donner, 
Annika Luther, 
Söderströms förlag. 

”Aptit på Sjuhärad - 
inte bara en 
kokbok”, Mats 
Ahlberg, 
Hjalmarson & 
Högberg. 

”Alla dessa härliga 
grytor”, Anna 
Ekström, ICA 
bokförlag.

”Bönor”, Caroline 
Hofberg, Pia Hall 
(bidragsgivare), 
Natur och Kultur. 

”Annas bästa recept 
till fest och vardag”, 
Anna Eklund, Anna 
Eklund. 

”Den vegetariska 
Flatan vid spisen - 
en kärlekskokbok”, 
Anna-Karin 
Granberg, Vulkan. 

”Gränslöst gott”, 
Citat 
Journalistgruppen 
(medarb.), Citat 
Journalistgruppen. 

”Hemma hos Jamie 
- fyra årstider i
köket”, Jamie
Oliver, Johan
Nilsson (övers.),
Albert Bonniers
Förlag.

"Barnens bästa 
pannkakor - 30 
recept och allt du 
behöver veta om 
ägg”, Anne-Marie 
Hovstadius, Anna 
Lind Lewin, Tiden. 

”Från advent till 
trettonhelg - 
Torshällabornas 
favoritrecept”, 
Margaretha Lindén, 
Torshälla 
församling, 
Torshälla Kultur. 

”Chokladnjutningar”
, Linda Collister, 
Bodil Svensson 
(övers.), ICA 
bokförlag.

"Smoothies & juicer 
- läckra recept som
frestar och
inspirerar”, Günter
Beer, Fia Nordström
(övers.), Parragon.

”Africa on my mind - 
smaker, recept och 
intryck från hela 
kontinenten”, Marcus 
Samuelsson, Heidi 
Sacko Walters, Tove 
Janson (övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Att inte tåla gluten”, 
[redaktionen], 
Birgitta Wahlman 
Laurell (red.), 
Gothia Förlag. 

”Matglädje på 
Medlefors - våra 
utvalda favoriter”, 
Maria Broman (red./
utg.), Medlefors 
folkhögskola. 

”Drakmöllans kök”, 
Ingalill Thorsell, 
Drakmöllan. 

”Båtsommar - mat, 
upplevelser och 
segelvatten i 
Norden”, Margareta 
Diedrichs, ICA 
bokförlag.

”Het mat, coola 
drycker”, Jonas 
Borssén, Michel 
Jamais, Grenadine 
Bokförlag AB.

”Bästa bullarna - de 
godaste degarna 
och fyllningarna ur 
kyrkkaffe - och 
några till”, Anna 
Braw (red./ utg.), 
Bokförlaget Libris. 

”I love 
knäckebröd” (Neder
ländska), Art Smith, 
Ing-Marie Höök 
(övers.), ICA 
bokförlag.

”Assars kokbok”, Ulf 
Lundkvist, Nisse 
Larsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”BBQ - grillbok för 
män, också”, Eva 
Åslund (red./utg.), 
Torbjörn Lagmark 
(medarb.), Kosta 
förlag. 

”Blåbär - minnen, 
mat och smak”, 
Anette Rattfelt, 
Simen Lunøe Phil, 
Balkong Förlag. 

”Assars kokbok - 
mat utan 
krusiduller”, Ulf 
Lundkvist, Nisse 
Larsson (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Grön barnmat - 
inspiration & 
näringslära”, 
Elisabeth Kylberg, 
Åsa Stridlund 
(medarb.), Gothia 
Förlag. 

”Måltiden i dåtid och 
nutid - vi får följa 
fyra generationers 
matlagning från 
1800-tal till 2000-tal 
- en annorlunda
kokbok”, Raoul
Hasselgren, Raoul
Hasselgren.

”Karin Franssons 
gröna smaker - om 
konsten att laga 
mat med färska 
örter”, Karin 
Fransson, Anna K. 
Sjögren, 
Bokförlaget Prisma. 

”Barnens bästa 
köttbullar - 30 
recept och allt du 
behöver veta om 
kött”, Anne-Marie 
Hovstadius, Anna 
Lind Lewin, Tiden. 

”Festen kan börja!”, 
Pia Hall, Bilda 
Förlag. 

"Choklad - 365 
oemotståndliga 
frestelser”, Jennifer 
Donovan, Gunbritt 
Geijer (övers.), 
Elisabeth Tauvon 
(övers.), H. F. 
Ullmann. 

”Smoothies”, 
Kerstin Salomon 
(övers.), Adrian Tinz 
(övers.), Bonnier 
impact. 

"Bar Italia - kaffe, 
godsaker och mat från 
italienarnas mesta 
mötesplats”, Tomas 
Tengby, Matts 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Ayurveda - 
vägledning och 
inspiration för 
välbefinnande”, Don 
Brennan, Jane 
Löfgren (övers.), 
Valentin Förlag AB. 

”Smaker man 
minns”, Jonas 
Eriksson, Linda 
Martinsson, Tre 
stiftelser. 

”Oaxen julbord - 
klassisk julmat”, 
Magnus Ek, Mattias 
Kroon, Modernista. 

”Carolas ekokök - 
mat som smakar på 
riktigt”, Carola 
Magnusson, Barbro 
Henning, 
Bokförlaget 
Langenskiöld. 

”Kallsupar & 
tilltugg”, Elisabeth 
Ekstrand 
Hemmingsson 
Ekstrand, Sören 
Hemmingsson, ICA 
bokförlag.

”Baka i långpanna”, 
Ann-Kristin 
Hallgren, ICA 
bokförlag.

”In gradma’s arbor - 
five generations of 
bread pastries & 
cakes” [I mormors 
berså], Kinna 
Jonsson, Märtha 
Jonsson (medarb.), 
Elin Jonsson (red.), 
Klefstad Förlag. 

”Baksidor - gott & 
graddat i Örebro 
län”, Wivianne 
Högman (red./utg.), 
Örebro läns 
hembygdsförbund. 

”Car-b-q - laga mat 
på bilmotorn, 
snabblagade och 
enkla matrecept för 
spis, ugn, grill, 
stormkök och 
motorer”, Lisbet 
Olofsson, 
HälsoZam

”Eat the meat - 
kokboken för 
köttälskare”, Jonas 
Borssén, 
Bokförlaget Prisma. 

"Bara 4 
ingredienser - 
snabba och enkla 
recept med bara 4 
ingredienser”, Astrid 
Grönberg (övers.), 
Parragon. 

”Säsongens vego - 
40 smarta rätter på 
svenska råvaror”, 
Pia Hall, Helena 
Åkesson Liedberg, 
Kakao förlag.

”Nu ska vi äta - en 
kokbok om Alice 
Tegnér”, *utgivare 
okänd*

"Karin Franssons 
sju årstider - 
kärleken till de goda 
råvarorna” (2. 
uppl.), Karin 
Fransson, Anna K., 
Sjögren, 
Bokförlaget Prisma. 

”Bakelikakbakboken
”, Kristian Carlsson, 
Smulsk förlag. 

”God jul och gott 
nytt år”, Tetra Pak, 

”Choklad”, 
Elisabeth 
Johansson, Natur 
och Kultur. 

"Smoothies och 
juicer - närande och 
goda drinkar för alla 
tillfällen”, Christine 
Ambridge, Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon. 

”Det japanska köket - 
lättlagad mat med 
rena smaker”, Kimiko 
Barber, Johan Janson 
(övers.), ICA 
bokförlag.

”Blir man tjock av 
bröd - stora 
frågeboken om mat 
och hälsa”, Anna 
Ottosson, ICA 
bokförlag. 

"Smaken är biff - ett 
utbildningsmaterial 
om svensk ryggbiff 
för 
restaurangbransche
n”, 
Restauranghögskol
an i Grythyttan i 
samarbete med Min 
Mat/LRF, Svensk 
Köttinformation, 
Restauranghögskol
an. 

”Sommarmat med 
Victoria - sött, sunt 
och grönt”, Inger 
Grimlund, Christine 
Samuelson, 
Mammas 
Matstudio. 

”Din bästa kokbok”, 
Jorunn Hartman, 
Djurens Rätt. 

”Läckert med kaffe - 
kakor, desserter 
och drinkar”, 
Susannah Blake, 
Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
ICA bokförlag.

”Biscotti”, Cheryl 
Lindblad, ICA 
bokförlag.

”Marthas 
kokbok” (25. uppl.), 
Runa Melander, 
Fontana Media. 

”Det gröna köket - 
gotländska 
specialiteter, 
vegetariska, 
veganska och 
svenska vardagliga 
rätter”, Josefine 
Hansson, Eget 
förlag. 

”Gott till grillat”, Jan-
Erik Hagbom, 
Helena Åkesson 
Liedberg (medarb.), 
Kakao Förlag. 

”Fågeljägarens 
kokbok”, Gert 
Klötzke, Tosten 
Mörner, Lars 
Paulsson, 
Bokförlaget Prisma. 

"Bara 10 minuter - 
snabba och goda 
recept på 10 
minuter”, Carol 
Wilson, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon. 

”Vegetarisk 
husmanskost”, 
Viktor Sundén, 
Viktor Sundén. 

”Min mat - från 
Rosendals trädgård 
till villa Motowi” (2. 
uppl.), Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma.

”Bubbelskratt - bus, 
pyssel, mat och 
mums!”, Ann-
Charlotte Fägerlind, 
Lisa Lemke 
(medarb.), Isaberg 
förlag.

”Helgens smaker”, 
Mattias Elfmark, 
Pontus Uddh, Goda 
upplevelser förlag. 

”Desserter”, 
[Redaktionen], 
Rasmus Carlsson 
(övers.), Tivoli. 

”Den galne danskens 
kokbok - en matresa”, 
Claus Leger, Roos & 
Tegnér.

”Bjud glutenfritt - 
förrätter, 
huvudrätter, 
desserter och bröd”, 
Elisabeth Ekstrand 
Hemmingsson, ICA 
bokförlag.  

”Wagamama 
kokbok”, Hugo 
Arnold, Monica 
Norberg (övers.), 
Valentin Förlag AB.

"Den hemlige 
kocken - det 
okända fusket med 
maten på din tallrik” 
(Ny utg.), Mats-Eric 
Nilsson, Ordfront 
förlag. 

”Lilla boken om 
champagne och 
ost”, Jörn Ek, 
Vincent Lefèvre, 
Arvid Nordquist 
H.A.B. 

”Bröd för alla sinnen 
- baka hemma med
tradition och
känsla”, Stina
Algotsson, Gullers
Förlag.

”Merry christmas 
and a happy new 
year” [God jul och 
gott nytt år], Tetra 
Pak. 

”Fäbodliv - året runt 
med familjen 
Smedberg” Victoria 
Törnqvist, Gullers 
Förlag. 

”Glöd - sommarens 
bästa grillrecept”, 
Malin Andersson, 
Fredric Bengtsson, 
Mat & Vänner 
förlag. 

”Frukt och bär - 
saftning, syltning, 
bakning”, Ingela 
Persson, Natur och 
Kultur. 

”En kokbok för alla 
tillfällen”, 
[Redaktionen], 
BrobyGrafiska 
Förlag. 

”Vegetariskt”, 
Katarina Nordli 
(övers.), Bonnier 
impact. 

”Monikas bästa 
menyer - för 
sommaren”, Monika 
Ahlberg, 
Bokförlaget Prisma. 

"Lätt som en plätt - 
en kokbok för barn”, 
Annica Håkansson, 
Lajja Design. 

”Håkan Larssons 
vin och fest”, Håkan 
Larsson, Allt om vin 
(utg.), Albert 
Bonniers Förlag.

”Frestelser av 
choklad - frossa i 
läckra recept 
skapade för verkliga 
chokladälskare”, 
[redaktionen], 
Parragon. 

”Fem asiatiska kök - 
vardagsmat från Kina, 
Korea, Japan, 
Vietnam och Thailand” 
(Ny utg.), Yukiko 
Duke, Natur och 
Kultur. 

”Baka gott glutenfritt 
- glutenfritt
bakrecept”, Merja
Söderdahl, Merja
Söderdahl.

”Dramatenartisterna
s favoritrecept”, 
Hans Klinga (red.), 
Pontus Gustafsson 
(red.), Pierre 
Wilkner (red.), 
Estragon. 

”Stora boken om vin 
& mat”, Christer 
Berens, Anders Rolf 
(övers.), 
Bokförlaget Semic. 

”Café Småland - 
recept & guide till 
51 
smålandscaféer”, 
Thorsten Jansson, 
Isaberg förlag. 

”Norden på menyn - 
on the nordic 
menu”, Mera 
kommunikation.

”Gunnel 
Götesdotters 
skånska kokbok - 
skånska recept”, 
Gunnel Götesdotter. 

”Grillat”, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tivoli.

”Fisk & skaldjur - ur 
Allt om Mat”, 
[redaktionen], 
Bokförlaget Prisma. 

”Enkla billiga 
matboken - 
lättlagat, 
vardagsmat, 
festmat”, Lotten 
Thörngren m. fl., 
Bokförlaget Semic. 

”Ät dig frisk med 
grön mat - fem 
vägar till ett 
sundare liv” (2. 
uppl.), Kåre 
Engström, Ola 
Johansson, 
Bokförlaget Prisma

”Niklas smaker”, 
Niklas Ekstedt, Åsa 
Swanberg (red./
utg.), Bokförlaget 
Forum. 

”Laga barnmat 
tillsammans”, så gör 
vi i Årjäng”, Ing-
Marie 
Johannesson, Mary 
Olsson, Gunnel 
Jacobsson, Carema 
närvård

”Julbordet - det 
bästa från 
Gondolens julbord”, 
Erik Lallerstedt, 
Magnus Leistedt, 
ICA bokförlag.

”Galen i choklad - 
tårtor, kakor, 
desserter, petit-
fourer” (Ny utg.), 
Replik (övers./ 
red,), Läsförlaget 
AB.

”Frankrike - ur Allt om 
mat” Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter. 

”Bara 100 kalorier - 
snabba och enkla 
recept med 100 
kalorier”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon. 

”Ekologiska smaker 
- äkta matglädje,
äkta råvaror”,
Henrik Arkåsen,
Kummin förlag AB.

”Smakens magi - 
det underbara 
samspelet mellan 
vin och mat”, Bengt-
Göran Kronstam, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Fika för vänner”, 
Linn Larsson, 
Bokförlaget Prisma. 

"Norden på menuen 
- on the nordic
menu”, Mera
kommunikation.

”Matmöten - 
sörmländska 
matminnen II - 
möten med 
människor och mat i 
Sörmland”, Katarina 
Nordlig, Ingegerd 
Wachtmeister 
(medarb.), 
Sörmlands museum 
(medarb.), 
Sörmlands museum 
förlag. 

"Grilla för 
finsmakare”, Linda 
Tubby, Maggie 
Andersson (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

"Fisk och skaldjur”, 
Fredrik Eriksson, 
Albert Bonniers 
Förlag.

"En god höst”, 
Malin Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Receptfritt - 
kockens bästa knep 
(för dig som inte har 
tid att gå 
restaurangskola)”, 
Joachim Stokstad, 
Per Gustafson, 
Barking Dog 
Publishing. 

”Mamma, jag är 
hungrig - en 
vardagsbibel för dig 
med många kids 
och noll inspiration i 
köket”, Linda 
Skugge, Tobias 
Holmberg 
(medarb.), ICA 
bokförlag.

”Lördagsgott utan 
stress - förrätt, 
varmrätt, dessert”, 
Lena Söderström, 
Bokförlaget Semic. 

”Glass & glas”, 
Stefan Gustafsson 
(red./utg.), Kosta 
förlag.

”Grekland - ur Allt om 
mat”, Ulla Karström 
(red./ utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter. 

”Bra mat för barn 
och ungdomar - råd 
och recept vid 
diabetes”, Helene 
Niskanen, Agneta 
Jansson Roth 
(medarb.), Gothia 
Förlag. 

”Fantasymat - en 
kokbok för levande 
rollspelare”, Sara 
Hjalmarsson, 
Dragonfluff 
International. 

”Fika - För dig som 
inte tål ägg eller 
mjölk”, Anne 
Axelsson, anneax. 

”Pohjola lautsella - 
on the nordic 
menu”, Mera 
kommunikation. 

”Matresa i 
Västmanland”, Mats 
Svegfors, Anna-
Karin Kindmark, 
Föreningen 
Kulturmiljö i 
Västmanland. 

"Gott på grillen”, 
Lars Barmen, 
Munin Förlag AB. 

”Ingen måltid utan 
ost”, Peter 
Mårtensson, Claes 
Göran Green 
(medarb.), Olof 
Steen (red.), 
Peppar förlag hb.

”Följ med 
Företagsbostäder in 
i köket”, 
Företagsbostäder. 

”Smörgåsbordet”, 
Tore Wretman, 
Signe Rolf, 
Bokförlaget Forum. 

"Min första kokbok”, 
Maria Öhrn, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Lättlagade menyer 
- läckra recept för
vardag och fest”,
Maud Onnermark,
Bokförlaget Semic.

"Glass - parfait och 
sorbeter”, Göran 
Söderin, ICA 
bokförlag. 

”Glenn Strömberg - 
Med smak för Italien - 
mat, minnen och 
möten” (2. uppl.), 
Glenn Strömberg, Ulf 
Jörnvik, Mats 
Nordström (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Bülows kök - ett 
piggare liv med 
recept från hjärtat”, 
Eva Bülow, ICA 
bokförlag. 

”Favoritmål - 
landslagskocken 
Mats Broströms 
recept & spelarnas 
favoriträtter”, Mats 
Broström, Jan 
Gradvall, ICA 
bokförlag

”Hembakat - 
småkakor & mjuka 
kakor”, Lena 
Lundqvist Werner, 
Cecilia Lindqvist, 
Goody Hein, 
Lundqvist & 
Lindqvist 
Konferens. 

”Rotboken - en bok 
om åländska rötter, 
nyttiga och goda”, 
Ålands kockars 
förening, Andreas 
(medarb.), Jonas 
Backman 
(medarb.), Margits 
Enegren (medarb.), 
Jörgen Petterson 
(medarb.), 
Ålandstidningen. 

"Matresa i väst - 
reportage och 
recept från 
västsvenska 
gårdar”, Louise 
Hamilton, Gullers 
Förlag. 

”Grillboken - de 
viktigaste grillarna 
och marinaderna fr 
den bästa 
utomhuslagningen”, 
Günter Beer, Olle 
Sahlin (övers.), 
Parragon. 

”Jägarens nya 
kokbok - från jakt till 
dukat bord” (3. 
uppl., 2. tr), Gert 
Klötzke, Bokförlaget 
Prisma. 

”Flatan vid spisen - 
en kärlekskokbok”, 
Anna-Karin 
Granberg, Vulkan. 
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”Svensk 
husmanskost - en 
samling gamla 
svenska recept 
anpassade till vår 
tids 
matlagningsmetode
r” (Ny utg.), Tore 
Wretman, 
Bokförlaget Forum. 

”Matlust för barn 
0-6 år”, Mia Coull, 
Sara Ask, 
Bokförlaget Prisma. 

”Svensk vinter & jul 
- ur Allt om mat”, 
Ulla Karlström (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Glasspassion”, Jan 
Hedh, Bokförlaget 
Prisma. 

”Indien - ur Allt om 
mat”, Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter.

”Diabeteskokboken 
- råd och recept för 
ett friskare liv”, 
Louise Hamilton, 
ICA bokförlag. 

”Gårdarnas mat - 
laga mat med 
omsorg om dig själv 
& naturen”, 
Maximillian, Lundin, 
Bokförlaget Prisma. 

"I love 
knäckebröd” , Art 
Smith, Ing-Marie 
Höök (övers.), ICA 
bokförlag.

”Swedish traditions 
- 51 classic 
dishes” [Våra 
svenska traditioner], 
Christer Lingström, 
Lennart Häger 
(medarb.), Meoldy 
Favish (övers.), ICA 
bokförlag. 

”Svenska Resmål - 
häng med på en 
matupplevelse 
bland 27 krogar och 
närmare 100 recept 
från hela Sverige”, 
Kjell Bergqvist, 
Hans Christiansen 
(medarb.), Rikard 
Nilsson (medarb.), 
Informationsgruppe
n AB. 

”Wok”, Katarina 
Nordli (övers.), 
Bonnier impact. 

”Lamm - recept för 
månad”, Gunilla 
Annwall, Lena 
Rönn, Gunilla 
Annwall.

”Familjens stora 
receptskatt - nu 
över 600 
favoritrecept” (Ny, 
utök. och omarb. 
utg.), Eva Ljungren, 
Bokförlaget Semic. 

”Torsdagarna med 
Zazzi - filosofi, 
känsla och kärlek 
till mat”, Alexandra 
Zazzi, Columbus / 
Göteborgsposten, 
GP. 

”Matstart - 
utbildning för 
småbarnsföräldrar i 
livsmedelskunskap 
och matlagning” (7. 
uppl.), Margareta 
Frost-Johansson, 
Hushållningssällska
pet Väst. 

”Julgodis, för små 
och stora 
sockerbagare”, 
Johanna Westman, 
Bokförlaget Semic. 

”Italien - ur Allt om 
mat”, Ulla Karström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidsskrifter. 

"Det ska vara gott 
att leva”, Eva 
Strandell, Svenska 
parkinsonförbundet. 

”Majas klimatsmart 
- recept och 
inspiration för en 
hållbar livsstil”, 
Maja Söderberg, 
ICA bokförlag.

”Kafferepet på 
Österlen - minnen, 
tankar, kvinnor, 
recept”, Susanna 
Alakoski, Jea 
Jonsson (red./utg.), 
Thorsten Persson 
(red./utg.,fotograf), 
Skånemedia. 

”Schwedische 
Traditionen - 51 
klassische 
Gerichte”, Christer 
Lingström, Lennart 
Häger, Karla Linke 
(övers.), ICA 
bokförlag. 

"Smaker från 
Fjällbacka”, Camilla 
Läckberg, Christian 
Hellberg, 
Bokförlaget Forum. 

”Wraps”, Jennie 
Shapter, Carolina 
Wickander (övers.), 
Bonnier impact. 

”Läckert med kaffe - 
kakor, desserter 
och drinkar”, 
Susannah Blake, 
ICA bokförlag. 

”Frukostkokboken - 
för dig som älskar 
frukost”, Tomas 
Eriksson, Nicotext 
AB.

”Matpusslet - nya 
vardagsfavoriter för 
hela familjen”, Tine 
Guth Linse 
(fotograf), Kenneth 
Nilsson (medarb.), 
ICA bokförlag.

”Julgodis”, Jessica 
Staël von Holstein, 
Tivoli.

”Italienska smakens 
källa”, Fernando Di 
Luca, Lars Falk, 
Marco Bauden 
(medarb.), ICA 
bokförlag.

”Doktor Dahlqvists 
guide till bättre 
hälsa och 
viktkontroll”. Annika 
Dahlqvist, Optimal 
Förlag. 

”Matsmart - på 
spaning efter nya 
goda trender”, 
Stefan Edman, Bo 
Thunberg 
(medarb.), Gullers 
Förlag AB. 

”Kladdkakor och 
annat gott”, 
[Redaktionen], 
Sofia Pettersson 
(övers.), Tivoli. 

”The Christmas 
table - the best from 
Gondolen’s 
Christmas 
table” [Julbordet], 
Erik Lallerstedt, 
Magnus Leistedt, 
Melody Favish 
(övers.), ICA 
bokförlag.

”Örter och smaker 
från Österlen”, Eva 
Olsson, 
Münchmedia. 

”Min äppelbok - 
inspirerande recept 
från saft till bröd”, 
Elisabeth 
Johansson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Formgivarnas 
kokbok”, Staffan 
Bengtsson, 
Formgivarna 
(medarb. och 
recept), Itismedia 
AB. 

”Millas mysmat - 
Familjefavoriter för 
kalas, picknick & 
fredagsmys”, 
Camilla Tubertini, 
Bokförlaget Prisma. 

”Klaras GI-
desserter - 70 
läckra efterrätter 
med lågt Gi”, Klara 
Desser, Bokförlaget 
Prisma. 

”Italiensk mat för 
dagen” (3. uppl.), 
Cecilia Berglund, Mat 
för dagen. 

”Franska kvinnors 
hemligheter under 
alla årstider”, 
Mireille Guilliano, 
Katarina Jansson 
(övers.), Per Johan 
Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Mat & klimat”, 
Johanna Björklund, 
Pär Holmberg 
(medarb.), Susanne 
Johansson 
(medarb.), 
Medströms 
Bokförlag AB. 

”Långpannans lov - 
de godaste rutorna 
ur Kyrkkaffe - och 
några till”, Anna 
Braw (red./utg.), 
Bokförlaget Libris. 

”Weihnachtbuffet - 
das beste vom 
Weihnachtsbuffet 
des Stockholmer 
Restaurants 
Gondolen” [Julbord
et], Erik Lallerstedt, 
Magnus Leistedt, 
ICA bokförlag.  

”Östgötamat - från 
igår och idag” (3., 
[omarb. och uttök]., 
uppl.), Inga 
Wallenquist, 
Thomas Gustafsson 
(medarb.), 
Östergötlands 
länsmuseum. 

”Mannerströms 
skaldjur”, Leif 
Mannerström, 
Jesper Lindberg 
(text), Sarah Berg 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Full kastrull - mat 
för unga kockar”, 
Erik Brännström, 
Bonnier Carlsen. 

”Nu ska vi äta”, 
Jesper Juul, Cecilia 
Wändell (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag 

”Ljuvligt goda 
desserter - 38 
suveräna recept”, 
Christina Asplund 
(medarb.), Birgitta 
Edström (red./utg.), 
Hemmets Journal 
(medarb.), Egmont 
tidskrifter. 

”Ibland blir det fel - 
men god mat tröstar”, 
Arne Jernelöv, MBM 
Förlag. 

”Fri från depression 
med kost, motion 
och sömn”, Helena 
Kubicek, 
Fitnessförlaget. 

”Njut av din 
trädgård - gröna 
tips för hela året”, 
Anna Hedlund, 
Bonito. 

”Lenas & Göstas 
brödbok - med doft 
av Provence”, Lena 
Linderholm, Gösta 
Linderholm, Blå 
Lavendel 

"Nya fisk & skaldjur  
ur Allt om mat”, 
Gunilla von Heland 
(red./utg.), Allt om 
mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Husmorsorna - the 
ultimate 
köksalmanacka - 
häng med och laga 
käk för ett helt år!”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Pepparkakshus & 
Mera julbus”, Eva 
Grane, Ylva 
Norman (medarb.), 
Balkong Förlag. 

”Smaken av 
choklad”, Stéphan 
Lagorce, Harald 
Nordli (övers.), 
Berättarförlaget.  

”Japan & Korea - ur 
Allt om mat”, Ulla 
Karlström (red./utg.), 
Cecilia Lundin (red./
utg.), Eva Wrede (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”GI dag för dag - 30 
dagar till en 
nyttigare livsstil”, 
Ola Lauritzson, 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag. 

”Pokermat - en liten 
fin kokbok för 
pokerspelare”, Bo 
Hedén (red./utg.), 
Poker Press. 

”Muffins - små 
pyntade cupcakes”, 
Susannah Blake, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact. 

”Njut av 
potatisrätter - en 
samling med över 
100 läckra recept”, 
Fia Nordström 
(övers.), Parragon. 

”Härliga pajer - till 
middag & dessert”, 
Kristina Eriksson, 
Bokförlaget Semic. 

”Theos bästa 
kokbok”, Charlotta 
Malhotra, Bee 
media. 

”Schücks sunda 
söta - efterrätter 
med lågt GI”, 
Cathrine Shück, 
Fitnessförlaget. 

”Jorden runt med 33 
recept”, Krister 
Ekman, ABB High 
Voltage Cables. 

"Gå ner i vikt och 
rena kroppen med 
detox”, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag 

”Rättvis kokbok - 
matlagning för en 
rättvis värld” (2. 
uppl.), Eva 
Brumark, Anne 
Messeter, ABC. 
Aktiva insatser med 
världens barn i 
centrum.

”Påtår - fika som 
räcker till många”, 
Emma Eneborg, 
Anna Braw (red./
utg.), Bokförlaget 
Libris. 

”Pepparrot - ’roten 
till det goda’ - liten 
receptsamling”, 
Lotta Engström 
(medarb.), 
Turistbyrån. 

”Hela Sveriges 
husman”, Tony 
Wallin, ICA 
bokförlag. 

”Kina - ur Allt om mat”, 
Ulla Karlström (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Eva Wrede 
(red./utg.), Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidsskrifter. 

"Gott utan gluten, 
soja, laktos, vete, 
mjölk, ägg”, Gunilla 
Lindeberg, Annika 
Wesslén, Albert 
Bonniers Förlag.

”Raw food på 
svenska”, Erica 
Palmcrantz, Irmela 
Lilja, Hälsaböcker / 
Energica Förlag AB

”Qvinnornas 
jubileumsfika” - 
Qvinnokören 
Lapponica 
1998-2008”, 
Qvinnokören 
Lapponica. 

”Roten till det goda 
- rätter med 
rotsaker”, Roland 
Persson, Mona 
Berglind (red./utg.), 
ICA bokförlag

”Järnspisar, 
hackekorv & 
tabberas - 164 
recept ur Astrid 
Lindgrens 
värld” (Ny utg.), 
Göran Lager, 
Ersatz. 

”Kök i Hanoi - mat från 
Vietnam”, Annelie 
Ewers, Bokförlaget 
Prisma. 

"Gott och lätt - 
smalmat ur Allt om 
mat” (3. uppl.), 
Catarina Bennetoft,  
Jan Holmström 
(red./utg), 
Bokförlaget Prisma. 

”Singelmat” ,Ingrid 
Wikholm, ICA 
bokförlag.

”Sötsaker från 
Haga”, Eija 
Niskakari, ICA 
bokförlag.

”Svampbok för 
vanligt folk”, Bert 
Karlsson, Jan 
Nillsson, Christer 
Clausson, Heja 
Sverige AB. 

"Mellanöstern - ur Allt 
om mat", Ulla 
Karlström (red./utg.), 
Cecilia Lundin (red./
utg.), Eva Wrede (red. 
Allt om mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter. 

”Julens kokbok”, 
Ingrid Palm (red./
utg.), Katarina 
Andersson (red./
utg.), Karin 
Nileskog (red./utg.), 
Viktväktarna. 

”Skogens mat - en 
resa i litteraturens 
landskap”, Gert 
Klötzke, Karsten 
Thurfjell, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Tillfällen att njuta 
en liten smula” (2. 
uppl.), Therese 
Wikström, 
Bokförlaget Prisma.

”Svampboken - 161 
svampar i skog och 
mark”, Klaes 
Jaederfeldt, ICA 
bokförlag. 

”Kokboken - 
hockeylagets 
favoriter”, Nittorps 
IK, NIK.

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska kokböcker: 
Böcker vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept från 
olika regioner och 
kulturer i världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Mat, vin och vanilj 
från Sydafrika - en 
reseberättelse”, 
Elisabeth Johansson, 
Conny Johansson, 
Natur och Kultur. 

”Jacobs hälsokök - 
mat på en kvart 
med 
familjemetoden”, 
Jacob Wismar, 
Fitnessförlaget. 

”Till bords ombord 
m/s Byfjorden - en 
kulinarisk resa 
genom fjordar och 
strömmar”, Fredrik 
Sjöström, Christian 
Gjerdrum 
(medarb.), Stefan 
Edman (medarb.), 
Uddevalla Event. 

”Vad man bakade i 
Lekberg när 
mormor var ung - 
en receptbok”, Sofia 
Sundström, Sofia 
Sundström. 

”Svampar - 
plockning och 
arbetsträning - mer 
än 600 arter”, Till R. 
Lohmeyer, Ute 
Künkele (medarb.), 
Olle Sahlin (övers.), 
Parragon. 

”Kryddat för äldre”, 
Margareta 
Andersson, Kerstin 
Arvidsson, Maria 
Ström, Maria Ström. 

”Mor lärde mig - en 
bok om lettiska 
mattraditioner”, Diana 
Krumins Engstedt, 
Heidrun. 

"Kokboken outdoor 
- en liten bok som 
lockar till att stärka 
både hjärta och 
själ”, Avesta, Avesta 
kommun. 

"Äta ute - året runt”, 
Eva Åslund (red./
utg.), Torbjörn 
Langmark 
(medarb.), Kosta 
förlag. 

”Tryffel - mat för 
gudar & svin”, 
Christina Wedén, 
Norbert Lang 
(medarb.), 
Infobooks.

”Lata mammans 
favoriter”, Anna-Eva 
Andersen, Vulkan. 

”Masala - en resa till 
Indiens kök”, Håkan 
Elofsson (fotograf), 
Anna Lind Lewin 
(medarb.), Bilda 
Förlag. 

”Klaras goda GI-
dagar - kompletta 
menyer för 6 
veckor” (2. uppl.), 
Klara Desser, 
Bokförlaget Prisma. 

”Västerbottenost”, 
Susanne Jonsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Lätt & gott”, 
Katarina Nordli 
(övers.), Bonnier 
impact. 

”Medelhavskokboken  
- över 100 traditionella 
recept från Grekland, 
Spanien, Italien och 
Frankrike”, Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon. 

”Klaras bästa mat 
för gravida - en god 
start för dig och ditt 
barn”, Klara Desser, 
Bokförlaget Prisma. 

”Äppelkaka och 
andra 
äppelfavoriter”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget Semic. 

”Lättlagat á la 
Forss”, Kaj Forss, 

”Mellan hjortron och 
oliver - en värld full av 
recept” (Ny utg.), 
Tessa Kiros, Johan 
Nilsson (övers.), Albert 
Bonniers Förlag. 

”Lilla boken om 
hälsa och 
välmående”, Sanna 
Ehdin, Bokförlaget 
Forum. 

”Älgrätter - från då 
till nu”, Christina 
Svensson, Skarp. 

”Lilla pajboken - en 
annorlunda kokbok 
från Godare Mat”, 
Tobbe Hvornum, 
Tobbe Hvornum. 

”Nya smaker från Kina 
- med influenser från 
öst och väst”, Ching-
He Huang, Johan 
Janson (övers.), ICA 
bokfölrag. 

”Mat för sura 
magar”, Kristin 
Allwood, B4press

"Mat på svenska”, 
Caroline Hofberg, 
Bokförlaget Prisma. 

"Njut av fransk mat - 
en samling med över 
100 läckra recept”, 
Astrid Grönberg 
(övers.), Parragon. 

”Mirakeljuicedieten -  
3 kilo på 7 dagar”, 
Amanda Cross, 
Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”Med smak av salt 
och sommar” (Ny 
utg.), Ulrika Jisland, 
Anna Jonassen, 
Bokförlaget Forum. 

"Njut av thailändsk 
mat - en samling med 
över 100 läckra 
recept”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon. 

"Mat som stärker 
och tankar som 
inspirerar”, Isa 
Wallmyr, Carolina 
Welin, Lennart 
Durehed, MOW. 

”Modern 
matlagningskonst”, 
Anders Isacsson, 
Canapé Gourmet. 

”På kinesiskt vis”, 
Ingrid Booz Morejohn, 
ICA bokförlag. 

"Må bra med 
diabetes - tips för 
föräldrar, barn och 
ungdomar”, Carina 
Lunneryd Trägårdh, 
Hannah Helgegren 
(medarb.), Mikael 
R. Nilsson 
(medarb.), dietister 
vid Lunds 
universitetssjukhus 
(medarb.), Agneta 
Lundin (red.), 
Profakta förlag AB. 

”Måltider - smakliga 
och lättlagade - 
receptbok från 
Kovland hockey”, 
[redaktionen], 
Annika Persson 
(red.), Jeanette 
Byström Grein, 
Kovlands 
ishockeyförening

"Pasta Nostra - en 
svensk italienares 
mest älskade”, Louise 
Malmros Manfrinato, 
Giovanni Penco 
(medarb.), Helena 
Åkesson Liedberg 
(medarb.), Kakao 
Förlag. 

”Omega-3 
kokboken - över 
100 smarta recept 
för kropp och själ”, 
Michael van 
Straten, Per Johan, 
Hasselqvist, 
Bokförlaget Prisma. 

”MATeMAtik”, Jan 
Tern, Anders Arnell 
(medarb.), Jan 
Tern’s Wood You 
Like. 

”Pasta”, Katarina 
Nordli (övers.), 
Bonnier impact. 

”Paulúns GI-
månad”, Fredrik 
Paulún, Karoliina 
Paulún (medarb.), 
Fitnessförlaget. 

”Nigela Express - 
god mat snabbt”, 
Nigella Lawson, 
Erland Törngren 
(övers.), Kerstin 
Törngren Lind 
(övers.), Schibsted 
Förlagen. 

"Pasta - 80 recept till 
vardag och fest”, 
Joanna Farrow, Johan 
Janson (övers.), 
Damm Förlag AB. 

”Prestera mera - 
öka din 
muskeltilväxt, 
fettförbränning och 
kondition”, Jim 
Roslund, 
Fitnessförlaget. 

”Pajer”, Caroline 
Hofberg, Natur och 
Kultur. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska kokböcker: 
Böcker vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept från 
olika regioner och 
kulturer i världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Pasta", Staffan 
Johansson (övers.), 
Tivoli. 

”Sannas matbok - 
för den självläkande 
människan”, Sanna 
Ehdin Anandala, 
Bokförlaget Forum. 

”Restresan”, Sabine 
Håkansson, Sabine 
& mat. 

”Persiskt kök - 
månghundraåriga 
traditioner och 
moderna recept”, 
Shapour Varzdari, 
Hjalmarson & 
Högberg. 

”Schücks sunda 
söta - efterrätter 
med lågt GI”, 
Cathrine Shück, 
Fitnessförlaget. 

”Såser - ca 60 kalla 
och varma såser”, 
Lene Idermark, 
Martin Lagerwall, 
ICA bokförlag

”Solens öar - matresor 
till Italiens vackraste 
öar”, Bo Hagström, 
ICA bokförlag.

”Smörstekt - läckra 
recept för 
lågkolhydratkosten 
LCHF”, Gun-Marie 
Nactnebel, Bilda 
Förlag. 

"Sommarmat med 
Fredrik & Fredrik”, 
Fredrik Klein, 
Fredrik Hed, 
Bokförlaget Forum. 

”smörrebröd - läckra 
smörgåsar på danskt 
vis”, Lene Idermark, 
Martin Lagerwall, ICA 
bokförlag.  

”Smala Italien - 
italienska 
läckerheter som 
inte syns på vågen”, 
Anders Tegnér 
(medarb.), Ingrid 
Palm (red./utg.), 
Katarina Nileskog 
(red./utg.), 
Viktväktarna. 

”Såser”, Sonja Lee, 
Irina Lee (medarb.), 
Barbro Lagergren 
(övers.), Wahlström 
& Widstrand. 

"Stora boken om 
medelhavsmat”, Eja 
Nilsson, Bokförlaget 
Semic. 

"Smaker från Saltå 
kvarn - maten, 
brödet, kakorna”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

”Sallader”, 
[Redaktionen], 
Sofia Pettersson 
(övers.), Tivoli. 

”Spanien - ur Allt om 
mat”, Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundn (red./tg.), Eva 
Wrede (red./utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter. 

”Smart av mat - 
fakta om maten och 
hjärnan”, Per Ove 
Lind, Bokförlaget 
Prisma. 

”Snabba & lätta 
favoriter - 83 recept 
- ur Allt om Mat”, 
Catarina Bennetoft, 
Cecilia Lundin (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Sydostasien - ur Allt 
om mat”, Ulla 
Karlström (red./utg.), 
Cecilia Lundin (red./
utg.), Eva Wrede (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Sanningen om GI”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget. 

”Soppor”,  
[Redaktionen], 
Staffan Johansson 
(övers.), Tivoli. 

"Solens mat - en 
matreseguide till 
Italien” (Ny utg.), Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag.

”Sockerdetektiven - 
hittar vägen till 
bättre mat”, Maj 
Östberg Rundquist

”Snabba billiga 
matboken - 
snabblagat, 
vardagsmat, 
festmat”, Lotten 
Thörngren, 
Bokförlaget Semic. 

”Sicilien - en kulinarisk 
resa”, Matthias 
Mattenberger, 
Giovanni Di Bennardo, 
Katarina Nordli 
(övers.), Harald Nordli 
(övers.), 
Berättarförlaget. 

”Supermat - vägen 
till ett friskare liv”, 
Helena Nyblom, 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”Saras kök - 
genvägar till det 
goda livet”, Sara 
Begener, Sveriges 
television (utg.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

”U.S.A - ur Allt om 
mat”, Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), Eva 
Wrede (red.utg.), Allt 
om mat (medarb.), 
Bonnier tidsskrifter. 

”Tills du är mätt - 
Sveriges första 
kokbok enligt Points 
- nu med Duoval”, 
Anders Tegnér, 
Ingrid Palm (red./
utg.), Viktväktarna. 

”Under 
Valnötsträdet - goda 
idéer från vårt 
kök” (Ny utg.), Anna 
Bergenström, 
Fanny 
Bergenström, Trio 
Förlag. 

”Under valnötsträdet - 
goda idéer från vårt 
kök”, Anna 
Bergenström, Fanny 
Bergenström, Trio 
Förlag. 

”Ulrikas bästa GI-
mat - 100 recept för 
hela familjen”, 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag.

”Vansinnigt gott! - 
vardagslyx på 20 
minuter” Kristina 
Eriksson, Albert 
Bonniers Förlag. 

”Våra svenska 
traditioner - 51 
klassiska maträtter”, 
Christer Lingström, 
Lennart Häger 
(medarb.), ICA 
bokförlag.

”Viktminskning 
50+”, Kristina 
Andersson, 
Fitnessförlaget. 

”Vardagskocken - 
en annorlunda 
kokbok från Godare 
Mat”, Tobbe 
Hvornum, Tobbe 
Hvornum. 

”Äta ris - maten och 
livet i Vietnam”, Minh 
Du Alneng, ICA 
bokfölrag.

”Wellness & 
maten”, Annett 
Lefterow, ICA 
bokförlag. 

”Välkommen till 99 
snabba - 
vardagsrecept på 
max 20 minuter”, 
Lise-Lott 
Andersson, 
Icakuriren. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska kokböcker: 
Böcker vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept från 
olika regioner och 
kulturer i världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

�20



”Östeuropas 
kulinariska 
hemligheter”, 
Dominika Peczynski, 
Hydra. 

"Ät dig smal - 100 
smarta sätt att 
hälsobanta”, Anna 
Selby, Annica E-M 
Olsson (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand. 

”Vinterkalas”, 
Hannu Sarenström, 
Barnro Hellström, 
Kåre Hellström, 
Bokförlaget Prisma. 

"Ät fet mat! - bli frisk 
och smal med 
LCHF”, Lars-Erik 
Litsfeldt, Optimal 
Förlag. 

”30 menyer från Allt 
om mat - kompletta 
förslag från drink till 
dessert”, Astrid 
Abrahamsson 
(red.), Bokförlaget 
Prisma. 

"Ät för hälsa - rätt 
mat för att må 
bättre”, Anna Selby, 
Oona van den Berg 
(medarb.), Lisbet 
Ekberg (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag 

”100% lättlagat”, 
Barbro Lönnegren, 
Bokförlaget Semic. 

"Ät för styrka - rätt 
mat för att orka 
mer”, Janette 
Marshall, Catharina 
Andersson (övers.), 
Albert Bonniers 
Förlag. 

"Ät rätt och må 
bättre!”, Bert 
Karlsson, Anna 
Skipper (medarb.), 
Heja Sverige AB. 

”10 år smalare - 6 
veckor till din 
drömstorlek”, 
Christine Lydon, 
Anna Olsson 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

”12 dagar till en 
snyggare kropp”, 
Michael Thurmond, 
Kerstin Salomon 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska kokböcker: 
Böcker vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept från 
olika regioner och 
kulturer i världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2009

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Den tekniske 
kokoken - 2, en 
kokbok om 
molekylär 
gastronomi”, Per-
Olof Hegg, Rikard 
Nilsson, Jure Förlag 
AB. 

”Andra mosboken - 
en kokbok för 
hungriga bebisars 
föräldrar” (2. uppl.), 
Johanna Westman, 
Ebba Bonde 
(medarb.), Rabén & 
Sjögren. 

”Fredagsgourmet - 
ur Allt om mat”, 
Charlotte Jenkinson 
(red./utg.), Allt om 
mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Choklad - över 100 
läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Tukan 
förlag. 

Ljuvliga smoothies - 
en samling 
oemotståndliga 
fruktdrinkar”, Fia 
Nordström (övers.), 
Tukan förlag

”Afrika - ur Allt om 
mat”, Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), 
Eva Wrede (red./
utg.), Allt om mat 
(medab.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Basickokboken - 
för dig som flyttar 
hemifrån”, Örjan 
Klein, Jesper 
Aspergren 
(medarb.), ICA 
bokförlag.

"Alla hjärtans recept 
- tid att äta, tid att
jobba, tid att leva -
en bok för dig som
vill må bra både på
jobbet och
hemma” (Ny utg.),
Cecilia Magnusson,
Örjan Klein, Hjärt-
Lungfonden,
Svenska
nationalföreningen
mot hjärt- och
lungsjukdomar
(utg.), MOW.

”Praktisk 
gestronomi - laga 
mat i storkök”, Mats 
Jonson, Liber. 

”Countryside 
flavours - 43 
vårrecept”, 
Countryside Hotels 
kockar, Mat & 
Vänner Förlag. 

”Friluftskokboken” (
Ny utg.), Eric 
Tornblad, 
Ekoturmat.

”Håkan Larssons 
vin och fest”, Håkan 
Larsson, Allt om vin. 

