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Grenadine Bokförlag
TIOFALT
uppmärksammat av
Gourmand Awards!
Juryn i den internationella mat- och dryckesboktävlingen Gourmand Awards

har nu utsett 2019 års vinnare i Sverige bland mat- och dryckesböcker.
Grenadine Bokförlag kan för sig och sin utgivning med stor glädje notera
utnämning som ”Winner Sweden”. Detta inom hela 8 kategorier plus att
förlaget vunnit tävlingen som Sveriges bästa dryckesförlag för året, och
därmed är nominerat i kategorin världens bästa dryckesförlag. En ytterligare
stor framgång är att ”Ciderboken – tillverka cider hemma” får utmärkelsen
”Best in the world” i kategorin ”Drink special awards”, special awards är till
för böcker som redan nu uppmärksammas av den internationella juryn, och
konkurrerar inte om titeln. Titlarna och förlaget är nu nominerade att tävla
om titeln ”Best in the World” i alla övriga kategorier. Extra hedrande är
förstås att kunna strida om titeln ”Best in the World” som dryckesförlag; ett
pris förlaget vunnit två gånger tidigare (2013 & 2017).
– Uttagningen till den internationella tävlingen är ett bra kvitto på att teamet
inom förlaget och författarna fortsätter att skapa böcker på hög nivå inom rätt
ämnen. Nu inväntar vi med spänning årets internationella final i sommar och
hoppas på bra utdelning även där! säger förlagschefen Stefan Lindström.
Nedan Grenadine bokförlags vinnande titlar och kategori:
Dryckesböcker:
•
•
•
•
•
•

Grenadine Bokförlag – nominerade till världens bästa dryckesförlag.
Varma & Kryddiga smoothies – värmande vitaminbomber, Eliq Maranik
– nominerad i kategorin: Alkoholfria drycker
Gin – en kärlekshistoria, Örjan Westerlund, nominerad i kategorin: Gin
Mjödboken – tillverka mjöd hemma, Peter M Eronson & Magnus Vasilis,
nominerad i kategorin: Spritböcker
101 Cocktails du måste dricka innan du dör, Stefan Lindström & Eliq
Maraniq, nominerad i kategorin: Cocktails
Ciderboken – tillverka cider hemma, Peter M Eronson & Magnus Vasilis,
fick utmärkelsen ”Best in the world” i kategorin: ”Drink special
awards”.

Kokböcker och matkultur:
•
•
•
•

Streetfood från öst till väst, Frederik Zäll, nominerad i kategorin:
Streetfood
Struntprat om kost & träning, Isabelle Christiansson, nominerad i
kategorin: Mathälsoböcker
Dexter Olsson Adventures – Marias kockskola, Michael Wiander,
nominerad i kategorin: Kokböcker för barn
Grilla & Rök – grönsaker, kött, fisk & fågel, Frederik Zäll, nominerad i
kategorin: Barbeque & Grill

Grenadine Bokförlag är specialiserat på dryckes- och matböcker, och har
sedan 2004 gett ut omkring 300 böcker om detta. Förlaget har flera gånger
vunnit pris som världens absolut bästa dryckesförlag och har även fått pris

för en stor mängd böcker och bokserier i den internationella mat- och
dryckesboktävlingen Gourmand Cookbook Awards.
Kontakt till förlagschef Stefan Lindström, 076-2164515. Mer om Grenadine
bokförlag på www.grenadine.se eller vår Facebook-sida
Nedan länk till Gourmand Awards pressmeddelande:
https://www.mynewsdesk.com/se/pelle-agoreliusab/pressreleases/gourmand-awards-sverige-sveriges-baesta-kokboecker2019-2946865

Stevali Sales grundades år 2004 av Stefan Lindström och Christer Lindblom,
som båda har lång erfarenhet från både bokbranschen och detaljhandeln
vad det gäller försäljning. Idag är företaget en av de största fristående
säljorganisationerna inom den svenska förlagsbranschen med mångåriga
centrala kontakter hos såväl bokhandelskedjor, varuhus, detaljhandel,
grossister och internetbokhandlare – för att nämna de största.
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