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Rosa kokbok för  
Cancerfonden
Tyvärr, har vi nog alla någon i vår bekant-
skapskrets eller närhet som har drabbats 
av cancer. Idag är det en av tre som får can-
cer i Sverige. Under oktober månad pågår 
Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj och 
i samband med det släpper Anna Benson 
boken ”Rosa kokboken” (Bladh by Bladh). 
Hon har samlat 20 kända kvinnor som på 
olika sätt berättar om sina möten med den 
hemska sjukdomen. Vissa har haft sjuk-
domen själv, andra har nära och kära som 
drabbats. Dessutom delar de med sig av sina 
paradrecept och sina tankar kring mat. Möt 
bland andra Regina Lund, Nanne Grönwall, 
Pernilla Wiberg och Magdalena Forsberg. 
Boken finns att köpa på rosakokboken.se, 
070-335 33 63, för 199 kr. Alla pengar går 
oavkortat till Cancerfonden.

magiska ting

En nallE för dEm som intE har
I samarbete med Färg&Form har 
Ernst Kirchsteiger tagit fram en nalle 
för SOS Barnbyar. För Ernst är nal-
len mer än bara ett mjukdjur. Nallen 
skänker tröst och trygghet hos bar-
net, något som alla barn behöver, 
oavsett var i världen man befinner sig, 
menar Ernst. Nallen kostar 200 kr 
varav 100 kr går till SOS Barnbyar. 

Besök sos-barnbyar.se, 08 - 545 832 00, 
för att se din stads återförsäljare.

Varma yogaföttEr
Så här års kan man frysa lite om föt-
terna när man utöver yoga. Med de 
här härliga yogasockorna håller 
du dina fötter varma utan att 
glida på mattan. De ankelhöga 
sockarna med tår ger dig ett 
stadigt grepp i alla yogapo-
sitioner. Strumporna finns i 
färgen ”Hot pink” eller svarta 
och kostar 139 kr. Beställ dem 
via urbannatives.se eller ring 
08-21 65 20.

KristallstaV locKar till törst
Det är livsviktigt att dricka vatten, det gör 
att vi håller oss friska. Denna VitaJuwel-
stav vitaliserar ditt vatten på ett naturligt 
sätt med hjälp av kristaller och ädelstenar. 
Placera staven i en kanna, låt stå i cirka 
7 minuter och därefter är det färdigt att 
dricka. Förutom att stavarna är vackra att 
placera i en kanna vid middagsbjudningar 
så ska vatten också smaka bättre – och ta 
fram lusten till att vilja dricka mer vatten. 
Stavarna är handtillverkade av rent kris-
tallglas utan tungmetaller. Kristallerna och 
ädelstenarna är Fair Trade-märkta och ligger 
väl tillslutet i vatten i staven. Stavarna finns i 
15 olika utförande och kostar cirka 1 169 kr 
på se.fonixmusik.com, 0431-36 98 50.

Naturlig 
sportdryck

Återhämta dig med Dr Martin’s Coco Jucie efter en 
rask promenad eller ett yogapass! Den ekologiska 

kokosdrycken innehåller inget tillsatt socker och har 
därmed lågt kaloriinnehåll. Drycken innehåller massor 

av mineraler som kalium, kalcium, magnesium och 
natrium som gör att vätskebalansen snabbt återställs. 

Finns både som naturell och smaksatt med olika 
juicer. Juicen kostar cirka 31 kr för 500 ml och finns 

i välsorterade matbutiker eller hos hälsobutiken Life.

Regina Lund och 
Anna Benson.
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