”Advenstbak”, 
Linnéa Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

”An Anthology of 
Seafood” [Fisk- & 
skaldjursantologi], 
Ingegerd 
Johansson, 
Andreas 
Wieslander (övers.), 
Rio 
Kulturkooperativ.

"Boken om 
måltidsturism i 
västra Götaland”, 
Lena Mossberg, 
Inger Svensson 
(medarb.), 
Västsvenska 
Turistrådet. 

"Grytor och andra 
allt-i-ett-rätter”, 
Lena Söderström, 
Bokförlaget Semic. 

”Feskekôrka - fin 
fisk och goa 
gubbar”, Bill Mason, 
Ingrid Eliasson, 
Anna Braw (övers.), 
Mari Hermansson 
(övers.), Gullers 
Förlag.  

”Aptit kokbok - en 
samling av våra 
bästa recept till 
vardag och fest”, 
Jenny Lundkvist 
(red./utg.), Anna-
Lena Svensson 
(red./utg.), Ingelstad 
kalkon AB. 

”Fest var dag - en 
vegetarisk kokbok”, 
Katri Melander, 
Migra. 

”En sås av ringa 
värde och andra 
medeltida recept”, 
Daniel Serra, 
Hanna Tunberg, A & 
J Books. 

”Frisk aptit”, Gordon 
Ramsay, Mark 
Sargeant 
(medarb.), Emily 
Quah 
(bidragsgivare), 
Åsa Jonason 
(övers.), Hans-
Jacob Nilsson 
(övers.), 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Barnens julbak och 
annat gott”, Annica 
Håkansson, Lajja 
Design. 

”Himlagott med 
bufféer”, Lotta 
Bäckström, Camilla 
Simonsson, 
Bokförlaget Prisma. 

”Chokladboken”, 
Camilla Ny, 
Filibabba förlag. 

"Stora boken om 
smoothies och 
juicer - 130 recept 
på läckra smoothies 
och juicer”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Tivoli. 

”A tavola! - till bords 
på italienska”, Evald 
Nalin, Konjunktura i 
samarbete med 
Medborgarskolan 
(utg.)

”Kokboken - en 
kokbok för dig som 
tycker att 
matlagning kan 
vara svårt och 
krångligt - 14 enkla 
recept med 
bildintruktioner”, 
Monica Rydén, 
Hjälpmedelsinstitute
t.

”Alla hjärtan 
kokbok”, 
[Redaktionen], 
Viktväktarna. 

”Strutspaté och 
hallongelé”, Roy 
Blad, Kristina 
Stefanovic 
Andersson 
(medarb.), 
Margareta Bülow 
(medarb.), Malmö 
Stad. 

"Mat är kärlek på 
Nya Slottet Bjärka-
Säby”, Lydia 
Halldorf, Emanuel 
Eriksson (förf./foto), 
Cordia. 

”Friluftsmat” (Ny, 
uppdaterad och 
bearb. utg.), Anita 
Forssell, 
Bokförlaget Prisma. 

”Kombinera mat & 
vin - nya recept till 
våra favoritdruvor”, 
Jens Dolk, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag 

”Bakat - ur Allt om 
mat”, Ulla Karlström 
(red./utg.), Cecilia 
Lundin (red./utg.), 
Eva Wrede (red./
utg.), Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Bär”, Karin 
Stenfors, Finlands 
svenska 
Marthaförbund. 

”Det gröna köket - 
gotländska 
specialiteter, 
vegetariska, 
veganska och 
svenska vardagliga 
rätter” (2. utg.), 
Josefine Hansson, 
iVisby.

”Glöd - sommarens 
hetaste grillrecept”, 
Malin Andersson, 
Fredrik Bengtsson, 
Mat & Vänner 
Förlag. 

”Fisk & skaldjur”, 
[Redaktionen], 
Rasmus Carlsson 
(övers.), Tivoli. 

”Alla vill ha - recept 
för varje tillfälle”, 
Sylvia Danielsson, 
Bercato. 

"Stora vegetariska 
kokboken - färsk 
från trädgården”, 
Nicola Graimes 
(red./utg.), Fiona 
Biggs (red./utg.), 
Therese Månsson 
(övers.), Läsförlaget 
AB

”Hundkokboken - 
hälsosamma recept 
kryddade med 
kärlek”, Ing-Marie 
Höök Skärma 
(övers.), Tukan 
förlag, Läsförlaget 
AB

”Fredagskocken”, 
Mattias Larsson, 
Charlotte Jung 
(red./utg.), Mat & 
vänner förlag. 

”Baka med barn”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

"I skärgårdens 
skafferi - en 
smakfull resa 
genom de fyra 
årstiderna”, Birgitta 
Trägård, Isaberg 
förlag. 

”Desserter - över 
100 läckra recept”, 
Ing-Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Tukan förlag. 

”Superjuicer - en 
samling 
hälsobefrämjande 
juicer som förnyar, 
återställer och 
vitaliserar”, 
Christine France, 
Astrid Grönberg 
(Övers.), Parragon. 

"All världens brunch 
- från norden till
Nya Zeeland”,
Roland Persson,
ICA bokförlag.

"Vår kokbok”, Sara 
Begner (red./utg.), 
COOP provkök 
(medarb.), 
Norstedts. 

”Bo Hagströms 
kokbok - från 
mormor till 
Medelhavet”, Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag.

”100% ekologiskt - 
inspireras av 
ekomat! - recept för 
dem ekologiska 
skolrestaurangen 
och för 
hemmaköket”, 
Peter Adamsson 
(red./utg.), 
Informationsförlaget
. 

”Oaxen Krog - 
1994-2009”, 
Magnus Ek, Lars 
Sundh (medarb.), 
Oaxen Krog. 

”Idrottarnas 
kostbok”, Anki 
Sundin, SISU 
idrottsböcker. 

”Lyxlagat - hemma”, 
Frederik Zäll, 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Brödboken - lyckas 
med dina matbröd” 
Mette Ankarloo, 
Kakao Förlag.

”Choklad” (1. utg., 1 
uppl.), Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Fisk- & 
skaldjursantologi”, 
Ingegerd 
Johansson, Rio 
Kulturkooperativ. 

”Grilla sunt - nyttiga 
rätter, läckra 
marinader och 
massor av 
grilltips” (1., omarb. 
utg., 1. uppl.), Halle 
Brønnum Carlsen, I 
Form.  

”Från håv till tallrik 
med smak från sjö 
och skärgård”, Alf 
Anderssson, Nisse 
Ekwall (Recept), 
Vicky Ekwall 
(Recept), 
Bokförlaget Settern 
AB

”Bo Hagströms 
kokbok - från 
mormor till 
Medelhavet”, Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag. 

"Stora vegetariska 
kokboken”, Nicola 
Graimes (red./utg.), 
Fiona Biggs (red./
utg.), Therese 
Månsson (övers.), 
Tukan förlag. 

”Perfekta 
presenter”, 
Elizabeth MacLeod, 
Vera Lindh (övers.), 
Stabenfeldt. 

”Hemma hos 
Melker Andersson, 
Snabblagat, tillagat 
och vällagat”, 
Melker Andersson, 
Jan Nilsson (text), 
Norstedts

”Barnens skafferi - 
en kokbok för hela 
familjen”, Carolina 
Welin 
kommunikation 
(medarb.), Ica 
provkök (medarb.), 
B. Wahlström
Bokförlag AB.

”Julboken”, Måns 
Jensen (förf./foto), 
Malin Andersson, 
Trygg-Hansa (utg.), 
Mat & vänner 
förlag. 

"Desserter - ur Allt 
om mat”, 
[Redaktionen], 
Bonnier tidskrifter. 

”500 juicer & 
smoothies - den 
enda bok med 
juicer & smoothies 
du behöver”, 
Christine Watson, 
Maud Steen 
(övers.), Tukan 
förlag

”Amerikas bästa 
mat - pajer, soppor, 
sallader, barbecue, 
sandwiches & 
bakverk”, Jane 
Whitman Tierney, 
Agneta Weiland 
(red./utg.), ICA 
bokförlag. 

”Doktor Dahlqvists 
och Airams LCHF-
kokbok”, Annika 
Dahlqvist, Airam, 
Optimal Förlag. 

”400 år med 
Gripsholms 
Värdshus - 
1609-2009”, 
Thorbjörn Östman 
(medarb.), Malin 
Andersson 
(medarb.), Charlotte 
Jung (medarb.), 
Roger Karlsson 
(medarb.), 
Gripsholms 
värdshus hotell & 
konferens 
(medarb.), Mat & 
Vänner Förlag. 

”Köksträdgården - 
planering, odling, 
recept”, Sanna 
Töringe, 
Bokförlaget Semic. 

”Ost & vin - nya 
smaker till vardag 
och fest”, Torbjörn 
Berner, Harlequin. 

”Blixtkakor - och 
annat snabbt och 
lätt”, Anna Braw 
(red./utg.), Libris.  
Bokförlaget

”Desserter”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Globe 
Förlaget. 

”Mat från Arjeplog”, 
Dennis Karlman, 
Björn Andersson. 

"Grilla - från biff till 
bulgur”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget Semic. 

”Halloumi - 50 enkla 
recept”, Karin K. 
Löfgren, Klok.

"Baka till brunch”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

”Vegetariska rätter - 
över 100 läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök Skärma 
(övers.), Tukan 
förlag. 

”Överkäkarna - 
2006, 2007, 2008, 
2009”, 
Överkäkarna. 

”Husmanskost" (3. 
uppl.), Leif 
Mannerström, Ola 
Andersson 
(medarb.), Tord 
Melander (text), 
Bokförlaget Prisma. 

”Kalas! - fest för 
stora och små”, 
Anna Gardberg, 
Anna-Maria 
Strawberg 
(medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

"Jul med Ernst - 
mat, blommor & fix”, 
Ernst Kirchsteiger”, 
Mia Gahne, ICA 
bokförlag. 

"Desserter", Linnea 
Seidel, Aftonbladet /
Tasteline. 

”Bene bene”, Mikael 
Andersson, Malin 
Andersson, Mat & 
vänner Förlag. 

”Diabetes, inte - 
den naturliga vägen 
med LCHF”, Lars-
Erik Litsfeldt, 
Optimal Förlag. 

”Kalf-Hansens 
ekologiska kök - 
lustfyllt året runt”, 
Rune Kalf-Hansen, 
Bokförlaget Prisma. 

”Whisky & mat”, Jan 
Groth, Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Bakverksta’n”, 
Manfred Enoksson, 
Eldrimner,

"Fattiga riddare i 
eget kök”, Vivi-Ann 
Sjögren, Schildts 
Förlags AB.

”Runt Vättern!”, Ove 
Agrelin, Britten 
Strömbäck (recept), 
GDV Förlag AB. 

"Grilla - goda recept 
på grillad mat, 
marinader, såser, 
röror och tillbehör”, 
Johan Åkerberg, 
Sara Bang-
Melchior, Tukan 
förlag. 

”Kyckling”, 
[Redaktionen], 
Rasmus Carlsson 
(övers.), Tivoli. 

”Enkla men perfekta 
sallader - en smak 
av sommaren året 
runt”, Günter Beer, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

"200 gröna rätter”, 
Louise Pickford, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), Natur och 
Kultur. 

”Jamies 
matrevolution -lär 
dig laga mat på 
nolltid”, Jamie 
Oliver, Johan 
Nilsson (övers.), 
Bonnier fakta, 

”Matiga mellanmål - 
för barn och 
ungdomar”, 
Annalena Carlsson, 
Argument Förlag 
AB. 

”Monikas jul - en 
riktig jul med 
Monika 
Ahlberg” (Ny utg.), 
Monika Ahlberg, 
Piratförlaget. 

”Efterlängtade 
efterrätter”, 
Charlotta Malhotra, 
Bonnier Fakta. 

”Det ryska köket - 
en historisk resa”, 
Irina Dergacheva, 
Dialogos Förlag AB. 

”Från mitt kök - 
färdkost på vägen 
från 137 kg”, Anna 
J.D. Jacobsson,
Pickabook Förlag.

”Laga ekologiskt 
året runt”, Liz 
Franklin, Clive 
Streeter, Fia 
Nordström (övers.), 
Parragon. 

”Bröd & kaffebröd - 
baka på riktigt med 
Jan Hedh”, Jan 
Hedh, Norstedts. 

"Fisk och skaldjur”, 
Nina Rees (övers.), 
Elin Holst (red./
utg.), Globe 
Förlaget. 

”Smaker från 
Hjällbo - en kokbok 
av och med 
människor i Hjällbo” 
(Ny utg.), 
Hjällbobostaden, 
AB 
Hjällbobostaden. 

"Grillat", 
[Redaktionen], 
Sofia Pettersson 
(övers.), Tivoli. 

”Kött - välja, 
hantera, tillaga”, 
Håkan Fällman, 
Natur och Kultur. 

”Ekolådans recept - 
346 recept och 10 
odlare från A till Ö”, 
Anette Dieng 
(medarb.), Ingela 
Persson (medarb.), 
Annica Kvint 
(bidragsgivare), 
Ekolådan 
(medarb.), 
Infobooks. 

”Med mycket grönt”, 
Markus Aujulay, 
Erika Michael (text), 
Natur och Kultur. 

"Min första bakbok”, 
Maria Öhrn, B. 
Wahlström 
Bokförlag AB. 

”Min älsklings mat”, 
Nilla Märäk-
Freeman, Cookline-
info. 

”Godis”, Elisabeth 
Johansson, Natur 
och Kultur. 

”En europeisk 
matresa med 
Moderatkvinnorna - 
en inspirerande 
kokbok från 
Moderatkvinnorna”, 
Dorotea Malmegård 
(medarb.), 
Magdalena 
Andersson 
(medarb.), Yvonne 
Svengard 
(medarb.), 
Moderatkvinnorna. 

”Gå ner i vikt - mina 
samlade 
erfarenheter av GI-
metoden”, Ola 
Lauritzson, ICA 
bokförlag. 

”Mat för fjällfolk - 
och alla andra” (2. 
uppl.), Marita 
Alatalo, Karin Baer, 
Annica Grundström, 
Länsstyrelsen 
Västerbotten. 

"Bröd från 
Brunkebergs 
bageri”, Heléne 
Johansson, Bonnier 
Fakta. 

”Grillat”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Storvikskokboken - 
matglädje från 
Storvik”, Camilla 
Hedberg (medarb.), 
Heidi Heimerlöv 
(medarb.), Storviks 
bibliotek. 

"Grillat - ur Allt om 
mat”, 
[Redaktionen], 
Bonnier tidskrifter. 

"Kokbok för 
sportfiskare och 
andra fiskälskare”, 
Linda Olsson, ICA 
bokförlag. 

”Fattiga riddare - 
och andra 
kökshjältar - om 
konsten att ta vara 
på maten”, Anna 
Lind Lewin, Zeke 
Lind, Bilda Förlag. 

”Maten jag älskar”, 
Carina Brydling, 
Lena Öberg, Tree 
Publishing. 

”Nyttig mat för 
glada barn - härliga 
recept för dagens 
alla måltider”, 
Catherine Atkinson, 
Maria Jörgen 
(övers.), Tivoli. 

”Nigella jul - mat, 
familj, vänner, 
fester”, Nigella 
Lawson, Erland 
Törngren (övers.), 
Kerstin Törngren 
Lind (övers.), 
Telegram Förlag. 

”Himlagott med 
choklad och 
kladdkakor”, Lotta 
Bäckström, 
Bokförlaget Prisma. 

”Fransk afton - 
maten, musiken, 
bistroerna, Paris”, 
Magnus Falkehed, 
Norstedts. 

"Gå ner i vikt! - välj 
bland 75 olika 
dieter”, Judith C. 
Rodriguez, Lena W. 
Henrikson (övers.), 
Lena von Sydow 
(övers.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Måltider”, Rasmus 
Elm, Ulla Geertsen-
Elm, Elm Coaching. 

"Bröd - från bagels 
till tunnbröd”, Göran 
Söderin, George 
Strachal, ICA 
bokförlag

”Grytor och 
ugnsrätter”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Snöå Kost & Kultur 
- en historisk och
kulinarisk återblick”,
Solveig Granström
(fotograf),
Föreningen Ja
Järna.

"I mormors skafferi - 
fem generationers 
konservering, dryck 
& dessert”, Kinna 
Jonsson (förf./foto), 
Märtha Jonsson, 
Klefstad Förlag. 

”Kyckling - över 100 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök Skärma 
(övers.), Tukan 
förlag. 

”Familjens goda 
mat till vardag och 
fest”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Maria Jörgen 
Andersson (övers.), 
Tivoli. 
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”Mannerströms 
skaldjur” (2 uppl.), 
Leif Mannerström, 
Sarah Bergh 
(medarb.), Jesper 
Lindberg (text), 
Norstedts

"Nya Första 
kokboken” (Ny [rev.] 
version), Johanna 
Westman, Tiden. 

”Sommarfester - ur 
Allt om mat”, 
Catarina Bennetoft 
(red./utg.), Allt om 
mat (medarb.), 
Bokförlaget Prisma. 

”Italienska 
desserter”, Bo 
Hagström, Robert 
Maglia (medarb.), 
ICA bokförlaget. 

”Gränslöst gott - 
Nordens godaste 
vardagsmat”, 
Annemarie 
Didrikssen, 
Charlotte Jung, Mat 
& Vänner förlag.

”Hälsokokboken - 
den hälsosamma 
grundkokboken”, 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag. 

”Pillans 
vegankokbok” (2. 
uppl.), Pernilla C. 
Karlsson, Veganlife 
Böcker. 

”Bröd” (2. uppl., 6. 
tr.), Jan Hedh, 
Norstedts. 

”Himmelsk godt 
med chokolade og 
chokoladekager”, 
Lotta Bäkström, 
Camilla Simonsson, 
Gerd Have (övers.), 
Coop. 

”Smakfulla avkrokar 
i Jämtland och 
Härjedalen”, 
Catarina 
Lundström, Louise 
Toresson, Fia 
Gulliksson, Jengel. 

"Lyxlagat i lergryta”, 
Frederik Zäll, 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Mer smak av ost - 
Boxholm ost”, 
Emma Erlandsson, 
Lena Kallberg (förf, 
red./utg.), Boxholm 
mejeri. 

”Fredagsmys, 
lördagsgott och 
söndagsmiddag”, 
Jens Linder, 
Bokförlaget Semic. 

”Morberg - scenen, 
livet och konsten att 
laga mat”, Per 
Morberg, Inese 
Morberg (text), 
Bonnier Fakta. 

”Smart mat för dina 
barn - 70 jättegoda 
recept på hälsosam 
mat som barnen 
kommer att älska”, 
Sarah Banbery, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

”Tjejmiddag”, Malou 
Holm, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB.

”Julgodis”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet /
Tasteline. 

”Indien - kryddstark 
mat med tusenåriga 
anor”, Mridula 
Baljeker, Elle Sahlin 
(övers.), Monica 
Sahlin (övers.),  
Läsförlaget AB. 

”Isodieten - gå ner 
ett kilo i veckan”, 
Fredrik Paulún, 
Kristina Andersson, 
Martin Brunnberg, 
Fitnessförlaget. 

”Powerfood i 
praktiken - 22 
supernyttiga råvaror 
- och 66 recept som 
tar fram det bästa i 
dem”, Anne Larsen, 
Martin Kreutzer, I 
Form. 

”Brownies”, Ingrid 
Wikholm, ICA 
bokförlag

"Italienska rätter”, 
Nina Rees (övers.), 
Elin Holst (red./
utg.), Globe 
Förlaget. 

”Långsam fisk - 
torkning, rökning 
och saltning på 
skärgårdsvis”, Jan 
Selling, Ostkultur 
Förlag

"Mannerströms 
viltkokbok”, Leif 
Mannerström, 
Sebastian 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Jesper Lindberg, 
Norstedts. 

”Före & efter - 
läckra för- och 
efterrätter”, Malin 
Kågerman Hansén, 
Cecilia Björk Tengå, 
Dialogos Förlag AB.

"Mat med vänner”, 
Gordon Ramsay, 
Mark Sergeant 
(medarb.), Emily 
Quah 
(bidragsgivare), Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Sunda matvanor 
för barn”, Christina 
Leijonhufvud, Siri 
Klingström 
(medarb.), Björn 
Stenberg (red.), 
Profakta förlag. 

”Ulriksdals 
wärdshus - nio 
menyer och en 
kungamiddag”, 
Gunnar Ström, ICA 
bokförlag. 

”Lätt som en plätt - 
45 enkla desserter”, 
Liselotte Forslin, 
Kakao Förlag. 

”Italiensk afton - 
maten, kulturen, 
musiken”, Ann-
Louice Dahlgren, 
Norstedts. 

”Istället för doping!”, 
Frank Nilsson, 
Optimal Förlag. 

”Raw food på 
svenska” (2. uppl. 
rev.), Erica 
Palmcrantz, Irmela 
Lilja, ICA bokförlag

”Baka i långpanna”, 
Linnéa Seidel, 
Aftonbladet /
Tasteline.

”Kål”, Karin 
Stenfors, Finlands 
svenska 
Marthaförbund. 

"Mat i långpanna”, 
Anna Braw (red./
utg.), Bokförlaget 
Libris. 

”Nyfångat - recept 
på fisk & skaldjur 
och annat värt att 
veta om havets 
läckerheter”, Martin 
Gustafsson, ICA 
bokförlag. 

”Goda middagar - 
recept för en perfekt 
avslutning på 
dagen”, Fia 
Nordström (övers.), 
Tukan förlag. 

”Mitt nära kök”, 
Henrik Norström, 
Jan Sterner, Hall & 
Sterner. 

”Vintermat - 
höstkalas, blommor, 
julfester”, Sanna 
Töringe, 
Bokförlaget Semic. 

”Sött sweet dulce - 
desserter från när 
och fjärran”, Anna 
Bergenström, 
Fanny 
Bergenström, Trio 
Förlag. 

”Italia amore - stora 
italienska 
kokboken”, Caroline 
Hofberg, 
Bokförlaget Prisma. 

”Jacobs hälsokök - 
mat på en kvart 
med 
familjemetoden”, 
Jacob Wismar, 
Fitnessförlaget. 

”Släng inte maten! - 
ta tillvara allt du 
handlar”, Birgitta 
Rasmusson, ICA 
bokförlag. 

"Baka smalt”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

”Kokbok för tjejer - 
gott, lätt och 
läckert”, Denise 
Smart, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Frida 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget. 

"Mat med tryck - 
snabbare, godare, 
nyttigare”, Anna 
Skipper, Olof 
Skipper (medarb.), 
DaSkipper förlag. 

"Pannfärdigt fisk - 
från råvara till 
försäljning”, Ica 
skolan (medarb.), 
Aptit Stockholm 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

”Husmorsorna - the 
ultimate 
köksalmanacka - 
häng med och laga 
kök för ett helt år!”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall, 
Bonnier Fakta. 

”Smörgåsbord - alla 
klassiska recept i 
modern tappning”, 
Gert Klötzke, Niclas 
Wahlström, Donald 
Boström (medarb.), 
Per-Erik Berglund 
(medarb.), 
Bokförlaget Max 
Ström. 

”Vår kokbok - god 
jul” , Sara Begner 
(red./utg.), Coop 
provkök (medarb.), 
Coop. 

"Stora boken om 
sött & gott”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts. 

”Italien due - ur Allt 
om mat”, Ulla 
Karlström (red./
utg.), Cecilia Ludin 
(red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidsskrifter. 

”Klaras GI-mat för 
familjen - med 
berikande fakta och 
många inspirerande 
tips”, Klara Desser, 
Kerstin Hultén, 
Norstedts.

”Stjärnornas 
middagstips - en 
bok av Leksands 
Superstars med 
spelarnas 
favoritrecept”, 
Leksands 
Superstars (red./
utg.). 

”Brownies & 
cookies”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline. 

"Kyckling", Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Stora boken om 
grillat”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts. 

”Rabarberpaj och 
annat läckert av 
frukt och bär”, Inger 
Bjugård, 
Bokförlaget Semic. 

”Husmanskost - 
enkla, goda recept”, 
Nicotext AB. 

"500 
chokladfrestelser - 
den enda bok med 
chokladfrestelser du 
behöver”, Lauren 
Floodgate, Adrian 
Tina (övers.), Tukan 
förlag. 

”Karibien - ur Allt 
om mat”, Ulla 
Karlström (red./utg), 
Cecilia Lundin (red./
utg.), Eva Wrede 
(red./utg.), Allt om 
mat (medarb.), 
Bonnier tidskrifter. 

"Klaras hälsomat - 
5 steg till ett friskare  
& smalare liv”, Klara 
Desser, Norstedts.

"Ät hälsosamt, tänk 
ekologiskt”, 
Kenneth Oker-
Blom, 
Langenskiöld. 

”Bullar”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline. 

"Lätt och magert”, 
Annika Sternö 
Anderberg (övers.), 
Elin Holst (red./
utg.), Globe 
Förlaget. 

”Syrat - en hyllning 
till den unika 
nordiska smaken”,  
Herman Rasmuson, 
Anna Förster, 
Joakim Johansson, 
Informationsförlaget
. 

”Salt”, Valerie 
Aikman-Smith, 
Cecilia Ljungström 
(övers.), Kummin 
Förlag AB. 

”Husmanskost”, Eta 
Kroon (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), 
Norstedts.

”Koreansk mat - 
kimchi, bulgogi och 
bibimbap”, Byung-
Hi Lim, Byung-Soon 
Lim, Petter Bjerke 
(bidragsgivare), 
Natur och Kultur. 

”Kokbok för 
hjärnan”, Charlotte 
Erlanson-
Albertsson, Cecilia 
Magnusson Sporre 
(medarb.), ICA 
bokförlag. 

"Baka färskt bröd - 
skapa nybakat bröd 
i ditt eget kök med 
perfekt resultat”, 
Christine France, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon. 

”Mikrougn”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red.), Globe 
Förlaget. 

”Tryckkoka maten - 
smakrikt på 
minuten”, Anna-
Britta Ståhl, Viveca 
Annell, Bianca 
Brandon-Cox, ICA 
bokförlag. 

”Sparris - 35 läckra 
recept på vit och 
grön sparris”, 
Jürgen Grossman, 
Urban Svensson, 
ICA bokförlag. 

”Hjälp jag är med 
kök! - en 
överlevnadsguide 
bland matvaror, 
kastruller och 
diskborstar”, Helena 
Helsing Monk, 
Malin Köhlmark, 
Kabusa böcker. 

”Mina gästers mat - 
grillmenyer från 
Skinnarviksberget”, 
Paolo Roberto, 
Bonnier Fakta. 

"Kokbok GI-noll - 
hälsokosten som 
retar alla läkare”, 
Sten Sture 
Skaldeman, 
Bokförlaget Prisma. 

”Cookies for rookies 
- den enkla vägen 
till de smaskigaste 
kakorna”, Anna 
Sörensen, Isaberg 
förlag. 

”Mat rätt - barn, mat 
& hälsa”, Nina 
Colliander-Nyman, 
Maria Riska 
(medarb.), Fontana 
Media (Helsingfors). 

”Svamplycka - 
bland smörsoppar 
och finska riskor - 
60 recept med våra 
bästa matsvamp”, 
Jens Linder, Pelle 
Holmberg, Bonnier 
Fakta. 

"Kokbok för kära”, 
Linn Larsson, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

"Mat från hela 
världen - en resa för 
matälskare”, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), Kerstin 
Törngren (övers.), 
Norstedts. 

”Kändisdieter - 
hemligheterna du 
bör veta för att hålla 
dig lika smal som 
stjärnorna”, Adele 
Parker, Cecilia Falk 
(övers.), Tivoli. 

”Caféliv på Åland - 
tjugo upplevelser . 
tjugo recept”, 
Helena Forsgård, 
Maridea 
Reklambyrå. 

"Muffins och andra 
små kakor”, Elin 
Holst (red./utg.), 
Annika Sternö 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget. 

"Sparris - sanningar 
& myter, odling & 
recept”, Karin von 
Schenck, Norbert 
Lang (medarb.), 
Infobooks. 

”Lustfylld inspiration 
- sallader, 
smörgåsar & 
mycket annat”, 
Lotta Solding 
(medarb.), Gabriella 
Strömberg 
(medarb.), Christine 
Menzel (medarb.), 
Kåkå. 

”Mexikanska 
kokboken - en 
praktisk guide i 
konsten att laga het 
och läcker 
mexikansk mat”, 
Marlena Spieler 
(red./utg.), Marie 
Appelgren (övers.), 
Anna Ericsson 
(övers.), Parragon.

”Livskraft - din 
hälsa, kost & 
hormonbalans”, 
Helena Nyblom, 
Bonnier Fakta. 

”Cheesecakes”, 
Cheryl Lindblad, 
ICA bokförlag.

”Pasta”, Nina Rees 
(övers.), Elin Holst 
(red.), Globe 
Förlaget. 

”Vårprimören 
sparris - en 
kulinarisk 
läsinspiration från 
jord till bord”, 
Annika Sahlin, 
Annika Sahlin. 

"Mat för stora och 
små - 140 recept att 
laga och äta 
tillsammans med 
familjen”, Charlotta 
Malhotra, Jessica 
Staël von Holstein, 
Bonnier Fakta

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Mitt Italien - pasta 
och pizza från norr 
till söder”, Glenn 
Strömberg, Ulf 
Jörnvik, Mats 
Nordström 
(medarb.), Antonio 
Polzella (medarb.), 
Norstedts. 

”LCHF-kokbok till 
fest & helg”, Annika 
Dahlqvist, Airam 
(medarb.), Optimal 
Förlag

”Cupcakes”, Cheryl 
Lindblad, ICA 
bokförlag.

”Soppor”, Nina 
Rees (övers.), Elin 
Holst (red./utg.), 
Globe Förlaget. 

”Vilda rätter [från 
Öster Malma]”, 
Staffan Lindström, 
Svenska 
jägareförbundet 
förlag. 

"Mat under tian”, 
Anette Olofsson, 
Smultronträdgården
. 

”Medelhavets kök - 
över 100 läckra 
recept”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Tukan förlag. 

"Mat för ett liv i 
balans”, Torbjörn 
Lagmark, Lagmark 
förlag. 

”Carlas ekosöta - 
ett gott slut är bara 
början”, Carola 
Magnusson, 
Bokförlaget 
Langenskiöld. 

”Sallader”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Jöran 
Svensson (övers.), 
Elin Holst (red./
utg.), Globe 
Förlaget. 

”Vildsvinsrecept - 
med smak av det 
vilda”, Anders 
Tegnér, Alf 
Andersson, 
Bokförlaget Settern 
AB. 

”Mina favoritrecept”, 
[Redaktionen, ICA 
bokförlag. 

”Meze maritime - en 
matresa i Turkiska 
vatten”, Camilla 
Thulin, Uluc 
Telmen, Fia 
Ekenryd (medarb.), 
Bonnier Fakta. 

"Mat för hälsan - 
100 råvaror som 
skyddar och läker”, 
Paula Bartimeus, 
Annica E.-M.. 
Olsson, Bonnier 
impact. 

”Drömmen om en 
bakugn”, Mats 
Krantz, Recito. 

”Snabblagade 
rätter”, Nina Rees 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Älg - och annat 
gott från de djupa 
skogarna”, Christina 
Svensson, Skarp. 

”Pluras kokbok - 
Provence, 
Kungsholmen, 
Koster”, Plura 
Jonsson, Johan 
Åkerberg (medarb.), 
Norstedts.

"Mexikanska 
dukfläckare - äkta 
husmanskost från 
Mexikos alla hörn”, 
Gabriela Villagrán 
Backman, Gabriela 
Villagrán Backman.       

”Maten som botar - 
minska risken för 
sjukdomar och håll 
dig frisk”, Per Ove 
Lind, Bokförlaget 
Prisma. 

”Dekorerade tårtor 
till fest - fler än 40 
lyxiga tårtor”, May 
Clee-Cadman, Bodil 
Andersson (övers.), 
ICA bokförlag. 

”Smalmat”, Nina 
Rees (övers.), Elin 
Holst (red./utg.), 
Globe Förlaget. 

”43 rätter med 
bulgur”, Funda 
Özyurt, Storge. 

”Pajer - mat och 
dessert”, Ingrid 
Eliasson, ICA 
bokförlag.

”Omas mat”, 
Christina Knight, s. 
n. 

"Maten som 
skyddar mot 
cancer”, Kerstin 
Hulten, Bonnier 
Fakta. 

”Elsa Andersons 
konditori”, Robert 
Bergvall, ICA 
bokförlag 

”Smoothies och 
andra drycker”, 
Annika Sternö 
Anderberg (övers.), 
Elin Holst (red./
utg.), Globe 
Förlaget. 

”Svensk Mat för 
Dagen”, Cecilia 
Berglund, Ann-Sofie 
Pincerato Hedvall 
(medarb.), Jonas 
Rylander (red.),  
Instant Books AB. 

”Pasta & nudlar”, 
Ingrid Eliasson, ICA 
bokförlag.

”Mirakeljuicedieten - 
3 kilo på 7 dagar”, 
Amanda Cross, 
Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
Bokförlaget Forum 
AB. 

”Eijas glädje 
festbröd”, Eija 
Nikakari, Isaberg 
förlag. 

”Snabba kockens 
kokbok”, Eija 
Piikkilä, Saara 
Lindstedt (övers.), J 
& S. 

”Soppatorsk - 
inspiration när du 
bästbehöver den”, 
Elisabeth Sjöberg 
Strand, Mercuri 
kongress. 

"Pasta - över 100 
läckra recept”, 
Astrid Grönberg 
(övers), Tukan 
förlag. 

"Må bra med 
glutenintolerans”, 
Claes Hellert, 
Annette Sverker 
(medarb.), Karin 
Fridell (medarb.), 
Bodil Axelson 
(recept), Profakta 
förlag AB. 

”Ebbas bageri”, Åsa 
Swanberg, Ebba 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

”Tapas”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Soppa", 
[Redaktionen],  
Nicotex AB.

”Pajer, pizza & 
piroger”, Birgitta 
Edström (red./ug.), 
Christina Asplund 
(medarb.), Egmont 
tidsskrifter. 

”Mjölkfria favoriter - 
en kokbok för dig 
som vill leva eller 
bjuda mjölkfritt. 
Många recept är 
även fria från soja, 
ägg och gluten”, 
Pernilla Alm-
Ramberg, 
mjölkfri.com

”Festbröd”, Eija 
Niskakari, Bill 
Mason (medarb.), 
Isaberg förlag. 

”Team kitchen - 
kokbok - vol 2”, 
Janna Wahlberg, 
Pia Wahlberg 
(medarb.), Sally 
Ahlblad (medarb.), 
Team Kitchen AB. 

”Svensk vår - ur Allt 
om mat”, Ulla 
Karlström (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Ryssland - ur Allt 
om mat”, Ulla 
Karlström (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”Nyanser av nyttigt”, 
Pierre Hanell, Jan-
ErikHoltter 
(medarb.), Jerjer 
Jansson (red.), 
Sanna Gustavsson 
(red.), Voltaire 
Publishing. 

”Himmelskt gott!”, 
Marie Axelsson, 
Gunilla Wedegård, 
Klockargårdskyrkan
, Malmbäcks 
frikyrkoförsamling. 

”Wok”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red./utg.), Globe 
Förlaget. 

”Såser som gör 
skillnad”, Johan 
Kalén (foto), 
Caroline Tengen 
(foto), Unilever 
Foodsolution (utg.). 

”Sol, safari & 
serundeng - en 
kryddig 
reseberättelse”, 
Anders Lennqvist, 
Marianne 
Lennqvist, Anders & 
Marianne 
Lennqvist. 

”Nyttiga fetter - 
recept, fakta, 
kostråd”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic. 

”Hembakat - recept, 
tips och glädje”, 
Anna Michélsen, 
Birgit Nilsson 
Bergström 
(rmedarb., recept), 
Hembakningsrådet. 

”Åländsk matguide - 
vägvisare till 
åländska 
smakupplevelser”, 
Kenneth Nars, 
Firma Kenneth Nars

”Smarta billiga 
matboken - 
snabblagat, 
vardagsmat, 
festmat”, Lotten 
Thörngren, 
Bokförlaget Semic. 

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Sydamerika - ur 
Allt om mat”, Ulla 
Karlström (red./
utg.), Cecilia Lundin 
(red./utg.), Eva 
Wrede (red./utg.), 
Allt om mat 
(medarb.), Bonnier 
tidskrifter. 

”O liv! - ät gott och 
lev väl! Fernando Di 
Luca och professor 
Mai-Lis Hellénius 
öppnar dörren till 
medelhavsköket”, 
Lars Falk (text), Bo 
Hagström 
(artikelförf.), Mai-Lis 
Hellénius 
(artikelförf.), 
Fernando Di Luca 
(utg.), Markus 
Aujulay (medarb.), 
Lilian Bylund 
(medarb.), 
Fernando Di Luca. 

”Kladdkakor”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

"Ät sunt hela dagen 
- fräsch frukost, 
lättlagad lunch och 
läcker kvällsmat”, 
Pia Beltoft Nielsen, 
I Form 
(Köpenhamn).

”Stora boken om 
god mat varje dag - 
130 inspirerande 
recept”, 
[Redaktionen], 
Tivoli. 

”Tacokokboken - 
härliga mexikanska 
recept för hela 
familjen”, Romas 
Eriksson, Nicotext 
AB. 

”Rädda vår mat - 
den goda naturliga”, 
Lars Wilsson, 
Optimal Förlag. 

”Kakor - enkla, 
goda och roliga 
recept”, Nicotext 
AB. 

”5 kilo lättare - I 
forms 
trestegsmodell för 
en frisk och slank 
figur” (2. utg., 1. 
uppl.), Martin 
Kreutzer, I Form 
(Köpenhamn)

”Svensson 
Svenssons 
sommarbok”, 
[Redaktionen], 
Tivoli. 

”Toscana - mat från 
hjärtat av Italien”, 
Pamela Gwyther, 
Fia Nordström, 
Läsförlaget AB. 

”Superhälsa - med 
naturlig mat - 60 
nyttiga ingredienser 
och 120 recept för 
din hälsa”, Natalie 
Savona, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts.

”Kakfrossa”, Claes 
Karlsson, ICA 
bokförlag

”Tjejmiddagsmat 
och 
efterrättsmums”, 
Lena Thoft-
Sjöström 
(illustratör), Ina 
Nivald (red./utg.), 
Stabenfeldt. 

”Thailändsk mat - 
över 100 läckra 
recept”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Tukan förlag. 

”Sinnenas mat - 1,6 
miljonersklubbens 
oemotståndliga 
kokbok”, Annica 
Triberg, Bonnier 
Fakta. 

”Kärlek på fat - en 
kakbok”, Amanda 
Råsmark, 
Mediakompaniet.

”Vardagskök med 
svenska smaker - 
enkelt, närodlat, 
klimatsmart, 101 
recept”, Eja Nilsson, 
Bokförlaget Semic. 

”Thailändskt - 
spännande asiatisk 
matlagning”, Judy 
Williams, Theresa 
Månsson (övers.), 
Läsförlaget AB. 

”Utsökta sallader - 
fräscht, gott och 
nyttigt”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Läsförlaget AB.

”Kalasgoda muffins 
& andra bullar”, 
Christina Nilsson, 
Kummin förlag AB. 

”Välkommen på 
middag! - goda 
rätter och smarta 
knep”, Tomas 
Tengby, Norstedts, 

”Utsökt pizza - 
traditionella och 
moderna recept till 
perfekta pizzor”, 
Linda Doeser, Olle 
Sahlin (övers.), 
Monica Sahlin 
(övers.), Tukan 
förlag. 

”Viktväktarna i 
orienten - 
kryddstark kokbok 
för dig som älskar 
god mat och fin 
figur”, Anders 
Tegnér, 
Viktväktarna. 

”Läckra pajer”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

”Vardagskokboken”, 
Anders Tegnér 
(medarb.), Ingrid 
Palm (red./utg.), 
Katarina Andersson 
(red./utg.), Karin 
Nileskog (red./utg.), 
Viktväktarna.

”Världens köttbullar 
- 100 recept med 
inspiration från hela 
världen!”, Erik 
Brännström, Tulip 
Food Company. 

”Vägen från 137 
kg”, Anna J.D. 
Jacobsson, 
Pickabook förlag. 

”Lättbakat - 
småkakor, mjuka 
kakor, bullar, tårtor 
och pajer”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Semic. 

”Älskade 
husmanskost och 
lite till”, Birgitta 
Edström (red./utg.), 
Hemmets Journal 
(medarb.), Egmont 
tidskrifter. 

”Vietnam - smaker 
från Sydostasien”, 
Corinne Trang, Olle 
Sahlin (övers.), 
Monica Sahlin 
(övers.), Läsförlaget 
AB. 

”Xtragott - din 
coach i köket”, 
Camilla Rova, 
Xtravaganza.

”Modistens kakbok - 
när smaken är 
huvudsaken”, Ulla 
Nyman, 
Hattataljéns vänner. 

”100 sätt att rädda 
maten”, Annica 
Triberg, Bokförlaget 
Max Ström. 

”500 pizzor & 
tunnbröd - den 
enda bok med pizza 
& tunnbröd du 
behöver”, Rebecca 
Baugniet, Adrian 
Tina (övers.), Tukan 
förlag. 

”Ät fet mat! - bli frisk 
och smal med 
LCHF - 
kokboken” (Ny rev. 
utg.), Lars-Erik 
Litsfeldt, Inger 
Martin, Optimal 
Förlag.

”Muffins & kakor - 
över 100 läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök Skärman 
(övers.), Tukan 
förlag. 

"500 soppor - den 
enda bok med 
soppor du behöver”, 
Susannah Blake, 
Tove Janson 
Borglund (övers.), 
Tukan förlag. 

"Ät dig yngre - 60 
recept som bromsar 
tiden”, Cathrine 
Schück, 
Fitnessförlaget. 

”Matbröd - baka 
världens bästa 
bröd”, Annica 
Triberg, Grenadine 
Bokförlag AB

"500 smårätter - 
den enda bok med 
smårätter du 
behöver”, 
Susannah Blake, 
Maud Steen 
(övers.), Tukan 
förlag. 

"Ät rätt - bränn fett - 
smalare på 14 
dagar” (Ny utg.), 
Caroline Shreeve, 
Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Bonnier impact. 

”Maffiga muffins - 
fantastiska bakverk 
vid alla tillfällen”, 
Susanna Tee, Anna 
Wall (övers.), 
Läsförlaget AB. 

"200 lättlagade 
rätter”, Jo McAuley, 
Per Johan 
Hasselqvist 
(övers.), Natur och 
Kultur.

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Ät dig frisk, stark & 
vacker - 100 
nyttigheter för bättre 
hälsa”, Janet 
Wright, Annica E-M 
Olsson (övers.), 
Bonnier impact. 

"Matbröd & surdeg”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

"200 pastarätter”, 
Maria Ricci, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), Natur och 
Kultur. 

”200 smala rätter”, 
Cara Hobday, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), Natur och 
Kultur. 

”Muffins”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline. 

”10 år smalare - 6 
veckor till din 
drömstorlek”, 
Christine Lydin, 
Anna Olsson 
(övers.), 
Bokförlaget Forum. 

"Ny smak av 
kafferepet på 
Österlen - 44 recept 
- 8 mäns tankar”,
Jea Jonsson (red./
utg.), Thorsten
Persson (red./utg./
foto), Sen Amit
m.fl., Ystads
Allehanda.

"10 år yngre på 10 
veckor”, Thorbjörg 
Hafsteinsdottir, 
Silvia Klenz 
Jönsson (övers.), 
Bonnier Fakta. 

”Pajboken - 
godbitar från 
Tväråbäck”, 
Tväråbäckbygdens 
intresseförening, 
Studieförbundet 
Vuxenskola. 

”14 kilo på 14 
veckor”, Fredrik 
Stattin, Jörgen 
Sundqvist 
(medarb.), Desirée 
Wahren (red.), 
Grandios förlag. 

”Rulltårtor - 30 
recept på rulltårtor 
varav några salta”, 
Malin Söderström, 
ICA bokförlag

”Smörgåstårtor - 
snacks, snittar, 
smörgåsbakelser, 
sandwich”, Inger 
Bjurgård, 
Bokförlaget Semic. 

”Sommarens söta - 
180 recept för 
soliga och regniga 
dagar”, Lisa 
Eisenman Frisk, 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta. 

”Surdegsbröd - 
recept och tips från 
en hemmabagare”, 
Martin Johansson, 
Natur och Kultur. 

”Sockerkakor”, Mia 
Öhrn, Claes 
Karlsson, Natur och 
kultur.

”Småkakor”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline. 

"Sockerkaka", 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet / 
Tasteline. 

”Sunda sötsaker”, 
Christian 
Lagergren, ICA 
bokförlag

”Tårtor”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline. 

”Tofvehult - 
drömmen om ett 
kafé”, Lena 
Göransson, 
FranzénWiberg. 

"Utsökta toast - 
härliga bruschetta, 
ciabatta och 
focaccia!”, Bridget 
Jones, Fia 
Nordström (övers.), 
Läsförlaget AB.

"500 muffins - den 
enda bok med 
muffins du 
behöver”, Fergal 
Connolly, Veronica 
Gottfridsson 
(övers.), Tukan 
förlag.

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"500 kakor - den 
enda bok med 
kakor du behöver”, 
Philippa Vanstone, 
Johan Janson 
(övers.), Tukan 
förlag. 

