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Helena Nyblom
LÄKARENS GUIDE TILL DEN NATURLIGA 

SUPERMATEN

Maten är din medicin
Helena Nyblom är läkaren som introducerade supermaten i 
Sverige med boken Supermat (såld i över 80 000 exemplar). 
I sin fjärde bok Läkarens guide till den naturliga supermaten 
vill hon återigen slå ett slag för den vanliga maten: 
näringsrika och okomplicerade råvaror som vi kan hitta i 
affären.
 Supermat är naturliga, fräscha, icke-processade och goda 
råvaror fullpackade med nyttiga ämnen. En färgstark och 
varierad kost med mycket bra fetter, proteiner, kolhydrater 
och antioxidanter. 
 Mat som medicin är egentligen väldigt enkelt. Genom att 
satsa på bra råvaror, dra ner på det mest onyttiga, njuta av 
det där lilla extra utan dåligt samvete och ägna tid och glädje 
åt vår mat, hjälper vi oss själva att leva längre och friskare. 
 Med utgångspunkt i den senaste forskningen, bland annat 
från de blå zonerna där befolkningen lever längst i världen, 
visar Helena Nyblom hur man kan undvika att åldras i förtid 
och att åldras på ett bra sätt. Hon går igenom vad kroppen 
behöver, hur man väljer mat som motverkar inflammation 
och sjukdomar som fetma, allergier, demens, hjärtproblem 
med mera, och hur man på ett lustfyllt sätt får hela familjen 
att äta nyttigt och gott. I slutet av boken finns Helenas 
lättlagade, goda och vackra supermatsrätter.   

Helena Nyblom | Läkarens guide till den naturliga supermaten 
Format 190 x 220 | Sidor 144 | Inbunden
Utgivning januari | ISBN 978-91-88529-02-2

Helena Nyblom 
är utbildad läkare vid 
Sahlgrenska Akademin, 
Göteborgs Universitet, med. 
dr i invärtes medicin och 
specialistläkare i psykiatri. 
Hon har ett brinnande 
intresse för hälsa och 
livsstilsfrågor och har 
tidigare gett ut tre böcker i 
Sverige, Danmark och Norge 
samt föreläst inom området. 
År 2007 introducerade hon 
supermaten i Sverige med 
boken Supermat – Vägen  
till ett friskare liv. 

Låt din mat vara din medicin och din medicin vara din mat.
– Hippokrates, läkekonstens fader  (f. 460 år f.Kr.)
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Daniel Lakatosz

Mästerkock, matfantast, 
menyskapare!
Daniel Lakatosz älskar allt som har med mat att göra. Han 
kom på andra plats i Sveriges Mästerkock 2016 och nu 
fortsätter han sin matresa.
 I den här vackra kokboken delar Daniel med sig av sina 
egna menyer från Ungern, Italien, Polen, Frankrike, Japan, 
Vietnam, Thailand, Mexiko och Sverige – mat som väcker 
minnen av smaker, dofter och resor.
 De 9 menyerna innehåller allt från fördrink och 
mingelsnittar till dessert. 

DANIELS MATRESA – 9 MENYER FRÅN VÄRLDENS KÖK 

Daniel Lakatosz | Daniels matresa – 9 menyer från världens kök 
Format 200 x 270 | Sidor 144 | Inbunden | Utgivning mars
ISBN 978-91-88529-04-6

Daniel Lakatosz 
arbetar som hovmästare på 
Berns asiatiska restaurang 
i Stockholm och hyr ut sig 
själv som kock vid olika 
evenemang, både privat  
och till företag.
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Jag älskar mat. Jag älskar att tillaga 
mat, att få en matidé och skapa den, att 
tänka på olika smakkombinationer och 
försöka jobba med olika färger, texturer 
och upplevelser.

– Daniel Lakatosz
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VÄLJA KÄRLEKEN – EN HANDBOK I ATT  
LÄMNA KRÄNKANDE KÄRLEKSRELATIONER Karin Nordlander &

Linda Newnham
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Det här är en bok till alla de kvinnor som befunnit eller 
befinner sig i destruktiva relationer. Som blivit slagna  
och förminskade, fysiskt och mentalt.
 Det är också en bok till dig som kanske inte känner igen 
dig i ordet misshandel men som ställer dig frågan: Växer eller 
krymper jag i mitt förhållande? Ur innehållet: Varför går jag 
från svin till svin? Det är aldrig läge att lämna, Vart tog han 
vägen, den jag älskade?, Checklista till dig som tänker gå – 9 
punkter att komma ihåg, Det där med att älska sig själv …

Linda Newnham är journalist och redaktör och skriver för 
tidningar som Amelia och Tara. 

Karin Nordlander arbetar som terapeut och 
meditationslärare. Hon har tidigare gett ut boken Drömliv – 
Lycklig på riktigt (2009). 

Karin Nordlander och Linda Newnham | Välja kärleken | Format 135 x 185 
Sidor ca 190 | Inbunden | Utgivning mars | ISBN 978-91-88529-03-9

Erik lämnar sin karriär som officer i de svenska specialstyrkorna för att 
arbeta som personskyddsoperatör i krigets Irak. Så småningom hamnar han 
i Kurdistan där han bland annat hjälper till i kampen mot terroristsekten IS, 
eller, som Erik föredrar att benämna dem, Daesh.
 Det  här är en bok för dem som är intresserade av det livsfarliga 
äventyrets lockelse, av att göra det rätta i avgörande situationer, av 
kamratskap och lojalitet – men även för dem som vill veta mer om militär 
taktik i strid, vilket skildras detaljerat med adrenalinfylld inlevelseförmåga.

