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B
alans är årets tema på 
Allt för hälsan, som  
bjuder in till fyra 
mässdagar fyllda av ny 
inspiration till ditt 

kroppsliga och mentala välmå-
ende. Det betyder att du får gott 
om tid att strosa runt bland spän-

nande utställare, lyssna på semina-
rier, prova på olika träningsformer 
och smaka på nya mattrender. 

Vi på Hälsas redaktion finns som 
vanligt på plats och du är varmt 
välkommen att hälsa på oss i monter 
B01:48. Här får du också tillfälle att 
lyssna på föreläsningar av författare 

inom hälsa och psykologi, och köpa 
deras böcker till bra mässpriser på 
vårt stora boktorg. G

NYFIKEN?
alltforhalsan.se, www.hälsa.se

Äntligen dags för årets stora hälsohändelse! Kom 
och träffa oss i monter B01:48. Här får du hela  
vårt program för Allt för hälsan – skriv ut 
och ta med till mässan.

ALLT FÖR 
HÄLSAN 2014

På mässan får du bland annat möjlighet att lyssna på föreläsningar av författare inom hälsa och psykologi och köpa deras böcker till ett billigare pris.

TEXT MARTINA CEDERQVIST

Vi ses på

GFöreläsningsguide

HÄLSAN
ALLT FÖR 

Möt oss på mässan  
6–9 november
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Välkommen att lyssna på alla högaktuella författare som presenterar sina 
böcker på Boktorget! Föreläsningarna ingår i entrén till mässan och det är först 
till kvarn som gäller. Skriv ut programmet och ta med till mässan.

GRATIS FÖRELÄSNINGAR

Torsdag  
6 november

 12:30-13:00  Emelie 
Holm, ”Sött utan 
vitt socker” (Nor-
stedt). Emelie Holm 
är en självlärd 
dessertkreatör som 
älskar att experi-
mentera med 
bakning. Hon visar 
hur du kan äta sött utan att använda vitt 
socker. I boken ger hon hälsosamma 
recept på allt från småkakor till tårtor, 
mousser och parfaiter. Rå choklad, nötter, 
frukt och bär. Emelie Holm håller det 
enkelt och de flesta ingredienserna finns i 
en vanlig livsmedelsbutik.
Se även sidan 74.

 14:00-14:30  Marlene Gustawson, 
”Gröna juicer och smoothies”  
(Tukan). Marlene Gustawson är kostråd-
givare och näringsterapeut med många års 

”juicande” bakom sig. Hon ger dig recept, 
tips och inspiration så att du kan förvandla 
grönsaker, frukt och bär till supernyttiga 
och goda juicer och smoothies. Marlene 
går även igenom hur du gör en detox på 
bästa sätt.

 14:45-15:15   
Elisabeth  
Kuylenstierna, 
”Feedback på 
arbetsplatser” 
(Bonnier). Elisa-
beth Kuylenstierna 
är professionell 
coach och krishante-
rare. Hon föreläser 
om framgång genom feedback. Du får lära 
dig hur du ger och tar emot feedback på ett 
bra sätt för att höja motivationen på 
arbetsplatser och förbättra relationen 
mellan kollegor.
Se även sidan 93.

 15:30-16.00  Anna 
Wikfalk, Veronika 
Ryd och Tia 
Jumbe, ”Mindful 
Eating” (Bladh by 
Bladh). Det här är 
en bok som inte 
handlar om vad du 
äter utan hur du äter. 
Du blir guidad till 
större medvetenhet, via olika övningar och 
tester. Författarinnorna har olika bakgrun-
der inom yoga, mindfulness och beteende-
vetenskap. 

Fredag  
7 november
 

 12:30-13:00  Sara Hammarkrantz och 
Katarina Blom, ”Lycka på fullt all-
var” (Natur och Kultur). Sara Hammar-
krantz är journalist och Katarina Blom 

psykolog. Deras bok 
handlar om den nya 
positiva psykologin, 
som fokuserar på hur 
vi människor kan 
fungera optimalt. Det 
handlar inte om 
påklistrat positivt 
tänkande utan om 
att lära känna dig 
själv, vad du mår bra av och hur du kan stå 
starkare i såväl medgång som motgång.

 13:15-13:45  Kristina 
Modig, ”Pilates” 
(Norstedt). En bok 
för dig som vill ha 
enkla och fokuserade 
övningar att utföra i 
hemmets lugn utan 
komplicerade redskap. 
Pilatesinstruktören Kristina Modig ger dig 
även pilates som en form av livsstil med 
hälso- och kostråd.

 14:45-15:15  Anders 
Hansen och Carl 
Johan Sundberg, 
”Hälsa på recept” 
(Bonnier). Anders 
Hansen och Carl 
Johan Sundberg är 
läkare på Karolinska 
Institutet och säger 
följande: ”Vi har skrivit den här boken 
därför att vi tror att många inte riktigt 
förstår hur viktigt det är att röra på sig 
regelbundet, och hur lite fysisk aktivitet 
som faktiskt behövs”. 