À la carte:  Böcker 
skrivna av kockar, 
där recepten 
anpassats till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2010

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver tankar 
och idéer samt recept 
rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

"Den nakna 
kocken”, Jamie 
Oliver, Kerstin 
Törngren (över.), 
Bonnier Fakta

"Baka med barn”, 
Camilla Pérez, ICA 
bokförlag

”Adventsfest”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia Lundin 
(red.), Allt om Mat

”Chokladdesserter”, 
Marie Skogström, 
ICA bokförlag

”Färskpressat - 40 
juicer för ett gott 
liv”, Liselotte 
Forslin, ICA 
bokförlag

”Asiatiskt - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet /
Norstedts 

”Allt om Mat - stora 
kokboken”, Ulla 
Karlström, Cecilia 
Lundin, Eva Wrede, 
Allt om mat, 
Norstedts

”Att äta tillsammans 
- en kokbok när
allergi är med i
bilden”, Julia
Konradsson,
BrittMarie
Konradsson, Brittas
böcker

”Bland snudor och 
sillarumpor - 38 
inspirerande 
recept”, Roy Blad, 
Husie 
stadsförvaltning/
Malmö stad

"En matrond med 
Svensson & 
Berglund”, Susanne 
Svensson, Lena 
Berglund, Dalsjö 
golfkrog, 

”Annika - mat, 
minnen & golf”, 
Annika Sörenstam, 
Mia Gahne 
(medarb.), ICA 
bokförlag

”Håkan Larssons 
fredagskväll med 
mat och vin”, Håkan 
Larsson, Bonnier 
Fakta

”Allas bästa 
bakbok: 52 utvalda 
recept på vetebröd, 
mjuka kakor, 
kladdkakor, 
småkakor, tårtor 
och matbröd”, 
Marianne 
Liljenberg, 
Harlequin

”Sanningen om 
GI” (e-bok), Fredrik 
Paulún, 
Fitnessförlaget

”Bröd från 
Brunkebergs 
bageri” (övers., 
Finska), Heléne 
Johansson, Tammi 
(Helsinki)

"A taste of Gotland”, 
Marit Jonsson, 
Fredrik Malmstedt, 
Laila Löfkvist, ICA 
bokförlag 

”Frukt och bär - 100 
recept på sylt, saft, 
marmelad och 
inläggningar”, 
Gloria Nicol, Ulla-
Märta Westerstål 
(övers.), ICA 
bokförlag

”Aromatiska blad - 
färska örter som 
smaksätter”, Per-
Ove Kårfors, 
Roland Persson, 
Anna K. Sjögren, 
Infotain & Infobooks

"Arla köket vardag - 
lättlagade favoriter 
på max 30 minutr - 
37 utvalda recept ur 
Arla köket vardag”, 
Arla köket, 
Harlequin.

”Djurens rätts bästa 
recept”, Gabriella 
Ternebo, Djurens 
Rätt 

”Bernadotte - 
mannen, myten, 
maten”, Annika 
Grälls, Tomas 
Ekman, Votum

"Det naturliga 
köket”, Mathias 
Dahlgren, Jens 
Linder (medförf.), 
Norstedts

”Barnens bästa fest 
- kul mat att laga
tillsammans”, Anna
Lind Lewin,
Bokförlaget Semic

"Buffé helt enkelt - 
101 rätter för alla 
fester”, Jon Hansson, 
Bokförlaget Semic

”Choklad - från 
brownies till 
praliner”, Sara 
Jayne-Stanes, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Grönt för livet - 
inspiration till ett 
friskare liv med 
gröna smoothies”, 
Victoria Boutenko, 
(övers.), Friendly 
Fruits

”Asiatiska rätter”, 
Annika Sternö 
Anderberg (övers.), 
Elin Holst (red.), 
Globe Förlaget

”Bonniers kokbok”, 
Birgit Hemberg 
(huv.red.), Fredrik 
Eriksson, Anna 
Bergenström 
(medförf.), Bonnier 
Fakta

"Baka utan gluten - 
matbröd, bullar och 
kakor”, Elisabeth 
Ekstrans 
Hemmingsson, ICA 
bokförlag 

”Klokboken - 24 
miljömåltider från 
storköken i 
Göteborg”, 
Miljöförvaltningen 

"Mat och minnen 
från Vargen”, Karin 
Lamberg, Pernilla 
Johnsson 
(medarb.), Robert 
Sjöberg (medarb.), 
Vargens 
fjällanläggning. 

"A glorious mix - 
raw food, 
superfoods and 
good for you food”, 
Renée Voltaire, 
Renée Voltaire AB

”Mat, vin, öl, sprit”, 
Michel Jamais, 
Mathias Emilsson, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Bagarboden - en 
annorlunda kokbok 
från Godare Mat”, 
Tobbe Hvornum, 
Tobbe Hvornem

”Djungelgurka, 
isört”, Mary 
Kuusisto, 
Söderströms förlag. 

”Café Bohuslän och 
Alingsås - recept 
och en guide till 52 
caféer”, Åsa 
Hasselblad, Kristina 
Eriksson, Isaberg 
förlag 

”Grillboken - 
sommarens bästa 
grillrecept”, Måns 
Jensen, Malin 
Andersson, Mat & 
Vänner förlag

”Bulle, burgare biff -
en kokbok om färs”, 
Tobias Holmberg, 
ICA bokförlag

”Arla köket vardag - 
lättlagade favoriter 
på max 30 minuter”, 
Arla Foods, 
Harlequin.

”Gröna recept för 
godare mat”, 
Helena Lundberg, 
Mattias Bengtsson 
Byström, 
Miljöpartiet de 
gröna

”Indigott - kokbok”, 
Indigo mangement 

”Hela årets 
kokbok”, Fredrik 
Eriksson, Natur och 
Kultur 

”Barnmat - råd och 
recept - nu även 
med laktovegetarisk 
mat” (6. [uppdat. 
och utök.] uppl.), 
Carina Trägårdh 
Tornhill, Anna 
Hansson, Gothia 
Förlag.

”Bufférätter - 
Mästarnas bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet/
Norstedts

"Choklad", (red.), 
Allt om Mat

”Juicer & smoothies 
- 206 hälsosamma
energidrinkar”,
Paula Bartimeus,
(övers.) Kerstin
Salomon, Bonnier
impact

”Berusad kyckling - 
mat och dryck från 
Kuba”, René 
Vázquez Díaz, 
Dejavu

”Bonniers kokbok - 
jubileumsutgåva”, 
Tore Wretman, 
Pernilla Tunberg 
(medarb.), 
Norstedts. 

”Britts Kokbok - en 
livsstil” Britt Lindén, 
Erik Nilsson (red.), 
Britts kost & hälsa

”Matlust - 68 recept 
och inspiration för 
skolkök - 
skolmatsgastro”, 
Lantmännen 
Cerealia 
Foodservice 

”Operakällaren, 
Operahuset, Karl 
XII:s torg, 
Stockholm”, 
Stefano Catenacci, 
Bonnier Fakta

"Det totalitära köket 
- socialismens
kokbok”, Olga
Kaminer, Wladimir
Kaminer, Ersatz

”Rött eller vitt - att 
välja vin till maten” 
Tuire Tepponen, 
ICA bokförlag

”Bröd & kaffebröd - 
baka på riktigt” (2. 
uppl.), Jan Hedh, 
Norstedts.

”Doktor Dahlqvist 
och Airams LCHF-
kokbok” (övers., 
Finska), Annika 
Dahlqvist, Airam, 
Sari Welling-
Hirvonen (övers.), 
readme.fi

"Café Gotland - 
recept & en guide 
till Gotlands caféer”, 
Eva Månsson, Jan 
Månsson, Isaberg 
förlag

”Grilla mera - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet/
Norstedts

”Bönor, linser och 
rara små ärter”, 
Roland Persson, 
ICA bokförlag

"Brunch", Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Eva 
Wrede (redigering), 
Allt om Mat

”Gröna sidan upp! - 
råd recept och 
tradition”, Kjell 
Åberg, Åbergs 
trädgård

"Jamie - fyra 
årstider i köket - 
sommarens fräscha 
& läckra smaker”, 
Jamie Oliver, The 
Bearded Lady

"Barnens stora 
kokbok - laga mat 
med barnen”, 
Denise Smart, 
Nicola Graimes, 
Catherine 
Saunders, (övers.) 
Anna Granqvist, 
Globe Förlaget

”Ebbas julstök”, Åsa 
Swanberg, Ebba 
Swanberg, Ordalaget 
bokförlag AB.

"Choklad - förföriskt 
gott från krämigaste 
vit till mumsigaste 
mörk, Johan 
Åkerberg, Sara 
Bang-Melchior, 
Tukan förlag

"Massor av juicer & 
smoothies”, 
Susannah Blake, 
Adrian Tinz (övers.), 
Tukan förlag

”Buonissimo! - 
italienska kök och 
smultronställen”, Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag

”Första 
kökshandboken - 
matlagningens 
grundrecept”, Hans 
Ekström, Infotain & 
Infobooks AB

”Celiaki och 
diabetes - att leva 
med dubbla 
diagnoser”, Celiaki 
(red.), Sassa Corin, 
Gothia Förlag i 
samarb. med 
Svenska 
celiakiförbundet och 
Svenska 
diabetesförbundet

”Matglädje på 20 
minuter - en 
receptbok för 
hemtjänsten”, 
Nätverket för äldres 
mat och måltider i 
Uppsala län, Gothia 
Förlag

”Rosendals 
Trädgård - ett år 
med trädgård och 
mat”, Malou von 
Sivers, Norstedts

”Hälsosam livsstil - 
och det goda livet”, 
Maj-Lis Hellénius, 
Liselotte forslin 
(tillagning, styling, 
receptbearbetning, 
ICA bokförlag

"Baka 
surdegsbröd”, 
Göran Söderin, 
George Strachal, 
ICA bokförlag 

”Fågeljägarens 
kokbok” (övers., 
Finska), Gert 
Klötzke, Torsten 
Mörner, Lars 
Paulsson, 
Gummerus 
(Helsinki) 

"En angelägen 
matresa med 
Moderatkvinnorna”, 
[Redaktionen], 
Moderatkvinnorna. 

"Grilla med 
Salming”, Börje 
Salming, Liselotte 
Forslin, Mia Gahne, 
ICA bokförlag

”Citrus”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Allt 
om Mat

”Blomstrande 
måltider”, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

"Svamp & grönt”, 
Ulla Karlström 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Eva 
Wrede (redigering), 
Allt om Mat

"Jamie - fyra 
årstider i köket - 
vårens och friska & 
frestande recept”, 
Jamie Oliver, The 
Bearded Lady

”Enkla barnrätter”, 
Elin Holst (red.), 
Frida Anderberg 
(övers.), Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Globe 
Förlaget.

”Fredagsmenyer - 20 
trerättersmenyer”, 
Mattias Larsson, Mat 
& Vänner Förlag

”Choklad”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet / 
Tasteline 

”Smoothies - 
lemonader. drinkar, 
smaksatta 
bordsvatten”, Claes 
Karlsson, ICA 
bokförlag

”Inte bara sushi! - 
japansk 
vardagsmat”, Emi 
Komatsuzaki, 
Balkong förlag.

”Matlagning - en 
handbok”, Jan-Erik 
Hallberg, Anders 
Hjelmberg, 
Studentlitteratur

”Doktor Dahlqvist 
LCHF - guide och 
kokbok”, Annika 
Dahlqvist,  Optimal 
Förlag

"Mat för gubbar och 
tanter”, Louise 
Follin, Helena 
Pettersson, Malmö 
stad

”Stora saluhallen - 
allt det goda”, Bill 
Mason, Ingrid 
Eliasson, Votum

”Johannas 
klimatsmarta mat”, 
Johanna 
Ingemarsson, 
Johanna 
Ingemarsson

"Baka småkakor 
snabbt och lätt - 34 
småkakor i en 
handvändning”, 
Gisela Muhr, Ulrika 
Junker Miranda 
(övers.), Tandem

”Filmkokboken” (öv
ers., Ryska), Maria 
Holm, Mikaela 
Kindblom, Ekaterina 
Nikolaevna 
Chochlova (övers.), 
Inostranka 

"En smakbit av 
Trosa - 
skärborgare, 
skärburgare och 
annat gott”, Marie 
Holhammar, Eva 
Westergren, 
Feature

”Grillat - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet/
Norstedts

”Delikata färsrätter”, 
IMP 

”Brunch”, Frida 
Anderberg (övers.), 
Annika Sternö 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget

”Grön jul - frusen 
sommar (vegetarisk 
julmat)”, Lena 
Brorsson Alminger, 
Bokskogen 

"Jamies 
matrevolution - lär 
dig laga mat på 
nolltid”, Jamie 
Oliver,Johan 
Nilsson (övers), 
Bonnier Fakta

”Josses barnmat - 
den allra första”, 
Josfine Haamer von 
Hofsten, Jure 
Förlag AB

”Fest - om svar 
anhålles”, Micael 
Bindefeld, Natur och 
Kultur

"Choklad - kunskap 
ger mersmak”, 
Örjan Westerlund, 
Eliq Maranik 
Grenadine 
Bokförlag AB

"Smoothies & juicer 
- läckra recept som
frestar och
inspirerar” (Ny utg.),
Linda Doeser, Fia
Nordström (övers.),
Parragon

”Istanbul - ett 
paradis för 
matälskare”, Pat 
Yale, Katarina 
Nordil (övers.), 
Harald Nordli 
(övers.), 
Berättarförlaget

”Rutiga kokboken - 
grundkokboken för 
stora och små 
hushåll - över 1500 
recept” (8, [rev] 
utg.), Birgitta 
Rasmusson (red.), 
Berit Paulsson, ICA 
bokförlag

”Diabetes? Nej 
tack! - LCHF-guide 
och kokbok”, Lars-
Erik Litsfeldt, 
Optimal Förlag

”-och vad kan jag 
göra? - tips och råd 
om mat och 
måltider i 
hemtjänst”, Åsa 
Carlstein, SKL 
Kommentus

”Västerbotten på 
Grand hôtel”, Ella 
Nilsson (red.), Ella 
Nilsson mat & prat

”Ju mer vi är 
tillsammans - om 
fyrtiotalisterna och 
maten”, Helene 
Brembeck, 
Carlsson 
Bokförlaget 

”Baka bröd med Allt 
om mat”, Charlotte 
Jenkinsson (red.), 
Norstedts

"Från Bottö till 
Tistlarna” (övers., 
Eng), Eva Wrange, 
Jan Falkman, Rolf 
Hallin, Lillemor 
Littlewood, Ralph 
Carrigan (övers.), 
Lindström & 
Wrange 

"En kulinarisk resa 
längs Kustvägen”, 
Erika Moll, Ulf 
Broman, Ingeli 
Gagner, 
Kustvägens 
ekonomiska 
förening

"Lyxlagat på 
grillen”, Fredrik Zäll, 
Grenadine 
Bokförlag AB

"Fisk & skaldjur”, 
Ulla Karlström 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Eva 
Wrede (redigering), 
Allt om Mat

”Billiga veckan - 
från 
fattigmanspasta till 
budgetlyx”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic

"Mat på minuten - 
vegetariskt”, Dana 
Jaconi, Leo 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Jamie - fyra 
årstider i köket - 
höstens mustiga & 
smakrika mat”, 
Jamie Oliver, The 
Bearded Lady

”Josses mellisbok”, 
Josefine Haamer 
von Hofsten, Jure 
Förlag AB. 

”Festmat - 
Mästerkockarnas 
bästa sommarrecept”, 
[Redaktionen], 
Aftonbladet /
Norstedts 

”Desserter & 
bakverk”, (red.),  
Bodil Andersson 
(övers.), Norstedts

"Sannas smoothies 
- för den
självläkande
människan”, Sanna
Ehdin Anandala,
Bonnier Fakta

”Italienskt - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet /
Norstedts

”Energibarn - våra 
älskade skitungar”, 
Anna Hallén 
Buithenhuis, 
Pickabook

”Smaklig spis på 
hemtjänstens vis”, 
[Redaktionen], Falu 
Kommun. 

"Kokbok för 
friluftskockar - 125 
genomtänkta recept 
och 54 smarta tips 
som förändrar din 
friluftsupplevelse”, 
Fredrik Hjelmstedt, 
Jonas Sundsvall, 
Calazo

"Bröd - brödbak 
utan krångel - 
matbröd, kaffebröd 
och kakor”, Johan 
Åkerberg, Sara 
Bang-Melchior, 
Tukan förlag

”Fina fågeln från 
Viktväktarna” (övers
., Danska), 
Viktväktarna

"En färd att minnas 
UF - en matresa 
från Sälen till Mora”, 
Johanna 
Bergström, Mikaela 
Frelin, UF-företag

”Långsam fisk - 
torkning, rökning 
och saltning på 
skärgårdsvis”, Jan 
Selling, Sven Berlin 
(red.), Ostkultur 
Förlag

”Färsfavoriter”, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Eva Wrede 
(redigering), Allt om 
Mat

”Det goda köket - 
Ingrids recept”, 
Ingrid Eriksson, ICA 
bokförlag 

”Stefans lilla gröna - 
en handbok i 
utanförskap”, 
Stefan Sundström, 
ETC

”Jamie - fyra 
årstider i köket- 
vinterns mysiga & 
värmande rätter”, 
Jamie Oliver, The 
Bearded Lady

”Kom in och ät! - 
familjens favoriter”, 
Karolina Sparring, 
Norstedts

”God jul”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia Lundin 
(red.), Eva Wrede 
(red.), Allt om Mat

”De goda 
avslutningarna - 87 
recept på delikata 
efterrätter och 
desserter från Lilla 
sällskapet”, (illustr.) 
Ulf Wahlberg, Lilla 
sällskapet 

"Smoothies & 
juicer” (Ny utg.), 
IMP

”Italiensk fastfood - 
snabbt italienskt på 
en kvart eller mer”, 
Paolo Roberto, 
Bonnier Fakta

”Familjens lätta 
rätter - kokbok för 
hela familjen, till 
vardags och fest”, 
Anders Tegnér 
(recept), Ingrid 
Palm (red.), 
Katarina 
Andersson, Karin 
Nileskog, 
Viktväktarna

”Täby enskildas 
kokbok - riktig bra 
skolmat!”, Tobias 
Bentley, Täby 
enskilda 
gymnasium

”Lisens indiska spa 
- med inspiration
från Ayurveda”,
Lisen Sundgren,
Norstedts

”Bakglädje med 
LCHF - baka utan 
socker och mjöl”, 
Annika Ronneby, 
Pagina Förlags AB/ 
Optimal Förlag

"Himlagott med 
choklad och 
kladdkakor”, 
(övers., Danska) 
Lotta Bäckström, 
Cemilla Simonson, 
Gerd Have (övers.), 
Coop

”Från Böttö till 
Tistlarna - om mat 
och människor i 
Göteborgs södra 
skärgård”, Eva 
Wrange, Jan 
Falkman, Rolf 
Hallin, Tre böcker

”Morberg grillar”, 
Per Morberg, 
Bonnier Fakta

"Fisk är inga 
konstigheter - 
version 2”, Karin 
Fagerståhl, 11 
kockar/krogar 
(recept), Svensk 
Fisk

”Den rockande 
kocken - favoriter”, 
Tobbe 
Hvornum,Vulkan 

”Stora boken om 
grillat” Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts

”Kung i köket”, 
Svenska 
kocklandslaget, 
Svenska 
kocklandslaget

”När prinsessor har 
kalas”, Per 
Gustavsson, 
Caroline Bruce 
(medförf.), Ylva 
Sandeborg 
(medförf.), Natur 
och Kultur

”Johanna fixar fest! - 
hela årets 
kalaskokbok”, 
Johanna Westman, 
Rabén & Sjögren

”Frestande choklad” 
(Ny utg.), IMP

”200 superläckra 
juicer & smoothies”, 
Evastina Törnqvist 
(övers.), Bonnier 
impact.

”Jamies Amerika”, 
Jamie Oliver, Johan 
Nilsson (övers.), 
Bonnier Fakta

"Familjens 
hälsokokbok - 
lagom nyttig 
vardagsmat - 200 
recept!”, Jacob 
Wismar, Bonnier 
Fakta

”Moderna 
matsäckar för den 
aktiva familjen”, 
Susanne Hovenäs, 
Katarina Wilk, ICA 
bokförlag

”Con dios - för dig 
som är nyfiken på 
kristen tro. Fika 
med andakt”, Johan 
Reftel, Kristina 
Reftel, Argument

”Hälsokokboken” (ö
vers., Finska), 
Ulrika Davidsson, 
Hilppa Lappalainen 
(övers.), WSOY

”Kaffikalas vid 
Bottarve - recept 
och tradition”, Lena 
Katarina Swanberg, 
Gotlandica 

”Pannkaka - plättar 
och galetter”, Eja 
Nilsson, Bokförlaget 
Semic

”Fisk & skaldjur - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.),  Aftonbladet/
Norstedts

”Förförande, 
förföriskt gott”, Bertil 
Ahlqvist, Kolibri. 

”Vegetariska rätter”, 
Frida Anderberg 
(övers.), Annika 
Sternö  Anderberg 
(övers.), Elin Holst 
(red.), Globe 
Förlaget

”Mina smaker från 
Provence - 
Medelhavets 
läckerheter”, 
Danyel Couet, 
Norstedts

"Lättlagad julmat och 
julgodis”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Semic

”Glass”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet/
Tasteline

"Jamies Italien”, 
Jamie Oliver, 
Kerstin Törngren 
(övers.), Bonnier 
Fakta

”Fina feta fiskar - 
Omega 3 och 
havets nyttigheter”, 
Klara Desser, 
Norstedts. 

”Raw delight - 
desserter, tårtor, 
bakelser, pajer, 
småkakor, kex- 
mmm!”, Erica 
Palmcrantz Aziz, 
Irmela Lilja, ICA 
bokförlag

”Det stora 
kakkalaset”, Ingela 
Alm Söderman, 
Rasbobygdens 
Rödakorskrets

”Himlagott med 
choklad och 
kladdkakor" (övers., 
Tyska) , Lotta 
Bäckström, Camilla 
Simonson, 
Thorbecke 
(Ostfildern)

”Lavendel på 
Österlen”, Eva 
Olsson, Ingrid 
Münch (red.), 
münchmedia

"Paul grillar”, Paul 
Svensson, 
Norstedts

”Kyckling & annan 
fågel”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Eva 
Wrede (redigering.), 
Allt om Mat

”Frasiga pajer”, IMP ”Vegetariskt”, 
[Redaktionen], 
Birgitta Melén 
(övers.), Norstedts
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”Mitt goda Toscana 
- Medelhavets
läckerheter”,
Stefano Catenacci,
Norstedts

”Mannerströms 
julkokbok”, Leif 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Katja Palmdahl, 
Norstedts

”Lyxlagat sött & 
gott”, Frederik Zäll 
Daniel Roos 
(medförf.), 
Grenadine 
Bokförlag AB.

”Kryddor från 
Rosengård - mat, 
möten, människor”, 
Lena Friblick, 
Xenofilia

”GI gourmet - 
viktminskning för 
dig som älskar god 
mat”, Ola 
Lauritzson och 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag

”Vegania - din bästa 
vän i köket”, Nina 
Andersson, 
Angered. 

”Enklare bröd - 
recept på knådfria 
bröd med och utan 
surdeg”, Martin 
Johansson, Natur 
och Kultur

”Italia 
amore” (övers., 
Danska), Caroline 
Hofberg, Jesper 
Groftved (övers.), 
Thaning & Appel

”Made in Sweden - 
15 råvaror, 90 
recept från 
Lappland till 
Skåne”, Jens 
Linder, Bonnier 
Fakta

”Sill - ett litet inlägg 
om inläggningar”, 
Ted Karlberg, Leifh 
Stenholm, 
Kulturdoktorn

”Kål - lättlagade och 
goda hälsobomber”, 
Anna-Britta Ståhl, 
ICA bokförlag

"Familjens stora 
receptskatt - nu 
över 600 
favoritrecept”, Eva 
Ljungren, 
Bokförlaget Semic

”Måndag-Torsdag - 
Riktig mat för 
familjen” (Libris: 
2009), Markus 
Aujalay, Natur och 
Kultur

”Monikas jul”, Monika 
Ahlberg, Piratförlaget 

”Lyxigt gott av 
choklad”, IMP 

"Kokkonstens 
Italien - italiensk 
matlagning - recept 
och reflektioner”, 
Michele Scicolone, 
Lar Olov 
Skeppholm (övers.), 
Marianne Sandberg 
(recept granskning), 
Bonnier impact

”Gudaspis för 
hjärtat - olivolja, 
vitlök och choklad”, 
Bengt W 
Johansson, 
Carlsson Bokförlag

"Var rädd om maten 
- boken att spara för
att sluta slänga - 50
recept för 100
dagar”,
Lantmännen

”Festliga tårtor - 
sockerkonst för 
alla”, Alice 
Lindberg, ICA 
bokförlag. 

”Isodieten” (övers., 
Tyska), Fredrik 
Paulún, Kristina 
Andersson, Martin 
Brunnberg, Wibke 
Kuhn (övers.), 
Goldmann 
(München)

"På bordet idag - 
recept för ett 
levande matland”, 
Ylva Bergqvist, 
Lotta Brinck, 
Centerpartiet

"200 heta och 
kryddiga 
grillfavoriter”, 
Louise Pickford, 
Tove Janson 
(övers.), Bonnier 
impact

”Mera potatis! - 
recept och 
inspiration för 
storhushåll”, 
Eleonor Schütt, 
Margareta 
Andersson 
(medförf.), Svensk 
Potatis 

”Halv åtta hos mig - 
kokboken”, Tove 
Nilsson, Bonnier 
Fakta

"Mat för hela året - 
fler än 365 briljanta 
recept och 
matidéer”, Jamie 
Oliver, The Bearded 
Lady

”Nu är det jul igen”, 
Helene S. Lundberg, 
ICA bokförlag

"Mat på minuten - 
desserter”, Elinor 
Klivans, Leo 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Kokkonstens 
Frankrike - fransk 
matlagning - recept 
och reflektioner”, 
Georgeanne 
Brennan, (övers.), 
Bonnier impact. 

”Hjärtegott! - 99 
recept, riktig mat för 
barn och vuxna”, 
Gunilla Lindell, 
Dialogos Förlag AB

”Vinterpicknick”, 
(red.), Allt om Mat

”Farmors godaste”, 
Anna-Carin 
Hansfeldt, Isaberg 
förlag. 

”Jul med 
Ernst” (övers., Eng), 
Ernst Kirchsteiger, 
Mia Gahne, 
Skyhorse Pub.

”Smak av Gotland”, 
Marit Jonsson, 
Fredrik Malmstedt, 
Laila Löfkvist, ICA 
bokförlag

"Morberg jagar och 
lagar”, Per Morberg, 
Bonnier Fakta

”Kokbok för kära”, 
Linn Larsson, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Syndigt gott - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet/
Norstedts

”Vinterkalas”, Hannu 
Sarenström, Barnro 
Hellström, Kåre 
Hellström, Norstedts

"Massor av 
choklad”, Carlomie 
Barty, Adrian Tinz 
(övers.), Tukan 
förlag. 

"Kokkonstens 
Spanien & Portugal 
- iberisk matlagning
- recept och
reflektioner”, Joyce
Goldstein, Kerstin
Törngren (övers.),
Erland Törngren
(övers.), Bonnier
impact

"Hälsosam nordisk 
mat”, Viola 
Adamsson, Anna 
Reumark, Viola 
Adamsson

”Äta ute - picknick, 
grillat & buffé”, IMP

”Fler kladdkakor”, 
Mia Öhrn, ICA 
bokförlag

”Klaras bästa mat 
för gravida”, (övers., 
finska) Klara 
Desser, Jaana 
Palanterä (övers.), 
Nemo

”Skånska 
konstnärer - konst 
och mat D. 1”, 
Gunnel Götesdotter, 
Gunnel Götesdotter

”Ost - osthistoria, 
ysterierna, osttips”, 
Anne Nilsson, 
Grenadine 
Bokförlag AB. 

”Höstmat”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Allt 
om Mat

”Toms tips - 77 
recept på 7 veckor - 
stjärnkocken 
förenklar ditt liv”, 
Tom Sjöstedt, 
Norstedts

"Stora boken om 
sött & gott”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts

”Läckra favoriter 
pizza & pirog”, IMP

”Isodieten - 
kokboken”, Fredrik 
Paulún, Kristina 
Andersson, Martin 
Brunnberg, 
Fitnessförlaget 

”Gateaus brödbok - 
en bok om bröd, 
bagare och livet i ett 
bageri”, Josephine 
Carr, Gateau

”Pizza”, Frida 
Anderberg, Annika 
Sternö Anderberg, 
Nina Rees (övers.), 
Globe Förlaget

”Stjärnkokboken - 
god mat och 
levande landsbygd”, 
Helena Kåks, 
Stjärnsundsbygden
s biblioteksförening 
i samarbete med 
Föräldragruppen vid 
Stjärnans förskola 
och skola

”Odla och smaka 
gråärt - odling, 
sorter och recept”, 
Agneta Börjeson 
Röttle, Natur och 
Kultur 

”Hur enkelt som 
helst: 52 ljuvliga 
recept”, Brian 
Mårtensen, 
Skånemejerier

”20 goda år att fira”, 
Ulla Sjöstrand, TV4-
gruppen

”Smala desserter”, 
Linnea Seidel, 
Aftonbladet/
Tasteline

”Lättlagat med 
pasta & nudlar”, 
IMP

”Isodieten - gå ner 
ett kilo i veckan”, 
(Ny utg.), Fredrik 
Paulún, Kristina 
Andersson, Martin 
Brunnberg, 
Fitnessförlaget 

”Kladdiga kakor”, 
Claes Karlsson, 
Natur och Kultur

"Raw food på 
svenska” (övers., 
Finska), Erica 
Palmcrantz Aziz, 
Irmela Lilja, Pirjo 
Muurinen (övers.), 
Mäkelä

”Sveriges nya 
landskapsrätter”, 
Anna Gidgård, Tony 
Wallin (red.), OTW 
Publishing AB/ ICA 
AB 

”Omega 3 - 
Vitaminet från 
havet” (3. ukök. och 
rev. uppl.), Tom 
Saldeen, Optimal 
Förlag

”Husmanskost”, 
(red.), Allt om Mat

”Syndigt gott”, 
[Redaktionen], 
Aftonbladet / 
Norstedts. 

”Medelhavssbufféer
”, Marco Baudone, 
Tomas Tengby 
(medförf.), ICA 
bokförlag

"Isodieten på egen 
hand”, Fredrik 
Paulún, Kristina 
Andersson, Martin 
Brunnberg, 
Fitnessförlaget

”Kanelbullar och 
annat nybakat - 
wienerbröd, 
saffransbröd, 
semlor, kransar”, 
Kristina Eriksson, 
Åsa Dahlgren, 
Bokförlaget Semic

”Swedish Christmas 
cooking”, Leif 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Katja Palmdahl, 
Norstedts

"Älska lokalt - en 
smakfull historia 
från Dalarna”, 
Henrik Eriksson, 
Siljans chark 

”Snabbt & gott av 
kyckling”, IMP 

”Kokbok för 
enarmade föräldrar 
- riktigt mat som
kan lagas och ätas
med en hand”, Ann
Eberhardson,
Begripa

”The sweetest 
things - sötsaker, 
bakverk och 
desserter”, Matilda 
Zetterdahl, Recito

”Mma Ramotswes 
kokbok - mat för 
traditionellt byggda 
läsare”, Stuart 
Brown, Tove 
Janson Borglund 
(övers.), ICA 
bokförlag

”Itrims kokbok - 
lätta recept med 
handflatemetoden”, 
Itrim, Anna Gidgård, 
Itrim

”Kärleksmums - 101 
söta favoriter”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall, 
Bokförlaget Semic

"So schmeckt 
Gotland”, Marit 
Jonsson, Fredrik 
Malmstedt, Laila 
Löfkvist, ICA 
bokförlag

”Öländsk matresa - 
inspiration och 
njutning för kropp 
och själ”, Anders 
Lindgren, Birger 
Eriksson, Stora rör: 
besonbild

”Svenska ostar - 
grevé, herrgård, 
präst, svecia, 
hushållsost, 31 
recep”, Katja 
Palmdahl, Joakim 
Larsson, ICA 
bokförlag

"Kärlek och käk - ur 
La Stellas skafferi”, 
Eva Swedenmark, 
Annica Wennström, 
Förlag 404

”Modern fransk 
husmanskost”, 
Yvan Cadiou, ICA 
bokförlag

”Jag vill ju bara se 
bra ut naken 
kokboken - god och 
hälsosam mat för 
alla som bryr sig om 
sin kropp”, Jonas 
Colting, Nicotext AB

”Leilas on more 
slice - surdegsbröd, 
pizza, pasta och 
söta bakverk, Leila 
Lindholm, Walter 
and Books

"Salig 
blandning” ( övers., 
Eng), Renée 
Voltaire, Elisabeth 
Dacey-Fondelius 
(övers.), Renée 
Voltaire AB 

”Västerbottenost”, 
Susanne Jonsson, 
Norstedts

”kokbok för singlar”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget bokförlag 
AB

”Monica Eisenmans 
asiatiska nudlar och 
smårätter”, Monica 
Eisenman, Bonnier 
Fakta

"Kokbok GI-noll! - 
hälokosten som 
retar alla läkare”, 
Sten Sture 
Skaldeman, 
Norstedts

”Läckert 
nybakat” (Ny, rev. 
utg.), IMP

”Smaker från 
Fjällbacka” (övers., 
Norska), Camilla 
Läckberg, Ann 
Kristin 
Hermundstad   
(övers.), Versal

”Älskade potäter”, 
Caroline Eriksson, 
Caroline Eriksson 

”Lantlig spis - rustik 
och rejäl mat helt 
enkelt”, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

”Mat på minuten - 
asiatiskt”, Farina 
Wong Kingsley, Leo 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Klaras GI-mat för 
familjen - Med 
berikande fakta och 
många inspirerande 
tips” (Ny utg.) Klara 
Desser, Kerstin 
Hultén. Norstedts

”Läsarnas egna 
recept”, Linnea 
Seidel, Aftonbladet/
Tasteline

"Swedish breads 
and pastries”, Jan 
Hedh, Skyhorse 
Pub. (NY)

”Äpplen”, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Eva Wrede 
(redigering), Allt om 
Mat

”Lättlagat - 
Mästerkockarnas 
bästa 
sommarrecept”, 
(red.), Aftonbladet/
Norstedts

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver tankar 
och idéer samt recept 
rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Matresor i Europa”, 
Ulla Ohlsson, 
(medförf.) Hans-
Ove Ohlsson, ICA 
bokförlag

”Kärnfrisk familj - så 
gör du! livsstil utan 
socker, stress, och 
kemikalier, 
förändrar din 
vardag för alltid”, 
Ninka-Bernadette 
Mauritson, Ulrika 
Junker Miranda 
(övers.), 
Bokförlaget 
Langenskiöld. 

”Massor av 
muffins”, Catherine 
Atkinson, Veronica 
Gottfridsson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Svamplycka” (över
s., Finska), Jens 
Linder, Pelle 
Holmberg, Elina 
Uotila (övers.), 
Tammi (Helsinki)

"Älskade 
blodpudding - 
svenska folkets 
recept”, (red.), 
Vulkan 

”Mat på minuten - 
sallad”, Birgit L. 
Binns, Leo 
Andersson (övers.), 
Tukan förlag

"Min stora feta 
grekiska kokbok - 
från mormor till 
Melina”, Alexandra 
Pascalidou, Bonnier 
Fakta

”LCHF på mitt sätt - 
100 recept med 
nästan inga 
kolhydrater”, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag

"Massor av kakor”, 
Jaqueline 
Bellefontaine, Maud 
Steen (övers.), 
AnnBritt Carlsson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Sik, blåbär, 
apollofjäril”, 
Charlotta Boucht, 
Schildts Förlags AB

"200 läckra rätter 
med kyckling”, Sara 
Lewis, Johan 
Janson (övers.), 
Bonnier impact

"Mat på minuten - 
pasta / recept”, 
Julia Della Croce, 
Leo Andersson 
(övers.), Bonnier 
impact 

”Maten runt 
Medelhavet - en 
resa för matälskare 
genom Frankrike, 
Italien, Marocko och 
Spanien”, (red.), 
Per Johan 
Hasselqvist (övers.) 
, Kerstin Törngren 
(övers.), Norstedts

"LCHF -
husmanskost - den 
goda vägen till 
hälsa och 
viktminskning”, 
Anna Hallén, 
Bonnier Fakta

”Muffins - små 
pyntade cupcakes”, 
Susannah Blake, 
Bonnier impact

”Tofvehult - ein 
Traum von einem 
Café - Schwedische 
Leckereien zum 
selbarbachen”, 
Lena Göransson, 
FranzénWiberg

"Mat på minuten - 
matlåda och 
storkok”, Rick 
Rodgers, Leo 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Medelhavsmat för 
svenska kastruller”, 
Cecilia Vikbladh, 
Kakao Förlag.

"LCHF till vardags - 
riktig mat för 
familjer med tunna 
plånböcker”, Per 
Wikholm, Katarina 
Wikholm, Optimal 
Förlag

”Muffins & 
cupcakes”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts

"Mat att äta minst 
en gång i livet”, Åsa 
Swanberg, Malou 
Holm, Ordalaget 
Bokförlag AB

"Moderna mamman 
- 12 moderna
italienska mammor
avslöjar sina bästa
familjerecept”,
Lactalis AB

”Lättlagad GI - 
lättlagade GI-recept 
för vardag och fest”, 
Ola Lauritzson, 
Tukan förlag

"Muffins - smaskiga 
recept på muffins i 
alla dessa former 
och smetiga goda 
toppingar därtill”, 
Johan Åkerberg, 
Tukan förlag. 

”Middag hos oss - 
förgyll vardagen 
och förenkla 
festen”, Ulrika 
Jisland, Anna 
Jonassen, Bonnier 
Fakta

"Mina fastrars mat”, 
Paolo Roberto, 
Bonnier Fakta

”Lowcarb-guiden - 
vägen till ett 
smalare och 
sundare liv”, Gun-
Marie Nachtnebel, 
ICA bokförlag

”Nybakat, hembakat 
- de godaste
matbröden från
kyrkkaffe-böckerna
och några till”,Anna
Braw (red.),
Bokförlaget Libris

”Perfekta pajer - 
salt och sött i 
kyrkkaffe-andra”, 
Anna Braw (red.), 
Bokförlaget Libris

”Panini, insalata, 
picknick!”, 
Fernando Di Luca, 
Markus Aujalay, 
Zeta

”Matboken”, 
Marianne Jernbeck, 
Akademikliniken 

”Praktisk 
gastronomi - bröd 
för bageri och 
restaurang”, Mats 
Jonson, Johan 
Söderberg, Liber

”Pajer”, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Eva Wrede 
(redigering), Allt om 
Mat 

”Parmigiano il mio 
primo amore!”, 
Fernando Di Luca, 
Markus Aujalay, 
Zeta

”Mat för liv och lust 
- koboken för dig
som vill äta sunt”,
Margit Eliasson,
Gunilla Lindeberg
(medarb.), Bonnier
Fakta

”Sju sorters 
julkakor”, Cecilia 
Vikbladh, ICA 
bokförlag. 

”Pasta - 365 
oemotståndliga 
recept”, Hilaire 
Walden, Görel 
Bylund (övers.), H. 
F. Ullmann

”Passione per la 
pasta”, Fernando Di 
Luca, Johanna 
Westman, Fredrik 
Eriksson, Zeta 

”Maten som botar - 
minska risken för 
sjukdomar och håll 
dig frisk”, Per Ove 
Lind, Norstedts

”Söta saker”, 
Therésia Erneborg, 
Gullers Förlag. 

”Retromat - 70-tal, 
80-tal, 90-tal, 00-
tal”, Ulla Karlström
(red.), Malin
Landqvist (red.),
Cecilia Lundin
(red.), Eva Wrede
(red.),  Allt om Mat

”Prima pasta”, IMP ”Nystart”, Ulla 
Karlström (red.), 
Malin Landqvist 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.),  Eva 
Wrede (redigering), 
Allt om Mat

”Spelarnas 
baksidor”, Maria 
Persson, Sofia 
Persson, Bombadil 
Publ.

”Soppor, grytor, 
pasta & wok”, 
[Redaktionen], 
Birgitta Melen 
(övers.), Norstedts

”Syrat - en hyllning 
till den unika 
nordiska smaken”, 
Herman Rasmuson, 
Anna Förster, 
Joakim Johansson, 
Informationsförlaget 

”Nytt liv med riktig 
mat - frisk med 
LCHF”, Sofie 
Hexeberg, Elsie 
Formgren (övers.), 
Optimal Förlag. 

”Tårtor och bakelser 
från En liten smula”, 
Therese Baalack, 
Natur och Kultur

"Soppor, bröd & 
röror”, Lisa 
Eisenman Frisk och 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta

”Soppor & bröd - 
sunda vegetariska 
soppor och 
hembakade bröd”, 
Ingrid Eliasson, 
Votum

”Omega 3 - 
vitaminet från 
havet”, Tom 
Saldeen, Optimal 
Förlag. 

”277 sorters kakor”, 
Jan Hedh, 
Norstedts

”Smart & gott - 
nyttiga recept till 
vardags”, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver tankar 
och idéer samt recept 
rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Sushi”, Rasmus 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget.

”Paulúns GI-
månad”, Fredrik 
Paulún, Karoliina 
Paulún, 
Fitnessförlaget

"277 sorters kakor”, 
(2:a upplaga), Jan 
Hedh, Norstedts,

”Sommar med Ernst 
- mat blommor &
fix”, Ernst
Kirchsteiger, ICA
bokförlag

”Surkål, Sauerkraut 
& Choucroute - 
recept från olika 
delar av Europa”, 
Jan-Erik, Maria 
Wannerdt, Optimal 
Förlag

”Sannas matbok - 
för den självläkande 
människan”, Sanna 
Ehdin Anandala, 
Bonnier Fakta 

”Saliga soppor - de 
godaste recepten ur 
kyrkkaffe-serien-
och några till”, Anna 
Braw (red.), 
Bokförlaget Libris

”Tokyo food”, Petter 
Bjerke, Natur och 
Kultur

”Sund expressmat - 
max 5 
ingredienser”, Helle 
Brønnum Carlsen, 
Martin Kreutzer, I 
Form  

”Smårätter”, 
[Redaktionen], 
Birgitta Melen 
(övers.), Norstedts

”Världens mat!”, 
Gordon Ramsay, 
Mark Sargeant, 
(text) Emily Quah, 
Per Johan 
Hassselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Superhälsa - med 
naturlig mat”, 
Natalie Savona, 
Norstedts

"Stora soppboken - 
nyttiga, lättlagade, 
matiga, läckra, 
säsongspassade”, 
Sophie Grigson 
(red.), Cecilia Falk 
(övers.). Marita 
Palm (övers.), 
Tukan förlag

”Waje, Wide och en 
kock - Baja 
Californien”, 
Lennart Waje, 
Richard Waje, 
Twow cop

”Tills du är mätt - 
alla recept med 
ProPoints värde”, 
Anders Tegnér, 
Viktväktarna

"Soppor & bröd”, 
(red.), Allt om Mat

”500 asiatiska rätter 
- den enda bok med
asiatiska rätter du
behöver”, Ghillie
Başan, Inger M.
Bodal (övers.),
Tukan förlag

”Underbara mage - 
om mat och träning 
i samband med din 
graviditet”, Linda 
Hallberg, ICA 
bokförlag

"Salig bladning - 
100% healthy, 
supergood for you, 
no transfats, no 
additives, global 
food, fun to eat!”, 
Renée Voltaire, 
Renée Voltaire AB

"500 italienska 
rätter - den enda 
bok med italienska 
rätter du behöver”, 
Valentina Sforza, 
Helena Sjöstrand 
Svenn (övers.), 
Gösta Svenn 
(övers.), Tukan 
förlag

”Våra bästa recept 
utan ägg och mjölk 
- för dig med
laktosintolerans
eller allergi”, Anna
Benckert, Pernilla
Warnhammer, ICA
bokförlag

”Singel i köket”, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB. 

”Viktcoachens 
bästa tips och råd - 
kunskap,motivering 
och inspiration!”, 
Katarina Holm 
Johansson, ICA 
bokförlag

”Såser & röror”, 
(red.), Allt om mat

”Vardagskokboken”, 
(red.), Viktväktarna

”Vackert & Gott - 
mat för alla 
årstider”, Franciska 
Darnell, HB på 
kornet 

"Ät fet mat - bli frisk 
och smal med 
LCHF”, Lars-Erik 
Litsfeldt, Pagina 
Förlags AB / 
Optimal förlag

”Vardagsmat för 
liten kassa - 101 
recept, knep och 
spartips”, Eja 
Nilsson, Bokförlaget 
Semic

"Ät vad du är!”, Eva 
Bülow,  Andersson 
pocket. 

”Vardagsfest - 
njutning hela 
veckan!”, Jens 
Linder, Bokförlaget 
Semic

”Örtapoteket - läk 
dig själv med 
ayurveda och 
naturens 
mediciner”, Janne 
Hallqvist, ICA 
bokförlag. 

"Är det du som är 
kocken? - en 
professionell 
kokbok för 
amatörer”, Rikard, 
Holmkvist, Rikard 
Holmkvist

”6 kilo på 6 veckor - 
dag för dag - 
program med 100 
härliga GI-recept & 
träningstips”, Ulrika 
Davidsson, Ola 
Lauritzson, ICA 
bokförlag

”70-talets mat - från 
flygande Jacob till 
hawaiikassler”, 
Annika Ingelson, 
Carl Ehrenkrona, 
Ruin

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver tankar 
och idéer samt recept 
rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”200 enkla och 
goda 
supersallader”, 
Alice Storey, 
Maggie Andersson 
(övers.), Bonnier 
impact

"500 grytor & 
gratänger - den 
enda bok med 
grytor & gratänger 
du behöver”, 
Rebecca Baugniet, 
Emilie Sjöblom 
(övers.), Tukan 
förlag

"500 pajer - den 
enda bok med pajer 
du behöver”; 
Rebecca Baugniet, 
Sandra Medin 
(övers.), Tukan 
förlag. 