Författaren, som skriver under pseudonym, har idag lämnat en lång karriär 
inom den svenska Försvarsmakten bakom sig. 

KONTAKT - EN SVENSK KRIGSMAN 
I KAMPEN MOT TERRORN

Axel Stål | Kontakt - en svensk krigsman i kampen mot terrorn 
Format 135 x 210 | Sidor ca 320 | Inbunden | Utgivning januari | ISBN 978-91-88529-05-3

SKILJAS – UTAN ATT FÖRLORA SIG SJÄLV

Michael 
   Larsen
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Mitt förslag är att du ser den här boken som en resguide i det 
emotionella separationslandskapet. Jag erbjuder inga quick fix 
utan det är min kunskap, förståelse, empati, insikter och råd 
som hjälper dig på vägen.

– Michael Larsen

En majoritet av alla som inleder ett förhållande, blir sambo 
eller gifter sig kommer på sikt att gå skilda vägar. Bakom 
statistiken ligger raserade drömmar om en gemensam 
framtid. Michael Larsens inspirerande bok baserar sig på hans 
professionella erfarenheter och privata upplevelser av en 
smärtsam skilsmässa.

Michael Larsen är utbildad i psykosyntes och socialpsykologi med 
många års klienterfarenhet. Han driver bloggen separation.se.

Michael Larsen | Skiljas – utan att förlora sig själv | Format 135 x 185 
Sidor ca 200 | Inbunden | Utgivning januari | ISBN 978-91-87941-76-4

Axel
    Stål
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Hans sätt att utbilda inom försäljning är unikt – likaså hans 
passion att leva sin dröm, att våga och att brinna. 

I sin nya bok, Sälja bra eller sälja bäst – hur du hittar nyckeln 
till kundens hjärta, tar Peppe Ekmark upp 10 viktiga verktyg som 
behövs för att lyckas med framgångsrik försäljning: Vinsten för 
kunden, Boka kundbesök, Första mötet med kunden, Behovsanalysen, 
Presentationen, Invändningshantering, Avslutsteknik, Uppföljning,  
Att tänka på som säljare samt Den personliga vinsten. Allt detta 
berättas på ett roligt och inspirerande sätt med många historier  
och tips från verkliga livet.

Peppe Ekmark har mer än 30 års erfarenhet som säljare, säljchef och 
försäljningsdirektör bakom sig, bland annat inom MTG-koncernen.

SÄLJA BRA ELLER SÄLJA BÄST 
– HUR DU HITTAR NYCKELN TILL
KUNDENS HJÄRTA

 Peppe
Ekmark

Peppe Ekmark | Sälja bra eller sälja bäst – hur du hittar nyckeln till kundens hjärta 
Format 135 x 210 | Sidor ca 180 | Inbunden | Utgivning januari | ISBN 978-91-88529-00-8f
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Christer Olsson är fiskarpojken från Öckerö som gjort sunt förnuft 
till en livs- och affärsstrategi. Han har en unik förmåga att sätta 
fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt 
som inspirerar, manar till eftertanke och handling. 
 I 49 texter som spänner över allt ifrån självrespekt, rädsla och 
förändringsvilja till avundsjuka, mod och arbetsglädje målar Christer 
i sin nya bok upp ögonöppnande bilder och sår tankefrön.

L A V A  F Ö R L A G

CHR I STER
OL S SON

D U  L E V E R  S Å  L Ä N G E  D U  L Ä R
Från tänka till göra

DU LEVER SÅ LÄNGE DU LÄR Christer 
  Olsson 

Christer Olsson | Du lever så länge du lär | Format 170 x 240 | Sidor 144
Inbunden | Utgivning januari | ISBN 978-91-88529-01-5f
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Christer Olsson är konsult i personlig utveckling, inspiratör, 
föreläsare och affärsman. Han är idag en av landets mest anlitade 
föredragshållare. De två tidigare böckerna heter Vart är du på väg 
och vill du dit? (2008) och Du läcker vad du tänker (2014).

I denna kontroversiella och medryckande kartläggning över idrottsliga 
prestationer tar Sports Illustrated-journalisten David Epstein sig an arv- 
eller miljö-debatten och studerar hur långt vetenskapen har kommit i att 
lösa denna stora gåta.
 Boken gräver i känsliga ämnen som etnicitet och kön och utforskar 
frågor som: Är vissa idrottare genetiskt förutbestämda att dominera både 
kort- och långdistans och är deras förmåga skäl nog att skilja män och 
kvinnor åt i idrottssammanhang?
 Via fältstudier och avslöjande samtal med ledande forskare, olympiska 
mästare och intervjuer med idrottsmän och -kvinnor tvingar Epstein oss att 
ompröva idrottens själva natur.

Boken innehåller en lång intervju med höjdhopparen Stefan Holm.

SPORTGENEN – VETENSKAPEN 
BAKOM ENASTÅENDE  
IDROTTSPRESTATIONER

David 
Epstein

David Epstein | Sportgenen – vetenskapen bakom enastående idrottsprestationer | Översättning Maria Lindén
Format 135 x 210 | Sidor ca 360 | Inbunden | Utgivning mars | ISBN 978-91-88529-08-4
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team

Lava är ett modernt förlag med skräddarsydda  
lösningar och avtal för etablerade upphovsmän. Team Lava 
säkerställer kvalitén – från urval och innehåll till lansering.

alexandra torstendahl
Förlagschef

annika j. nasiell  
Redaktionschef,  

förläggare barn & 
ungdom

ann pålsson
Projektledare och 

förlagskonsult

björn wennerström
Försäljnings- och  
marknadsansvarig