 15:30-16:00  Mat-
tias Kristiansson, 
”Vego” (Massolit). 
Mattias Kristiansson 
vill slå hål på fördo-
mar om vegansk mat 
i sin nya bok och 
svänger ihop rätter 
med oväntade tolkningar och energi. Vad 
sägs om en vegansk hamburgermiddag, 
glammig bouillabaisse eller varför inte en 
skojigare marockansk gryta! 
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”Om 
singelliv, 
ensamhet 
och 
konsten 
att älska 
sig själv.”

HÄLSAN
ALLT FÖR 

Möt oss på mässan  
6–9 november

Lördag  
8 november

 11:45-12-15  Klara Zimmergren, 
”Längtan bor i mina steg” (Bonnier). 
Klara Zimmergren är komiker och känd 
från teve-programmet Mia och Klara. Med 
varm humor berättar hon om singelliv, 
ensamhet och försöken att älska sig själv. 
Och om pojkvänner, sin älskade hund, 
provrörsbefruktningar och sin oerhöra 
längtan efter ett barn att slösa sin kärlek 
på.

 12:30-13:00  Ulrika Davidsson, ”Häl-
sosam familj på 30 dagar” (Tukan 
Förlag). Hälsogurun Ulrika Davidsson 
berättar om hur man som familj kan bryta 
ohälsosamma gamla mönster. Genom att 
rensa bort halvfabrikat, ersätta dåliga 
råvaror, laga bra vardagsmat med mera, 
går man successivt över till en hälsosam-
mare livsstil. På 30 dagar hinner man få 
ett märkbart resultat.

 14:00-14:30   Thomas Bodström, ”Det 
man minns” (Norstedt). Thomas 
Bodström, född 1962, har en lång och 
brokig karriär som allsvensk fotbolls-
spelare, advokat och justitieminister 
(2002–2006). I sin bok berättar han om sin 
uppväxt, sin familj och framför allt mam-
ma Vanja, som alltid stått Thomas nära, 
men som i slutet av sitt liv drabbats av 
Alzheimers och bit för bit försvinner bort. 

 14:45-15:15  Maria 
Akraka, ”Den 
magiska milen” 
(Norstedt). Maria 
Akraka är en av 
Sveriges bästa 
medeldistanslöpare 
och har tagit 18 
SM-guld. I sin nya bok ger hon verktyg till 
både nybörjare och vana löpare för att 
kunna nå sina mål och springa lätt – utan 
ansträngning.

 15:30-16:00  Pa-
mela Andersson, 
”Jag ska inte dö i 
dag” (Bonnier). 
Pamela Andersson är 
chefredaktör för 
tidningen Topphälsa. 
Hennes bok handlar 
om en resa med 
okänt slut, genom 
strålningar och cellgiftsbehandlingar. Det 
är även en berättelse om hur mental 
styrka, fysisk träning och kärlek kan jämna 
ut oddsen mot en till synes omöjlig mot-
ståndare.

Söndag 
9 november
 11:45-12:15  Anitha 
Schulman, ”5:2 
enligt Anitha 
Schulman” (Nor-
stedt). Anitha 
Schulman berättar 
hur hon blev av med 
sina gravidkilon 
genom 5:2-dieten. 
Och om hur dieten har gjort henne piggare, 
gett en fräschare hy och hur hon gjort upp 
med matångesten som tidigare jagade 
henne. I boken delar hon även med sig av 
sina favoritrecept med inspiration från 
Indien, Kenya och Italien.

 12:30-13:00  Per 
Söder, ”Stress-
yoga” (Lind & Co). 
Per Söder driver 
Yogamottagningen 
som behandlar 
stress och stress-
utlösta symptom. 
”Migränyoga” var hans uppskattade 
debutbok. I sin nya bok ”Stressyoga” lär 
han ut enkla tekniker för att kunna hantera 
stress och stressens olika symptom.
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 14:00-14:30  Kajsa Ingemarsson, 
”Modern mystik” (Bladh by Bladh). 
Kajsa Ingemarsson är mest känd för sin 
roman ”Små citroner gula”. Hon skrev även 
”Den magiska gnistan – vägen till ett 
kreativt liv”. Hennes nya bok ”Modern 
mystik” är i samma genre och handlar om 
livets mysterium och sökandet efter en 
större mening.

 14:45-15:15  Erica Palmcrantz ”Mitt 
nya raw food kök” (Massolit). Erica 
Palmcrantz har andats och levt raw food 
sedan hon reste till Kalifornien 2004. 
Sedan dess har hon ägnat all sin tid åt att 
sprida budskapet om raw food i Sverige. 
Boken bjuder på recept och menyer för alla 
tillfällen, med förklaringar runt råvaror, 
ingredienser och redskap samt tips och 
tricks för att få raw food att passa alla.

 15:30-16:00   
Jessica Frej och 
Maria Blom ”Nytt 
fikabröd – Baka 
gott utan gluten” 
(Massolit). Jessica 
och Maria visar hur 
du bakar glutenfritt 
fikabröd som är både saftigt, smakrikt och 
hållbart. I sin bok delar de med sig av sina 
favoritrecept och guidar dig till lyckade bak 
gjorda på glutenfria råvaror.
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