"500 sallader - den 
enda bok med 
sallader du 
behöver”, 
Susannah Blake, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag.

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver tankar 
och idéer samt recept 
rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2011

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Daniels kokbok - 
första hjälpen i 
köket”, Daniel Paris 
Afshinnejad, 
Ekerlid. 

”Anabelle och 
Mayas kokbok”, 
Anna Casserberg 
Arnetz, Martina 
Gustavsson, Jag 
kan själv laga mat

”Allt om mat - 
julkokboken”, 
Cecilia Lundin 
(red.), Norstedts

”Bon! Bon! - 
Sockerkonster”, 
Charlotte Birnbaum, 
Ersatz.

”Smoothies - 
förföriska 
fruktfantasier för 
alla smaker!”, Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Al Dente - italiensk 
matlagning på 
riktigt”, Samantha 
Santambrogio-
Öberg, Norstedts

”Husman - 
traditionell mat för 
moderna människor 
- en oumbärlig bok
för dig som vill laga
genuin
husmanskost”,
Johan Åkerberg,
Sara Bang-
Melchior, Tukan
förlag

”Bra mat för unga 
idrottare”, Erik 
Hellmén, SISU 
idrottsböcker 

”Drömmen om Bed 
& Breakfast - 
vandrarhem och 
pensionat”, Sofia 
Gynge, Blue Print

”Drakamöllans kök - 
Höst & Vinter”, 
Ingalill Thorsell, 
Ronnie Nilsson 
(medarb.), 
Drakmöllan

”Båtman - 40 läckra 
recept för sjön”, 
Anders Billing, 
Norstedts

”Håkan Larssons 
fredagskväll med 
mat och vin”, Håkan 
Larsson, Bonnier 
Fakta 

”Altaljé Tårtan”, 
Pernilla Kamras, 
Kamras & Kamras

”Isterband, 
spickekorv och 
chorizo - 113 
korvrecept” [Elektro
nisk resurs], Göran 
Bengtsson, Carita 
Brinck, Görgen 
Göransson, Göran 
Odham, Gunilla 
Westerdahl, Patricia 
Dunphy, Ofantliga 
Förlaget.

”Cookbook - 
personal and local 
recipes from the 
world of 
LKAB” (övers., 
Eng), Luossavaara-
Kiirunavaara AB

”Biðus” (Nordsamis
ka) , Nan Persen, 
Statped Nord 

”G.R.I.L.L.A. som 
proffsen”, Jonas 
Borssén, Norstedts

"All världens ostar - 
450 ostar, mer än 
100 recept, 
dryckerna som 
passar till”, Patricia 
Michelson, Lottie 
Eriksson (övers.), 
Tukan förlag

”Alf om mat - gott 
käk för veckans alla 
dagar”, Alf 
Söderberg, Piknik 

”Grönt - välja, 
hantera, tillaga”, 
Nina Westerlind, 
Pelle Bosta, Gunnar 
Netz, Isabella 
Vikberg och 
Herman Rasmuson, 
Natur och Kultur 

”Gott att ge bort - 
ätbara presenter 
från Linnéas 
skafferi”, Linnéa 
Seidel, Bonnier 
Fakta 

”Karin Franssons 
bästa - från 
vintergrytor till 
sommargröt”, Karin 
Fransson, 
Norstedts 

"Barnens första 
kokbok - ha kul i 
köket!”, Annabel 
Karmel, Isabel 
Mena-Berlin 
(övers.), B. 
Wahlström 
Bokförlag AB.

”Fest, mat & 
kärlek”, Camilla 
Läckberg, Christian 
Hellberg, Bonnier 
Fakta 

”Chokladpraliner”; 
Corinne 
Jausserand, Doe 
Mena-Berlin 
(övers.), Tukan 
förlag.

”Asiatiskt - en 
komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith 
(red.), Helena 
Caldon (red.), 
Christina Norrman 
(övers.), Tukan 
förlag

”Klassiska kokbok”, 
Cajsa Warg, Darwin 
Books 

”Dags att bli smal - 
LCHF på mitt sätt”, 
Katrin Zytomierska, 
Lind & Co 

”Skolmatssafari - 
från Malmö till 
Kiruna”, Annika Unt 
Widell, Malin 
Ottosson (medförf.), 
Gabriella Karlsson 
(medförf.), Mat & 
media 
kommunikation 

”Frestelser och 
fröjder på kolonin”, 
Ingrid Eliasson, Bill 
Mason, Votum 

”Food for thought - 
en matnyttig 
livsstilsbok + 150 
recept”, Ulrika 
Holm, Blueberry 
Lifestyle, Bladh by 
Bladh 

”Lyxlagat - 
sommarmat & 
snaps”, Fredrik Zäll, 
Örjan Westerlund 
(medarb.), 
Grenadine 
Bokförlag AB

"Bröd hemma - 
bakrecept som 
fungerar i ditt kök”, 
Mette Ankarloo, 
Kakao Förlag

”Fina feta 
fiskar” (övers.,Dans
ka), Klara Dessert, 
Norstedts 

”Bidos” (Lulesamisk
a), Nan Persen, 
Lars Th. Kintel 
(övers.), Statped 
Nord

”Grytor och 
gratänger - en 
komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith 
(red.), Helena 
Caldon (red.), Lottie 
Eriksson (övers.), 
Tukan förlag

”Baka med 
sommarens bär - 
bullar, tårtor, 
desserter, sylt saft - 
62 recept & tips!”, 
Kristina Eriksson 
(recept), Aller media

”Bengt & Börje - 
grovhugget och 
finhackat”, Peter 
Göransson, Johnny 
Franzén, Kakor & 
Monster

”Grönsaksrätter - 
grönt, krispigt och 
vitaminrikt”, 
Ingeborg Lahtinen 
(övers.), Naumann 
& Göbel (Köln)

"Mat och händelser 
från Hotell 
Överum!”, Johan 
Hyltenstam, Patrik 
Jönsson, Johan 
Hyltenstam 

”Leif Mannerströms 
bästa - från 
husmanskost till 
sushi”, Leif 
Mannerström, 
Norstedts 

”Barnens kokbok”, 
Anna Casserberg 
Arnetz, Martina 
Gustavsson, Jag 
kan själv laga mat

”Fixa festen - 
proffsens bästa tips 
för en lyckad fest”, 
Liselotte Forslin, 
Mia Gahne, Jan 
Gradvall, Catharina 
Lindeberg-
Bernhardsson, 
Anna Thunell, Mia 
Öhrn, ICA bokförlag

”Choklad för alla 
tillfällen - mer än 60 
ljuva frestelser”, 
Sofia Pettersson 
(övers.), Tukan 
förlag.

”Att äta med pinnar 
i Sverige - 61 
recept”, Ning-tsu 
Malmqvist, Dejavu 

”Matmolekyler - 
kokbok för nyfikna”, 
Lisa Förare 
Winbladh, ICA 
bokförlag

”Den nordiska 
dieten - smal och 
frisk med svensk 
husmanskost”, 
Trina Hahnemann, 
Anna Olsson 
(övers.), Bonnier 
Fakta 

”Noma - tid och 
plats i det nordiska 
köket”, René 
Redzepi, Sandra 
Medin (övers.), 
Tukan förlag

”Grilltips för båtfolk”, 
Bosse Niklasson, 
Norstedts 

”Njuta bubbel”, Emy 
Welin,Ragnar 
Zetterberg 
(medarb.), Berit 
Paulsson 
(medarb.), City 
Marketing Group

”Baka, baka, liten 
kaka”, Abigail 
Wheatley, Marie 
Helleday Ekwurtzel 
(övers.), Tukan 
förlag

”Flickornas egen 
kokbok - läckra 
recept att laga 
själv”, Maria 
Lindahl, Karrusel

”Barkoe-
krovthe” (Sydsamis
ka), Nan Persen, 
Ellen Bull Jonassen 
(övers.), Statped 
nord

”Grillat - 50 goda 
grillrecept”, Mattias 
Larsson, Mat & 
Vänner förlag

"Fisk med Torsten 
Jansson”, Torsten 
Jansson, Kosta 
förlag 

”Den magiska 
kocken - en mat- 
och trolleriresor 
med Johnny Lonn 
och Crillo”, Johnny 
Lonn, Crillo,  Jure 
Förlag AB

"Njut av vegetariska 
rätter - en samling 
av läckra 
recept” (Ny utg.), 
Ing-Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon

”Monika Ahlbergs 
bästa - från 
medelhavet till 
tårtkalas”, Monika 
Ahlberg, Norstedts. 

"Första 
måltidsboken - en 
kokbok för hungriga 
barn och deras 
föräldrar”, Johanna 
Westman, Rabén & 
Sjögren

”Festligt runt bordet 
- 14 härliga menyer
och bufféer”, Bitte
E-son Forsberg,
Helena Åkesson
Liedberg, Kakao
Förlag

”Julgodis - för små 
och stora 
sockerbagare” (ny. 
utök. utg.), Johanna 
Westman, 
Bokförlaget Semic 

"Asiatiskt - 
curryrätter från hela 
Asien”, Mridula 
Baljekar, Marita 
Palm (övers.), 
Parragon

”Ferry food - 
LCHF”, Björn Ferry, 
Cathrine Schück, 
Norstedts 

”Oaxen adieu”, 
Magnus Ek, 
Elisabeth Karlsson, 
Anna Michelson, 
Oaxen krog

”Junk food - på 
riktigt!”, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

”Öl och vänner - 
den härliga konsten 
att kombinera öl 
och mat”, Magnus 
Svensson, Michael 
Björkman, The 
Bearded Lady 

”Bake:it”, Venke 
Eiane Saether, 
Stabenfeldt

”Kom in och 
ät” (övers.,Tyska), 
Caroline Sparring, 
Julia Gschwilm 
(övers.), Thorbecke 
(Ostfildern)

”En smak av 
Torekov - recept 
från förr och nu i 
Torekovsbygden”, 
Föreningen Torekov 
kultur och miljö 

”Lergrytor, stekar & 
långkok”, Fredrik 
Zäll, Grenadine 
Bokförlag AB

”Fisk och skaldjur - 
en komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith 
(red.), Helena 
Caldon (red.), 
Carina Jansson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Det bästa ur 
Fredagsgourmet -
från Allt om mat”, 
Eta Kroon (red.), 
Astrid Abrahamsson 
(receptförf.), 
Norstedts

"Stora vegetariska 
kokboken - färskt 
från trädgården”, 
(red.) Nicola 
Graimes. Fiona 
Biggs, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon

”Mathias Dahlgrens 
bästa - från 
skaldjurspaella till 
pyttipanna”, 
Mathias Dahlgren, 
Norstedts

"Första 
bakboken” (2. 
uppl.), Johanna 
Westman, Rabén & 
Sjögren

”Fester med rester - 
gott och nytt av det 
som blev över”, 
Anna Braw (red.), 
Bokförlaget Libris

”Lättlagade 
desserter”, Maud 
Onnermark, 
Bokförlaget Semic 

”Chef Ramzis 
arabiska kokbok”, 
Ramzi Choueiry, Bo 
Masser, ICA 
bokförlag

”Frisk med LCHF - 
100 recept med 
riktig mat - fyra 
kompletta 
veckomenyer”, 
Sofie Hexeberg, 
Gunn-Karin 
Sakariassen, 
Optimal Förlag

”PA & Co - större än 
en kokbok - banan”, 
PA & Co, Moa 
Bartling, Molly 
Bartling, Sebastian 
Bacigalupe, 
Libertad

”Loppisliv & 
lemonad - 
inspiration, idéer 
och recept”, Tina 
Svänger, Isaberg 
förlag

”Bull bullar bullast”, 
Elsa Reuterswärd, 
Elsa Reuterswärd

"LCHF på mitt 
sätt” (övers.,Polska)
, Ulrika Davidsson, 
REA (Warzawa) 

”Favoritrecept från 
södra Gotland - 
Grötlingbo, 
Hablingbo, 
Havdhem, Näs”, 
Anna-Lena 
Johansson (red.), 
Kvinnor förr som nu

"Morberg grillar”, 
Per Morberg, 
Bonnier Fakta 

”Fångad av gös - 
från sjöbotten till 
matbord”, Staffan 
Ekegren, Votum 

"Fredagsmys - 101 
favoriter för alla”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall , 
Bokförlaget Semic 

"Stora boken om 
sallader - så lagar 
man fräscha, läckra 
sallader - mer än 
140 goda recept”, 
Sofia Pettersson 
(övers.), Parragon

”Matglädje hela livet 
- att njuta av mat på
äldre dar”, Leif
Mannerström,
Norstedts

”Jag kan laga mat!”, 
Annabel Karmel, 
Emelie Sjöholm 
(övers.), Tukan 
förlag.

”God jul med Leif 
Mannerström”, Leif 
Mannerström, Karl 
Magnus Edberg, 
Katja Palmdahl, 
Norstedts 

”Lyckas med 
choklad - konditor 
Magnus Johansson 
ger sina bästa 
recept och tips”, 
Magnus Johansson, 
Anna K. Sjögren, 
Norstedts 

”Italienska 
klassiker”, Bo 
Hagström, Robert 
Maglia, ICA 
bokförlag

”Fika deluxe - 30 
recept för dig som 
inte tål ägg eller 
mjölk”, Anne 
Axelsson, anneax

”PA & Co - större än 
en kokbok - 
limone”,  PA & Co, 
Moa Bartling, Molly 
Bartling, Sebastian 
Bacigalupe, 
Libertad

"Mat ombord”, Carl 
Styvén, Henrik 
Styvén, Norstedts 

”Baka steg-för-steg 
- tydliga bilder +
enkla instruktioner
= läckra bakverk”,
Linda Doeser
(övers.), Love Food

"Mannerströms 
viltkokbok” (övers., 
Danska), Leif 
Mannerström, 
Sebastian 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Jesper Lindberg, 
Ann Høydalsnes 
(övers.), Aschehoug

”Halländska 
gårdsbutiker & 
kaféer - innehåller 
recept från alla 
gårdar & kaféer”, 
Ann-Kristin Lindh, 
Jonas Lindblad, 
Isaberg förlag

”Sommar på burk”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

"Fisk & skaldjur”, 
Susanna Tee (red.), 
Fiona Biggs (red.), 
(övers.), Parragon

”Fredagsmys - det 
nyttiga valet”, 
Fredagsmys UF

”Smaker & dofter 
från portskjulet - en 
liten receptbok 
m.m.”, Ing-Marie
Johanson,
Minbok.nu

”Morberg - den 
stora matresan - 
(Lappland, 
Småland, Öland, 
Västkusten, 
Bergslagen, 
Uppland, Sörmland, 
Gotland, Dalarna, 
Härjedalen, 
Norrlandskusten, 
Östergötland, 
Västergötland, 
Skåne), Per 
Morberg, Bonnier 
Fakta 

"Laga mat med 
barn”, Karolina 
Sparring, Lisa 
Flodin, Anders 
Sparring, ICA 
bokförlag 

”Hemmets bästa 
bjudrätter”, Bitte 
E:son Forsberg 
(medarb.), 
Hemmets 
Veckotidning, 
Norstedts 

"Mina efterrätter”, 
Elisabeth 
Johansson, Natur 
och Kultur 

”Italien - snabbt, 
enkelt och typiskt 
italienskt”, (red.),  
Gunbritt Geijer 
(övers.), Cargo Int. 

”Gå ner i vikt med 
LCHF”, Ulrika 
Davidson, ICA 
bokförlag

”PA & Co - större än 
en kokbok - ägg”,  
PA & Co, Moa 
Bartling, Molly 
Bartling, Sebastian 
Bacigalupe, 
Libertad

”Packad och glad - 
en kokbok för 
utflykt, camping och 
tävling”, Anita 
Axelsson, anneax

”Brödglädje - en 
annorlunda 
receptbok för alla 
som bryr sig”, 
Vibeke Olsson, 
Bokförlaget Libris.

”Mannerströms 
julkokbok” (övers., 
Finska), Leif 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Katja Palmdahl, 
Sirkka Hirvonen 
(övers.),  WSOY

"I vår närhet - en 
receptsamling med 
fokus på lokala 
producenter”, 
Madeleine Jansson 
Fyrberg, Sofia 
Nyström, 
Biosfärområde 
Vänerskärgården 
med Kinnekulle

”Stora boken om 
grillning - så lyckas 
man med grillen, 
marinaden och 
kryddningen - mer 
än 140 goda 
recept”, Doe Mena-
Berlin (övers.), 
Parragon

"Fisk och skaldjur - 
en samling med 
läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon

”Familjens stora 
sunda kokbok”, 
Kristina Eriksson, 
Åsa Dahlgren, 
Bokförlaget Semic 

”Vegetariska rätter - 
en samling med 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon

"Middag på 30 
minuter”, Jamie 
Oliver, Gudrun 
Samuelsson 
(övers.), Bonnier 
Fakta 

”Lustfyllda 
mellanmål för svårt 
sjuka barn”, Ulrica 
Johansson, 
Norrlands 
universitetssjukhus

”Julens godsaker - 
Mia Öhrns bästa 
julrecept”, Mia 
Öhrn, ICA bokförlag 

”Med kärlek till 
Choklad”, Jeanna 
Kanold, Andina 
förlag

”Jamie upptäcker - 
Spanien, Italien, 
Sverige, Marocko, 
Grekland, Frankrike 
- klassiska rätter på
lätt sätt
inspirerande av
mina resor”, Jamie
Oliver, Thomas
Andersson (övers.),
Bonnier Fakta

”GI-noll! - för 
kvinnor som vill äta 
sig smala” (2. 
uppl.), Sten Sture 
Skaldeman, 
Norstedts 

”Rosendals 
trädgårdscafé”, 
Monika Ahlberg, 
Norstedts 

”Raw food med två 
detoxveckor”, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag

"Bröd traditioner 
förr och nu i 
jämtland 
Härjedalen”, Anna 
Faxälv, Karin 
Andersson, 
Eldrimner

"Paul 
grillar” (övers., 
Danska), Paul 
Svensson, Hinge 
Christensen 
(övers.), Dansk 
supermarked

”Jubileumskokbok - 
Konferens Uppland 
2001-2011”, 
Konferens Uppland, 
Uppsala Tourism/
Destination Uppsala 
AB 

”Ugnsstek på 
franska - gott i 
ugnen med nöt, 
fläsk, kalv, lamm, 
fågel och fisk”, 
Stéphane Reynaud, 
Eva Kallenberg 
(övers.), Norstedts

"Fisk - 
variationsrikt, lätt 
och läckert”, Ulrika 
Junker Miranda 
(övers.), Naumann 
& Göbel (Köln)

”Goda dagar - fisk & 
skaldjur, vegetariskt 
& sallader, kött, 
desserter - kela 
recept på 10, 20 
och 40 minuter”, 
Andy Harris, The 
Bearded Lady 

”Niklas 
husmansklassiker - 
100 rätter du måste 
kunna”, Niklas 
Ekstedt, Norstedts

”Mums för de 
minsta - gott och 
nyttigt för barn 
mellan 0 och 3 år”, 
Linda Hallberg, ICA 
bokförlag 

”Julen i Kosta med 
Jansson & Messing 
och Kosta Boda Art 
Hotel”, Torsten 
Jansson, Ulrica 
Messing, Kosta 
förlag 

”Njut av 
choklad” (Ny utg.), 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon 

”Mina frestelser från 
grekiska övärlden”, 
Melker Andersson, 
Norstedts

"Grytor & gratänger 
och annat gott som 
skänker glädje åt 
smaklökarna och 
ger lycka på 
vågen”, Anders 
Tegnér, Ingrid Palm, 
Viktväktarna

”Måltider på 
Rimforsa strand”, 
Daniel Blomqvist, 
Rimforsa strand 
kurs & konferens

”Råsmart familj - 
mer energi, bättre 
mat, skönare sömn, 
friskare familj”, 
Ulrika Hoffer, 
Bonnier Fakta 

”Bröd för alla sinnen 
- baka hemma med
tradition och
känsla”, Stina
Algotson, Gullers
Förlag

"Paul 
grillar" (övers., 
Finska), Paul 
Svensson, Jaana 
Iso-Markku (övers.), 
Otava

”Kokboken - 
Gårdsbutiken 
Västra ÅÅ”, Jocke 
Wallenberg, Jocke 
Wallenberg 

”200 varma grytor & 
långkok”, Joanna 
Farrow, Maud 
Steen (övers.), 
Bonnier impact

”Frukt- och 
bärkakor - saftigt, 
sött och fruktigt”, 
Ingeborg Lahtinen 
(övers.), Naumann 
& Göbel (Köln) 

”Hirams bästa 
kokbok”, Märit 
Huldt, Milena 
Bergquist, Natur 
och Kultur 
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"Om mat och 
kärlek”, Tareq 
Taylor, Petra Öhlin 
Lindeheim, ICA 
bokförlag 

"Min egen kokbok”, 
Anna Arnetz 
Casserberg, 
Martina 
Gustavsson, Jag 
kan själv laga mat 

"Mina godaste 
julrecept”, Lena 
Sewall, Bild, text & 
form

"Njut av desserter - 
en samling med 
läckra recept” (Ny 
utg.), Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon

"Mina favoriter från 
Barcelona”, Marcus 
Aujalay, Norstedts 

Hjärnkoll på maten - 
inspiration, 
strategier och 
råvaror”, Martin 
Ingvar, Gunilla Eldh, 
Natur och Kultur

”Tvällens 
hemligheter”, Anki 
Svensson, Lasse 
Svensson, Berit 
Juhl, Norlén & 
Slottner 

”Smakernas 
återkomst - när 
maten följer 
årstiderna”, Mats-
Eric Nilsson, Anna 
Karin Strand 
Nilsson (medarb.), 
Ordfront förlag

”Bagarens bästa - 
från surdeg till 
muffins”, Paul 
Allam, David 
McGuinness, Doe 
Mena-Berlin 
(övers.), Tukan 
förlag

”Swedish cookies 
and desserts”, 
Malin Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström

"Så gott som 
Gotland - Gotländsk 
kokbok . nya recept 
från 12 gotländska 
restauranger”, Stina 
Nyberg, Ett UT-
företag

”Het potatis - recept 
och inspiration för 
alla!”, Eleonor 
Schütt, Margareta 
Andersson, 
Lantbrukarnas 
riksförbund

”Jordens bästa käk 
- en gård, tre kockar 
och en massa 
recept”, Isak Wiig, 
Lotta Lundgren, 
Maximillian Lundin, 
Ordfront förlag ( i 
samarbete med 
Årstiderna 2011) 

”Passionerat, 
kreativt, personligt”, 
Alan Kinsella, 
Clarion Hotel Gillet, 

”Nu är det mat! - 
goda vanor och 
recept för 6-12 
åringar”, Gunilla 
Lindeberg, Gothia 
Förlag

”Pernillas jul”, 
Pernilla Wahlgren, 
Bokförlaget Semic 

"Stora boken om 
desserter  och 
bakverk”; Claes 
Karlsson, Safir 
Förlag AB

”Mitt Balkan - mat 
och människor”, 
Jovan Radomir, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Itrims kokbok - 
lätta recept med 
handflatemetoden”,
medarbetare på 
Itrim, Anna Gidgård, 
Itrim 

”Vid ett vägskäl på 
Österlen - 
Karnelund krog & 
rum”, Peter Walter, 
Jesper Groftved 
(medarb.), 
Karnelund krog & 
rum 

”Supertanten - för 
dig som redan är en 
och för dig som vill 
bli - sylt, småkakor, 
syjuntor och 
civilkurage”, Elin 
Ek, Bonnier Fakta

”Bakverk - en 
samling med läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon

”Simplicity, sensual, 
sophistication” (över
s., Eng), Alan 
Kinsella, Clarion 
Hotel Gillet,

”Skånska smaker”, 
Mattias Kroon, Paul 
Siller, ICA bokförlag 

”Helt galen i 
havtorn”, Tina 
Lindberg, 
JämtTinas Havtorn 

”Kaffekokarkokboke
n - ett experiment i 
kokkonst”, Katja 
Wulff, Telegram 

”Susanne Jonsson 
lagar mat i 
Go’kväll”, Susanne 
Jonsson, Sveriges 
television, 
Norstedts 

"Nya första 
kokboken”, (2. 
uppl.) Johanna 
Wetman, Rabén & 
Sjögren 

”Sommarkalas”, 
Hannu Sarenström, 
Norstedts 

"200 frestande 
recept med 
choklad”, Felicity 
Barnum-Bobb, 
Evastina Törnqvist 
(övers.), Bonnier 
impact

”Mammas italienska 
kokbok - mat på 
mammas vis”, 
Helena Sjöstrand 
Svenn (övers.), 
Gösta Svenn 
(övers.), Parragon

"Itrims kokbok - fler 
lätta recept med 
handflatemetoden”, 
Itrim, Mia Gahne, 
Itrim 

"Välkommen till 
Sturehof” (Ny utg.), 
Sturehof

”Cupcakes”, 
Rasmus Anderberg 
(övers.), Annika 
Sternö (övers.), 
Globe Förlaget

"Taste - 
summertime 
cooking in 
Torekov” (övers., 
Eng.), Peggy 
Anderson, Carina 
vinberg, Actionate 

”Skärgårdsbagerier 
- recept & 
vägvisare”, Pippi 
Engstedt, Oddapp 

”How to cook a 
reindeer - the 
reindeer recipe 
book”, Laila Spik, 
Laila Spik 
(Svenska) 

”Lunds universitets 
kokbok”, Johan 
Stenström, Atlantis 

”Susanne Jonssons 
bästa - smaker från 
norr till söder”, 
Susanne Jonsson, 
Norstedts 

”Tindra kan”, Anna 
Casserberg Arnetz, 
Martina 
Gustavsson, Jag 
kan själv laga mat

”Sommarkalas”, (2. 
uppl.) Hannu 
Sarenström, 
Norstedts 

”Medelhavets kök - 
en samling med 
läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon

”Julbakverk utan 
ägg och mjölk”, 
Karolina Tegelaar, 
Kakofoni HB

”Året runt med Saltå 
kvarn - mat och 
bakat för alla 
årstider”, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Cupcakes och 
muffins - en 
komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith, 
Helena Caldon, 
Ellinor Broman 
(övers.), Tukan 
förlag

"Tofvehult - dreams 
of a café - classic 
Swedish 
recipes” (övers., 
Eng), Lena 
Göransson, 
Heather Svensson 
(övers.), Kakor & 
Monster

”Taste - sommar i 
Torekov”, Peggy 
Anderson, Carina 
Vinberg, Actionate

”Isterband, 
spickelkorv och 
chorizo - 113 
korvrecept”, Göran 
Bengtsosn (red.), 
Carita Brinck, 
Görgen Göransson, 
Göran Odham, 
gunilla Westerdahl, 
Matförlaget (en del 
av Ofantliga 
förlaget)

Laga mat 
tillsammans - mat 
på riktigt för hela 
familjen”, Sara 
Begner, Norstedts

”Årets måltidsbok - 
en annorlunda 
kokbok för dig som 
är ung”, Ola 
Karlsson 
Rühmkorff, Statens 
institutionsstyrelse 

”Systrarna 
Eisenmans 
mingelmat - 565 
snittar, snacks & 
smårätter”, Lisa 
Frisk Eisenman, 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta

"Njut av tapas” (Ny 
utg.), Fia Nordström 
(övers.), Parragon 

”Kakor & cookies 
utan ägg och 
mjölk”, Karolina 
Tegelaar, Kakofoni  
HB

”Cupcakes”, 
Corinne 
Jausserand, Tove 
Borglund Janson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Traditional 
Swedish 
cooking” (övers., 
Eng), Caroline 
Holberg, Monika 
Romare (övers.), 
Skyhorse Pub (NY)

”Tornedalsmat på 
Margits vis”, Manne 
Stenros, Margit 
Spolander, Kjell 
Lundholm, Bellcrest 
Translation (övers.), 
A la carte böcker (i 
samarbete med 
Kukkolaforsen 
Turist & konferens) 

"Korv - den godaste 
korven stoppar du 
själv - redskap, 
råvaror, teknik”, 
Kristofer Franzén, 
Bonnier Fakta

”Middag på en kvart 
- snabbt, gott & 
enkelt”, Jon 
Hansson, Camilla 
Lindqvist, 
Bokförlaget Semic 

"1 miljon menyer - 
välj fritt och 
komponera din 
egen 
trerättersmeny”, 
Mark Cavanagh, 
Helena Sjöstrand 
Svenn (övers.), 
Gösta Svenn 
(övers.), Läsförlaget 
AB.

"Njut av thailändsk 
mat”,Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon 

”Kärnfrisk mat som 
förvandlar din familj 
på några veckor! - 
festlig mat till 
vardag och fest 
utan gluten, 
kemikalier, socker 
och mjölk”, Ninka-
Bernadette 
Mauritson, Torbjörg 
Hafsteinsdottir, 
Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Bokförlaget 
Langenskiöld 

”Cookies”, Ingrid 
Wikholm, ICA 
bokförlag 

”Vintermat - 
höstkalas, blommor, 
julfester” (vers., 
Tyska), Sanna 
Töringe, Frauke 
Watson (övers.), 
Busse Seewald 
(Stuttgart) 

”26 smaker - 26 
landskap”; Pelle 
Svensson, Votum 

”Korvar - hur du gör 
och lagar din korv”, 
Paul Gayler, Lena 
Kamhed (övers.), 
Lind & Co

”Mera halv åtta hos 
mig - kokboken”, 
Tove Nilsson (red./
utgivare), Bonnier 
Fakta 

”Paolo Robertos 
stora italienska 
kokbok”, Paolo 
Roberto, Bonnier 
Fakta 

"LCHF for the next 
generation - vad de 
borde lärt dig i 
skolan om mat”, 
Lars-Erik Litsfeldt, 
Optimal Förlag

”Din bästa bakbok 
för alla tillfällen! - 
103 utvalda recept”, 
Hélène Börjeson 
Mönnich (red.), 
Egmont tidskrifter

”Korvgrytor och 
annat läckert med 
korv - 
succérätterna, 
tillbehören, gör 
egen korv!”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic 

"Min nordiska mat”, 
Michael Björklund, 
Kenneth Nars 
(medarb.), Firma 
Kenneth Nars

"Pluras spanska 
kokbok - Mallorca, 
Barcelona, 
Estocolmo”, Plura 
Jonsson, Norstedts 

"LCHF för kvinnor - 
den goda vägen till 
hälsa och 
viktminskning”, 
Anna Hallén, 
Bonnier Fakta 

”Fika”, Lisa 
Johansson, Carl 
Media 

”Kyckling - en 
samling med läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök Skärma 
(övers.), Parragon

”Nigellas kök - 
Recept från 
hemmets hjärta”, 
Nigella Lawson, Per 
Hasselqvist 
(övers.), Jan 
Holmström (övers.), 
Modernista 

”Sushi”, Rasmus 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget

”LCHF för seniorer”, 
Annika Dahlqvist, 
Birgitta Höglund, 
Optimal Förlag

”Hembakat hela 
året - kakor, 
matbröd, konfekt, 
tårtor”, Eva 
Nordlinder, LRF 
media 

”Korvgrytor och 
annat läckert med 
korv”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic

”Om jag var din 
hemmafru eller Hur 
man för en vardag 
att smaka som en 
lördag”, Lotta 
Lundgren, 
Norstedts

”Sushi och andra 
japanska 
läckerheter”, Robert 
Melin, Grenadine 
Bokförlag AB

"LCHF snabb och 
enkelt”, Annika 
Dahlqvist, Peo 
Quick, Optimal 
Förlag

”Hello cupcake!”, 
Leila Lindholm, 
Walter and Books 

”Laga vilt från skog 
& sjö - kött, fisk, 
fågel, svamp, örter 
& rötter, bär”, 
Carina Brydling, 
Ulrika Brydling, 
Bokförlaget Semic

”Pajer - en komplett 
receptsamling”, 
(redaktörer) Emma 
Wildsmith, Helena 
Caldon, Torun 
Lidfeldt Bager 
(övers.), Tukan 
förlag

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Stora boken om 
pasta - så lagar 
man världens 
godaste pastarätter 
- mer än 140 
recept”, Sandra 
Medin (övers.), 
parragon

”LCHF för tjejer  - 
supermaten  på 
medelhavsvis”, 
Cathrine Schück, 
Lars-Erik Litsfeldt, 
Optimal Förlag

”Hembakat”, Eric 
Lanlard, Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Tukan förlag

”Lax - från vardag 
till lyx”, Paula 
Ahlsén Söder, 
Norstedts

”Pluras kokbok - 
Provence-
Kungsholmen-
Koster”, Plura 
Jonsson, Norstedts 

”Stefanos Italia - 
den stora italienska 
kokboken”, Stefano 
Catenacci, The 
Bearded Lady

”Matfrisk - mat som 
kan förebygga 
cancer”, Fredric 
Andersson, Lars 
Beckman, Lars 
Franzén, 
Ågrenshuset. 

”Jan Hedhs bästa - 
från surdegar till 
sockerkakor”, Jan 
Hedh, Norstedts 

”Lammkokboken - 
Gårdsbutiken 
Västra ÅÅ”, Jocke 
Wallenberg, Jocke 
Wallenberg 

”Rockagrilly - 
sommarmat för 50-
talsvänner”, Peter 
Mannerfelt, 
Retromega 

”Tapas för alla 
tillfällen”, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tukan förlag

"Mat för dig som 
tränar - recepten 
som ger resultat”, 
Niclas Ericsson, 
Norstedts

”Knäckebröd - en 
bok om livets 
hårda”, Olof 
Jönsson, Johanna 
Paues Darlington, 
Jure Förlag AB

"Njut av fisk och 
skaldjur - en 
samling med läckra 
recept” (Ny utg.), 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon

”Rester dagen efter 
och andra 
överlevnadsknep”, 
Carin Åberg, Käbbo 
kultur & retur 

”Tapas”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Globe 
Förlaget

”Maten som stärker 
din hälsa”, Charlotte  
Erlansson-
Albertsson, ICA 
bokförlag

”Kakbak i Gamla 
Simrishamn”, Lena 
Alebo, Österlens 
museum 

"Njut av kyckling - 
en samling av 
läckra recept”, ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon

”Ruffhäxans 
samlade recept - 
och några till”, 
SRCC

"Tapas och förrätter 
- en komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith 
(red.), Helena 
Saldon (red.), 
Emelie Sjöblom 
(övers.), Tukan 
förlag

"Mat rätt - mat för 
alla - även 
allergiker”, Catrin 
Johans, Books on 
Demand

”Kyrkkaffe - bullar, 
böner och 
berättelser”, Anna 
Braw (red.), 
Bokförlaget Libris 

"Njut av pasta” (Ny 
utg.), Astrid 
Grönberg (övers.), 
Parragon 

”Receptsamling för 
Omnia”, Göran 
Lundén, Koala 
Marketing Company 

”Thailändsk mat - 
en samling med 
läckra recept”, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon

"Mjuka kakor utan 
ägg och mjölk”, 
Karolina Tegelaar, 
Kakofoni HB

”Lyxiga cupcakes 
och läckra kakor - 
bakverk från 
berömda 
Hummingbird 
Bakery i London”, 
Tarek Malouf, 
Humminbird 
Bakery, Ellinor 
Broman (övers.),  
Tukan förlag

”Pasta - en samling 
med läckra recept”, 
Astrid Grönberg 
(övers.), Parragon

”Sveriges 
mästerkock - 
MasterChef”, 
Alexandra Lidén 
(red.), Bonnier 
Fakta 

”Viva Italia - stora 
italienska 
kokboken”, Tomas 
Tengby, Ulrika 
Tengby Holm, 
Norstedts 

"Mat som alla mår 
bra av”. Jürgen 
Grossmann, 
Svenska 
celiakiförbundet

”Makroner”, 
Bérangère 
Abraham, Doe 
Mena-Berlin 
(övers.), Tukan 
förlag

”Passion för svamp 
- mat från skogens 
skafferi”, Mikael 
Wilén, Kakao 
Förlag

”Sju årstider i Majas 
kök”, Maja 
Söderberg, ICA 
bokförlag 

”Viva la pasta!”, Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag 

”Nya 
Olivoljeguiden”, 
Johan Blanche, 
Kaiboi. 

”Mjuka kakor”, 
Cheryl Lindblad, 
ICA bokförlag 

”Potatisboken”, Jan-
Öjvind Swahn, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Soppor - en 
komplett 
receptsamling”, 
Emma Wildsmith 
(red.), Helena 
Caldon (red.), 
Marita Palm 
(övers.), Tukan 
förlag 

”139 köksklassiker - 
från jordens alla 
hörn”, Elin 
Rennerfelt, Barking 
Dog Publishing 

”Paulúns GI-
frukost”, Fredrik 
Paulún, Karolina 
Paulún, 
Fitnessförlaget 

”Makroner - läckra, 
lyxiga och 
oemotståndliga”, 
Angela Drake, 
Cecilia Falk 
(övers.), Paragon

”Skaldjur med 
Torsten Jansson”; 
Torsten Jansson, 
Kosta förlag 

”Säsongens mat - 
sund, äkta och 
närodlad”, Ewa 
Skiöldbrand, ICA 
bokförlag 

"200 läckra 
italienska favoriter”, 
Marina Filipelli, 
Maggie Andersson 
(övers.), Bonnier 
impact

”Smala Italien - 
italienska 
läckerheter som 
inte syns på 
vågen” (ny utg.), 
Ingrid Palm (red.), 
Anders Tegnér 
(recept.), 
Viktväktarna (utg.), 
ICA bokförlag 

”Malins muffinsbok”, 
Hallstabild 

”Tack för maten - 
råvarornas 
mästare”, Rikard 
Lind, (medförf.) 
Mathias Dahlgren, 
Märks förlag

”Stajla maten - 
proffsens bästa 
knep”; Cara 
Hobday, Jo 
Denbury, Ulla-Märta 
Westerstål (övers.), 
ICA bokförlag

”Snabblagad GI - 
100 rätter på 
mindre än 30 
minuter”, Ola 
Lauritzson, Tukan 
förlag

”Muffins och kakor - 
en samling med 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon

”Tio fiskar - 
gravyrer, smaker, 
tankar”, Johan 
Malm, Sven 
Mathiasson, Bengt 
Petersen, 
Båtdokgruppen 

”Snabba rätter - 
kvickt läckert och 
mångsidigt”, 
Katarina Nordli 
(övers.), Naumann 
& Göbel (Köln)

”Smart mat - 
kosttips till den lata 
och smarta”, Lena 
Holmander, 
Minbok.nu

"Mina rosa 
cupcakes - 
smarriga recept och 
söta former”, 
Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Tukan förlag

”Västerbottenost - 
100 vinnande 
recept”, Johan 
Åkerberg (medarb.), 
Norstedts 

”Sallader - en 
komplett 
receptsamling”, 
(redaktörer) Emma 
Wildsmith, Helena 
Caldon, Nina 
Katarina Karlsson 
(övers.), Tukan 
förlag

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Stora boken om GI 
- snabbt i form med 
lågt GI + Mat med 
lågt GI”, Helen 
Foster, Louise Blair, 
Catharina 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact

”Macaron”, Annie 
Rigg, Cecilia 
Ljungström (övers.), 
Bonnier Fakta 

"1 färs 100 rätter - 
hur man gör 100 
olika rätter utifrån 1 
grundrecept”, Linda 
Doeser, Lottie 
Eriksson (övers.), 
Parragon

"Sallader - spröda, 
fräscha  och 
färgglada”, (övers.) 
Katarina Nordli, 
Naumann & Göbel 
(Köln)

”Snabba köket - 
snabblagat, 
lättlagat, jättegott, 
figurvänligt”, Anders 
Tegnér, Ingrid Palm 
(medarb.), 
Viktväktarna 

"Mjuka kakor - 
brownies, rutor, 
cheescake och 
kladdkaka”, Bodil 
Andersson (övers.), 
Norstedts 

”Till grillat - såser, 
marinader, sallader 
och lite sött”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Ulrikas GI-helger - 
jul, påsk, 
midsommar”, Ulrika 
Davidsson, ICA 
bokförlag

"Makroner", Marie-
Lure Tombini, 
Thérèse Eng 
(övers.), Lind & Co 

”Vilt med Salming - 
mat från naturens 
eget skafferi”, Börje 
Salming Liselotte 
Forslin, Mia Gahne, 
ICA bokförlag 

”200 fräscha och 
kalorisnåla rätter”, 
(övers.) Evastina 
Törnqvist (övers.), 
Bonnier impact. 

”Millas kalastårtor”, 
(2. uppl.), Camilla 
Tubertini, Norstedts 

”Välkommen hem 
till Maria 
Montazami”, Maria 
Montazami, Ulf 
Elfving, ICA 
bokförlag 

”Macarons, 
cupcakes, 
cakepops och 
andra söta 
bakverk”, Mia Öhrn, 
Natur och Kultur 

”Yvonnes mål - en 
kokbok för bajare”, 
Yvonne Werner, 
Petter Furuseth, 
Kajsa Flodin, 
Hammarby IF 
(medarb.), Publiset 

”Nybakat - mor och 
dotter bakar efter 
sina bästa 
familjerecept”, 
Carina Sigebo 
Roswall, Elin 
Sigebo, Iduns Äpple 

"200 smarta och 
goda budgetrecept”, 
Sunil Viyayakar, 
Maud Steen 
(övers.), Bonnier 
impact 

"Njut av bakverk - 
en samling med 
läckra recept” (Ny 
utg.). Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon

"200 enkla och 
lättlagade måltider”, 
Louise Pickford, 
Evastina Törnqvist 
(övers.), Bonnier 
impact 

"Njut av muffins & 
kakor - en samling 
av läckra 
recept” (Ny ut.), Ing-
Marie Höök-
Skärham (övers.), 
Parragon 

"200 lättlagade och 
lyxiga soppor”, Sara 
Lewis, Johan 
Janson, Leo 
Andersson (övers.), 
Bonnier impact 

”Passionerat 
hantverk på Olof 
Viktors”, Jan Hedh, 
Olof Viktors, 
International AB 

”91:ans kokbok 3 - 
mat till vardags”, 
Egmont Kärnan. 

