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Grenadine Bokförlag
Sveriges bästa
dryckesförlag genom
två decennier!

Den 17 december firades årets bästa svenska böcker om mat och dryck. De
böcker som vunnit i respektive kategori presenterades. Detta vid en
tillställning på franska ambassadörens residens. Dagen avslutades med en
ambassadörsmiddag i svensk-fransk anda för inbjudna gäster. Där hölls
både bokpresentationer om mat, dryck och hållbarhet med anledning av det
jubileum Gourmand Awards, grundat i Frankrike, firar med 20 år i Sverige.
Vid middagen hyllades särskilt de förläggare som lagt grunden till det
svenska kokboksundret. Grenadine Bokförlag framhölls som Sveriges bästa
dryckesförlag, genom att utan jämförelse ha bidragit mest till att lyfta vårt
dryckesintresse genom två decennier. Norstedts fick motsvarande
uppmärksamhet för böcker om mat och kokkonst.
Grenadine Bokförlags VD Stefan Lindström är stolt och glad över detta
hedersomnämnande och riktar ett stort tack till alla som varit involverade
under resans gång:
•

-Än en gång ett hedrande bevis på att våra författare, samarbetspartners
och anställda genom åren satsat rätt och haft både engagemang och
mycket högt kunnande på sina områden. Stort tack till alla er som lyft
oss dit vi är och alla ni som bidrar idag!

Värdar för eventet var dels Pelle Agorelius, i egenskap av representant för
Gourmand Awards i Sverige. Dels även Frankrikes ambassadör i Sverige
David Cvach.
•

-Samarbetet med Frankrike och Gourmand Awards betyder mycket för
Sverige som land och för vårt kunnande om mat och dryck. Kunskap och
insikt genom matkultur och kokböcker bidrar också till ömsesidig
kulturell respekt, avslutar Pelle Agorelius.

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

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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