”Rutiga bakboken - 
över 500 goda 
matbröd, vetebröd, 
mjuka kakor, 
småkakor, bakelser, 
tårtor och pajer”, 
Birgitta Rasmusson 
(red.), Berit 
Paulsson (red.), ICA 
bokförlag 

"1 grund 100 
soppor - hur man 
gör 100 olika oppor 
utifrån 1 
grundrecept”, Linda 
Doeser, Marita 
Palm (övers.), 
Parragon

”Söta dagar - recept 
som gör varje dag 
speciell”, Tarek 
Malouf, 
Hummingbird 
Bakery, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tukan förlag

”Svenska kakor och 
desserter”, Malin 
Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Sötebröd från 
Brunkebergs 
bageri”, Heléne 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

”Småkakor - 
klassiska, fyllda, 
dubbla, glaserade 
och dekorerade”, 
Bodil Andersson 
(övers.), Norstedts

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Tofvehult - följ med 
på vår smakresa”, 
Lena Göransson, 
Peter Göransson, 
Kakor & Monster

”Tårtor”, Jan Hedh, 
Norstedts 

"Tårtor och 
cheesecakes utan 
ägg och mjölk”, 
Karolina Tegelaar, 
Kakofoni HB

"1 smet 100 muffins 
- hur man gör 100
olika muffins utifrån
1 grundrecept”,
Susanna Tee,
Gunilla Boman
(övers.), Parragon

”200 söta muffins & 
cupcakes”, Joanna 
Farrow, Maud 
Steen övers.), 
Bonnier impact

"200 minikakor och 
andra godbitar”, 
Maud Steen 
(övers.), Bonnier 
impact

"1 deg 100 kakor - 
hur man gör 100 
olika kakor utifrån 1 
grundrecept”, Linda 
Doeser, Lena Karlin 
(övers.), Parragon

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2012

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Danyels klassiker - 
74 älskade recept 
med en twist”, 
Danyel Couet, 
Norstedts 

”Bamses kokbok”. 
Susanne Adolfsson, 
Runa Andréasson, 
Egmont Kärnan

”Bjud hem! - kokbok 
för glada, lata och 
sociala”, Eleonora 
von Essen, ICA 
bokförlag

”Choklad - 
råchoklad, praliner 
& tryfflar, kakor & 
desserter, drycker & 
glass”, Elisabeth 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

”Grönt för livet - 
inspiration till ett 
friskare liv med 
gröna 
smoothies” (2., 
uppdaterade utg.), 
Victoria Boutenko, 
Marit Mossbäck 
(red.), Johanna 
Öjrell (övers.), 
Soulfoods

”Abbes pesiska 
kokbok”, Abi 
Dorood, Recito 

”Arla köket söndag - 
recept på en skön 
dag”, Arla Foods, 
Arla köket, 
Harlequin 

”Aldrig mera banta - 
LCHF och KBT”, 
Cathrine Schück & 
Maria Helander, 
Norstedts 

”Bosöns kokbok”, 
Petra Lundström, 
Emma Lindblom, 
SISU idrottsböcker

”Brasserie Le 
Rouge Cookbook”, 
Marco Baudone, 
Jan Nilsson, The 
Bearded Lady 

”Crock-pot, the 
original slow cooker 
- recept
omarbetade för
slow cooker”,
Anette Rosvall,
Rosvall & Söner

”Fredagsvinet - 
recept, vintips, 
vinfakta”, Gunilla 
Hultgren Karell, 
Bokförlaget Semic 

”Bröd & marmelad”, 
Monika Ahlberg, 
Lind & Co

"A taste of Dalarna - 
the food, the place 
and the people”, Bo 
Masser, Görgen 
Tidén, ICA 
bokförlag 

”Café Österlen - 
recept och guide till 
31 kaféer”, Kristina 
Eriksson, Isaberg 
förlag

”BBQ - glödande 
gott från grillen”, 
Cecilia Vikblad, 
Helena Åkesson 
Liedberg, Kakao 
Förlag

”Allers lilla sillbok”, 
Mette Ankarloo, 
Jan-Erik Hagbohm 
(medarb.), Linda 
Lindström 
(medarb.), Aller 
Media 

”Allenas kokbok”, 
Helén Allevang 
Enarsson, Ola 
Allevang Enarsson, 
Books on Demand

”Grönt och gott - 
spännande smaker 
från hela världen”, 
Inga-Beth 
Hinchliffe, 
Språkman 

”Odla för köket - på 
köksbänken, på 
balkongen eller i 
trädgården”, Peter 
Streijffert, Blue 
Publishing 

”Klassiker”, Tareq 
Taylor, Kristina 
Taylor, ICA 
bokförlag 

”Barnens egen 
kokbok”, Lena 
Göransson, Kakor 
& Monster

”Baktankar från 
prostgården - om 
jultradition och 
julbak i Tumbo 
prästgård”, 
Margaretha Lindén, 
Sveriges 
bokhistoriska förlag 

”Chokladfabrikens 
desserter - rena 
underverk och små 
goda till kaffet”, 
Annika Edestrand, 
Helena Annerén 
Ullstrand, Tree 
Publishing 

”Smoothies för barn 
- fruktdrinkar som
7-12 åringar kan
göra själv”, Eliq
Maranik, Grenadine
Bokförlag AB

”Afternoon tea”, 
Liselotte Forslin, 
Jan Gradvall, ICA 
bokförlag

”Annas mat”, Anna 
Bergenström, 
Bonnier Fakta

”Baka med LCHF - 
klassiska bakverk 
till fika & fest utan 
socker och gluten”, 
Mariann Andersson, 
Bonnier Fakta

”Kökshjältar - bästa 
hjälpen i 
förskoleköket”, 
Karolina Sparring, 
Jens Linder, 
Måltidsakademiens 
förlag i Grythyttan 
AB 

”Frantzén/
Lindberg”, Björn 
Frantzén, Daniel 
Lindberg, Norstedts

”Du är mer än vad 
du äter - mindful 
cooking”, Cathrine 
Shück, Maria 
Helander, Pagina 
Förlags AB / 
Optimal Förlag

”Håkan Larssons 
sommarkväll med 
mat och vin”, Håkan 
Larsson, Bonnier 
Fakta 

”Bullar & bång - 
tjugo artister och 
deras egna recept 
plus ett antal 
konditorirecept - en 
kokbok, en 
musikbok, eller 
kanske en 
konditormusikdoku
mentärkokbok”, 
Björn Holmgren, 
Stålboms konditori 

”Bättre en fågel i 
grytan - Rea 
Ahlström bästa 
viltrecept”, Rea 
Ahlström, Coile & 
Co (Helsingfors)

”Gutt fra Gotland”, 
Ung företagsamhet, 
Richard 
Steffengymnasiet, 
UF, Richard 
Steffengymnasiet

”Fixa grillen - 
proffsens bästa tips 
för en lyckad 
grillfest”, Liselotte 
Forslin, ICA 
bokförlag

”Alltid lite större 
smak - recept & 
inspiration - Carl 
Jans bästa”, Carl 
Jan Granqvist, 
Skånemejerier 

”Citroner och 
rosmarin i mitt kök - 
smaker från 
Österlen och 
Italien”, Sanna 
Töringe, 
Bokförlaget Semic 

"Grön barnmat - 
näringslära och 
vegomat - för barn 
0-5 år. gravida och
ammade
kvinnor” (3. uppl.),
Elisabeth Kylberg,
Åsa Stridlund,
Gothia Förlag

”Minnen och 
Menyer - från 
Parken Zoo i 
Eskilstuna till 
Sjömagasinet i 
Göteborg”, Ulf 
Wagner, Stig-
Roland Rask 
(medförf.), Liljedahl 
& CO

”Barnmat - råd och 
recept” (7. uppl.), 
Carina Trädgårdh 
Tornhill, Anna 
Hansson, Gothia 
Förlag

”Buffé och 
mingelmat för hela 
året”, Eja Nilsson,  
Bokförlaget Semic

”Desserter med 
stil”, Daniel Roos, 
Bonnier Fakta 

”101 smoothies - 
underbara 
fruktdrinkar att njuta 
av!”, Eliq Manik, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”David Batras inte 
så tråkig indisk 
mat”, David Batra, 
Walter and Books 

”Expedition 
mathantverk - från 
stoppad korv till 
nergrävd tupp”, 
Mikael Einarsson, 
Henrik Francke, 
Gustav Lindström, 
Natur och Kultur 

”Bakglädje och 
LCHF - njutning 
utan socker och 
mjöl”, Annika 
Rogneby, Pagina 
Förlags AB /Optimal 
förlag

”Vi är hungriga! - 
inspiration, tips och 
fakta om mat för 
kockar och 
pedagoger på 
förskolan”, Sara 
Ask, Svensk mjölk

”Fäviken”, Magnus 
Nilsson, Tukan 
förlag

"Fransk fast food - 
en bok om ost och 
vägen till goda 
måltider och mer 
tid”, Lone Kjaer, 
Lactalis AB

”Kombinera mat 
och vin - 15 kapitel 
om vin med 
matchande recept”, 
Jens Dolk, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

"Bröd och pizza - 
surdegsbröd, 
fullkornsbröd, pizza 
och kanelbullar”, 
Martin Johansson, 
Natur och Kultur 

”Flickornas egen 
cupcakebok - 
massor av läckra 
cupcakerecept”, 
Maria Lundahl 
(övers.), Karrusel 
(Köpenhamn) 

”Gunnebo - 
historien, 
hantverket, 
trädgårdarna, 
maten”, Ewa 
Kewenter, Gunnel 
Carlson (medförf.), 
Bokförlagat Arena

"Grilla med Torsten 
Jansson & vänner”, 
Torsten Jansson, 
Kosta förlag 

”Brydlings fisk & 
skaldjur - från sjö 
och hav, läckra 
rätter, tillbehör och 
såser”, Carina 
Brydling, Ulrika 
Brydling, 
Bokförlaget Semic 

”Den bruna maten - 
sanningen om 70-
talets kokkonst”, 
Familjen Bruun 
(Jonas Alvunger, 
Elin Berg, Petter 
Inedahl), Galago

”Köttfri måndag - 
kokbok”, Paul 
McCartney 
(medarb.), Annie 
Rigg, Mats 
Andersson (övers.), 
Isaberg förlag

”Markus pasta”, 
Markus Aujalay, 
The Bearded Lady

"Glass för barn - 
glass som 7-12 
åringar kan göra 
själva”, Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Det lilla extra - 
duka med småplock 
och festmat”, Malin 
Landqvist, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Eleganta desserter 
- så blir du din egen
konditor”, Göran
Söderin, Mia
Gahne, ICA
bokförlag

”Field of flowers - 
documentative 
recipes and 
photographs of the 
Xochimilco 
Borough”, Carlota 
Villagrán Backman, 
HaCpa 

"Vår julkokbok”, 
Sara Begner (red.), 
Norstedts 

"Bakglädje till 
vardags och fest - 
baka med LCHF 
utan socker och 
mjöl”, Annika 
Rogneby, Pagina 
Förlags AB / 
Optimal förlag

”Husmanskost”, 
Owe Gustafson, 
Bistro Süd

"Från tomat till 
biskvi - god mat 
som gör gott”, Anna 
Wretman, Gunilla 
Lindeberg, Mat & 
rörelse 

”Snaps - 
brännvinskryddning
ar & matrecept”, 
Cecilia Vikbladh, Lo 
Söllgård, Kakao 
Förlag

”Blomstrande gott”, 
Tareq Taylor, Stina 
Taylor, 
Slottsträdgården 
kafé

”Geliebtes 
Schweden - 
wunderbare Natur & 
gutes Essen”, 
Tomas Tengby, KC 
Wallberg, ICA 
bokförlag 

”Lite dyrare mycket 
bättre mat - nära i 
Uppland”, Martin 
Andersson, Anders 
Melldén, Alex & 
Martin 

”Grillboken/ Allt om 
mat”, Cecilia Lundin 
(red.), Malin 
Ottoson 
(bidragsgivare), Allt 
om mat, Norstedts 

"Gör korv! - korta, 
långa, råa, starka”, 
Johan Åkerberg, 
Jesper Lindberg, 
Norstedts 

"Det svenska köket 
- mat för hela året”,
Margareta Schildt-
Landgren,
Norstedts

”Plenty - 
vegetariska 
favoriter”, Yotam 
Ottolenghi, Carina 
Jansson (övers.), 
Tukan förlag

”Middag på 30 
minuter - ett 
revolutionärt sätt att 
laga god mat 
snabbt”, Jamie 
Oliver, Gudrun 
Samuelsson 
(övers.), Bonnier 
Fakta

”Kom, så lagar vi 
mat! - 50 mumsiga 
recept för matglada 
barn”, Carrie Love, 
Lottie Eriksson 
(övers.), Tukan 
förlag

”December - från 
advenstpyssel till 
nyårspartaj”, Jens 
Linder, Johanna 
Westman, Bonnier 
Fakta 

”Första hjälpen vid 
akut sockersug”, 
Eva Levin, 
Scandinaviaform

”Godbitar i 
Provence - en 
reportagebok, 
Susanna Huldt 
(red.), Frankofon 

”Årstidernas 
kokbok”, Maximilian 
Lundin, Sören 
Ejlersen, Jesper 
Cartensen, Ulla 
Tillgren (övers.), 
Norstedts 

”Chokladbakverk 
utan ägg och 
mjölk”, Karolina 
Tegelaar, Kakofoni 
HB 

”Smultrongården - 
livet och smakerna”, 
Eva Eriksson, 
Votum 

”Karins gröna värld 
- livsstil & raw food”,
Karin Haglund, Life
Vision

”Varmkorv och 
baginbox - en 
kokbok - recept från 
”Martinas mat” i 
morgonpasset P3”, 
Martina Thun, 
Mamosa

"Bröd från när & 
fjärran - över 100 
traditionella 
brödrecept från hela 
Sverige, allt du 
behöver veta om 
brödbakning, 
svensk 
brödhistoria”, Marie 
Törnblom, Magnus 
Magnusson, Birgitta 
Persdotter, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Meän resähtit - 
recept på svenska, 
finska och 
meänkieli”, Lumio 

”Lappmarkens 
skafferi - kokbok 
inspirerad av fjäll, 
skog och sjö”, 
Solbritt Hansson 
(red.), Helen 
Gavelin (red.), 
Miriam Fjällberg 
(red.), Ewa Hed 
(red.), Helen 
Gavelin 

”Grilla med Allt om 
mat”, Catarina 
Bennetoft (red.), 
Norstedts 

”Hav - fisk- & 
skaldjursrecept för 
årets alla veckor - 
en kokbok för 
rock’n’roll-
generationen”, Pär-
Anders Bergqvist, 
Norstedts

"Din matkasse - 
recept, inköpslistor, 
middagsmys”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall, 
Bokförlaget Semic

”Sabines basrecept 
- snabba, enkla,
prisvärda,
vegetariska rätter”,
Sabine Studer,
Nutrinatura

”Mauds lättlagade 
favoriter - på 15, 20 
eller 30 minuter”, 
Maud Onnermark, 
Bokförlaget Semic

”Mosa, mixa, 
mumsa - ekologisk 
barnmat”, Pernilla 
Henriksson, 
Caroline Rask, Jure 
Förlag AB

”Fira året runt”, 
Marit Engstedt, LL-
förlaget

"Glass - frysta 
favoriter för alla 
smaker”; Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB 

”Glöd - mat med 
mening”, Sara 
Begner, Norstedts 

”Diabetes - du kan 
själv påverka”, 
Kristina Andersson, 
ICA bokförlag

”24 timmar 
receptbok”, Johan 
Jureskog, Waltz 
Book 

”Matduellen”, Peter 
Streijffert, Karin 
Gustavsson (red.), 
Blue Publishing

”Välj rätt vin till 
maten - och rätt mat 
till vinet - LE 
Cordon Bleus 
experter lär dig hur 
du ska tänka”, Björn 
Mattsson (övers.), 
Optimal Förlag 

”Cupcake - förgyll 
dagen med en 
cupcake”, Angela 
Drake, Cecilia Falk 
(övers.) , Parakit 

”Moderna Mamman 
i full fart”, Mikkel 
Karstad (medarb.), 
Lactalis Danmark

”Mat, myter & 
människor - ett 
sagolikt nedslag i 
den Halländska 
gastronomin”, 
Stefan Holmström, 
Dennis Säwström, 
Ulla-Mi Nyhuus-
Wirén, Bokia/
Larssons Bok & 
Papper 

”Jamie Magazine 
grillar”, Berit 
Lyregård (red.), 
Jamie Oliver, Per 
Hasselqvist 
(övers.), The 
Bearded Lady 

”Honung - maträtter, 
desserter, bakverk 
och tips”, Jakob 
Lang, Johann Lang, 
Art & Copy 
Produktion 

”Enkel rolig och 
nyttig kokbok för 
studenter som vill 
leva på annat än 
spagetti och 
pulversås”, Birgitta 
Sandberg-Hultman, 
Hjalmarsson & 
Högberg 

”Sallader - fräscha 
klassiker och läckra 
nyheter - en 
oumbärlig bok för 
dig som älskar 
grönt”, Johan 
Åkerberg, Lisa 
Iverstam, Tukan 
förlag

”Morberg lagar 
husmanskost”, Per 
Morberg, Bonnier 
Fakta 

”Min rosa kobok - 
recept speciellt 
utvalda för barn!”, 
Rachel Carter, 
Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Love Food 

”Hemmets nya 
bjudrätter - vår, 
sommar, höst, 
vinter - kalas året 
om!”, Besse 
Lundquist (red.), 
Mia Lindström 
(red.), Jenny Worne 
(red.), Hemmets 
veckotidning, 
Norstedts 

”Gör din egen goda 
isglass - 35 enkla 
recept med frukt, 
bär, choklad och 
youghurt”, Shelly 
Kaldunski, Gudrun 
Samuelsson 
(övers.), Bonnier 
Fakta

”Höjdaren - 
dessertboken med 
de internationella 
recepten”, 
Älvdalens 
utbildningscentrum

”Dukandieten - ät 
gott och gå ner i vikt 
med den beprövade 
proteinmetoden”, 
Pierre Dukan, Anna 
Olsson (övers.), 
Bonnier Fakta

”Pigg och glad med 
raw food”, Vibeke 
Amdisen, Pia 
Blomgren (övers.), 
Pagina Förlags AB/
Optimal Förlag

”Whisky & mat - 
malt och mat från 
Skottland, Irland, 
USA och Sverige”, 
Jan Groth, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Cakepops - 25 
recept på läckra 
små kakor på 
pinne”, Clare 
O’Conell, Marita 
Palm (övers.), 
Tukan förlag

"Mat så in i 
Norden”, Kenneth 
Nars, Ramson 
Publishing 
(Helsingfors)

”Matbok från 
Svenska Högarna”, 
Sarah Anderin, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Syra själv - 
konsten att förädla 
grönsaker med 
hälsosamma 
bakterier”, Karin 
Bojs, Bokförlaget 
Max Ström 

"Honung - en 
kärleksförklaring till 
bina, naturen och 
livet”, Monica Ledel, 
Monica Ledel 
bokförlag 

"Fixa maten själv! - 
en kokaihopbok”, 
Anna Lycke, 
Vombat 

"Vegetariska 
kokboken - 
grundkokbok med 
över 500 
vegetariska recept - 
raw food, 
vegankost, lakto- 
eller lakto-
ovo.vegetarisk 
kost”, Inga-Britta 
Sundqvist, ICA 
bokförlag 

"Mannerströms 
stora kokbok”, Leif 
Mannerström, 
Norstedts 

"Mat för barn med 
autism & ADHD - 
därför fungerar en 
diet utan mjölk och 
gluten”, Annika 
Röed, Optimal 
Förlag

”Jul i Tofvehult - 
från advent till 
tjugonde Knut”, 
Lena Göransson, 
Kakor & Monster 

”Godsaker året 
runt”, Isabella 
Johansson, Decibel 

”Italiensk bondmat 
från Paolos 
trädgård”, Paolo 
Roberto, Bonnier 
Fakta

”Frisk med LCHF - 
luncher & smårätter 
- alla recept utan
gluten & jäst”, Sofie
Hexeberg, Birthe
Storaker, Optimal
Förlag

”Pauls kök -  en 
grönare matfilosofi”, 
Paul Svensson, 
Norstedts

"Cupcakes", Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Rasmus 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget 

”Notes from a 
Swedish kitchen”, 
Margaretha Schildt-
Landgren, Charlotte 
Merton (övers.), 
Norstedts 

”MoraMalin vilda 
mat”, Malin Hedh, 
Minbok.nu

"Stora grillboken - 
recept och 
tekniker”, Chris 
Schlesinger, John 
Willoughby, (Cecilia 
Falk övers.) , Tukan 
förlag 

”Kryddlexikon - 
världens alla 
kryddor från A till 
Ö”, Kari Vetlesen, 
Per Klason (övers.), 
Optimal  Förlag

”Familjemiddagen - 
hemlagat med 
världens bästa 
kock”, Ferran Adrià, 
Sandra Medin 
(övers.), Tukan 
förlag

”Vegetariska 
favoriter”, Marianne 
Jönsson, Globe 
bokhandel 

”Mannerströms 
husmanskost” (4. 
uppl.), Leif 
Mannerström, Tord 
Melander, 
Norstedts

”Tjejmys och 
barnmums! - nya 
recept”, Inger 
Davidsson, 
Telegrafstationen 

"Jul - mat, bak, 
godis - 120 nya & 
klassiska recept - 
en kokbok från Mitt 
kök”, Mitt kök, 
Expressen

”Glass - hemgjord 
glass, ice pop, 
paletas, glasstårta, 
strössel och 
maräng”, Elisabeth 
Johansson, Natur 
och Kultur 

”Italien - den 
kompletta italienska 
kokboken”, 
Ingeborg pils, 
Stefan Pallmer, 
Cecilia Falk 
(övers.), Parakit

"Frisk med LCHF - i 
goda vänners lag, 
menyer till buffén & 
festen!”, Sofie 
Hexeberg, Hanne 
Riise, Optimal 
Förlag

”Raw food - ett 
lättare liv på tre 
veckor”, Erica 
Palmcrantz, ICA 
bokförlag

”Cupcakes”, Ingrid 
Hancock Bjerknes, 
Marte Garmann 
(övers.), Norstedts 

”Ruuan iloa 20 
minuutissa - 
reseptikirja 
kotipalvelulle”, 
Gothia Förlag

"Mat i Malmköping”, 
Anita Hedlund, 
Anita Hedlund Slöjd 
& ton

”Sylta, safta och 
lägg in”, Tareq 
Taylor, Kristina 
Taylor, ICA 
bokförlag 

”Korv - utsökta 
korvar och repet 
från hela världen”, 
Nichola Fletcher, 
Caroline Bretherton, 
Lottie Eriksson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Favorit - 
studenternas 
kokbok”, Amanda 
Helgoson, Recito 
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”Mitt kök - 
Sverigeresan”, Jens 
Dolk, Tommy 
Myllymäki, ICA 
bokförlag 

”Tjejmys och 
barnmums! - nya 
recept” (2. uppl.), 
Inger Davidsson, 
Telegrafstationen 

”Julboken - nya 
smaker på 
julbordet”, Mattias 
Larsson, Lisbeth 
Lundahl (medarb.), 
Mat & Vänner 
Förlag

”Kryddor från 
Rosengård - 
sötsaker”, Lena 
Friblick, Ghenwa 
Nahim, Xenofilia

”Malivans mat - det 
thailändska köket”, 
Malivan Daoset 
Felixsson, Malivan 
Daoset Felixsson

"Från fet till atlet - 
på 12 månader”, 
Torsten Jansson, 
Ulrica Messing, 
Kosta förlag

”Scouternas 
kokbok”, Ann-
Louise Lallo, Anna-
Karin Henning, 
Scoutförlaget

”Dekorera 
cupcakes, kakor & 
tårtor”, Annie Rigg, 
ICA bokförlag 

”Svampekogebogen 
- enkelt og til
hverdag og
fest” (övers.,
danska), Ingrid
Holmberg, Pelle
Holmberg,
Norstedts

”Nordens bästa mat 
- det nyttiga
nordiska skafferiet”,
Viola Adamsson,
Katja Palmdahl, ICA
bokförlag

”Torka mat - gör din 
egen friluftsmat och 
ta vara på svamp, 
frukter och bär”, 
Eric Tornblad, 
Calazo Förlag

"Kål hos Pelle, 
kocken Pelle 
Danielssons mest 
älskade kålrecept”, 
Pelle Danielsson, 
Yvonne Wallin, Jure 
Förlag AB 

”Frukostera - en 
bok om frukost helt 
enkelt!”, Victoria 
Andersson, Victoria 
Andersson

”Markus kokbok - 
plockmat, 
vardagslyx, 
söndagsmiddag, 
desserter”, Markus 
Aujulay, The 
Bearded Lady 

”Tårtkalas - smarrigt 
och roligt till 
barnkalaset”, Oliver 
Trific, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Parakit

”Janas råa jul”, 
Jana Rosell, Vulkan 

”Läckra glasspinnar 
- 50 klassiska &
läckra glasspinnar”,
Charity Ferreira,
Cecilia Falk
(övers.), Tukan
förlag

”Min ryska kokbok”, 
Sabina Romanova, 
Vulkan 

”Fresh ’n’ fast”, 
Fariba 
Mohammedian, 
Cecilia Pettersson, 
Emma Månsson, 
Stenberg-Schentz

”Sjöscouternas 
kokbok - laga mat i 
båten eller vid 
strandhugget”, 
Annika Tillberg, 
Scoutförlaget 

"Den franske 
bagaren - surdeg, 
mat, kärlek”, 
Sébastian Boudet, 
Bonnier Fakta

"So schmekt 
Dalarna - 
Kulinarisches, Land 
und Leute”, Bo 
Masser, Görgen 
Tidén, ICA 
bokförlag 

”Ridderheimsrappor
ten - future 
shopping, cooking 
and eating”, Kairos 
Future, 
Ridderheims & 
Falbygdens

"10 tekniker, 100 
recept - organisera, 
skära, sautera, 
grilla, rosta, 
bräsera, pochera, 
baka, ånga, 
konservera - jobba 
som ett proffs i ditt 
kök!”, Nils Norén, 
ICA bokförlag 

”Kyckling från 
vardag till lyx”, 
Paula Ahlsén 
Söder, Norstedts

”Grytor, långkok och 
lite husman - förgyll 
helgen och förenkla 
vardagen”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget  Semic 

”Monikas 
vardagsmat - 
Monika Ahlbergs 
grundkokbok för 
alla”, Monika 
Ahlberg, Lind & Co 

”Årets måltidsbok - 
en annorlunda 
kokbok för dig som 
är ung” (2. uppl), 
Ola Karlsson 
Rühmkorff, Statens 
institutionsstyrelse 

"Kalas - roliga lekar 
och gott att äta”, Fia 
Arosenius 
Ahlanzberg, ICA 
bokförlag

”Lakrits - en 
kärleksförklaring i 
svart”, Annica 
Triberg, Annika 
Wallin, Frank förlag

”Mexikansk mat på 
riktigt - äkta 
burritos, tacos, 
salvor och mycket 
mer”, Ben Fordham, 
Felipe Fuentes 
Cruz, Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag 

”Gå ner i vikt med 
Stephan Rössner - 
”det går att äta allt - 
men inte alltid”, 
Stephan Rössner, 
ICA bokförlag

”The art of eating - 
eller konsten att äta 
med inspiration av 
Ayureda”, Eva 
Forsberg Schinkler, 
Bladh by Bladh

”Din bästa bakbok 
för alla tillfällen! - 
109 utvalda recept”, 
Kerstin Svensson, 
Christina Asplund, 
Hélène Mönnich 
Börjeson (red.), 
Egmont tidskrifter 

”Smakernas 
återkomst” (övers., 
Finska), Mats-Eric 
Nilsson, Riikka 
Toivanen (övers.), 
Atar (Helsingfors) 

”Renässansmat - 
recept och 
mathistoria från 
Vasaättens tid”, Erik 
Cardfelt, Agnes 
Hulthén, Karin 
Olsson, Prolog mat 
& media 

”Lax & kyckling - 
lättlagat och 
kalasgott”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic

”I’ll take the same”, 
Mange B. Bauer, 
Books on Demand

”Nya Mat för hela 
året - fler än 365 
briljanta recept och 
matidéer”, Jamie 
Oliver, Andy Harris 
(red.), Kerstin 
Törngren (övers.), 
The Bearded Lady

"Mat och högtider -
traditioner året runt i 
en svensk familj”, 
Margit Eliasson, 
Margit Eliasson

”Pärlans konfektyr - 
kolor, jazz och 
bakverk”, Sandra 
Abi-Khalil, Natur 
och Kultur

”Recetario - Mexico 
D.F 1933”,
Concepción de la
Mora y Palomar,
HaCpa

"Gör livet lättare 
med Viktväktarna - 
maten, motionen, 
motivationen”, Karin 
Nileskog, Fia 
Arosenius 
Ahlanzberg, 
Bokförlaget Semic 

”Utekök”, Hans-
Gunnar 
Samuelsson, ICA 
bokförlag 

”Dekorera tårtor och 
kakor - Enkla 
tekniker som ger 
fantastiska resultat”, 
Johanna Farrow, 
Ellinor Broman 
(övers.), Love food

"Sött och nött”, 
Karin Erlandsson, 
Söderströms förlag 
(Helsingfors)

”Smak av Dalarna - 
maten miljön och 
människorna”, Bo 
Masser, Görgen 
Tidén, ICA 
bokförlag 

”Lammkokboken - 
100 recept till 
vardag och fest”, 
Rune Kalf-Hansen, 
Norstedts 

”JAG och min mat”, 
Jessica Linder 
Jansson, 
Föreningen JAG

”Pluras husman - 
en hyllning till 
maten jag älskar!”, 
Plura Jonsson, 
Norstedts 

”Sommarfester - ur 
Allt om mat”, 
Catarina Bennetoft 
(red.), Allt om mat, 
Norstedts 

”Pernillas praliner - 
choklad, tårtor, 
kakor, desserter”; 
Pernilla Wahlgren, 
Bokförlaget Semic 

”Texmex från 
grunden”, Jonas 
Cramby, Natur och 
Kultur 

”Glutenfri eufori”. 
Turid Mattson, Turid 
Mattson

”Yogamat”, Anna 
Gidgård, Cecilia 
Davidsson, ICA 
bokförlag

”Dagens kaka”, 
Lena Johansson, 
Kvarnens Svenska 
Handel AB

”Vrålhungrig - mat 
nu eller genast”, 
Matilda Mannström, 
Söderströms förlag 
(Helsingfors)

”Skånska 
matupplevelser - 
med kärlek till de 
skånska smakerna”, 
Margareta Schildt-
Landgren, 
Bokförlagat Arena

”Lammhults 
isterband - en bok 
om världens bästa 
isterband”, David 
Enmark, Ello i 
Lammhult AB

”Kitchen hero - 
bringing cooking 
back home!”, Donal 
Skehan, Carina 
Jansson (övers,), 
Walter and Books

”Spisvärme - mat 
med känsla”, Sigrid 
Bárány, Bonnier 
Fakta

”Till sommaren - 
mat för många - 
sällskapsmat”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Sweet! - desserter 
och sötsaker”, Roy 
Fares, Bonnier 
Fakta

”Två hungriga 
italienare”, Antonio 
Carluccio, Gennaro 
Contaldo, Lottie 
Eriksson (övers.),  
Tukan förlag

”GI & LCHF 
deluxe”, Gunilla 
Eldh, Natur och 
Kultur 

”Året runt på 
Gustavsborg - ett liv 
med hästar och god 
mat”, Anna-Britt 
Bolinder, 
Gustavborgs gård 

"Det bästa från 
Magnolia Bakery, 
New York - muffins, 
cookies, cupcakes 
och andra smarriga 
bakverk”, Allysa 
Torey, Jennifer 
Appel, Anette 
Rosvall (övers.), 
Printz Publishing

”Wonderful Sweden 
- the glorious
landscape and
delicious cuisine”,
Tomas Tengby, KC
Wallberg, ICA
bokförlag

”Västgötska 
gårdsbutiker & 
kaféer - [innehåller 
recept från alla 
gårdar & kaféer”, 
Ann-Kristin Lindh, 
Jonas Lindblad, 
Isaberg förlag

”Lilla köttguiden - 
med stor passion 
för kött”, Scan

”K-märkt smak - 
genuint svenska 
middagsklassiker”, 
Lilla sällskapet, ICA 
bokförlag 

”Sveriges godaste 
mat - recept för alla 
tillfällen av vinnaren 
från tävlingen Årets 
kock”, Per 
Styregård, The 
Bearded Lady (i 
samarbete med 
Föreningen Årets 
kock och 
Restaurangakadem
ien)

”Tony Irvings 10 - 
10 danser, 10 
menyer, 10 drinkar”, 
Tony Irving, Mia 
Gahne, ICA 
bokförlag

”Sött”, Cecilia 
Lundin, Allt om mat, 
Norstedts 

”Tex mex tapas - 
färgstark fiesta - 
bjud in till tapasfest 
med moderna 
smaker”, Santa 
Maria

”Glutenfria 
favoriter”, Elisabeth 
Ekstrand, ICA 
bokförlag 

”56 enkla ekorecept 
- Carola
Magnussons
bästa”, Carola
Magnusson,
Bokförlaget
Langenskiöld

”Franska smörkex”, 
Bérengère 
Abraham, Lucy 
Oger, Doe Mena-
Berlin (övers.), 
Tukan förlag

”Älskade Sverige - 
den vackra naturen 
& den goda maten”, 
Tomas Tengby, KC 
Wallberg, ICA 
bokförlag

”Matsvamp - 
plocka, laga, njut!”, 
Monica Swenson, 
ICA bokförlag 

”Kalasgott”, Jennie 
Benjaminssin, Natur 
och Kultur 

”Taste by Louise - 
Vinnare av Sveriges 
mästerkock”, 
Louise Johansson, 
Bonnier Fakta i 
samarbete med 
TV4 

”Äntligen helg - lite 
vassare, mycket 
godare”, Tom 
Sjöstedt, Norstedts 

”Harmoniska 
hormoner - för 
kvinnor 40+ [bli pigg 
på naturlig väg med 
21 dagars må-bra-
recept!”, Marlene 
Gustawson, Lotten 
Odh, ICA bokförlag 

”Godaste gott - en 
bok om bröd, 
desserter, choklad 
och mycket annat 
gott blandat fakta 
och goda råd som 
får dig att lyckas i 
köket”, Sören 
Resare, Chocolate 
& Party Inspiration 

”Mannerström 
skaldjur” (3. uppl.), 
Leif Mannerström, 
Jesper Lindberg, 
Norstedts

”Kempes gyllene 
kokbok”, Daniel 
Kempe, Joacim 
Kempe (medförf.), 
KempesBok

"Hembakat för alla - 
glutenfritt, äggfritt, 
mjölkfritt, med 
mindre mängd 
socker”, Anna Braw 
(red.), Bokförlaget 
Libris 

”Hembakt - boken 
om våra små 
underverk”, Malin 
Ekström, Lundqvist 
& Lindqvist 
konferens

”Mannerström sill & 
strömming” (2. 
uppl.), Leif 
Mannerström, Tord 
Melander, Norstedts

"Läckra presenter 
från det egna köket 
- enkla recept på
hemlagade
succéer”, Ann
Kleinberg, Sofia
Pettersson (övers.),
Love Food

”Klaras bästa 
LCHF-recept”, Klara 
Desser, Norstedts 

”Himmelska kakor & 
tårtor”, Cecilia Falk 
(övers.), Parragon

"Mannerström 
viltkokbok” (2. 
uppl.), Leif 
Mannerström, 
Sebastian 
Mannerström, Kar-
Magnus Edberg, 
Jesper Lindberg, 
Norstedts

”Laga mat efter 
smak - god och 
enkel vardagsmat 
för barnfamiljer”, 
Annica Öhrn, 
Annicas mattips

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”LCHF i ditt kylskåp 
- Airam lagar läckra
enkla recept
hemma hos olika
familjer”, Maria
Höglund, Optimal
Förlag

”Kockarnas bröd - 
48 favoritrecept från 
flera av Sveriges 
främsta kockar”, 
Karin Bille, Annika 
Nyberg Mogensen, 
Per Bengtsson, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Sill & strömming - 
på klassiskt vis och 
med modern twist”, 
Fredrik Eriksson, 
Bonnier Fakta

"Matiga och söta 
pajer”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget  Semic 

”Lättlagad LCHF - 
100 enkla och 
snabba rätter”, 
Ulrika Davidsson, 
Tukan förlag

”Kalaskul tårtor och 
andra roliga 
bakverk”. Sara 
Alinder, ICA 
bokförlag

”Svampkokboken - 
enkelt och gott till 
vardag och fest”, 
Ingrid Holmberg, 
Pelle Holmberg, 
Norstedts 

”Matiga sallader”, 
Caroline Hofberg, 
Norstedts 

"LCHF för 
vegetarianer”, 
Pauline 
Demetriades, 
Katarina Wikholm, 
Optimal Förlag

”Lola’s cupcakes”; 
Victoria Jossel, 
Romy Lewis, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tukan förlag

”Sill”, Marcus 
Nemrin, Jesper 
Aspegren, Marcus 
Nemrin (medförf.), 
Liljedahl Publishing

”Mat från fyra 
riken”, Lovisa 
Hellsten, Mina 
Gholiof, Lovisa 
Hellsten & Mina 
Gholiof 

"LCHF för hela 
familjen - riktig mat 
ger nöjda barn [105 
LCHF-recept som 
passar alla åldrar!]”, 
Monique Forslund, 
Optimal Förlag

”Lomelinos tårtor”, 
Linda Lomelino, 
Bonnier Fakta 

”Vilt med Salming - 
mat från naturens 
eget skafferi”, Börje 
Salming, Liselotte 
Forslin, Mia Gahne, 
ICA bokförlag 

”Morsans bästa 
käk! - lättlagad mat 
för dig som precis 
flyttat hemifrån - 
men också för alla 
som saknar tips på 
varjedagsmaten!”, 
Sofia Hagborg, 
Karin Holmkvist, 
Idus 

"LCHF för familjen - 
den goda vägen till 
mätta och friska 
barn”, Anna Hallén, 
Bonnier Fakta

"Läckra cupcakes”, 
Cecilia Falk 
(övers.), Läsförlaget 
AB

”Viltstyckmästarens 
kokbok”, Alf 
Andersson, 
Bokförlaget Settern 
AB

”My cup of tea”, 
Sofia Brennwald, 
Halfvede

"LCHF till fest”, 
Jens Linder, 
Bonnier Fakta 

"Mitt söta liv - följ 
med en receptresa 
från 60-talet till 
2012”, 
AnneChristine 
Pettersson, 
AnneChristine 
Pettersson

”Mathantverk - så 
gör 
mathantverkaren - 
gör det själv”, Inez 
Backlund, 
Eldrimner, Nationellt 
resurscentrum för 
mathantverk, 
Jengel 

”LCHQ - 
lågkolhydratkost av 
högsta kvalitet”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget

”Mer långpannans 
lov - de godaste 
rutorna ur 
kyrkkaffeserien - 
och många nya”, 
Anna Braw (red./
utgivare), 
Bokförlaget Libris.

”Nigellas kök - fler 
recept från 
hemmets hjärta”, 
Nigella Lawson, Per 
Hasselqvist 
(övers.), Jan 
Holmström (övers.), 
Modernista 

"LCHF to go! - 
enkelt på jobbet”, 
Cathrine Schück, 
Optimal Förlag

”Makroner - 
mandelskorpor och 
småkakor”, Annika 
Sternö Anderberg 
(övers.), Frida 
Anderberg (övers.), 
Globe Förlaget 

”Same same but 
different - mat på 
mitt vis”, Mange B. 
Bauer, Books on 
Demand

”LCHF-kokboken - 
ät dig ner i vikt!”, 
Sten Sture 
Skaldeman, 
Norstedts 

”Stora boken om 
bakning - doften av 
nybakat!”, Sigrid 
Fugl, Anne 
Skovgaard-
Petersen, Norstedts

”Sophies mat - 20 
stämningsfulla 
middagar plus tips 
& trix du behöver 
för att göra köket 
lite bättre och lite 
snyggare”, Sophie 
Berlin, Norstedts 

"LCHF 
vardagskokbok - 
många goda 
vardagsrätter, 
soppor, matlådor 
och efterrätter”, 
Katarina Wikholm, 
Per Wikholm, 
Optimal  Förlag

”Sockerchock - 
vinnare av Hela 
Sverige bakar 
2012”, Christina 
Gyllner, Sjuan (tv-
kanal), TV4-
gruppen, Bonnier 
Fakta i samarbete 
med ovan kanaler

”Suveräna Succéer 
- en kokbok med
extra allt!”, Sonja
Bock, Tina
Scheftelowitz,
Norstedts

"Lätt mätt - recept 
för alla tillfällen, de 
passar oavsett om 
du vill räkna 
ProPoints värde 
eller ej”, Erik Poser, 
Insa 
Weisspfenning, 
Ingrid Palm 
(medarb.), 
Viktväktarna 

”Så bakar du bröd - 
steg för steg till 
lyckade bröd och 
bakverk”, 
Emmanuel 
Hadjiandreou, 
Marita Palm 
(övers.), Tukan 
förlag

”Skåpmat - recept 
och redskap som 
förgyller din 
matlagning”, Ulrika 
Forssell, Ulrika 
Wassén, Andina 
Förlag

”Meny - gastric 
bypass”, Marie 
Odin, Bariatric 
center

”Sura degar, söta 
bröd - bakhantverk 
med Jan Hedh”, 
Jan Hedh, Ulla 
Rosander, 
Norstedts 

”Skippa nudlarna - 
billigt och gott! - 
nyttiga recept för 
fattiga studenter 
och andra hungrigt 
intresserade”, Sally 
Jönsson, Vulkan

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Mat i väntans 
tider”, Paula Frösell, 
ICVE Production

”Söta & matiga 
muffins”, Sacha 
Maris, Tove 
Jansson Borglund 
(övers.), Tukan 
förlag

”Sommar med 
systrarna von 
Sydow - syndigt 
gott för vardag och 
fest”, Ebba Kleberg 
von Sydow, Amy 
von Sydow Green, 
Katja Palmdahl, ICA 
bokförlag

”Näringsrik & 
naturlig LCHF - 6 
veckomenyer för 
viktminskning och 
bättre hälsa”, Klara 
Dessert, Norstedts 

"Sweet dreams - 
tårtor, kakor och 
annat drömgott”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag  
AB

"Så rätt! - konsten 
att koka soppa på 
en spik”, Kerstin 
Landström, Kerstin 
Landström 

”Naughty forties, 
fab fifties - ät dig 
ned i vikt och upp i 
form”, Cathrine 
Schück, Zara 
Doublet, Optimal  
Förlag

”Sju sorters 
sommarkakor”, 
Cecilia Vikbladh, 
ICA bokförlag 

”Smaklexikon - 
kombinationer, 
recept och idéer för 
kreativ matlagning”, 
Niki Segnit, ICA  
bokförlag

”Platt mage på 28 
dagar - ät rätt, träna 
smart, var snäll mot 
dig själv”, Martin 
Kreutzer, (recept) 
Anne Larsen, 
Madeleine Lindman 
(övers.), Bonnier 
Publikations A/S

”Stickcafé - kakor, 
bullar och tårtor att 
virka och baka”, 
Carine Johansson, 
Anna Braw (red.), 
Bokförlaget Libris 

”Soppor för 4 
årstider - med 
tillbehören som gör 
soppan till en hel 
måltid”, Anna 
Sjögren, ICA 
bokförlag 

”Riktiga män äter 
sallad - mat som får 
dig att må bra och 
leva länge”, Mai-Lis 
Hellénius, KC 
Wallberg (recept), 
Mia Gahne 
(intervjuer), ICA 
bokförlag 

”Whoopie pies - 
läckra bakverk för 
alla tillfällen”, 
Angela Drake, 
Cecilia Falk 
(övers.), Love Food 

"Sveriges 
mästerkock - 
MasterChef 2012 - 
14 deltagare, de 
bästa recepten”, 
Alexandra Lidén 
(red.), Anna 
Schedin (red.), 
Bonnier Fakta 

”Snabbt ner i vikt 
med LCHF - enkelt 
och supergott - 43 
mättande och 
läckra recept”, 
Ulrika Davidsson, 
Må bra

”Whoopies! - 
Ljuvliga bakverk 
med tradition”, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB 

”Smultronboda”, 
Eva Johansson, 
Position förlag

"Snabbt & lätt med 
Viktväktarna”, Karin 
Nileskog, Ingrid 
Palm, Anders 
Tegnér, Bokförlaget 
Semic

"1001 cupcakes, 
kakor och andra 
förföriska 
frestelser”, Susanne 
Tee, Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Doe Mena-Berlin 
(övers.), Parakit

”Tapas på svenska”, 
Helena Neraal, 
Jeanette Foureaux 
(övers.), Catti 
Broqvist (övers.), 
ICA bokförlag 

”Svenska klassiker 
utan ägg och 
mjölk”, Karolina 
Tegelaar, Kakofoni 
HB

”Ännu mera halv 
åtta hos mig - 
kokboken”, Tove 
Nilsson 
(medarbetare), 
Bonnier Fakta 

"Sött och annat 
gott! - det goda 
LCHF-baket”, Katrin 
Zytomierska, Lind & 
Co

”Ät Mera Gröt”, Eva 
Levin, 
Scandinaviaform

”Vårt nordiska kök - 
mat med smala 
förtecken”, Fia 
Arosenius, 
Viktväktarna

”1001 grytor, 
gratänger och 
soppor”,Lottie 
Eriksson (övers.), 
Tukan förlag 

”Viktcoach för män”, 
Ulrika Davidsson, 
Malin Schulz, ICA 
bokförlag

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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À la carte Kokböcker 
skrivna av kockar, där 
recepten anpassats till 
icke-professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Bonnier fakta 
presenterar Sigrids 
kök”, Sigrid Bárány, 
Bonnier Fakta

”Baka, baka liten 
kalaskaka - med 
steg-för-steg-
instruktioner för hur 
du bakar och 
dekorerar”, Abigail 
Wheatley, Marie 
Helleday Ekwurtzel 
(övers.), Tukan 
förlag

”Allt i en form - 
bästa bjudrätterna, 
104 samlade 
recept”, Mitt kök, 
Expressen 

”Angelas känsla för 
glass”, Angela 
Rindehag, 
Menoform AB

"Allt om smoothies, 
shakes och juicer - 
de 100 bästa 
recepten”, Wendy 
Sweetser, Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tukan förlag

"Al dente - italiensk 
matlagning på 
riktigt”, Samantha 
Santambrogio-
Öberg, Norstedts

”Arla köket söndag - 
recept på en skön 
dag - 50 utvalda 
recept ur Arla köket 
söndag”, Arla 
Foods, Arla köket, 
Harlequin

"Allt om 5:2-dieten - 
140 recept för 
snabb 
viktminskning och 
ett längre liv”, 
Jaqueline 
Whitehart, Ander 
Hansson (övers.), 
Susanna Kumlien 
(övers.), Helen 
Larsson (övers.), 
Norstedts 

”Mästerkockens 
seniormat”, (red.), 
Micasa fastigheter 

”Flippin’ burgers - 
hamburgare från 
grunden”, Jon 
Widegren, Natur 
och Kultur

”Allting gott och 
alldeles för mycket”, 
Edward Blom, 
Norstedts 

"Allt om mat och 
vin”, Gunilla 
Hultgren Karell, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Norstedts 

”Alla sorters kakor - 
från småkakor till 
kondisfint”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic 

"Den lilla boken om 
Ketchup”, Sabine 
Revaud, Legind

”Bohuslänska 
gårdsbutiker och 
kaféer - innehåller 
recept från alla 
gårdar & kaféer”, 
Ann-Kristin Lindh, 
Isaberg förlag

"Allt i en gryta”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Blå fisk - hållbara 
recept för dig som 
älskar hav”, 
Svenska 
juniorkocklandslage
t, Marine 
Stewardship 
Council 

”Båtbyggarhustruns 
bästa”, Sirpa Kärki, 
Sirpa Kärki 

”Bonniers 
vegetariska 
kokbok”, Cecilia 
Lundin (red.), Ulla 
Karlström (red.), 
Bonnier Fakta 

”An early meal - a 
viking age 
cookbook & culinary 
odyssey”, Daniel 
Serra, Hanna 
Tunberg, 
Chronocopia 
Publishing

”Carl Jans klassiker - 
mer än en kokbok”, 
Carl Jan Granqvist, 
Stefan Hedlund, 
Christer Hanefalk, 
Logografia Libris 

”Baka, baka, liten 
chokladkaka”, Fiona 
Patchett, Marie 
Helleday Ekwurtzel 
(övers.), Tukan 
förlag

"Fira med Maria 
Montazami”, Maria 
Montazami, Ulf 
Elfving, ICA 
bokförlag 

”Choklad - en 
samling med läckra 
recept”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon 

”Anna skippers 
smoothies & 
drinkar”, Anna 
Skipper, Anna 
Skipper BV förlag. 

”Det goda 
sovjetiska köket - 
minnen, mat och 
längtan”, Anya von 
Bremzen, Hans-
Jacob Nilsson 
(övers.), Åsa 
Jonason (övers.), 
2244

”Allt om matlagning 
- från nybörjare till
mästerkock:
[grundläggande
tekniker, steg för
steg-instruktioner,
350 recept]”, Günter
Beer, Patrik Jaros
(medförf.), Cecilia
Falk (övers.),
Katarina Falk
(övers.), Christian
Thurban (övers.),
Love Food

"Baka GI-smart & 
smalt - 46 
supergoda recept - 
bullar, kakor, tårtor, 
festbröd, grovbröd, 
frallor, skorpor”, 
Marie Tegnér, Må 
bra

”Täby Enskildas 
nya kokbok - 
passion för 
skolmat!”, Tobias 
Bentley, Henrik 
Forsell, Täby 
enskilda 
gymnasium 

”Kosters trädgårdar 
- historien,
odlingen, maten”,
Helena von
Bothmer, Stefan
von Bothmer, Anna
Bengtsson (recept),
Infobooks

”Food for thought - 
en matnyttig 
livstilsbok + 150 
recept”, Blueberry, 
Ulrika Holm, Bladh 
by Bladh 

”Bekväma 
snapsboken- nya 
visor, 
smaksättningar, 
tilltugg”, Olle 
Hagman, A-Script 

"Allt om cupcakes, 
whoopies och 
cakepops - de 100 
bästa recepten”, 
Wendy Sweetser, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

"Den lilla boken om 
Chamallows”, Lene 
Knudsen, Ann 
Fridén (övers.), 
Legind

"En bit Racken - 
kulinariska strövtåg 
i Rackenmålarnas 
fotspår”, Lena 
Sewall, Votum & 
Gullers Förlag

”Förädling av bär, 
frukt & grönsaker - 
en handbok i 
mathantverk”, 
Viktoria Vestun

”Den missförstådda 
gäddan”, Lars O. 
Lagerqvist, Nils 
Åberg, Vincent 

"Det goda lifvets 
recept - Karlsfälts 
Gård”, Erik O. R. 
Bengtsson

”Grön magi från det 
galna sexiga köket - 
150 förföriska 
vegorecept”, Kris 
Carr, Chad Sarno 
(medförf.), Marit 
Mossbäck (övers.), 
Soulfoods 
Publishing 

”Vikingatida 
köksredskap - köket 
under yngre 
järnåldern - 
samlingsplats och 
kunskapsöverförare 
- råvaror & recept”,
Mari Wickerts,
Sällskapet
Vikingatida skepp

”Edin Dzemat”, Edin 
Dzemat, Kosta förlag

”Barnens egen 
matbok”, Lena 
Göransson, Kristina 
Franzén, Kakor & 
Monster 

”Fixa julen - 
proffsens bästa tips 
för en lyckad jul”, 
Liselotte Forslin och 
sex andra, ICA 
Bokförlag 

"Choklad & praliner 
- förföriskt goda
praliner, kakor,
tårtor, cupcakes &
motser”, Eliq
Maranik, Grenadine
Bokförlag AB

”Juice power and 
detox”, Renée 
Voltaire, Renée 
Voltaire AB 

”Fransk bistro - 
rustik, klassiker, 
enkla rätter, ost, 
dryck, desserter, 
menyförslag”, Maria 
Zihammou, 
Bokförlaget Semic 

”Höstmat från Arla 
köket”, Catarina 
Molin Österlund 
(red.), Ylva 
Bergqvist (red.), 
(text) Annika 
Edestrand, Arla 
Köket, Bonnier 
Fakta 

”Baka bröd med 
LCHF - utan gluten, 
jäst & socker”, 
Mariann Andersson, 
Bonnier Fakta

”Mer om livet och 
smakerna på 
Smultrongården”, 
Eva Eriksson, 
Votum 

”Fotbollskokboken 2 
x 45 - 45 magiska 
matcher och 45 
matchande recept”. 
Riki Simic, 
Telegram förlag

”Håkan Larssons 
lördagskväll med 
mat och vin”, Håkan 
Larsson, Bonnier 
Fakta 

”Bakglädje - för 
livets alla söta 
stunder”, Hanna 
Widuss, Nomen 

"Den lilla boken om 
M&M’s”, Claire 
Guignot, Per-Olof 
Staberg (övers.), 
Legind

”Grosshandlarens 
kokbok - 
husmanskost och 
helgdagsmat från 
Marholmen”, Erik 
Eje Almqvist, 
Raffaello di Schiena 
(red.), Premiss

”Grilla - med 
bröderna Timell”, 
Martin Timell, 
Anders Timell, 
Bonnier Fakta 

"Den inre resan - en 
kokbok om 
matlagning med 
inälvor”, Charlotte 
Birnbaum, Ersatz

”Enkel & god mat”, 
Nybörjarkocken UF, 
Nomen 

"Grön mat - 
vegetarisk varje dag 
från River Cottage”, 
Hugh Fearnley-
Whittingstall, Per 
Johan Hasselqvist 
(övers.), 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Eriks såser och 
favoritrecept - från 
restauratör till fabrikör”, 
Erik Lallerstedt, Jan 
Gradvall (text), ICA 
bokförlag 

”Elsa bakar muffins 
- recept- och
faktabok”, Lucy
Neale, Marit
Messing (övers.),
Rebus

”Första hjälpen vid 
akut julsug”, Eva 
Levin, Scandinavia 
form

”Desserter - en 
samling med läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök Skärham 
(övers.), Parragon 

”Lilla juiceboken - 
fruktiga, syrliga, 
matiga och gröna 
drycker för hela 
familjen”, (red.), ICA 
bokförlag

”Hamburgare och 
texmex”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic 

”Imponera i köket - 
kokbok för 
nybörjare”, Sam 
Stern, Pagina 
Förlags AB

”Diabetesköket - 
recept för 
smaklökar och 
blodvärden”, Gunilla 
Willsteen, Belfrage 

”Välkommen till 
restaurang Laholms 
kommun”, 
Casandra Hellberg, 
Agnes Björkman, 
Laholms kommun 

”Glass åt 
alla!” (veganglass), 
Rasmus klockljung, 
Djurens rätt

"Kockarnas vin - 
kombinera vin och 
mat med några av 
Sveriges främsta 
kockar”, Anna 
Bylund (medarb.), 
Marco Bauden 
(medarb.), 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Bullfest”, Göran 
Söderin, Sofie 
Söderin, ICA 
bokförlag 

"Den lilla boken om 
Mars”, Ilona 
Chovancova, Ann 
Fridén (övers.), 
Legind

”Gunnel 
Götessdotters 
skånska kokbok - 
skånska recept D. 
2”, Gunnel 
Götesdotter, Gunnel 
Götedotter

"Grilla med Niklas”, 
Niklas Ekstedt, 
Tukan förlag

”Kyckling - en 
samling med läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök Skärhalm 
(övers.), Parragon

”Edfeldts favoriter - 
recept och minnen”, 
Eva Edfeldt

”Govindas bästa - 
vegetarisk kokbok”, 
Marita Gegerfelt 
Nordgren, 
Bhaktivedanta Book 
Trust 

”Eva-Lotts kök”; Eva-
Lott Långberg, 
Susanne Jobs, Jobs 
kulturbyrå 

”Galet god mat med 
Nassim Al Fakir”, 
Nassim Al Fakir, 
The Bearded Baby 

”Jul mat & bak - 85 
recept & tips!”, 
Susanne B. Olsson 
(red.), Året runt/ 
Aller Media 

”Enkelt och gott 
med choklad - 109 
samlade recept - 
tårtor & bakverk, 
muffins & kakor, 
godis & glass - en 
kokbok från Mitt 
kök”, (red), Mitt kök, 
Expressen

”Smoothies för 
barn” (2. utg.), Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Italia - guide till det 
bästa av det 
godaste”, Bo 
Hagström, ICA 
bokförlag 

”Matmolekyler - 
kokbok för 
nyfikna” (pocketutg.
), Lisa Förare 
Winbladh, Malin 
Sandström, Ponto 
pocket

"Den nya GI-
metoden - med GB 
för bättre resultat!”, 
Ola Lauritzson, 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag 

”Vollmers”, Sara 
Berg, Ivrig 

”Junk food - på 
riktigt!”, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

”Öl & mat - recept, 
reportage, 
mikrobryggerier”, 
Cecilia Björk Tengå, 
Lind & Co

”Bagarnas bästa 
bröd och bakverk”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

"Den lilla boken om 
Nutella”, Sandra 
Mahut, Per-Olof 
Staberg (övers.), 
Legind

”Har du lust till mat? 
- tretton stiftsgårdar
bjuder in”, Svenska
kyrkans stifts- och
konferensgårdar

"Grilla med 
stjärnorna - 101 
bästa recepten”, 
(red.), Expressen

”Kött - chef de 
partie - direkt från 
proffsköket”, 
Professional 
Secrets, 
Professional 
Secrets

”Familjens stora 
receptskatt - nu fler 
än 700 
favoritrecept”, Eva 
Ljungren, 
Bokförlaget Semic 

"Green - gröna 
smaker för 
barnfamilj”, 
Johanna Kalén 
Ståhl, Puré Health 

”Fågel, fisk & grönt”, 
Karin Fransson, Anna 
K. Sjögren,  Norstedts

"Glass för barn”, 
Elig Maranik, Eva 
Stjerne (red.), 
Emma Johansson, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Julmat med 
stjärnorna - 102 nya 
och klassiska 
recept - en kokbok 
från Mitt kök”, Mitt 
kök, Expressen

”Glasspinnar - glass 
du kan göra utan 
glassmaskin”; 
Thomas Feller, 
Tove Janson 
Borglund (övers.), 
Tukan förlag

”Italienska för 
nybörjare”, Marco 
Manieri, ICA 
bokförlag 

”Vintermat från Arla 
köket”, Catarina 
Molin Österlund 
(red.), Ylva 
Bergqvist (red.), 
Annika Edestrand 
(text), Arla köket, 
Bonnier Fakta 

”Diabeteskokboken 
- fakta och recept
för veckans alla
måltider”, Kristina
Andersson, Berit
Paulsson, ICA
bokförlag

”Lycklig i alla sina 
dagar”, Lena 
Mölder, LUX 

"Baka - lite 
glammigare, lite 
roligare”, Josephine 
Palm, ICA bokförlag 

"Den lilla boken om 
Smarties”, Èmelie 
Guelpa, Per-Olof 
Staberg (övers.), 
Legind

”Kokbok sydöst”, 
Karl Håkan Dondor 
Jönsson, Jonas Pär 
Göran Olsson, 
Kokkonst Sydöst 

”Hur du lyckas med 
grillat”, Mattias 
Larsson, Katarina 
Danielsson 
(medarb.), Mat & 
Vänner Förlag

”Katjas kantareller”, 
Katja Palmdahl, 
Andina förlag

"Food junkie - livet, 
maten, döden”, 
Mons Kallentoft, 
Bokförlaget Forum

”Hirams gröna 
kokbok - 
vegetariska recept”, 
Märit Huldt, Milena 
Bergquist, Natur 
och Kultur 

”Herr Wilkinsons 
favoritgrönskaer - en 
kokbok som hyllar 
säsongerna - en grön 
kokbok där kött och fisk 
är tillbehör”, Matt 
Wilkinson, Per Johan 
Hasselqvist (övers.), 
Norstedts 

”Hugo lagar 
pannkakor - recept- 
och faktabok”, Lucy 
Neale, Marit 
Messing (övers.), 
Rebus 

”Ljuva sommartid - 
18 kompletta 
festmenyer med 
120 av de allra 
bästa 
sommarrecepten ur 
Allt om mat”, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Allt om mat, 
Norstedts

"Glass & milkshake 
- enkla, goda och
svalkande”, Linda
Doeser, Sandra
Medin (övers.),
Love Food

”Koreanska köket”, 
Moon Sung-Sil, 
Sang Yong Park 
(red.), Hyun-ok Kim 
(övers.), The 
Association of 
Korean Residents 
in Europe (Wien)

"Vår kokbok”, (26. 
uppl. - omarb. och 
uppdaterad), Sara 
Begner (red.), 
Norstedts

"En glutenfri jul”, 
Izabelle Hansen 
Leandersson, 
Josefine Narvelid, 
Norlén & Slottner 

”Leva med yoga by 
Yogayama”, Sara 
Granström 
Thorsson, Klara 
Lindahl (recept), 
Yogayama

”Baka cupcakes”, 
Nancy Lambert, 
Sabina Söderlund 
(övers.), Penny Girl 

”Glass”, (övers., 
Nederländska), 
Elisabeth 
Johansson, 
Karaktär (Uithoorn)

”Landskrona ur 
kulinarisk synvinkel 
- medborgarnas
kokbok -
Landskronabornas
bästa recept -
smaklig måltid!”,
Omtanke
Landskrona

”Kockarnas 
grillbok”, (red.), 
Norstedts 

”Kalasgott med 
kyckling - 102 
samlade recept - 
grillat, enkelt & 
snabbt, festligt - en 
kokbok från Mitt 
kök”, Mitt kök, 
Expressen 

”Favorit recept”, 
Lillemor Pettersson, 
Lillemor Pettersson

”Lisens gröna värld 
- enkla recept och
huskurer med
växter från
naturen”, Lisen
Sundgren,
Norstedts

”Hemma hos Melker på 
landet”, Melker 
Andersson, Ylva 
Hedenquist (red.), The 
Bearded Lady 

"Kokboken - 100 
inspirerande recept 
för stora och små”, 
Ella’s Kitchen, Judy 
Barratt (red.), 
Katarina Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

”Mannerströms jul - 
med 100 recept på 
den godaste 
julmaten”, Leif 
Mannerström, Karl-
Magnus Edberg, 
Katja Palmdahl, 
Norstedts 

"Glass - hemgjord 
glass, sorbet, 
granité och 
glasspinnar”, Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Laga kryddigt - 
etiopisk & 
eritreansk mat för 
svenska kök”, 
Gennet Awalom, 
Books on Demand

”Friendly bread - 
baka glutenfritt - 
från baguette till 
brownie”, Karin 
Moberg, Oscar 
Målevik, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Maten är min 
medicin - ayruveda i 
ditt kök”, Janesh 
Vaida, Elin Qvick, 
Malin Barrling, Mia 
Elmlund, Norstedts 

”Bake my day”, 
Mattias 
Kristiansson, ICA 
bokförlag 

"Kosters trädgårdar 
- historien,
dyrkingen,
maten” (övers.,
Norska), Helena
von Bothmer,
Stefan von
Bothmer,  Anna
Bengtsson (rec.),
Infobooks

”Mellan himmel och 
hav - en kokbok 
från 
Ulebergshamn”, 
Kerstin Wallin, 
Warne Förlag AB

”Lergrytor & 
långkok” (2. uppl.), 
Frederik Zäll, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Korvglädje - recept 
och berättelser från 
Korvakademien”, 
Maud Lindbkå 
(red.), 
Korvakademien

”Gatans mat - en 
kokbok till förmån 
för hemlösa”, John 
Arthur Ekbert, 
Magnus Hansson 

"Maten på 
Masegården - 
recept från vårt 
vegetariska kök”, 
Carolina Welin, 
Lovisa Malmqvist, 
MOW publishing/
Masesgården

"Mitt matrike”, K. C. 
Wallberg, A  Piece of 
Soul Production 

"Laga barnmat - 
nyttigt, hemlagat, 
gott, mat för barn 
mellan 6 och 18 
månader”, Lisa 
Barnes, Lars 
Ahlström (övers.), 
Hälsoförlaget / 
Stevali 

”Morberg firar jul”, 
Per Morberg, 
Bonnier Fakta 

”Himmelskt gott - 
desserter för 
sötsugna”, Skye 
Craig, Lyndel Miller, 
Eva Andersson 
(övers.), Norstedts

”Läckert - en 
illustrerad resa med 
minnen, 
favoritrecept och 
fakta”, Gunnel 
Atlestam, Tropsa

”Fira med Itrim - 
lätta recept med 
handflatemetoden”, 
Irim, Anna Gidgård, 
Itrim 

”Mitt liv på landet - 
fyra årstider”, Anne-
Charlotte 
Andersson, Andina 

”Bergs konditori på 
Marstrand”, Monika 
Ahlberg, Michael 
Stensjö, Lind & Co 

"Kokbok för unga 
mästerkockar - 
läckra recept att 
laga själv! - över 40 
läckra recept att 
laga själv! - enkla 
och tydliga 
instruktioner - 
speciellt för killar!”, 
(red.), Maria 
Lundahl (övers.), 
Karrusel

"Mat med omtanke 
- gemenskap kring
bordet på Helsjön”,
Ann-Marie
Hjortzberg-
Nordlund, Helsjön
folkhögskola

”Långkok”, Jens 
Linder, Bonnier 
Fakta 

”Lamm är gott”, 
Samuel Wallin, 
Samuel Wallin

”Hamburger 
gourmet”, David 
Japy, Élodie 
Ramboud, Victor 
Garnier, Blend 
restaurang 
(medarb.), Pagina 
Förlags AB

”Slottsträdgården 
Ulriksdal - grön mat 
och njutning från 
trädgårdscaféet”, 
Katarina Nordgren, 
Bokförlags Semic  
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”Middag på 15 minuter 
- läcker, nyttig mat på
en kvart”, Jamie Oliver,
Gudrun Samuelsson
(övers.), Bonnier Fakta

”Lilla 
mästerkocken”, 
Gabi Kohwagner, 
Marie Helleday 
Ekwurtzel (övers.), 
Marit Messing 
(red.), Rebus 

”Syster Lycklig - lite 
av varje: inspiration, 
recept, pyssel, 
högtider”, Johanna 
Beijer, Tina Groth, 
Votum 

”Lördagsgodis”, 
Barbro Lönngren, 
Bokförlaget Semic 

”Matchmeny - en 
resa genom 
fotbollseuropa”, 
Göran Svensson, 
Daniel Winerö, 
Planum

”Fit with food - lite 
vego, lite raw, lite 
vanligt, alltid utan 
socker, smör & 
mjöl”, Ulrika 
Fallenius, Books on 
Demand 

”Maten är min 
medicin - Ayurveda 
i ditt kök”, Janesh 
Vaidya, Norstedts 

”Cupcakes - läckra, 
goda och enkla att 
baka”, Cecilia Falk 
(övers.), Love Food 

”My culinary 
kingdom” [Mitt 
matrike], KC 
Wallberg, Roger 
Tanner (övers.), A 
Piece of Soul 
Production. 

"Mitt liv som 
Bohusläns 
matmamma”, 
Barbro Östlund, 
Kaprifoldesign 

”Långsamma & 
snabba grytor - kött, 
kyckling, lamm, vilt, 
fisk, vegetariskt”, 
Mitt kök, 
Expressen. 

”Mannerströms 
fisk”, Leif 
Mannerström, Olle 
Ahnberg, Jesper 
Lindberg, Norstedts 

”Höganäs på ett 
fat”, 
Tornlyckeskolan, 
Tornlyckeskolan

”Vegetariska rätter - 
en samling läckra 
recept”, Ing-Marie 
Höök-Skärham 
(övers.), Parragon

”Mias bästa - smakrika 
recept”, Mia Gahne, TT 
Nyhetsbyrå 

"Min första bakbok”, 
Martin Svensson, 
Känguru 

”Vintageparty - 
fyndiga tips för 
flärdfulla fester”, 
Linda Hansson, 
Norsteds

”Lomelinos glass”, 
Linda Lomelino, 
Bonnier Fakta 

”Medelhavets kök - 
en samling med 
läckra recept” (Ny 
utg.), Theresa 
Månsson (övers.), 
Parragon 

”Grillmat LCHF - 80 
njutbara recept på 
fisk, fågel, kött, 
marinader, såser 
och tillbehör”, 
Birgitta Höglund, 
Optimal Förlag

”Odla och äta - en 
receptbok från 
Kvarndala”, Anna 
Andréasson, 
Trädgårdscirkeln, 
Kvarndala 
Kulturhistoriska 
Förening, 
ArchaeoGarden

”Cupcakes”, Peggy 
Porschen, Cecilia 
Falk (övers.), Tukan 
förlag

"Min sagolika 
bakbok”, (red.). 
Maria Lundahl 
(övers.), Karrusel 

”Osby - a taste of 
tomorrow”, Erling 
Karlsson, Erling 
Karlsson

”Sylta & safta - 107 
samlade recept”. 
(red.) Mitt kök / 
Expressen

”Morotsboken”, Mia 
Jameson, Kaj 
Olson, Jordnära 

”Hej Fredag - 
snabbt och gott för 
veckans bästa 
dag!”, Liselotte 
Forslin, Kakao 
Förlag

”Veggivore - med 
kärlek till grönt”, 
Cecilia Vikbladh, 
ICA bokförlag 

”Markus kokbok - 
plockmat, vardagslyx, 
söndagsmiddag, 
desserter” (Ny utg.), 
Markus Aujalay, The 
Bearded Lady 

”Min första kokbok - 
jag lär mig laga mat 
steg-för-steg- 100 
recept!”, Carrie 
Love (red.), Tukan 
förlag

”Lakrits - bakverk, 
godis, desserter, 
mat & dryck”, 
Elisabeth 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

”Pizza som i Italien 
- hur du bakar en
äkta pizza på
samma sätt som
familjerna i Neapel”,
Caterina Capotondi,
Capotondi skriver

”Grunden i tillagning 
av läkande kost 
utan t.ex. gluten 
kasein, laktos och 
socker”, Linda 
Liljefelt, Mitt nya liv 

”Raw life café 2013 
- sweets & greens”,
Emilia Drake, Raw
Life Festival,

”Donuts & munkar - 
60 enkla och läckra 
recept”, Rosie 
Reynolds, Eva 
Andreasson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Nutella - de 30 
bästa recepten”, 
(red.), Björn 
Sundgren (övers.), 
Legind

”Smaka på 
Småland”, Stina 
Algotson, 
Lenamarie 
Wikström, Votum 

”Ostron. Ja tack! - 
för dig som älskar 
eller vill veta mer 
om ostron - 
svenska ostron”, 
Mattias Palmgren, 
Peter Bjurling, 
Palmgren 
Artdirection  

”Kokihopbok”, 
Thomas Egge, 
Thomas Egge

”52 gröna 
måndagar - 
vegetarisk kokbok”, 
Eva Andersson, 
Stefan Gynge, 
Pagina Förlags AB

"Markus pasta” (Ny 
utg.), Markus Aujalay, 
The Bearded Lady

”Penny lagar mat”, 
Josephine A 
Andersson, AL 
Publishing 

”Lätt och lyxigt 
julgodis - knäck, 
kola, choklad, 
tryffel, marsipan - 
116 samlade 
recept, en kokbok 
från Mitt kök”, Mitt 
kök, Expressen 

"Pizza med kärlek”, 
Carin Hartelius, The 
Bearded Lady 

”Glutenfritt är gott - 
en bakbok för hela 
familjen”, Martin 
Svensson, Lind & 
Co 

”Stockholms 
skafferi - hitta ätbart 
i storstan”, Ann 
Eriksson, Martin 
Nauclér, Sigma

”Din bästa bakbok 
för alla tillfällen! - 
116 utvalda recept”, 
Christina Asplund, 
Caroline Hofberg, 
Kerstin Svensson, 
Hélène Mönnich 
Börjeson (red.), 
Egmont tidskrifter

”Pauls kök” (övers., 
Finska), Paul 
Svensson, Otava 
(Helsingfors)

"Smaker runt 
Sävsjö - en 
närproducerad 
smakupplevelse”, 
Ines Alic, Bosse 
Andersson, Sävsjö 
kommun 

”Pelle Holmbergs 
nya svampok - 
svampguide med 
recept, tips och 
råd!”, Pelle 
Holmberg, 
Bokförlaget Semic

”Kokbok för 
hästfolk”, Malin 
Möller, Ulrika 
Bengtsson, Hudson 
& Perry 

”Melker - i nöd och 
lust”, Melker 
Andersson, The 
Bearded Lady

”Popcorn! - 100 
originella recept på 
världens poppigaste 
snacks!”, Carol 
Beckerman, Sandra 
Medin (övers.), 
Tukan förlag

"Pluras spanska 
kokbok - Mallorca, 
Barcelona, 
Estocolmo” (2. 
uppl.), Plura 
Jonsson, Norstedts 

”Husmanskost - lätt 
& läckert med 
Viktväktarna”, Karin 
Nileskog, Ingrid 
Palm, Anders 
Tegnér, 
Viktväktarna, 
Bokförlaget Semic 

”Året med Ernst - 
två meter kärlek 
med mat, blommor, 
tankar och 
inredningstips”, 
Ernst Kirchsteiger, 
ICA bokförlaget 

”Englas skafferi - 
den första koppen 
kaffe, resorna & 
recepten”, Ola 
Hoelstad, Ingrid 
Hoelstad, Ingrid 
Hoelstad 

”Peace food - hur 
ett liv utan kött och 
mjölk läker kropp 
och själ - 30 
inspirerande 
veganrecept av 
Dorothea 
Neumayr”, 
Ruediger Dahlke, 
Pia Blomberg 
(övers.), Bloom 
Publishing

”Skånska 
Matupplevelser - 
med kärlek till de 
skånska smakerna”, 
Margareta Schildt-
Landgren, 
Bokförlagat Arena

”Taylors & Jones 
korvbok - stoppa 
och laga korv med 
smaker från hela 
världen”, Kerim 
Akkoc, Gareth 
Jones, Herman 
Rasmuson, David 
Taylor, Natur och 
Kultur 

”Lisens soppor”, 
Liselotte Forslin, 
Helena Åkesson 
Liedberg, Kakao 
Förlag

”Monikas menyer för 
alla årstider”; Monika 
Ahlberg, Norstedts 

”Polkaboken - söta 
recept för små och 
stora gottegrisar”, 
Linda Nydenmo, 
Fröken Finemang 
Förlag 

”Smaker i mitt hjärta 
- Korea möter väst”,
Jennie Walldén,
Bonnier Fakta

”Jills mat efter 
säsong - 100% 
matglädje, 
lågkolhydratkost, 
fritt från gluten”, Jill 
Wallentin Wollberg, 
Pagina Förlags AB

”Franska bakverk”, 
Mia Öhrn, Natur 
och Kultur

”Systrarna 
Eisenmans 
mingelmat” (övers., 
Engelska), Lisa 
Eisenman Frisk, 
Monica Eisenman, 
Skyhorse Pub (NY)

”Smaka på Sverige 
- en matresa med
gårdsbutikernas
bästa recept”,
Lillmemor Hvitfeldt,
Ordalaget Bokförlag
AB

”Magisk sommar - 
mat och härligheter 
med Hannah & 
Amanda”, Hannah 
Widell, Amanda 
Schulman, 
Norstedts 

”Nu bryter vi för lunch - 
Samanthas filmmat”, 
Samantha Larsen, 
Votum 

”Stikkinikkis ice 
pops - glass på 
pinne”, Nicole 
Emson, Natur och 
Kultur 

”Stefanos Italia - 
den stora italienska 
kokboken” (Ny, 
utök. uppl.), Stefano 
Catenacci, (text) 
Jan Nilsson, The 
Bearded Lady

”Kom i form på 30 
dagar - maten, 
motionen och 
motivationen”, Laila 
Bagge, Niclas 
Wahlgren (recept), 
Norstedts 

”Fias söta 
hemligheter - så 
lyckas du som 
hemmabagare”, 
Ann-Sofie Eriksson, 
Fontana media

”Safka Bättre 
vardagsmat”, 
Alexander och 
Hanna Gullichsen, 
Ramson Förlag

”Svensk ostkultur i 
recept och 
formspråk - ett arv 
att förvalta”, Martin 
Ragnar, Carlsson 
Bokförlag 

”Mycket mera Halv 
åtta hos mig - 
kokbok nr 4”, (red.), 
Tove Nilsson 
(medarb.), Bonnier 
Fakta 

”Pluras husman - en 
hyllning till maten jag 
älskar!” (2 uppl.), Plura 
Jonsson, Norstedts 

”Sött!” (2 uppl.), Allt 
om Mat, Norstedts

”Sushi - en bok med 
40 recept, en 
bambumatta, två 
par ätpinnar och två 
skålar”, Thomas 
Feller, Tove Janson 
Borglund (övers.), 
Tukan förlag

"Kom igång med 
LCHF på 14 dagar”, 
Lars-Erik Litsfeldt, 
Bonnier Fakta 

"Hem ljuva hem - 
100 läckra och 
lyxiga bakverk”, 
Tarek Malouf och 
bagarna på 
Hummingbird, 
Veronica 
Gottfridsson 
(övers.), Sofia 
Pettersson (övers.), 
Tukan förlag

”Skärgårdsmat med 
Salming”, Börje 
Salming, Liselott 
Forslin, Mia Gahne, 
ICA bokförlag 

”Matinspiration i 
vardagslivet med 
Karin i köket - bra 
mat - helt enkelt”, 
Karin Hedlund, 
Karins kost och 
sport 

”Soppa med tillbehör”, 
Monika Ahlberg, Lind & 
Co 

"The Food Traveler 
- (runt världen på
60 recept)”, Zvonko
Sokcic, Natur och
Kultur

”Kokboken - mycket 
gott med lite protein 
- en kokbok för alla
med PKU eller
andra medfödda
ämnesomsättningss
jukdomar som
behandlas med en
proteinreducerad
kost”, Elisabeth
Sjöqvist, Carina
Heidenborg,
Elisabeth Sjöqvist

”Hello Cupcake!”, 
Leila Lindholm, 
Walter and Books 

”Öland, mat, möten, 
miljöer”, Johan 
Martin, Magnus 
Bremefors 
(medförf.), Din Byrå 
Förlag

”Om jag var din 
hemmafru eller Hur 
man får en vardag 
att smaka som en 
lördag” (2. uppl.), 
Lotta Lundgren, 
Norstedts 

”Såser”, Tommy 
Myllymäki, Alf Tumble, 
Natur och Kultur 

”Trädgård & mat på 
italienska Rivieran - 
ören i Ligurien”, 
Paula Modig, 
Limone Media 

"LCHF för alla i 
familjen - Katrins 52 
godaste recept”, 
Katrin Zytomierska, 
Lind & Co

”Hemmets stora 
bakbok”, Norstedts 

”Pannkakeskolan”, 
Iréne Johansson, 
Anneli Tisell, Hatten 

”Tina - hur du enkelt 
lagar min allra godaste 
mat”, Tina Nordström, 
Bonnier Fakta 

”Texas BBQ - kött, 
rök och kärlek”, 
Jonas Cramby, 
Natur och Kultur

”LCHQ kokboken - 
lågkolhydratkost av 
högsta kvalitet”, 
Fredrik Paulún, 
Karoliina Paulún, 
Fitnessförlaget 

”Just sweet - 
Manuelas 
sötsaker”, Manuela 
Kjeilen, Ann 
Höydalsnes 
(medarb.), Marita 
Palm (övers.), 
Tukan förlag

”Pasta - en samling 
läckra recept”, 
Astrid Grönberg 
(övers.), Parragon 

À la carte Kokböcker 
skrivna av kockar, där 
recepten anpassats till 
icke-professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Två hungriga 
italienare tillbaka i 
Italien”, Antonio 
Carluccio, Gennaro 
Contaldo, Lottie 
Eriksson (övers.), 
Tukan förlag

"LCHF på riktigt - ät 
dig i form”, Monique 
le Roux Forslund, 
Optimal Förlag

”Jan Hedhs 
sommarfrestelser”; 
Jan Hedh, 
Norstedts 

”Recept för själen - 
16 församlingar, 29 
personer och 27 
recept”, Svenska 
kyrkan. Västerås 
stift

”Toskansk kokbok - 
recept och 
berättelser från 
matlagningskurser i 
Toscana”, 
Stephanie 
Alexander, Maggie 
Beer, Margareta 
Wilhelmi (övers.), 
H. F. Ullmann 
(Potsdam)

”Lev gott med 
LCHF och periodisk 
fasta”, Åse Falkman 
Fredrikson, Pagina 
Förlags AB 

”Kakpoesi - nyttiga 
kakor och kloka 
tankar”, Lena 
Brorsson Alminger, 
Votum 

”Sommarlätt - enkla 
recept för lata 
dagar”, Mia Gahne, 
ICA bokförlag 

”The Ingleby 
Kitchen”, C-G 
Watchtmeister 
(red.), Ingleby 
Farms & Forests

”LCHF hela livet! - 
en miljon menyer 
för hälsa och 
viktminskning”, 
Klara Desser, 
Norstedts 

”Kakminnen”, Anna 
Helldorff, Annaht 
förlag 

”Såser, röror och 
andra till- och 
grillbehör”, Jon 
Hansson. 
Bokförlaget Semic 

”Lätt att njuta! - med 
Shirley Clamp & 
Viktväktarna”, 
Shirley Clamp, Fia 
Arosenius 
Ahlanzberg, 
Viktväktarna, 
Bokförlaget Semic 

”Kladdkakor & 
cheesecakes - 105 
samlade recept”, 
(red.), Expressen

”Sommarmat - 52 
ljuvliga recept och 
mattips!”, Året runt, 
Susanne B. Olsson 
(red.), Aller media 

”Lugn mage med 
god mat - kokboken 
för dig med IBS”, 
Sofia Antonsson, 
Medvetet ätande 
förlag 

”Liten kaka - 
småkakor, pajer och 
andra söta 
bakverk”, Emelie 
Holm, Norstedts 

”Sparbanks 
personalens egen 
lilla receptbank”, 
Eijer Andersson, 
Sparbanken i 
Karlshamn 

"LCHF för varaktig 
viktminskning”, 
Anna Hallén, 
Bonnier Fakta 

”Minsta bakboken”, 
Johanna Westman, 
Svante Gandini, 
Rabén & Sjögren

”Svenska folkets 
favoritrecept - 100 
utvalda recept från 
kokaihop.se”, 
Josefin Oskarsson, 
Kristin Johansson 
(medförf.), Michael 
Krantz (medförf.), 
Kokaihop Media AB 

”Långkok för LCHF 
och paleo”, Birgitta 
Höglund, Optimal 
Förlag

”Makroner”, 
Philippe Mérel, Doe 
Mena-Berlin 
(övers.), Tukan 
förlag

”Semestermål - mat 
på semestern med 
recept från Lilla 
kråkans skafferi”, 
Elsa Lansing, 
Lisbergsbyn 
Kärralund

"Laga lätt med 5:2 - 
100 nyttiga, smala 
& enkla recept”, 
Tove Nilsson (red.), 
Bonnier Fakta 

”Makroner - läckra, 
lyxiga och 
oemotståndliga”, 
Angela Drake, 
Cecilia Falk 
(övers.), Parakit

”Tio lektioner i 
matlagning”, Lotta 
Lundgren, 
Wahlström & 
Widstrand 

”Muskelmat - en 
kokbok från Body”, 
Hannah Runsten, 
Egmont Tidskrifter 

”Muffins & kakor - 
en samling med 
läckra recept”, Ing-
Marie Höök-
Skärhalm (övers.), 
Parragon

”Vinterns goda - 
mat, bakat, sött”, 
Åsa Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Nytt bröd - baka 
gott utan gluten”, 
Jessica Frej, Maria 
Blohm, ICA 
bokförlag 

”Ninas konditori - 
små hemligheter, 
stora smaker”, Nina 
Johansson, Ninas 
konditori 

”Älskling, maten är 
klar! - 42 recept för 
kära”, Linn Larsson, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Paleo - naturlig 
mat & livsstil - en 
30-dagars
paleoutmaning, 30
heldagsmenyer, 84
goda och nyttiga
recept, kombinera
mat och träning”,
Åsa Söderberg,
Optimal Förlag

”Prinsesstårtor - 
och annat 
kalasenkelt att 
baka”, Emelie 
Hallbäck, 
Bokförlaget Semic 

”Solens hälsa - laga 
mat med olivolja 
och må bra”, Bo 
Hagström, Mai-Lis 
Hellenius, ICA 
bokförlag 

”Sött från förr”, 
Therésia Erneborg, 
Votum 

”Stora boken om 
5:2”, Kate Harrison, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Söta kakor - 
eftermiddagar på 
Café Tant Gredelin”, 
Jessica Jowilin, 
Kerstin Hermelin, 
Kakao Förlag

À la carte Kokböcker 
skrivna av kockar, där 
recepten anpassats till 
icke-professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Sockerdrömmen - 
glutenfri magi i 
köket”, Linda 
Klintefjord, Votum

"Söta frestelser från 
Primrose Bakery", 
Martha Swift, Lisa 
Thomas (medförf.), 
Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Tukan förlag

”Smilla bakar 
glutenfritt - 
favoritrecept och 
smarta tips”, Smilla 
Luuk, Rabén & 
Sjögren

”Sommarfest med 
bakat - 96 samlade 
recept”, (red.), 
Expressen

”Stenålderskost - 
paleo kokbok för 
moderna 
människor”, 
Thomas Rode 
Andersen, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB/Optimal 
Förlag

”United States of 
Cakes - bakverk 
och sötsaker från 
den amerikanska 
västkusten”; Roy 
Fares, Bonnier 
Fakta 

”Supermat - 
läkande mat från 
naturens hjärta”, 
John Opsahl, 
Karianne Lund 
(red.), Ulrika Junker 
Miranda (övers.), 
Superrnature förlag

”Världens bästa 
kladdkakor!”, Anette 
Rosvall, Emma 
Hamberg, 
Bokförlaget Semic 

”Stark i kropp och 
själ - träning, mat, 
inspiration”, Kristin 
Kaspersen, 
Fitnessförlaget 

”Ulrika Davidssons 
kokbok om 5:2 - allt 
om 5:2-dieten, 100 
kaloriberäknade 
recept”, Ulrika 
Davidsson, Tukan 
förlag

”Viktcoach för 
seniorer - GI-mat, 
träning & hälsa”, 
Ulrika Davidsson, 
Malin Schulz, ICA 
bokförlag 

”Vissa har andra 
utvägar - en kokbok 
bland annat -”, 
Maria Gylfe, 
Danderyds sjukhus

”Viktminskning med 
LCHF - så lyckas 
du” Åse Falkman 
Fredrikson, Optimal 
Förlag 

”Äta träna leva! -
enkla & goda 
recept, 
träningsprogram i 
tre steg, inre 
balans”, Kristina 
Andersson, Erika 
Kits Gölevik 
(medförf.), 
Fitnessförlaget

”17-dagarsdieten - 
snabb och 
bestående 
viktminskning”, Dr 
Mike Moreno, Eva 
Trägårdh (övers.), 
Bonnier Fakta

”5:2-dieten-
kokboken - 150 
recept för 
halvfasta”, Mimi 
Spencer, dr Sarah 
Schenker, Anna 
Olsson (övers.), 
Bonnier Fakta 

"5:2 kokboken - 
läckra recept på 
måltider med 100, 
200 eller 300 kcal”, 
Angela Dowden, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

À la carte Kokböcker 
skrivna av kockar, där 
recepten anpassats till 
icke-professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2014

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

”Glöd med Björn 
Frantzén - grillen, 
smaken, ölen”, 
Björn Frantzén 
Göran Lager, 
Bonnier Fakta 

”Adrians skafferi - 
familjens kokbok”, 
Veronica Larsson, 
Rubin

”Fest med systrarna 
von Sydow”, Ebba 
Kleberg von Sydow, 
Amy von Sydow 
Green, (recept: Amy 
+ Katja Palmdahl),
ICA bokförlag

”Choklad - 
frestelser för alla 
smaker”, (red.), 
Theresa Månsson 
(övers.), Parakit

”Gröna Smoothies - 
att göra hemma”, 
Fern Green, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Amir Kheirmand 
bjuder på världens 
bästa mat”, Amir 
Kheirmand, Bonnier 
Fakta ( i samarbete 
med TV4) 

”Bruksanvisning till 
matlagning”, Olaf 
Klein, Books on 
Demand

”Aromatdieten - äta 
bra, må bra, lev 
bra!”, Andrén 
Tycho, Books on 
Demand 

”Det är alltid roligast 
i köket”, Eva 
Josephson berättar 
om La Carotte och 
bjuder på en knippe 
recept”, Eva 
Josephson, 
Sterners Förlag

”Chez Bettys 
Provence”, Linus 
Ahlstedt, Mikael 
Gröndal, Jesper 
Kling, Natur och 
Kultur 

”Allting gott och 
alldeles för mycket”, 
Edward Blom, 
Gunilla Kinn Blom, 
Norstedts 

”BBQ - amerikansk 
barbecue, öl och 
bourbon”, Fredrik 
Zäll, Grenadine 
Bokförlag AB

”Bästa 
kladdkakorna” Mia 
Öhrn, Massolit

”Slajs - en rappa 
med bok om pizza - 
en musiksaga”, 
Kristoffer Malmsten, 
Dokument Press, 

”A taste of 
Värmland - the 
food, the 
environment. the 
people”, Åke 
Persson, Christoffer 
Schyman, ICA 
bokförlag 

”Beapmoe”, Gustaf 
Jillker, Berit Ellen 
Gaino Jåma, Slow 
Food Sápmi 

”G.R.I.L.L.A. som 
proffsen!” (2. uppl.), 
Jonas Borssén, 
Norstedts 

"Bra kött från nos till 
svans”, Gert 
Klötzke, Niclas 
Wahlström, Torsten 
Mörner, Bonnier 
Fakta 

”Bara bra mat! - 
enkla recept, tips 
och inspiration för 
alla”, Helena 
Langvall, Helén 
Sahlstrand, HS 

"Det gröna 
skafferiet”, Karoline 
Jönsson, Bonnier 
Fakta 

”En bok om kärlek - 
människor, möten 
och mat”, Sara 
Bergman, Footprint 
Production 

”Grönsaker - 
tillbehör och 
garnityr”, Tommy 
Myllymäki, Natur 
och Kultur

"Bra barnmat - laga 
allt från 
smakportioner till 
kompletta måltider”, 
Annabel Karmel, 
Christina Norrman 
(övers.), Tukan 
förlag

”Fredagsgourmet”, 
Ulla Karlström 
(red.), Cecilia 
Lundin (red.), Allt 
om mat, Norstedts 

”Chocolate treats - 
nyttigt och gott”, 
Kersti Liljeqvist 
Zebeda, Kersti 
Liljeqvist Zebeda

"Gröna juicer & 
smoothies - 
turboladdade 
kroppen med rå 
energi!”, Marlene 
Gustawson, Tukan 
förlag

”Afternoon tea & det 
bästa från 
Storbritannien - 
scones, marmelad, 
tårtor & andra 
klassiska 
godsaker”, Anette 
Rosvall, Printz 
Publishing 

”Bonniers kokbok”, 
Birgit Hemberg 
(red.), Fredrik 
Eriksson (red.), 
Anna Bergenström 
(medförf.), Bonnier 
Fakta 

"Bra mat vid typ 2-
diabetes”, Hannah 
Helgegren, Carina 
Trägårdh Tornhill, 
Gothia 
Fortbildningn

”Drakamöllans 
magi”, Ingalill 
Thorsell, Henrik 
Kern-Jespersen 
(medförf.), 
Drakamöllans förlag

”Country cooking - 
med Jill i Nashville”, 
Jill Johansson, 
Liselotte Forslin, 
Mia Gahne, 
Massolit 

”Håkan Larssons 
fredagskväll med 
mat och vin”, 
Bonnier Fakta 

”Bakboken - 100 
inspirerande recept 
för stora och små 
kockar - baka och 
laga mat i ugnen - 
the yellow one”, 
Judy Barratt (red.), 
Helen Larsson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Vegetariska 
receptförslag för din 
5:2-
diet” [elektronisk 
resurs], Stan Brick, 
Posiphone

De bedste LCHF-
opskrifter” (övers., 
danska), Klara 
Desser, Norstedts,

”Café Dalarna - 
recept och guide till 
47 caféer”, Håkan 
Olsén, Isaberg 
förlag

”Grillboken”, Allt om 
mat, Cecilia Lundin 
(red.), Malin 
Ottosson (text), 
Norstedts 

”Cheeselab - små, 
fina ostupplevelser - 
barplock, smårätter 
och pizzerias”, 
Roland Persson 
(medarb.), Arla 
Foods

”Det goda enkla - 
maten vi vill laga 
och äta”, Anna 
Bergenström, 
Fanny Bergenström 
(medförf.), Trio 
Förlag

”Ett år med 
växthuset”, Jessica 
Hoffman, Roos & 
Tegnér 

”Jägarsambons lilla 
röda”, Eva Wrange, 
B4 press

”Hemma hos Jamie 
- fyra årstider i
köket” (Ny utg.),
Jamie Oliver, Johan
Nilsson (övers.),
Bonnier Fakta

”Barnmatsboken - 
laga bra mat från 
början”, Monique le 
Roux Forslund, 
Pagina Förlags AB

”Guldkant på 
vardagen”, 
Margaretha 
Persson, Utblick 
media 

”Cheesecake - 60 
himmelskt goda 
desserter”, Hannah 
Miles, Ellinor 
Broman (övers.), 
Tukan förlag

”Gör din egen juice 
- fler än 90 läckra
recept som detoxar,
skyddar och ger
energi”, Erin Quon,
Briana Stockton,
Monika Andersson
(övers.), Tukan
förlag

"A taste of Europe”, 
Kågeskolan, Vulkan 

"Det godaste jag 
vet”, Lisa Förare 
Winbladh, ICA 
bokförlag 

”Bakut - bortom 
vete, mjölk och 
vanligt socker”, 
Kerstin Ehrnlund, 
Susanne Jansson, 
Visto 

”F12 - Fredsgatan 
12”, Danyel Couet, 
(Kortroman Cecilia 
Gyllenhammar), 
The Bearded Lady 

"Det vilda köket - 
mat från naturen 
året runt”, Rune 
Kalf-Hansen, Lisen 
Sundgren, Bonnier 
Fakta 

”Kombinera mat 
och vin - 15 kapitel 
om vin med 
matchande recept”, 
Jens Dolk & 
Liselotte Forslin, 
Kakao Förlag

”Baka - steg för 
steg”, Clara 
Lindström, 
Annakarin Nyberg, 
Rabén & Sjögren

"La cuisine 
suédoise - de la fika 
au fredagsmys”, 
Liselotte Forslin, 
Rikard Lagerberg, 
Svenska institutet 

”Farmors 
gotländska kakbok - 
kakor, bullar, bröd, 
efterrätter”, Linnea 
Ronström, Anna 
Ronström, Linnea 
Ronström

”Grilla för kärlekens 
skull”, Plura 
Jonsson, Norstedts 

”Fisk - chef de 
partie - direkt från 
proffsköket”, 
Professional 
Secrets, 
Professional 
Secrets/Opexi 

”Eva-Lotts kök - 
kärleken till 
mammas mat”, 
Eva-Lott Långberg, 
Eva Wikner-
Grahnström (red.), 
Eva-Lott Långberg 

”Grönsakskärlek - 
vegetariskt, 
alkaliskt, raw food”, 
Karin Haglund, Life 
Vision 

”Lena Junoff - 
primadonna från 
Hisingen - en 
biografisk kokbok”, 
Pontus Lundkvist, 
Bo Sjökvist, 
Kartago

”Kockens 
hemligheter”, Niklas 
Wikström, Nicotext 
AB

”Bamses 
mellanmålsbok”, 
Susanne Adolfsson, 
Runa Andéasson, 
Egmont Kids Media 

”Honungsjul - 
julmat, julbröd och 
julgodis”, Marita 
Delvert, Instant 
Books AB

"Choklad - praliner, 
godis & småkakor”, 
Eliq Maranik, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Hälsosmoothies - 
boosta din kropp 
med vitaminer, 
mineraler och 
antioxidanter”, Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Brasil! - det bästa 
brasilianska köket”, 
David Ponte, Lizzy 
Barber, Jamie 
Barber, David 
Rood, Cecilia Falk 
(övers.),Tukan 
förlag

"Den tekniske 
kockens 
experimentella 
kokbok - 117 
kemiska experiment 
i köket”, Per-Olof 
Hegg ( under 
medverkan av Jan 
Hedh och Anders 
Vendel), Jure 
Förlag AB

"Från 5:2 till 6:1 - 
gå ner, må bra, ät 
gott! - med 
kaloritabell”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget  Semic 

”Restaurant 2112 - 
twenty one twelve - 
a tale of meat and 
metal”, Mattias 
Lindeblad, Björn 
Gelotte (medförf.), 
Peter Iwers 
(medförf.), Kalla 
kulor förlag

”Fjällmat - 84 recept 
på lätt och energisk 
mat som håller för 
en veckas 
vandring”, Eric 
Tornblad, Calazo 
Förlag

”Soda, lemonad & 
snacks”, Tove 
Nilsson, Natur och 
Kultur 

”#Bakboken”, 
Alexandra Larsson, 
Bonnier Fakta (i 
samarbete med 
Sjuan och TV-4 
gruppen) 

"La cocina sueca - 
del fika viernes 
acogedor”, Liselotte 
Forslin, Rikard 
Lagerberg, Svenska 
institutet 

"Från raggarkorv till 
älgfilé - Värmland, 
Torsby, 
människorna, 
maten, skogen”, 
Camilla Classon, 
Sweet Street 
Design

”Grilla - maten, 
glöden och 
såserna”, Chris 
Schlesinger, John 
Willoughby, Cecilia 
Falk (övers.), Tukan 
förlag

”Insjöfisk - recept 
och kulturhistoria”, 
Gunilla Lindell, 
Ingvar Svanberg, 
Molin & Sorgenfrei 

”Efter plugget - en 
bok med de 10 
enklaste recepten 
för hungriga 
studenter”, Anna 
Tandrup, Anna 
Tandrup

"Gröna soppor & 
smoothie bowls - 90 
vegetariska recept - 
soppor, smoothie 
bowls, bröd, 
granola och snacks 
helt utan gluten, 
laktos och tillsatt 
socker”, Ola 
Lauritzson, Marlene 
Gustawson, Tukan 
förlag

”Matnostalgi - 1970 
till 2010 - rätter vi 
minns - och de vi 
helst vill glömma”, 
Joanna Drevinger, 
Bonnier pocket,

”Leifs utvalda”, Leif 
Mannerström, 
Norstedts 

”Hälsosam mat för 
barn”, Christina 
Leijonhufvud, 
Carina Trägårdh 
Tornhill, Gothia 
Fortbildning

”Julgott & pyssel”, 
Pocketogram 

"En liten bok om 
choklad”, Joanne 
Harris, Fran Warde, 
Eva Andreasson 
(övers.), Tukan 
förlag 

”Juicebaren - 85 
recept för bättre 
hälsa”, Sara Lewis, 
Ellinor Broman 
(övers.), Love Food 

"Den nya 
amerikanska maten 
- en resa genom
världens roligaste
matkultur”, Martin
Gelin, Emil
Arvidson, Natur och
Kultur

”Molekylär 
matlagning i ditt 
eget kök”, Josef 
Youssef, Sandra 
Medin (övers.), 
Tukan förlag

”Friendly food - mat 
utan gluten, socker 
och mjölk”, Hanna 
Göransson, 
Bokförlaget  Max 
Ström 

”Hälsohets, nej 
tack!”, Casandra 
Hallberg, Casandra 
Hallberg

”Bröd, bröd, bröd - 
recept, råd och 
genvägar”, Martin 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

"Magisk sommer - 
mad og andre 
sommerglaeder” (öv
ers., danska), 
Hanna Widell, 
Amanda Schulman, 
Norstedts

”Gunillas julbak - 
recept med tradition 
och känsla från 
norra Roslagen” 
Gunilla Ericsson, 
Gunilla Ericsson 

”Grilla med 
stjärnorna - 141 
recept ”, Mitt kök, 
Expressen

”Kräftboken - 
recept, tillbehör och 
historia”, Anna 
Bylund, Annika 
Mogensen, 
Susanna 
Mälarstedt, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Flexitarianens 
kokbok - mycket 
grönt, lite kött”, 
Eleonora von 
Essen, Tukan förlag

”Green kitchen 
stories - läckra 
vegetariska 
vardagsrecept”, 
David Frenkiel, 
Luise Vindahl, 
Norstedts 

”Matnostalgi - 1970 
till 2010 - rätter vi 
minns - och de vi 
helst vill glömma”, 
(ny utg.) Joanna 
Drevinger, Bonnier 
pocket,

"Laga smart med 
Jamie - köp klokt, 
laga med omsorg, 
släng mindre, laga 
bättre billigare, 120 
rätter”, Jamie 
Oliver, Thomas 
Andersson (övers.), 
Bonnier Fakta 

”Josses barnmat - 
med flera recept för 
hela familjen” (3. 
utök och bearb.),  
Josfine Haamer von 
Hofsten, Jure 
Förlag AB

"Julens söta - 93 
läckra recept”, 
Kristina  Palmenäs 
(red.), Hemmets 
veckotidning 

”Frozen yogurt”, 
Constance, Lorenzi, 
Mathilde Lorenzi, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Ljuvliga smoothies 
- en samling
oemotståndliga
fruktdrinkar”, (ny
utg.), Fia Nordström
(övers.), Parragon

”Från Donsökaka till 
Maklobe i 
Bergsjön”, Anna 
Cederberg Gerdrup, 
Joy Aramis förlag

”Gott utan socker - 
goda recept för 
osötade barn och 
kloka vuxna - 111 
enkla recept”, Bibbi 
Bonorden, 
Bokförlaget 
Baragott 

”Klaras kokbok - 
hajkmat på 
stormkök och över 
öppen eld”, Klara 
Lundskog, Catarina 
Schlager (red.), 
Scoutförlaget 

"Bröd från 
Brunkeberg bageri”, 
Heléne Johansson, 
Bonnier Fakta 

”Matiga 
sallader” (övers., 
Engleska), Caroline 
Hofberg, Nicholas 
Portice (övers.), 
Skyhorse Pub. (NY)

”Halländska 
gårdsbutiker & 
kaféer” (2. uppl.),  
Ann-Kristin Lindh, 
Isaberg förlag

”Konservera året 
runt”, Oded 
Schwartz, Björn 
Mattsson (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Köttbullsboken”, 
Cleas Grahn-Möller, 
Ralph Lindgren, 
Hans-Olov Öberg, 
Kalla kulor förlag

”Gröt & müsli”, Viola 
Adamsson, Massolit 

”Hello green - ett 
äventyr i växtriket - 
enkla och 
näringsrika recept 
med mycket smak”, 
Josefine Jäger, The 
Bearded Lady 

”Mästarnas 
menyer”, Leif 
Mannerström, Jan 
Hedh,Henrik 
Francke (text), 
Norstedts 

”Kerstin 
Frickadellert löser 
mumsiga 
mysterier”, Per-
Arne Olsson, 
Mogwai bokförlag

”Julens söta saker”, 
Therésia Erneborg, 
Votum & Gullers 
Förlag

”Godisboken - 
recept, nostalgi och 
historia”, Anna 
Bylund, Anna Emilia 
Lundgren, Annika 
Lyberg Mogensen, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Pressat - 170 juicer 
och smoothies” (Ny 
utg.), (red.) 
Francesca Newby, 
Margret Malone, 
Jane Lawson, 
Murdoch Books 
testkök, Anita 
Sandberg (övers.), 
Bonnier Fakta 

”Japansk mat på 
svenska”, Moé 
Takemura, Kakao 
Förlag

”Glutenfria 
kokboken - en 
grundkokbok med 
vardagsrätter, 
festmat och bakverk 
utan gluten”, (2. 
omarb. utg.), 
Elisabeth Ekstrand 
Hemmingsson, 
Massolit

”Lev som yoga girl!, 
Rachel Brathen, 
Åsa Karsberg 
(red.), Bonnier 
Fakta

”Bageri - grunderna 
som varje bagare 
måste kunna”, Lars 
Malmström, 
Sveriges bagare & 
konditorer, 
Informationsförlaget

”New Nordic kitchen 
- nature, flavors and
philosophy”,
Margareta Schildt-
Landgren, Charlotte
Merton (övers.) ,
Norstedts

”Ha'ru oäte? - Olga 
Vestmans recept 
som bygger på 
Ådalens och Höga 
Kustens råvaror och 
mattraditioner”, 
Olga Vestman, Olga 
Vestman

”Långkok” (ny utg.), 
Jens Linder, 
Bonnier Fakta 

”Mannerströms 
färs”, Leif 
Mannerström, Olle 
Ahnberg (medarb.), 
Norstedts 

”Gourmetburgare - 
hemligheten bakom 
den bästa 
hamburgaren”, 
Steve Burggraf, 
Guillaume Pagliano 
(medförf.), 
Alexandre 
Auriac,Anna Olsson 
(övers.) , Norstedts 

”Härligt hälsosam - 
ät medvetet med 
syra/bas-kontroll”, 
Natasha Corrett, 
Vicki Edgson, Aron 
Lamm (övers.), 
Bokförlaget 
Langenskiöld 

”Mackor - 100 
klassiska 
sandwichar från 
Reuben till Po’ boy”, 
Jonas Cramby, 
Natur och Kultur 

”Kokbok för tjejer”, 
Ina Nivald (red.), 
Kristina Björemark 
(övers.), 
Stabenfeldt

”Julgodis - knäck, 
kola, choklad, 
tryffel, marsipan, 
bakat - 113 recept 
att njuta av - en 
kokbok från Mitt 
kök, Mitt kök, 
Expressen

”Glad i choklad”, 
Anna Braw (red.), 
Bokförlaget Libris 

”101 Smoothies - 
underbara 
fruktdrinkar att njuta 
av!” (2., omarb. 
uppl.), Eliq Maranik, 
Stefan Lindström, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Kimchi och andra 
koreanska rätter”, 
Byunf-Hi Lim, 
Byung-Soon Lim, 
Arirang, Natur och 
Kultur 

”Glutenfritt - gott 
och enkelt”, 
Margareta Elding-
Pontén, Jure Förlag 
AB

”Mitt nya raw food 
kök - 250 recept 
som håller dig frisk 
och stark året runt”, 
Erica Palmcrantz 
Aziz, Massolit

”Birgittas bästa - 
favoritrecepten till 
det svenska fikat”, 
Birgitta Rasmusson, 
Lind & Co

”Simply Swedish - 
flavors for every 
season”, Margareta 
Schildt Landgren, 
Anita Shenoi 
(övers.), Kakao 
Förlag

”Kokbok från 
Sotenäs - recept 
typiska för 
Bohuslän av oss 
från Sotenäs 
kommun - av 
sotenäsbor med 
mat från då och nu”, 
Clas Andersson, 
Monica Pihl, 
Madeleine 
Lykkeberg, Sotenäs 
kommun, 
utbildningsnämnden 

”Morberg grillar”, 
(Ny utök. utg), Per 
Morberg, Bonnier 
Fakta 

”Mammas köttbullar 
och femtio andra 
färsrätter”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic 

”Goda middagar - 
recept för en perfekt 
avslutning på 
dagen”, Fia 
Nordström, Parakit

”Jävligt gott - bloody 
good vegetarian 
food”, Gustav 
Johansson, Owl 
Streets Publishing 

”Markus höst- och 
vintermat”, Markus 
Aujalay, The 
bearded lady 

”Laga puré med 
Bambino - 15 
recept, tips och 
inspiration med 
Bambino och Daniel 
Räms”, Daniel 
Räms, Bambino

”Julmat - 
adventsmyset, 
julbordet, 
desserterna, 
godiset - 123 läckra 
& juliga recept - en 
kokbok från Mitt 
kök, Mitt kök, 
Expressen

”Glass”, Eliq 
Maranik, Grenadine 
Bokförlag AB

”Köttbullar från hela 
världen - 60 recept 
från Italien, Japan, 
Ungern, Kina, 
Turkiet-”, Mikko 
Takala, Erika 
Pihlajaniemi 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

"Gott utan toast och 
gräddsås - recept 
för dig som vill äta 
mjöl- och mjölkfritt”, 
Nilla Enquist, Nilla 
Enquist 

"Mat för dig som 
tränar”, Niclas 
Ericsson, Camilla 
Porsman Reimhult, 
Norstedts  

”Bröd och kakor - 
baka utan gluten”, 
Mekto Ganic, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Smak på Värmland 
- maten, miljøet og
menneskene” (över
s., norska), Åke
Persson, Christoffer
Schyman, ICA
bokförlaget,

”Kakboken - 
Älvkarleby 150 år 
1863-2013”, David 
Lundström (red.), 
Urban Forsgren 
(red.), Älvkarleby 
kommun 

”Nyskördat - recept 
och metoder för att 
ta vara på frukt, bär, 
svamp och 
grönsaker”, Anna 
Sjögren, Ulla 
Karlström (red.), 
Cecilia Lundin 
(red.), Lina Eriksson 
(red.), Norstedts 

”Naturens skafferi”, 
Gertrud Edström, 
Vårt Skafferi 
Sverige 

"Gröt - med 
granola, sylt och 
andra tillbehör - 
recept, inspiration, 
historia”, Annika 
Nyberg Mogensen, 
Torbjörn Tenfält 
(medförf.), 
Ordalaget Bokförlag 
AB

"Min första 
vegetariska kokbok 
- 141 recept som
gör dig glad!”, Alice
Hart, Elsie
Formgren (övers.),
Sten Sundström
(övers.), Pagina
Förlags AB
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"Pluras kokbok - 
Provence, 
Kungsholmen, 
Koster”, Plura 
Jonsson, Norstedts 

"Tinas recept för 
unga kockar - vi 
fixar käket!”, Tina 
Nordström, Bonnier 
Fakta 

"Julens goda - steg 
för steg till en riktig 
god jul”, Milda 

”Glass! - 139 
svalkande recept - 
sorbet, semifreddo, 
smoothie, parfait - 
en kokbok från Mitt 
kök”, (red.), Mitt 
kök, Expressen

”Köttfärslimpa och 
baklava - recept 
från världens alla 
hörn”, Kyrkornas 
flyktrådgivning

”GI-Noll - för alla 
som vill äta sig 
friska och 
smala” (Omarb., 
aktualiserad 
version), Sten Sture 
Skaldeman, 
Bokverket

”Paulúns fastfood”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget 

”Cupcake - förgyll 
dagen med en 
cupcake” (Ny utg.), 
Angela Drake, 
Cecilia Falk 
(övers.), Parakit

”Survival in 
Samiland - cultural 
cookbook and 
stories after 
seasons in the 
Swedish 
mountains”, Karin 
Baer, Annica 
Grundström, Books 
on Demand

”Luondu lea mu 
gievkka = Naturen 
är mitt kök - den 
hälsosamma 
samiska 
matkulturen”; Greta 
Huuva, Ian Giles, 
Gunilla Blom 
Thomsen (övers.), 
Jenni Syrjala 
(övers.), Varda 

”Picklat & klart - 
från kimchi till 
plommon i 
madeira”, Pia Hall, 
Kakao Förlag

"På vandring bland 
örter”, Eva Olsson, 
Eva Olsson

”Inspirerande 
matlagning”, Anna 
Jakobsson, Anna 
Jakobsson

”Mera vego - mat 
för hela familjen”; 
Sara Ask, Lisa 
Bjärbo, Ordfront 
förlag

”Pulled pork och 
andra härliga 
långkok - stora 
kokboken från mitt 
kök”, Elisabeth 
Johansson, Mitt 
kök, Expressen

"Vi gör efterrätt!”, 
Johanna Westman, 
Lilla Piratförlaget 

”Middagsparty”, 
Hannah Widell, 
Amanda Schulman, 
Tukan förlag

”Holy Sweet - 
dessertdrottningarn
as hemligheter”, 
Christina Kokkalis, 
Linda Nielsen 
Wermeling, 
Norstedts

"Le menu, tack! - 
råvaror och rätter - 
recept och 
restauranger i 
Provence”, Staffan 
Heimerson, 
Frankofon

”Gott utan gluten - 
maträtter och 
bakverk för alla 
tillfällen”, 
Frédérique Jules, 
Jennifer Lepoutre, 
Mitsuru Yanase, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Raw fast food”, 
Vibeke Amdisen, 
Pia Blomgren 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Cupcakes & 
muffins”, Michael 
Brauner, Klaus 
Klaussen 
(medförf.), Corinna 
Weis, Anna Plewka 
(övers.), Stevali

"The Swedish 
kitchen - from fika 
to cosy friday”, 
Liselotte Forslin, 
Rikard Lagerberg, 
Svenska institutet

”Lagom svenskt - 
säsongernas bästa 
smaker”, Margareta 
Schildt Landgren, 
Kakao Förlag

”Sylta, safta och 
lägg in” (2. utg.), 
Tareq Taylor, 
Kristina Taylor, 
Massolit

”Stefans stora blå - 
recept för godare 
fisk, blåare hav och 
en friskare värld”, 
Stefan Sundström, 
ETC 

”Köp hem fem - 
laga god 
vardagsmat med 
bara 5 
ingredienser”, Anna 
K. Sjögren, Allt om
mat, Norstedts

”Naturligtvis”, 
Sanna Nalin. 
Cassandra 
Svensson, Books 
on Demand

”Tinas helg - gamla 
godingar och nya 
favoriter”, Tina 
Nordström, Bonnier 
Fakta 

”Mingel och festmat 
med Denise”, 
Denise Rudberg, 
Bokförlaget Semic 

”I [heart] godis”, 
Eva Levin, Eva 
Levin 

”Made in Shanghai 
- från västvärlden till
pulserande miljöer”,
Kathy Pajari, Linette
Eskilsson, Katlin
Books

”Hälsosam familj på 
30 dagar”, Ulrika 
Davidsson, Tukan 
förlag

”Street food - 
introduktion”, 
Mange Schmidt 
feat. Jonas Cramby, 
Bonnier Fakta 

”Den franske 
bagaren - surdeg, 
mat, kärlek”, 
Sébastien Boudet, 
Bonnier Fakta 

"Nya nordiska köket 
- naturen, smakerna
och filosofin”,
Margareta Schildt-
Landgren,
Norstedts

”Salt, socker & 
vinäger - konsten 
att preservera”, Olle 
T Cellton, Natur och 
Kultur 

”Steak House - mat 
för köttälskare”, 
Lincoln Jefferson, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

”Köp hem fem - 
laga god 
vardagsmat med 
bara 5 ingredienser” 
(Ny utg.), Anna K. 
Sjögren, Allt om 
mat, Norstedts 

"Ta en grön dag! - 
vinnarna bjuder på 
sina vegofavoriter”, 
Arla Foods

”Tareq - helt enkelt”, 
Tareq Taylor, 
Kristina Taylor, 
Massolit

”Medelhavsbufféer”, 
Thomas Tengby, 
Marco Baudone 
(medarb.), Linda 
Lundgren 
(medarb.), Massolit

”KajsaKarins 
hemmagjorda 
praliner”, Karin 
Thorvaldsson, 
Mikael 
Thorvaldsson, 
Emito AB

”Malibu Farm 
Cookbook - fresh, 
local, organic”, 
Helene Henderson, 
Artimal Books

”Hjälp! Vad ska jag 
äta? - lär dig leva 
med överkänslighet 
och allergier mot  
mat - fakta, recept 
och tips”, Ingrid 
Franzon, 
Örtagården 

"Tinas fikabok - 
laga godast 
friluftsfikan”, Tina 
Wallsköld, 
Scoutförlaget 

”Din bästa bakbok 
för alla tillfällen - 
116 recept”, Kerstin 
Svensson, Caroline 
Hofberg, Christina 
Asplund, Heléne 
Mönnich Börjeson 
(red.), Egmont 
tidskrifter 

”Skärgårdssommar 
- matbok från
havsbandet”,
Viveca Sten,
Bokförlaget Max
Ström

”Världens bästa 
grillbok - extra allt!”, 
Dogge Doggelito, 
Bokförlaget Semic 

”Smör - kärna, 
bryna, baka”, Johan 
Hedberg, Natur och 
Kultur 

"Laga vilt - snabbt & 
enkelt - läckra 
vardagsrätter med 
kött, fisk, fågel och 
svamp”, Carin 
Brydling, Ulrika 
Brydling, 
Bokförlaget Semic 

”Vegetariska 
kokboken - 
grundkokbok med 
över 500 
vegetariska recept - 
raw food, 
vegankost, lakto- 
eller lakto-ovo-
vegetarisk kost”, 
Inga-Britta 
Sundqvist, Massolit

”Werners värld - 
2015”, Werners 
Gourméservice AB

”Min trädgård är en 
fest”, Micael 
Bindefeld, Roos & 
Tegnér

”Massor av maräng  
smarriga tårtor, 
fluffiga desserter 
och krispigt godis”, 
Alex Hoffler, Stacey 
O’Gorman, Cecilia 
Falk (övers.), Tukan 
förlag 

”Pizza - grilla, 
grädda, njut!”, Lena 
Söderström, 
Bokförlaget Semic 

”Häslokick! - 
smoothies, juicer 
och snacks att må 
bra av”, Marita 
Karlsson, Norstedts 

”Vego - vegansk 
mat för alla 
tillfällen”, Mattias 
Kristiansson, 
Massolit

”Delicious - bakverk 
för en godare höst 
och vinter”, Roy 
Fares, Bonnier 
Fakta 

”Smaka på 
Värmland - maten, 
miljön och 
människorna”, Åke 
Persson, Christoffer 
Schyman, ICA 
bokförlag

”Sill & co”, Jan-Erik 
Hagbom, Kakao 
Förlag

”Lyxlagat hemma”, 
Fredrik Zäll, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Vegetarisk 
snabbmat - 10 
recept under 30 
min”, 
ätmervegetariskt.se

”Nya jul mat och 
bak - 107 nya 
läckra recept & 
tips!”, Susanne B. 
Olsson (red./utg.), 
Året Runt/ Aller 
media 

”Pernillas julgodis”, 
Pernilla Wahlgren, 
Bokförlaget Semic 

”Recept från sena 
kvällar i New York”, 
Linnea Johansson, 
Norstedts 

”Hälsostudentkokbo
ken - nyttiga, billiga 
& goda recept”, 
Sara Starkström, 
Nicotext AB

”Välj vego!”, 
Djurens Rätt. 

"En kopp kaffe på 
Nordpolen - ett 
conditori, anno 
1903”, Christer El-
Mochantaf, Lava 

”Smak på Sápmi - 
samisk mat - 
tradition, innovation 
och framtid”, 
Victoria Harnesk, 
Slow Food Sápmi

”Vildsvin - 52 
utsökta rätter från 
tryne till svans”, 
Mikael Axell, Frida 
Ernsth, Massolit

”Lilla receptboken - 
med matinspiration 
från glada 
gourmeter på 
arbete och välfärd”, 
Parketten 

"Vegetarisk 
vardagsmat - 10 
lättlagade recept”, 
ätmervegetariskt.se

”Party, party!”, 
Liselotte Forslin, 
Kakao Förlag

”Sweet - desserter 
och sötsaker”, Roy 
Fares, Bonnier 
Fakta 

”Sjumilakokboken - 
mat från hela 
världen”, 
Sjumilaskolan

”Juices, smoothies 
& sunshine foods”, 
Maria Wirén, 
Lindqvist Publishing

”Wild food - mat 
från naturen till 
vuxna, barn, 
bebisar & pest”, 
Dan Uhrbom, 
Jupiter. 

"En nypa socker”, 
Sandra Boart, ICA 
bokförlag 

”Värmdö - a taste of 
tomorrow”, Erling 
Karlsson, Erling 
Karlsson

”Vilda örter - 
kokbok”, Sami 
Tallberg, Erika 
Pihlajaniemi 
(övers.), Optimal 
Förlag

”Mellanmål på väg”, 
Mia Ånemyr, 
Collana Förlag AB

"Vegetariska soppor 
- 10 mättande
soppor”,
ätmervegetariskt.se

”Pluras jul och 
nyår”, Plura 
Jonsson, Norstedts

”Salmiak och 
saltlakrits”, 
Elisabeth 
Johansson, Watz 
Books 

”Syditaliens kök och 
skafferi”, Sanna 
Töringe, Hannu 
Sarenström 
(medförf.), Bonnier 
Fakta 

”Jag & min mage - 
en bibel för 
matallergiker och 
alla andra”, Camilla 
Söderström, Vulkan 

”Yogamat” (2. utg), 
Anna Gidgård, 
Cecilia Davidsson, 
Massolit

"En nypa 
socker”  (2. utg.), 
Sandra Boart, 
Massolit 

”Värmländska 
kockar och smaker 
- 25 år med
Svenska kockars
förening Värmland”,
Lena Sewall, Votum
& Gullers Förlag

”Viltkokboken - 
hare, kanin, rådjur, 
hjort, älg…” (2. 
utg.), ICA provkök, 
Massolit

”Magisk sommar - 
mat och härligheter 
med Hannah & 
Amanda” (2. uppl.), 
Hannah Widell, 
Amanda Schulman, 
Norstedts

”Vegetariskt - från 
gröda till föda”, 
Nicola Graimes 
(red.), Fiona Biggs, 
Theresa Månsson 
(övers.), Parragon

”plockmat - recept 
för härligt Lola-
mingel”, House of 
Lola

”Sushi, sashimi, 
yakimono, 
agemono, 
nabemono, menrui 
och andra japanska 
rätter”, Robert 
Melin, Grenadine 
Bokförlag AB

"Kakor och 
desserter med 
LCHF”, Mariann 
Andersson, ICA 
bokförlag

”Året med Ernst - 
två meter kärlek 
med mat, blommor, 
tankar och 
inredningstips” (2. 
utg.), Ernst 
Kirchsteiger, 
Massolit

”Giselas bakverk - 
religion, historia, 
folktro och minnen”, 
Gisela Berglund, 
Publit 

”Äppelfabriken - 
mustning, 
äppelsorter och 
recept”, Katharina 
Ångström Isacsson, 
Lars Ångström, 
Natur och Kultur 

"Mat för få - smått 
och gott för det lilla 
köket”, Bosse 
Sandström, Fagus 
Fölag

”Våga vara 
veggivore”, Cecilia 
Vikbladh, Massolit

”Sommarkalas” (3. 
uppl), Hannu 
Sarenström, 
Norstedts 

”Tokyo food”, Peter 
Bjerke, Natur och 
Kultur 

”Kickstart med 
Ulrika - 7 
kostprogram för ett 
lättare liv - från fyra 
dagar till 4 veckor”, 
Ulrika Davidsson, 
ICA bokförlag 

”Äta efter årstid”, 
Susanne Viborg, 
Pia Hammar 
(medförf.), LL-
förlaget

”Gofika - med Jan 
Hedh & Olof Viktors 
café”, Jan Hedh, 
Norstedts 

”Ägg - recept & 
teknik”, Tove 
Nilsson, Natur och 
Kultur 

”Moderatkvinnornas 
kokbok”, Elvira 
Hellsten (medarb.), 
Henrik Berg 
(medarb.), 
Moderatkvinnorna 

"Vår gröna kokbok”, 
Sara Begner (red.), 
Karin Bohlin (red.), 
Malin Bergman 
(red.), Norstedts

”Stalins makaroner 
- och 30 andra
recept från
historiska middagar,
kända bröllop,
svulstiga fester och
sista måltider”, Jon
Rönström, Anders
Ekman, ICA
bokförlag

”Taco Mexican Style 
- tacos på riktigt -
alla recept du
behöver”, Malin
Eriksson, Bonnier
Fakta

”Kom igång med 
5:2 - med 
kostprogram för 
snabb 
viktminskning och 
bättre hälsa”, Ulrika 
Davidsson, Tukan 
förlag

”Inte utan min 
långpanna”, Anna 
Braw (red.), 
Bokförlaget Libris 

”Äpplen, plommon 
och päron - 117 
samlade recept”, 
Mitt kök, Expressen

”Mug Cakes 
mellanmål - mjuka 
och matiga 
muggkakor som du 
gör på 5 minuter”, 
Lene Knudsen, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Vegetarisk 
nybörjarmat - 10 
snabba rätter, 10 
lättlagade recept 
och 10 matiga 
soppor”, 
ätmervegetariskt.se

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Semester - från 
försommarfest till 
kräftskiva”, Jens 
Linder, Johanna 
Westman, Bonnier 
Fakta 

”The bread 
exchange - recept 
och berättelser från 
mina resor världen 
över”, Malin Elmlid, 
Andreas Larsson 
(övers.), Norstedts 

”Laga nytt - pasta, 
pizza, paj & pirog 
utan gluten”, Maria 
Blohm, Jessica 
Frej, Massolit 

Julfika - bröd, bullar 
och kakor i 
kyrkkaffe anda - 
och det räcker till 
många”, Anna Braw 
(red.), Bokförlaget 
Libris 

”Middag för en tjuga 
- och andra läckra,
billiga rätter”, Jon
Hansson,
Bokförlaget Semic

”Vår julmat”, Anders 
Dahlbom 
Wettergren, 
Christian Hellberg 
(medförf.), The 
Bearded Lady 

"Vi vänder på 
steken - så mycket 
mer än en kokbok”, 
Margaretha 
Mattsson O., Ny på 
landet

”LCHF-
husmanskost - den 
goda vägen till 
hälsa och 
viktminskning”, 
Anna Hallén, 
Bonnier Fakta 

”Jan Hedhs stora 
bok om bröd”, Jan 
Hedh, Norstedts 

”Manlig mat”, Simon 
Cave, Björn 
Mattsson (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Älskade 
medelhavsmat - cibi 
condimentum est 
fames”, Caroline 
Hofberg,  Norstedts 

"Laga för fler utan 
gluten och mjölk”, 
Evelina Svensson, 
ES text & bild

”Kakor - små och 
mjuka”, Monika 
Ahlberg, Lind & Co 

”Rapper’s delight - 
the hiphop 
cookbook”, Joseph 
Inniss, Ralph Miller, 
Peter Stadden 
(red.), Dokument 
Press

”Ät Istanbul - en 
resa till hjärtat av 
det turkiska köket”, 
Andy Harris, Björn 
Mattsson (övers.), 
Pagina Förlags AB

”MATematikerna - 
hälsosam mat 
kryddad med 
matglädje och sunt 
förnuft”, Anders 
Arnell, Jan Tern, 
Personbästa förlag 
& event

”Kärleksmums - 120 
söta favoriter”, 
Emma Hamberg, 
Anette Rosvall, 
Bokförlaget Semic 

”Rosa kokboken”, 
Anna Benson, 
Bladh by Bladh 

”Mer lugn mage 
med god mat - 
kokboken för dig 
med IBS”, Sofia 
Antonsson, Lava 

”Konditori - 
grunderna som 
varje konditor 
måste kunna”, 
Anders Brundin, 
Sveriges bagare & 
konditorer, 
Informationsförlaget 

”Sommarmat från 
Arla köket”, 
Catarina  Molin 
Österlund (red.), 
Ylva Bergqvist 
(red.), Annika 
Edestrand (red.), 
Arla köket, Bonnier 
Fakta 

”Matkärlek - laga 
gott och naturligt 
med LCHF”, Anne 
Aobadia, Pagina 
Förlags AB

”Kladdiga kakor - 
klassiska, 
smaksatta, 
brownies, pavlovor, 
cheescakes - 106 
samlade recept för 
alla smaker! - en 
kokbok från Mitt 
kök”, (red.), Mitt 
kök, Expressen 

”Superenkelt! - 
recept du lyckas 
med”, Mette 
Ankarloo Wild-
Nordlund, Kakao 
Förlag

”Mätt & smal”, 
Fredrik Paulún, 
Fitnessförlaget 

”Le bakbok - 
matbröd & söta 
bröd av den franske 
bagaren”, 
Sébastien Boudet, 
Bonnier Fakta 

”Serienördens 
kokbok - svenska 
serietecknares 
bästa recept”, Malin 
Svedjeholm (red.), 
Natt 

”Näring och hälsa”, 
Ulla Johansson, 
Studentlitteratur 

”Sweet food & 
photography”, Linda 
Lomelino, Bonnier 
Fakta 

”Snabbt & smalt - 
123 läckra recept - 
frukost, lunch, 
mellanmål, middag, 
dessert - mat på 30 
minuter”, Expressen 

”Nytt bröd - baka 
gott utan gluten”, (2. 
utg), Jessica Frej, 
Maria Blohm, 
Massolit

"Mug cakes - mjuka 
och saftiga kakor 
som du gör på 5 
minuter”, Lene 
Knudsen, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Soppboken - 
härliga soppor för 
fest och vardag”, 
Marie Törnblom, 
Leif Törnblom, 
Grenadine 
Bokförlag AB/
Stevali

”Nytt bröd - baka 
gott utan gluten”, (3. 
utg), Jessica Frej, 
Maria Blohm, 
Massolit

"Mug cakes choklad 
- färdiga på 2
minuter i mikron!”,
Sandra Mahut,
Elsie Formgren
(övers.), Sten
Sundström (övers.),
Pagina Förlags AB

”Sparsmakat”, 
Jesper Aspegren, 
Skurups sparbank

"Nytt fikabröd - 
baka gott utan 
gluten”, Jessica 
Frej, Maria Blohm, 
ICA bokförlag 

”Maffiga cupcakes - 
fantastiska bakverk 
vid alla tillfällen”, 
Anna Wallin 
(övers.), Parakit

"The cookbook 
adventure”, Jesper 
Lejfjord, Gustav 
Nisser, Jesper 
Lindmarker, Jesper 
Lindmarker 

"Ny vikt med soppor 
& juicer - tappa 2-4 
kg på 7 dagar - 93 
supergoda recept!”, 
(red.) Expressen

”Poppiga 
cakepops!”, Mette 
Ankarloo Wild-
Nordlund, 
Stabenfeldt

”Utsökta sallader - 
fräscht, gott och 
nyttigt”, Theresa 
Månsson (övers.), 
Parakit

"Ny vikt med LCHF 
- matschema dag
för dag - 106
supergoda recept!”,
(red.), Expressen

”Söta bakverk från 
Manuela’s Diner”, 
Manuela Kjeilen, 
Tukan förlag

”Veckans favoriter - 
middag på bara 30 
minuter”, Sara 
Begner, Norstedts 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Succémetoden 5:2 
- enkla, snabba
recept för
fastedagar”, Åsa
Swanberg,
Ordalaget Bokförlag
AB

”Sommarens söta - 
180 recept för 
soliga och regniga 
dagar”, Lisa 
Eisenman Frisk, 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta 

”Värmande 
vintermat”, Caroline 
Hofberg”, Norstedts 

”Styrka för kvinnor - 
träningen, maten, 
motivationen”, Olga 
Rönnberg, 
Fitnessförlaget 

”Toppa dina 
cupcakes - 
dekorationstips”, 
Angela Drake, 
Ellinor Broman 
(övers.), Love Food 

”VIK hockey - a 
taste of tomorrow - 
en bok om VIK 
hockey - älska gult 
och svart”, Erling 
Karlsson, Erling 
Karlsson

”Sött utan vitt 
socker”, Emelie 
Holm, Norstedts 

”Tårtor & mjuka 
kakor - rulltårtor, 
cheescakes, 
bakelser, 
långpanna, 
brownies - 109 
supergoda recept… 
som räcker hela 
sommaren! - en 
kokbok från Mitt 
kök”, (red.), Mitt 
kök, Expressen

"Vad blir det för 
mellanmål - recept 
och idéer”, Stina 
Engelheart (red.), 
Mikael Karlsson 
(red.), Örebro 
kommun, Lindsberg

”Smarta sötsaker - 
utan socker, gluten 
och mjölk”, Ulrika 
Hoffer, Bonnier 
Fakta 

”Vinterns söta - 
ännu fler frestelser 
från författarna till 
Två systrars söta”, 
Lisa Eisenman 
Frisk, Monica 
Eisenman, Bonnier 
Fakta 

”Vuxenskolans och 
SPF:s 
matlagningskurs i 
Lista Sockengård 
2005-2013 - 
receptsamling”, 
Ingrid Bertilsson 
(red.), Georg 
Olsson (red.), 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

”Stora boken om 
naturligt glutenfri 
bakning - 
revolutionerande 
allergianpassade 
recept”, Karolina 
Tegelaar, Praefekt 
Omnimedia

”Älskade 
smörgåstårtor - 
lyxiga landgångar, 
snittar och varma 
mackor”, Kristina 
Eriksson, 
Bokförlaget Semic

”Vårmat från Arla 
köket”, Catarina 
Molin Österlund 
(red.), Ylva 
Bergqvist (red.), 
Annika Edestrand 
(text), Bonnier 
Fakta 

"Sött och gott utan 
socker - 124 
supergoda recept”, 
(red.), Expressen

”1001 cupcakes, 
kakor och andra 
förföriska 
frestelser”, Susanna 
Tee, Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Doe Mena-Berlin 
(övers.), Parakit

”Upp i vikt kvickt”, 
Sven Melander, 
Lindqvist Publishing 

"101 bröd du måste 
baka innan du dör”, 
Marie Törnblom, 
Leif Törnblom, 
Grenadine 
Bokförlag AB

”Vardagsmat av 
läkande kost, utan 
gluten, kasein, 
laktos och vitt 
socker”, Linda 
Liljefelt, Mitt nya liv, 

”Vår med LCHF - 
frukost, bakat & 
dessert, snabbt & 
lätt, middag - du får 
113 samlade 
recept”, (red.), 
Expressen

"Ät och njut! - 
recept för kropp och 
själ, hälsobok med 
tips för träning och 
livsstil + 80 recept 
utan gluten och 
socker”, Åse 
Falkman 
Fredriksson, Patina 
Förlag 

”21 dagar till ett 
lättare och friskare 
liv - detox, yoga, 
andning, gröna 
recept”, Karin 
Björkegren, 
Bokförlaget Semic 

”5:2 - 8 
veckomenyer för 
näringsrik & naturlig 
viktminskning”, 
Klara Desser, 
Norstedts 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”5:2-dieten-
kokboken - 150 
recept för 
halvfasta”, Mimi 
Spencer, dr Sarah 
Schenker, Anna 
Olsson (övers.), 
Bonnier Fakta 

"5:2 för kvinnor - en 
personlig och 
praktisk guide med 
de bästa recepten”, 
Marie Tegnér, Må 
bra, Bonnier Fakta 

”5:2 enligt Anita 
Schulman- konsten 
att ändra livsstil”, 
Anita Schulman, 
Norstedts

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat & dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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2015

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat och dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 

"Allt i en gryta”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Adrians skafferi - 
familjens bakbok”, 
Veronica Larsson, 
Rubin 

"En sagolik jul”, Arla 
Foods

”Desserter! - din 
steg för steg-guide 
till lyckade 
efterrätter”, Tea 
Malmegård, 
Bonnier Fakta 

Den lilla 
smoothieboken”, 
Amanda Gradin, 
*utgivare okänd*

”American fastfood 
- snabbmat i lugn
och ro”, Frederik
Zäll, Grenadine
Bokförlag AB

”Allt om mat - stora 
kokboken” (2., rev. 
uppl.), Ulla 
Karlström (red.), 
Norstedts 

”ABnoll-metoden 
med Ulrika - laga 
rätt för din 
blodgrupp”, Ulrika 
Davidsson, Bonnier 
Fakta 

”De 37 bästa 
recepten genom 
tiderna någonsin i 
hela världen - 
dagiskockarna 
presenterar stolt”, 
*utgivare okänd*

”El Taco book - 
genuin mexikansk 
mat lagad med 
kärlek!”, Nikola 
Adamovic, Niklas 
Bolle, Massolit 

"Best food truck - 
fantastiska 
streetfood recept”, 
Mattias Långström, 
Bhagwan 

”Håkan Larssons 
hela helgen med 
mat och vin”, Håkan 
Larsson, Bonnier 
Fakta 

"Alla sorters 
matbröd - från 
bondbröd till 
bagels”, Birgit 
Nilsson Bergström, 
Bokförlaget  Semic 

”Gröna soppor & 
smoothie bowls 
[Elektronisk resurs]. 
Ola Lauritzson, 
Marlene 
Gustawson, Tukan 
Förlag

”Chi fan - 101 
nordic everyday 
recipes for cooking 
in China”, Johanna 
Pollnow, Johanna 
Pollnow 

”Archipelago dishes 
- our way - from
restaurants and
apartments
tenants”, Per
Myrbeck (red.),
Karlskronahem

"Alla älskar grillat - 
en matresa genom 
fem världsdelar”, 
Christian Hellberg, 
The Bearded Lady

”Alla hönsen 
hemma och färska 
ägg i köket - 75 
recept”, Anna 
Billing, Bokförlagat 
Arena 

”Annelie, kan jag få 
receptet!”, Annelie 
Brandhill, Annelie 
Brandhill

”Bonniers 
vegetariska kokbok” 
(Ny utg.), Cecilia 
Lundin, Ulla 
Karlström, Bonnier 
Fakta

”Överkäkarna - 
2012, 2013, 2015, 
2015”, Överkäkarna

”Condiments - gör 
egen vinäger, 
harissa och hot 
sauce”, Caroline 
Dafgård 
Widnersson, Natur 
och Kultur 

”Barn, mat och 
måltider”, Jette 
Benn (red.), Karin 
Hjälmeskog (red.), 
Gleerups Utbildning 

”Godisbaka hela 
julen! - 96 
superläckra 
recept!”, Kristina 
Palmenäs (red.), 
Hemmets 
veckotidning 

”En liten bok om 
choklad - mörk 
choklad, ljus 
choklad, vit 
choklad, praliner, 
tryfflar”, Hanna 
Bühlmann, Jenny 
Ekman, Glimra 

”Flora - närande 
drycker från 
växtriket - juicer, 
smoothies, kurer, 
snacks”, Josefine 
Jäger, Bokförlaget 
Semic 

”Asiatiska smaker - 
försvinnande gott 
och enkelt att laga”, 
Jennie Walldén, 
Bonnier Fakta 

”Annas mat” (Ny, 
utök. och rev. utg.), 
Anna Bergenström, 
Bonnier Fakta 

"Allt om 
succédieten 5:2 - 
menyer dag för dag 
- enkla och
supergoda recept”,
Expressen

”Kokbok för 
världens viktigaste 
matgäster - över 
200 recept 
signerade Sveriges 
bästa skolkockar”, 
Pär Bergkvist (red.), 
Bergkvist 
Publishing 

”Eat clean - mer 
näring och mindre 
skräp i maten”, 
Kristina Andersson, 
Massolit

”Morberg - maten, 
drycken och 
konsten att 
kombinera”, Per 
Morberg, Bonnier 
Fakta 

”Afternoon tea - 
scones, marmelad, 
tårtor & andra 
klassiska 
godsaker”, Anette 
Rosvall, Printz 
fakta/Printz 
Publishing 

”Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
soppor och 
vegetariskt” [Elektro
nisk resurs], 
Frederik Zäll, 
Telegram Förlag 

”Die Schwedische 
Küche - von fika bis 
”freitatgsgemütlichk
eit”, Liselotte 
Forslin, Rikard 
Lagerberg, Svenska 
institutet 

”Blekinge - en resa 
rill mer än sill och 
kroppkakor”, 
Andreas Ivarsson, 
Andreas Ivarsson

”BBQ - nya 
spännande smaker 
och 120 grillrecept”, 
Ray ”Dr. BBQ” 
Lampe, Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

"Allt blir bättre med 
bacon - den 
ultimata guiden, 37 
recept, historia, 
fakta och mycket 
mer!”, Christopher 
Sjuve, Sandra Rath 
(övers.), 
HarperCollins 
Nordic 

”Böndernas bästa 
recept”, Malin 
Lindgren

”Coldlab - det nya 
smarta köket - gott, 
grönt och 
genomtänkt”, Marie 
Skogström 
(medarb.), Arla 
Foods

"Den nya 
husmanskosten”, 
Paul Svensson, 
Norstedts 

”BLW på svenska - 
en introduktion till 
Baby-Led 
Weaning”, Jennie 
Bondesson, Recito 

”God jul - kakor, 
knäck och 
karameller”, Clara 
Lidström, Rabén & 
Sjögren 

”Enkelt & gott med 
choklad - 117 
ljuvliga recept - 
tårtor & bakverk, 
muffins & kakor, 
godis & desserter”, 
(red.), Mitt kök, 
Expressen

”Grönt & skönt - 
näringsrika gröna 
juicer, smoothies, 
shots och soppor”, 
Sandra Medin 
(övers.), Parakit

”Best of British - 
Taylors & Jones”, 
Gareth Jones, 
Kristin Morén, 
Daniel Taube, Natur 
och Kultur 

"Det bästa från Arla 
köket”, Catarina 
Molin Österlund 
(red.), Ylva 
Bergqvist (red.), 
Annika Edestrand 
(red.), Arla köket, 
Bonnier Fakta 

"Baka utan gluten - 
kakor, tårtor, pajer 
och bröd”, Michael 
McCamley, Helen 
Larsson (övers.), 
Parakit

"Kokbok för 
världens viktigaste 
matgäster - över 
100 recept 
signerade Sveriges 
bästa seniorkockar 
2”, Pär Bergkvist 
(red.), Bergkvist 
Publishing 

”Ett renare liv - ren 
mat, naturlig 
skönhet, grönt 
hem”, Tina Holt, 
Birgitte Magnussen, 
Eva Andersson 
(övers.), Norstedts 

”Maten, vinet, 
vännerna”, Torbjörn 
Lagmark, Hoi 
Förlag 

”Bakat från 
slottsträdgården 
Ulriksdal”, Katarina 
Nordgren, 
Bokförlaget Semic 

"Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
Fisk” [Elektronisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag

”Detox & 
viktminskning med 
smoothies & juicer - 
rensa, basa och 
boosta din 
kropp” (övers., 
Tyska), Eliq 
Maranik, H. F 
Ullmann, (Postdam)

”Café Göteborg - 
recept och guide till 
39 caféer” (ny utg.), 
Amanda Lindberg, 
Isaberg förlag

”Bygg din egen 
burgare - över 60 
000 kombinationer”, 
Vicki Smallwood, 
Helen Larsson 
(övers.), Tukan 
förlag

”Andreas svampbok 
- ge dig ut - leta,
plocka och laga”,
Andreas Siverståhl,
Sophie Johansson
(medförf.), Cecilia
Örnemark
(medförf.),
Scoutförlaget

”Doreens trädgård 
& kök - en inbiten 
hemmaodlares råd 
och recept”, Doreen 
Månsson, Bonnier 
Fakta 

”Det nya gröna - 
med Årets Kock 
2015 Thomas 
Sjögren”, Thomas 
Sjögren (medarb.), 
Arla Foods

”Den blå maten - 
recept för ett långt 
och lyckligt liv”, 
Niklas Ekstedt, 
Henrik Ennart, 
Ordfront förlag

”BLW på svenska - 
en introduktion till 
Baby-Led 
Weaning”, (2. 
uppl.), Jennie 
Bondesson, Recito 

”Husmorsorna 
presenterar festmat 
- recept, vin, skratt
och inspiration”,
Emma Hamberg,
Anette Rosvall,
Bokförlaget Semic

”Kola, fudge, knäck 
och bräck - 
konditorns 
hemligheter”, Sara 
Aasum Hultberg, 
Bonnier Fakta

”Hälsodrycker - 
gröna smoothies, 
buljonger, 
detoxvatten, 
hälsotonics, 
kombucha”, Anna 
Ottosson, Bonnier 
Fakta 

"Det syrianska 
köket - tro, tradition 
och god mat”, 
Syrisk Ortodoxa 
Kyrkans 
Ungdomsförbund 
(SOKU) 

”Kok-konsten som 
vetenskap och 
konst”, Charles Emil 
Hagdahl, Carlsson 
Bokförlag (i 
samarbete med 
Hagdahlsakademie
n) 

"Baka glutenfritt - 
matbröd, kakor, 
tårtor, desserter”, 
Susanne Hovenäs, 
Nilla Gunnarsson, 
Bokförlaget Semic 

"Från veganens 
skafferi - fler än 60 
inspirerande och 
lättlagade recept”, 
Dunka Gulin, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

”Soda, lemonad & 
snacks”, Tove 
Nilsson, Natur och 
Kultur 

”Baka med Linus - 
vinnare av Hela 
Sverige bakar 
2015”, Linus 
Larsson, Bonnier 
Fakta 

"Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
Fläskkött” [Elektroni
sk resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag

"Gröt & 
müsli” (övers., 
Finska - Puuroa & 
mysliä), Viola 
Adamsson, Sanna 
Manninen (övers.), 
Mäkelä

"Café Uppland - 
recept och guide till 
48 caféer”, Ylva 
Tryselius, Isaberg 
förlag

”Franklin Barbecue 
- ett grillmanifest”,
Aaron Franklin,
Jordan Mackay,
Natur och Kultur

”Bönor, ärtor, 
linser”, Jenny 
Damberg, Natur 
och Kultur 

"Det smarta köket - 
klimatsmarta tips 
och recept för alla 
Stockholms 
vardagskockar”, 
Stockholms stad

”Gröna proteiner - 
nyttigt, gott, enkelt”, 
Fern Green, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Fun dining”, 
Elisabeth 
Johansson, 
Massolit

"Jag fixar maten!”, 
Maja Ljung, Tukan 
förlag

”Hemmets 30 bästa 
menyer”, Kristina 
Palmenäs (red.), 
Jenny Worne (red.), 
Mia Lindström 
(red.), Fia 
Arosenius 
Ahlanzberg (förf.), 
Hemmets 
veckojournal, 
Norstedts 

”Lomelinos 
glass” (ny utg.), 
Linda Lomelino, 
Bonnier Fakta 

”Juice - för kroppen, 
för själen”, Sarah 
Cadji, Monika 
Andersson (övers.), 
Tukan förlag

"Den lilla 
Tacoboken”, Taco 
Hombres UF 

”Rutiga kokboken - 
grundkokboken 
med över 1500 
recept för stora och 
små hushåll” (9:de 
uppl.), Birgitta 
Rasmusson (red.),  
Berit Paulsen (red.), 
Massolit

"Baka glutenfritt 
med Ulrika”, Ulrika 
Davidsson, Bonnier 
Fakta 

”Golfilicious - 
smaka på det bästa 
ur golfens värld”, 
Jenny Olsson, 
Votum & Gullers 
Förlag

”Smak - mat och vin 
- de bästa
kombinationerna”
Peter Streiffert,
Blue Publishing

”Brödet - 
stjärnbagarens bröd 
i ditt kök”, Håkan 
Johansson, 
Norstedts 

"Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
Fågel” [Elektronisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag 

”Jägerer frǫ 
Övdalim - brinder, 
jätå og ymsę”, 
Håkan Olsén, Lollo 
Bertilsson, Olsén  
Håkan

"Café Östergötland 
- recept och guide
till 44 caféer”, Ivana
Vukadinovic,
Isaberg förlag

”Grilla! - kött, fisk, 
tillbehör, desserter 
och massor med 
grönt”, Mattias 
Larsson, 
Bokförlaget Semic 

"En liten bok om ost 
- kittostar, hårda
ostar, mögelostar,
färskostar”, Hanna
Bühlmann, Jenny
Ekman, Glimra

”Farm dining - en 
ko(k)bok från 
Wapnö Gård - om 
våra miljövänliga 
kor & gårdens bästa 
recept”, Anna-Britta 
Ståhl, Wapnö 

”Green kitchen 
travels - hälsosam 
vegetarisk mat från 
hela världen”, David 
Frenkiel, Luise 
Vindahl, Norstedts 

”Herr Wilkinsons 
perfekta sallader - 
en hyllning till allt 
det gröna”, Matt 
Wilkinson, Sandra 
Medin (övers.), 
Norstedts 

”Johanna 
Westmans barnmat 
- från mos till äta
själv”, Johanna
Westman, Rabén &
Sjögren

”Hannus magiska 
jul”, Hannu 
Sarenström, 
Norstedts 

”Lakrits - recept och 
kuriosa”, Annica 
Triberg, Annika 
Wallin, Bokförlaget 
Semic 

”Juiceverket - juice, 
drinkar och detox”, 
Niklas Junker, 
Andreas Wilson, 
Claes Häggström, 
Sebastian 
Berggren, Norstedts 

”Det goda franska 
köket” (ny utg.), 
Simone Beck, 
Louisette Bertholle, 
Julia Child, Leon 
Nordin (övers.), 
Wahlström & 
Widstrand

”Supersallader - 
260 goda, nyttiga 
och snabblagade 
sallader”, David 
Bez, Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

"Baka nytt - ännu 
godare bröd utan 
gluten”, Maria 
Blohm, Jessica 
Frej, Massolit

”Hjälp! Veganer på 
middag - mat för 
vardag och fest”, 
Linda Andersson 
Hafner, Ordalaget 
Bokförlag AB

”Bakverk från New 
York - brownie, 
morotskaka, 
cheescake, 
pannkaka”, Marc 
Grossman, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlag

"Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
Lamm och 
vilt” [Elektronisk 
resurs] Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag 

”Kickstart med 
Ulrika - 7 
kostprogram till ett 
lättare liv” (övers., 
Norska), Ulrika 
Davidsson, Eirik 
Myhr (övers.), 
Exlibriz (Oslo)

”Mickans mat & 
glädje - mat och 
prat i småländska 
lantkök”, Mickan 
Thor, Isaberg förlag

”Grillkompisar”, 
Mette Ankarloo, 
Kakao Förag 

"Ett äpple om 
dagen - 70 läckra 
recept för dig som 
älskar äpplen”, 
Kedja Black, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Frölags AB

”Gröt -  en 
fantastisk historia”, 
Jana Fröberg, 
Vanda Lönngren, 
Verbal

”Grönsakslexikon”, 
Nina Westerlind, 
Natur och Kultur

”Jamie - familjens 
favoriter - brunch 
snacks & förätter, 
soppor, pasta…”, 
Andy Harris (red.), 
Pete Begg 
(medarb. recept), 
Jamie Magazine, 
Kerstin Törngren 
(övers.), Nygren & 
Nygren

"Kokbok för små 
och stora kockar”, 
bra, billiga recept 
som hela familjen 
gillar”, Urban 
Wickman, Pärlan 

”Hemmagjorda 
presenter - tips, 
inspiration och 
recept”, Marlies 
Busch, Ulrika 
Junker Miranda 
(övers.), H. F. 
Ullmann 
(Königswinter)

”Lemonader, 
sommardrycker och 
sorbeter”, Usch von 
der Winden”, 
Stevali

”Juiceapoteket - 
juicer för styrka, 
rening och läkning”, 
Kara M. L. Rosen, 
Lucy Thomas, 
Tukan förlag

"Ett hopkok från all 
världens kvinnor”, 
Marianne Lööf 
(red.), Zdenka 
Kalisky (red.), 
Föreningen 
Kvinnocenter 
Bergsjön

”Clean cooking - 
laga mat utan 
gluten och mjölk”, 
Elisabeth 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

”Hedonisten”, 
Daniel Crespi, 
Mikael Einarsson, 
Natur och Kultur 

”Brödkult i 
Västerbotten”, Anki 
Berg, Sirpa Kärki, 
Sirpa Kärki

"Lyxlagat - Lergrytor 
och långkok - 
Nötkött” [Elektronisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag

”Swedish cakes and 
cookies”, (9th 
edition), Mia Öhrn, 
Massolit

"Mitt Viken - en 
kärleksförklaring i 
bild och smak”, 
Fredrik Rege, 
Benny Cederberg, 
Fredrik Rege 

”Grilltillbehör från 
Arla köket”, Åsa 
Asp (red.), Jens 
Linder (text), Arla 
köket (medarb.), 
Bonnier Fakta 

"Fisk & skaldjur”, 
Tommy Myllymäki, 
Natur och Kultur 

”Good morning - 
frukost hela dagen - 
Äggrätter, 
smoothies, granola, 
frukt, american 
brunch”, Liselotte 
Forslin, Ulrika 
Ekblom, Kakao 
Förlag

”Jävligt god husman 
- klassiska recept
goes vego”, Gustav
Johansson, Owl
Streets Publishing.

”Jamies supermat - 
recept för en 
piggare och friskare 
vardag”, Jamie 
Oliver, Leo 
Andersson (övers.), 
Per Hasselqvist 
(övers.), Bonnier 
Fakta 

”Stor och liten i 
köket”, Ann-Britt 
Bolinder, Alexandra 
Bolinder, 
Gustavbergs gård

”Julens söta - 
praliner, småkakor 
och annat gott”, Jan 
Hedh, Norstedts 

”Sweet things - 
choklad, karameller 
& marshmallows, 
Annie Rigg, 
Massolit

”Milkylicious”, 
Amanda Hansson, 
Linnea Olsson, 
Cajsa Svensson, 
FEL Förlag

”Facing heaven - 
välkommen till 
Sichuanköket”, Erik 
Videgård, Natur och 
Kultur 

"Detox - kokboken”, 
Nicole Staabs, Eva 
Haskå (övers.), 
Tukan förlag

”Inget kött på 
benen”, Axel 
Lilliestråle, Books 
on Demand

”Busbak - busenkel 
bakning med 
busenkla recept”, 
Bibban Apelgren, 
Kävlinge Annhem, 

"Lyxlagat - lyxlagat 
hemma - Smått och 
grönt” [Elektronisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
förlag.

"Swedish summer - 
recipes from the 
Stockholm 
archipelago”, 
Viveca Sten, 
Bokförlaget Max 
Ström 

"Mat i Bohuslän”, 
Viveka Overland 
(red.), Bohusläns 
museum, 
Bohusläns 
hembygdsförbund 

"Kitchen stickers 
med recept - sylta 
och safta”, Niklas 
Ekstedt, Stickers & 
Stuff/Pocketförlaget

"Från skott till stek - 
happy hunting och 
den vilda maten”, 
Fredrik Lundberg, 
Kristin Johansson, 
Norstedts 

”Goda & nyttiga 
frukostar - chiafrön, 
bär, ägg, 
pannkakor, gröt, 
smoothies, bröd - 
92 supergoda 
recept”, Expressen

”Plenty more - 150 
nya gröna recept”, 
Yotam Ottolenghi, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

”Lisa på landet - 
maten & livet på 
gamla 
prästgården”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Tinas recept för 
unga kockar - vi 
fixar käket!” (Ny 
utg.), Tina 
Nordström, Bonnier 
Fakta 

"Jul mat & bak - 
109 recept & 
mattips!”,Susanne 
B. Olsson (red.),
Året runt/Aller
media

”Sött! - desserter, 
bakverk & godis”, 
Lena Söderström, 
Bokförlaget Semic 

”Superfräscha juicer 
och smoothies - 
över 100 recept på 
nyttiga frukt- och 
grönsaksdrycker”, 
Nicola Graimes, 
Cecilia Falk 
(övers.), Tukan 
förlag

”Från brasserie till 
franskt lantkök”, 
Marco Baudone, 
Jan Nilsson, Nygren 
& Nygren

”Detox & 
viktminskning med 
smoothies & juicer - 
rensa, basa och 
boosta din kropp”, 
Eliq Maranik, 
Stevali

”Jag grejar - alltså 
finns jag - fixa, sy, 
baka, läs, tova, 
bygg, odla!”, Elin 
Ek, Bonnier Carlsen

”Baka med 
årstiderna - 
klimatsmart och till 
många”, Anna Braw 
(red.), Verbum 

"Lyxlagat - Lyxlagat 
hemma - Fisk och 
skaldjur” [Elektonisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag 

"The magical 
cuisine of 
Drakmöllan”, Ingalill 
Thorsell, 
Drakmöllan 

"Mat i medeltidens 
Halland”, Eva 
Hessel, 
Galtabäcksskeppet
s bygglag 

”Långkok och annat 
gott på grillen”, 
Elisabeth 
Johansson, 
Expressen 

”Fiskelycka - 
inspiration, råd och 
recept för att få ut 
mer av ditt fiske”, 
Henrik Freudenthal, 
Joakim Lundblad, 
Massolit

"Hela veckans mat- 
& baktips”, Anna 
Jakobsson, Anna 
Jakobsson

”Sally Voltaires 
mat”, Sally Voltaire, 
Bonnier Fakta 

”Lisas sommarkök - 
recept och menyer 
för lata 
sommardagar”, Lisa 
Lemke, Bonnier 
Fakta 

”Var kommer maten 
ifrån?”, Madeleine 
Söder, Rabén & 
Sjögren 

”Kitchen stickers jul 
med recept - 
innehåller 84 
klisteretiketter”, 
Niklas Ekstedt, 
Stickers & Stuff/ 
Pocketförlaget 

”50 
gourmetglasspinnar 
- ice kitchen”, Cesar
Roden, Nadia
Roden, Tukan
förlag

”Supersmoothies - 
nyttigt, gott, enkelt”, 
Fern Green, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Hacka fräs wow - 
50 italienska recept 
-steg-för-steg-
kokbok i serieform”,
Adriano de Campos
Rampazzo, Marie
Helleday Ekwurtzel
(övers.), Ordalaget
Bokförlag AB

”Diabeteskokboken 
- fakta och recept
för veckans alla
måltider”, Kristina
Andersson, Berit
Paulsson, Ica
provkök, Massolit

”Karins frukost - raw 
food & vegan”, 
Karin Haglund, Life 
Vision 

"Baka med 
Bandell”, Alisa 
Bandell, Lena 
Fieber (medarb./
red.), Massolit 

"Lyxlagat - Lyxlagat 
hemma - Fågel och 
kött” [Elektronisk 
resurs], Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag

”The Swedish 
meatball bible”, 
Claes Grahn-Möller, 
Ralph Lindgren, 
Hans-Olov Öberg, 
Bullet Point 
publishing 

"Mat från bygden - 
Värmlandskôrv  och 
mycket mer! - 
fôlkmat för veckans 
alla dagar året om”, 
Karl-Erik 
Söderberg, Röda 
korset Forshaga

”Lyxlagat grytboken 
- lergrytor, dutch
oven, cowboy tripod
och gjutjärnsgrytor”,
Fredrik Zäll,
Grenadine
Bokförlag AB

”Färs - 50 
personliga & 
klassiska recept - 
fisk, nöt, vilt, fläsk, 
lamm, fågel”, Bengt 
Johan Appelgren, 
Pagina Förlags Ab

"Karins kök - mat 
och minnen från 
Mollösund”, Karin 
Högberg, Votum 

"Ta tillvara - 53 
vegetariska 
resträtter som gör 
miljön och plånbok 
glada”, Amanda 
Hellberg, Eveline 
Johnsson, Kakao 
Förlag
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"Mat av Mastio - 
vinnare av Sveriges 
mästerkock 2015”, 
Sandra Mastio, 
Bonnier Fakta ( i 
samarbete med 
TV4) 

"Min trädgård är en 
fest” (Ny. utg.), 
Micael Bindefeld, 
Roos & Tegnér

”Smoothies för barn 
- upptäck, utforska, 
experimentera och 
lär dig allt om 
frukter och 
grönsaker”, Eliq 
Maranik, Stevali 

”Indiska smårätter - 
naan, tandoori, 
lassi”, Krishane 
Renghen, Elsie 
Fromgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Dash-dieten - nya 
metoden - ät allt - 
bli smal & frisk”, 
Fredrik Paulún, 
Elisabeth 
Johansson (recept),  
Expressen 

”Kokkonst för 
livsnjutare”, Edward 
Blom, Gunilla Kinn 
Blom, Norstedts

”Cake pops - 
kalasroliga klubbor”, 
Orathay, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

"Lyxlagat - Lyxlagat 
hemma - 
Sött” [Elektronisk 
resurs, Frederik 
Zäll, Telegram 
Förlag

"Vélochef - food for 
training and 
competition”, Henrik 
Orre, Gawell

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. Blekinge 
och Öland”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

"My fryday - 56 
friterade favoriter - 
huvudrätter, 
smårätter, snacks 
och desserter”, Ylva 
Porsklev, Massolit

”Gör korv! - korta, 
långa, råa, starka”, 
Johan Åkerberg, 
Jesper Lindberg, 
Norstedts

”Koka livet på spik”, 
Anna Nyman, Anna 
Nyman 

”Veckans vego - 
grön middag på 
bara 30 minuter”, 
Sara Begner, 
Norstedts 

”Markus vår- och 
sommarmat”, 
Markus Aujalay, 
Erika Aujalay,  The 
Bearded Lady 

”Mannerströms 
helg”, Leif 
Mannerström, 
Norstedts  

”Smoothie bowls”, 
Eliq Maranik, 
(medförf.) Eva 
Stjerne, Grenadine 
Bokförlag AB

"I köket med Markiz 
- marockansk 
magi”, Markiz 
Talhaoui, Norstedts 

”Frisk mat - 
hälsosamt varje dag 
från River Cottage”, 
Hugh Fearnley-
Whittingstall,  Lena 
Karlin (övers.), 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Linas gourmetbok - 
friluftsmat för 
finsmakaren”, Lina 
Rudin, Catarina 
Schlager (red.),  
Scoutförlaget 

”Cheescakes för 
alla smaker”, Steve 
Schouflikir, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Meze - Det stora 
blå” [Elektronisk 
resurs], Camilla 
Thulin, Uluc 
Telmen, Modernista

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. Gotland 
och Östergötland”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”Mustiga grytor och 
långkok - kött, fisk, 
fågel, vego”, 
Kristina Eriksson, 
Bokförlag Semic 

”Hela fisken - hur 
du enkelt tillagar 
goda fisk- och 
skaldjursrätter från 
grunden”, Johan 
Bredberg, Tina 
Ignell, TB Ignell 

”Lättlagad 
sommarmat för 
sköna dagar”, Åsa 
Swanberg, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Vegetariskt - mat 
från 
Trädgårdscaféet 
Slottsträdgården 
Ulriksdal” (Ny utg.), 
Katarina Nordgren, 
Bonnier Fakta 

”Tareq Taylors 
nordiska matresa - 
mat, dryck, 
drömmar och 
inspiration”, Tareq 
Taylor, Roos & 
Tegner

”Nobelfesten - 
utvalda menyer 
1996-2013”, Hélène 
Bodin, Björn 
Fischer, EP 
Publishing 

"Smoothies & 
mjölkdrinkar”, Arla 
Foods.

”Jens Linders Korea 
- en kokbok”, Jens 
Linder, Massolit 

"Good mood food - 
maten som lyfter 
humör och energi”, 
Ulrika Hoffer, Lind & 
Co 

”Modekokboken”, 
April Wickström, 
Nicotext AB

"Det svenska köket 
- från fika till 
fredagsmys”, 
Liselotte Forslin, 
Rikard Lagerberg, 
Svenska institutet 

"12 Poetiska recept 
” [Elektronisk 
resurs], Gunnel 
Arvidsson, 
Robolingua

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. Halland”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”Rök - allt om 
maten, smaken & 
metoden”, Johan 
Åkerberg, Norstedts

”Köttbonden - att 
föda upp, slakta och 
tillaga riktigt bra 
kött”, Lina 
Westman, Oscar 
Westman, Natur 
och Kultur 

"Långkok och 
annan underbar 
höstmat - 177 
utvalda recept”, 
Expressen 

”Vego för alla! - 
lättlagad grön mat 
för ett sundare liv”, 
Sofia von Porat, 
Tukan förlag

”Toms tips - 
stjärnkocken 
förenklar ditt liv 77 
recept på 7 veckor”, 
Tom Sjöstedt, 
Norstedts 

”Pepparkakeland - 
22 roliga byggen 
med tydliga skisser 
och smarta knep”, 
Mattias 
Kristiansson, 
Massolit

”Min risotto - god, 
godare, godast”, 
Laura Zavan, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

"Good food - 
glutenfritt, gott och 
mycket grönt med 
Kristin Kaspersen”, 
Kristin Kaspersen, 
Fitnessförlaget 

”Matnyttigt i Bibeln - 
läckra 
bibelinspirerande 
recept som ger 
näring åt både 
kropp och själ”, 
Rena Rossner, 
Anna Henriksson 
(övers.), Cecilia 
Kärnbo (övers.), 
Borneling 

"Det godaste jag 
vet - en bakbok 
med insikter”, 
Regine Grundel, 
FramSteget

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. Närke 
och 
Södermanland”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”One pot meals”, 
Mette Ankarloo, 
Kakao Förlag

”Kål”, Inger Nilsson, 
Bokförlagat Arena 

"Min tvilling & jag”, 
Sanna Åkerström, 
Tin Åkerström, Min 
tvilling & jag

”Vegetariskt”, Sylvia 
Winnewisser, Ulrika 
Junker Miranda 
(övers.), Stevali

"Tinas sommar”, 
Tina Nordström, 
Bonnier Fakta 

”Selma & Sigge - en 
bok om det dukade 
bordet, guldkanten 
på tillvaron och det 
levande livet”, Malin 
Leijonberg, Votum 
& Gullers Förlag

"My Balkans - food 
and people”, Jovan 
Radomir, Balkan 
Food Club  

”Green sweets & 
treats - 100% 
rawfood - utan 
gluten eller vitt 
socker”, Erika 
Billysdotter, The 
Bearded Lady 

”New Vegan - det 
nya veganska 
köket”, Jenny 
Mustard, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Enklare bröd - 
recept på knådfria 
bröd med och utan 
surdeg” (ny utg.), 
Martin Johansson, 
Natur och Kultur 

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. Skåne”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”Sylta & safta - 
marmelad, chutney, 
inlagt & picklat, sylt, 
saft - 114 goda 
recept”, (red.), 
Expressen

”Laga fisk helt 
enkelt”, Gunnel 
Sandqvist, Tusen 
idéer

”Mellanmål på 
väg” (2. uppl.), Mia 
Ånemyr, Sileo

”Vegetarisk barnmat  
- från bröst till 
bord” (2. rev. uppl.), 
Kirsten Nisted, 
Ulrika Lundsten, 
Föreningen för 
antroposofisk 
läkekonst (FALK)  

”Världsklass! - 
recept från vinnarna 
av Årets Kock”, Arla 
Foods 

”Mest grönt & 
konsten att koka 
bläckfisk”, Peter 
Norman, Nygren & 
Nygren 

”Glutenfritt - bröd & 
bakverk, smarta 
knep - 123 recept - 
frukost, lunch, 
middag & bakat”, 
Expressen 

”Naturkokboken - 
från 
skogspromenaden 
till tallriken”, Ingrid 
Holmberg, Pelle 
Holmberg, 
Norstedts 

”Grytbröd - världens 
enklaste bröd”, 
Kirsten Skaarup, 
Lars Ahlström 
(övers.), Tukan 
förlag

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. 
Småland”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”Sås - 400 recept ur 
Allt om Mat”, Ulla 
Karlström, Cecilia 
Lundin m.fl., Allt om 
Mat, Norstedts 

”Rapsolja - med 
smak från svenska 
gårdar”, Lotta 
Ekberg, Votum

”Med känsla för 
timing - 
favoritrecept från 
Garantums 
medarbetare”, 
Garantum 

”Ännu mera vego”, 
Sara Ask, Lisa 
Bjärbo, Ordfront 
förlag

”Åtta råvaror”, 
Henrik Nordström, 
Jan Sterner, 
Sterners Förlag 

"Mina recept till den 
koreanska maten”, 
Rebecca Ljungdahl, 
Books on Demand 

”Hälsoick! - 
smoothies, juicer 
och snacks att må 
bra av” (2. uppl.), 
Marita Karlson, 
Norstedts

”Om sommaren 
sköna - trädgården, 
havet, musiken och 
de gamla recepten”, 
Tina Ahlin, Votum & 
Gullers Förlag

”Ingen lägger 
Gotlandsbullen som 
jag”, Helena Rydén, 
Gotlandica 

”Nils Holgerssons 
underbara matresa 
- recept och kuriosa 
för kockar och 
matgäster. 
Västergötland och 
Bohuslän”, 
Utgivningsort okänd 
: utgivare okänd

”Underbart gott i en 
Crock-Pot”, Anette 
Roswall, Lava 

”Svenska ostron - 
havets juveler”, 
Elisabeth Öhman, 
Åsa Dahlgren, 
Elisabeth Larsson, 
Votum & Gullers 
Förlag

”Matlådan - för ett 
smartare liv”, Ana 
Bylund, Ordalaget 
Bokförlag AB

”52 soppor”, Ylva 
Bergqvist, Bonnier 
Fakta 

”My American pie - 
äppelpaj, pekanpaj, 
körsbärspaj”, Marc 
Grossman, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Höst med LCHF - 
frukost, lunch, 
middag, desserter, 
bakat - 109 
supergoda recept”, 
Expressen

"Raw food & enkel 
detox - en underbar 
omstart för hela 
kroppen”, Judita 
Wignall, Björn 
Mattsson (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Knåda, kavla & 
baka”, Abigail 
Wheatley, Sam 
Baer, Marie 
Helleday Ekwurtzel 
(övers.), Tukan 
förlag

”Receptbok - Göta 
hundra år!”, 
Equmeniakyrkan

”Superkålen - 
nyttigt, gott, enkelt”, 
Amelia Wasilev, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Matrötter - en 
självbiografisk 
kokbok”, Marianne 
Leksell, Eva Wrede, 
Bokförlaget Max 
Ström 

”Mitt medelhavskök 
- till bords med en 
italienare och två 
professorer”, 
Fernando di Luca, 
Mattias Jerslid, 
Massolit

”Hälsokoden - 
Recept för ett 
friskare liv”, Åsa 
Söderberg, Pagina 
Förlags AB

”Rawsome - raw 
food, glassar, 
mylkshake, 
smoothies & juicer”, 
Erica Palmcrantz 
Aziz, Massolit

”Konditorns bakverk 
- stora smaker i 
läckra former”, Per 
Bäckström, 
Grenadine/Stevali 

”Småländska 
gårdsbutiker & 
kaféer - innehåller 
recept från alla 
gårdar & kaféer”, 
Ann-Charlotte 
Fägerlind, Isaberg 
förlag 

”Stora äggboken - 
laga lätt, smart & 
gott!”, Elisabeth 
Johansson, 
Expressen 

”Mormors mat - 
hundra år av 
husmanskost”, 
Maria Holm, Lava 

”Mitt medelhavskök 
- till bords med en 
italienare och två 
professorer”, (2. 
utg), Fernando di 
Luca, Mattias 
Jerslid, Massolit

”Kickstarta med 
superfoods - 
sundare 
viktminskning, 
enkelt och gott”, 
Erica Palmcrantz 
Aziz, Massolit

"Rå mat”, Linda 
Nilsson, Theodor 
Jikander (medförf.), 
Sara Linton, LUX 

”Lantbröd”, Cathy 
Ytak, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Skånska 
konstnärer - konst 
och mat,  D. 2”, 
Gunnel Götesdotter, 
Ars divinia 

Svenska ostar och 
ostmakare”, Ia Orre, 
Inger Nilsson 
(medförf.), 
Bokförlaget Arena

”Matiga sallader”, 
Caroline Hofberg, 
Norstedts 

”Mat för gudar - 
libanesisk matkultur 
från Beirut Café = 
Ṭaʻām al-mulūk”, 
Donald Boström, 
Anders 
Hesselbohm, 
Bokförlagat Arena 

”Lugn mage med 
gott bröd - recept 
anpassade till 
fodmap för dig med 
IBS”, Sofia 
Antonsson, Lava 

”The baking 
revolution - vegan 
cakes, gluten free 
cookies, raw treats”,   
Renée Voltaire, 
Renée Voltaire AB

”Mug cakes - 40 
snabbfixade, 
oemotståndliga 
kakor att baka i en 
kopp”, Mima 
Sinclair, Tove 
Janson Borglund 
(övers.), Massolit

”Vi som bor mitt i 
maten - en 
halländsk 
reportage- och 
kokbok”, Agneta 
Lindblom Hulthén, 
Agnes Hulthén, 
Vardagens 
mysterier 

”Viltköttet - 
förberedelser och 
tillagning”, Dan 
Törnström, 
Jägarnas 
Riksförbund

”Monika - hela 
Sveriges 
matmamma”, 
Monika Hallberg, 
Monika Hallberg 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat och dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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”Meze - det stora 
blå”, Camilla Thulin, 
Halv grek plus turk, 
Fia Ekenryd 
(recept), Uluc 
Telmen, Modernista

”LCHF 2.0”, Åse 
Falkman 
Fredrikson, Anna 
Hallén, Tukan förlag

"The fresh foodie - 
enkla, nyttiga och 
fräscha recept med 
rena råvaror”, Leila 
Lindholm, Walter 
and Books

”Makroner, 
cakepops & co.”, 
Weronica 
Andersson (övers.), 
Stevali 

”Vallevägens 
kokkonst”, 
Vallevägen - 
världens vackraste 
väg

”Älg & CO - en 
viltkokbok”, Helena 
Neraal, Vita Älgen

"Mat för barn över 
18 år - nyckeln till 
det nya spritköket”, 
Ludvig Brydolf, 
Gesundaberget & 
Frösundaviksparke
n

”Paolos stora 
italienska 
kokbok” (Ny utg.), 
Paolo Roberto, 
Bonnier Fakta 

”Läcker vardagsmat 
utan gluten och 
mjölk - pajer, pasta, 
sallader, röror, 
smårätter, grytor..”, 
Mekto Ganic, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Uteliv med morfar”, 
Lars Fält, 
Vildmarksbiblioteket 

"Om bakstugor, 
bakning och bröd”, 
Kerstin Synneby, 
Margareta 
Löfstrand, Atremi 

”Wira - en matig 
historia!, Anna Hild, 
Wira

"Mätt på vårat sätt - 
UF”, Nomen

”Paolos pizza & 
pasta”, Paolo 
Roberto, Bonnier 
Fakta 

"Laga mat utan vete 
och mjölk”, Ingalill 
Säfström, Viveca 
Wessel, Förlaget 
Två tanter 

”Vegankokboken - 
140 inspirerande 
recept på gröna 
rätter helt utan 
animaliska 
produkter”, Sue 
Quinn, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström, 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Opera & bakverk”, 
Rickard Söderberg, 
Massolit

”Äta vid havet - mat, 
människor och 
råvaror från 
Bohuslän”, Reine 
Patriksson, Jonas 
Svensson, Anna 
Moberg Henning, 
Karin Magnusson, 
Skärgårdskrogen i 
Fiskebäckskil

”Nyttiga soppor - för 
en komplett måltid”, 
Anne-Catherine 
Bley, Elsie 
Formgren (övers.), 
Sten Sundström 
(övers.), Pagina 
Förlags AB

”Persiana - 100 
enkla och moderna 
recept från 
Mellanöstern”, 
Sabrina Ghayour, 
Tove Janson 
Borglund (övers.), 
Massolit

”Laktos- och 
glutenfritt - bröd & 
bakverk, byt ut-
guide - 97 recept- 
frukost, lunch, 
middag & bakat”, 
(red.), Expressen 

"Vår kokbok 
vegan”, Sara 
Begner (red.), Anna 
L. Sjögren (red.), 
Norstedts

"Olgas receptbok D. 
3 - bak och 
kakrecept efter 
gammal svensk 
tradition”, Alf Ljung, 
Alf Ljung

”Olgas recept 
kuriosa och tips Del 
1”, Alf Ljung, Alf 
Ljung 

”Romska maträtter 
= Romans 
xábenata= Romane 
habena”, Irén 
Horvatne, Teresa 
Kwiatkowski, 
Tillexempel 

”Mer 5:2 och 6:1 - 
den enkla vägen till 
hälsa och 
viktminskning”, Jon 
Hansson, 
Bokförlaget Semic

”Välkommen till 
vegoriket”, Mattias 
Kristiansson, 
Massolit

”Snabba mug cakes 
- klara på några 
minuter i mikron”, 
Joanna Farrow, 
Sandra Medin 
(övers.), Tukan 
förlag

”Olgas recept 
kuriosa och tips Del 
2”, Alf Ljung, Alf 
Ljung 

”Ready for takeoff - 
50 ställen och 
recept du inte får 
missa”, Sofi 
Fahrman, Norstedts 

"Mat som läker - 
140 recept som 
håller dig pigg, frisk 
och dämpar 
inflammationer”, 
Sanna Ehdin 
Anandala, Bonnier 
Fakta 

”4 veckor på sjön - 
god mat i båten”, 
Jennie Gillander, 
Nautiska 

”Smulpajer”, 
Elisabeth 
Johansson, Bonnier 
Fakta 

”Pernillas kök - 
familjematlagning 
till vardag, fredag 
och helg”, Pernilla 
Wahlgren, 
Bokförlaget Semic 

”Sehr gut! - den 
goda tyska maten”, 
Andreas Froebrich, 
Tomas Tengby, 
Massolit

”Matmyten - 
vetenskapen om 
vår mat”, Tim 
Spector, Stefan 
Lindgren (övers.), 
Volante

”+365 - en 
vägledning till ett 
bättre liv”, Malin 
Persson, Malin 
Persson. 

”Surdeg - 
brödbakning med 
rågad passion över 
gränserna - 
reportage, fakta & 
recept”, Ingela 
Marklinder, Ingela 
Marklinder 

”Power snacks - 50 
nyttiga mellanmål 
fulladdade med 
näringsämnen”, 
Veronica 
Gottfridson (övers.), 
Parakit

”Superhälsa! - 
friskare, fräschare 
livsstil med recept 
från LA”, Marita 
Karlson, Norstedts 

”Naturlig hälsa och 
matglädje med 
Paleo - mjölkfri, 
glutenfri och 
sockerfri god mat 
på mitt sätt”, Anja 
Schauerte, Anja 
Schauerte

”Sju sorters kakor - 
Sveriges bästa 
recept på klassiska 
bakverk och nya 
favoriter”, (99. 
(omarb.) utg.), Mia 
Öhrn, Massolit

”Pannkakor, våfflor 
& crepés”, 
(red.),Ulrika 
Miranda Junker 
(övers.) , Stevali 

”Sin gluten - spansk 
magi i köket”, Riki 
Simic, Skabetti

”Paleo - 30 dagar 
med Annika Sjöö - 
helt fritt från socker, 
mjölkprodukter och 
gluten”, Annika 
Sjöö, Pagina 
Förlags AB

"Små mjuka kakor 
& minitårtor”, 
(red.)Stevali 

”Quick and tasty - 
enkelt att laga, gott 
att äta”, Lena 
Djuphammar, 
Pernilla Rönnlid, 
Ordalaget Bokförlag 
AB

”Taco mexican style 
- tacos på riktigt - 
alla recept du 
behöver” (ny utg.), 
Malin Eriksson, 
Bonnier Fakta 

”Smarta sötsaker - 
utan socker, gluten 
och mjölk”, Ulrika 
Hoffer, Bonnier 
Fakta 

”Söta bakverk - 39 
enkla recept”, 
ToveLisa, Pagina 
Förlags AB

”Rosa kokboken II”, 
Anna Benson, 
Benzer Publishing 

”¡Taco Loco! - 
mexikansk gatumat 
från grunden”, 
Jonas Cramby, 
Natur och Kultur 

”Sött utan vitt 
socker” ( 2. uppl.), 
Emelie Holm, 
Norstedts 

”Två systrars söta - 
170 frestelser från 
systrarna 
Eisenman” (ny 
utg.), Lisa 
Eisenman Frisk, 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta 

”Sveriges bästa 
pizza”, Frida 
Ceveryd”, Tomas 
Tengby, Massolit 

”Texmex från 
grunden”, Jonas 
Cramby, Natur och 
Kultur 

”Smilla lagar 
glutenfritt - 
favoritrecepten och 
smarta tips”, Smilla 
Luuk, Rabén & 
Sjögren 

”United States of 
cakes - bakverk och 
sötsaker från den 
amerikanska 
västkusten” (ny 
utg.), Roy Fares, 
Bonnier Fakta 

”Systrarna 
Hallstenssons 
familjefavoriter”, 
Karin Hallstensson, 
Monika 
Hallstensson, Karin 
& Monika 
Hallstensson 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider                    

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider 
för särskilda 
aktiviteter inom 
idrott, camping, 
båtliv m.m.

Mat och dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd 
såsom mjuka kakor, 
småbröd, tårtor, 
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m. 

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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"Sött & salt - 
snacks, godis, 
plockmat - njut med 
gott samvete!”, 
Fredrik Paulún, 
Elisabeth 
Johansson (recept), 
Expressen 

”Skippa nudlarna - 
snabb, billig och 
nyttig mat”, Sally 
Jönsson, Bokförlag 
Max Ström

”Sockerfritt - nyttigt, 
gott, enkelt - 65 
recept med naturlig 
sötma, lär dig laga 
mat utan dåligt 
socker”, Sue Quinn, 
Elsie Formgren 
(övers.), Sten 
Sundström (övers.), 
Pagina Förlags AB

”Soppbaren - gott, 
smakrikt, nyttigt”, 
Sara Lewis,  
Monika Andersson 
(övers.), Love Food 

”Smart skräpmat 
med Amir och 
Viktväktarna”, Amir 
Kheirmand, 
Viktväktarna 

”Snabbt, lätt, enkelt 
& gott - en kokbok 
för dig med ett 
stressigt och tajt 
schema, eller för 
dig som helt enkelt 
har annat för dig än 
att bo framför 
spisen! - en 
annorlunda 
kokbok”, Cassandra 
Solback, Vulkan 

”Sockerdetox - 3-
veckorsprogram 
med renande och 
stärkande mat”, 
Filippa 
Salomonsson, 
Bonnier Fakta 

”Soppa, fond & 
buljong”, Allt om 
mat, Cecilia Lundin 
(red.), Malin 
Turuner (text), 
Norstedts 

”Vélochef - mat för 
träning och tävling”, 
Henrik Orre, Gawell 

”Sköna, gröna 
sommar - recept 
från ljumma 
kvällar”, Hannu 
Sarenström, 
Norstedts 

”60+ - mat och 
motion för mogna”, 
Louise Hamilton, 
Christer 
Melkersson, Votum 
& Gullers Förlag

”Till bords med 
systrarna 
Eisenman”, Lisa 
Eisenman frisk, 
Monica Eisenman, 
Bonnier Fakta 

”12 veckor till 
friskare liv och 
smalare midja”, 
Berit Nordstrand, 
Anna Olsson 
(övers.), Bonnier 
Fakta 

”Tio lektioner i 
matlagning” (ny 
utg.),  Lotta 
Lundgren, 
Månpocket 

”5:2 menyer för  10 
veckor - 80 goda 
recept!”, Expressen 

"5:2 menyer för 10 
veckor - enkla & 
supergoda recept! - 
allt om 
succédieten”, 
Expressen 

À la carte 
Kokböcker skrivna 
av kockar, där 
recepten anpassats 
till icke-
professionella 
matlagare.

Barn och mat Ceremoniella 
måltider: Böcker 
som beskriver 
tankar och idéer 
samt recept rörande 
agapemåltider, 
eventmåltider/
upplevelsemåltider 
och festmåltider   

Desserter: Böcker 
om efterrätter, 
konfekt och glass

Smoothies och 
juicer och andra 
drycker 
innehållandes 
råvaror

Etniska 
kokböcker: Böcker 
vilka beskriver 
måltider och/eller 
innehåller recept 
från olika regioner 
och kulturer i 
världen

Grundkokböcker: 
Övergripande 
kokböcker med 
detaljerad 
information om 
matlagning

Hälsa: Litteratur 
som omfattar 
allmänna kostråd, 
dietmat, specialmat 
m.m.

Kantinmåltider: 
Litteratur som tar 
upp storhushållens 
måltider inom 
daghem, 
företagsmatsalar, 
servicehus, 
sjukhus, skolor, 
tavernor, vägkrokar 
o.s.v.

Kokböcker med 
restauranganknyt
ning

Livsstilslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
måltidsideologier, 
exempelvis 
veganmat, fast 
food, slow food 
m.m.,eller måltider
för särskilda
aktiviteter inom
idrott, camping,
båtliv m.m.

Mat och dryck i 
kombination

Matbröd och Söta 
bakverk: Böcker 
med recept på hårt 
bröd, kuvertbröd, 
matbröd, skorpor 
m.m. och kaffebröd
såsom mjuka kakor,
småbröd, tårtor,
vetebröd m.m.

Måltidslitteratur 
distribuerad i en 
annan form

Nordisk 
måltidslitteratur: 
Måltidslitteratur som 
är utgiven på 
svenska språket av 
nordiska förlag. 
Samt svensk 
litteratur som blivit 
översatt till andra 
språk 

Regional 
måltidslitteratur: 
Böcker som tar upp 
svenska 
landskapstraditioner 
- ofta med recept

Speciallitteratur - 
metod: Böcker som 
handlar om 
grillning, wokning, 
frysning, 
konservering, 
saftning, syltning, 
lagring, torkning 
m.m.

Speciallitteratur - 
råvara: Böcker som 
handlar om bär, fisk 
och skaldjur, frukt 
och grönsaker, kött 
och charkuterier, 
rotfrukter m.m. 

Vardagsmåltider: 
Litteratur om 
enklare, gärna 
näringsrika och 
lustfyllda måltider i 
vardagen

Vegetarisk 
måltidslitteratur: 
Litteratur som 
behandlar 
vegetariska måltider

Oklar placering 
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