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Winesplaining – värt att veta om vin
förklarar vad vin egentligen är, varför 
det ser ut som det gör, smakar som 
det gör och hur du kan välja ett vin 
som är bättre både för dig och för vår 
planet. Vilket är bäst? Naturvin, 
ekologiskt, biodynamiskt, etiskt eller 
veganskt? Vilka tillsatser får vinet 
innehålla och varför används de? Och 
får du verkligen mer ont i huvudet av 
rött än vitt? 

Med utgångspunkt i vinets färg, 

doft och smak tar ”winesplainern” 
Anders Melldén kål på många av de 
myter som omger vin och förklarar det 
moderna vinets kemi, klimatets och 
jordens påverkan på smaken och 
vinmakarens olika valmöjligheter. Du 
får också svar på frågan hur bitter eller 
ljuv eftersmaken på ditt vin egentligen 
är när det kommer till miljö, etik och 
hälsa. 

Winesplaining är boken som får dig 
att förstå vad du dricker.

Varför smakar
vin som det gör?

ANDERS MELLDÉN  är sommelier-
utbildad författare och vinjournalist på 
Svenska Dagbladet, Gourmet, Livets Goda
och Törst. Han är dessutom uppskattad 
föreläsare på Nordens största 
vinutbildning Vinkällan/Scandinavian 
Wine Academy. ”Winesplaining” är hans 
eget projekt på sociala medier, där han 
genom korta � lmer krossar myter och 
levererar sanningar till tusentals 
vinintresserade. Anders Melldén har 
tidigare skrivit böckerna Lite dyrare – 
mycket bättre mat samt Rosévin – 
historien, vinerna & maten därtill.

Anders
Melldén

Värt att
veta om vin

Anders
Melldén

Värt att
veta om vin
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WINESPLAINING 
– VÄRT ATT VETA OM VIN 

Författare: Anders Melldén
Formgivare: Sebastian Wadsted
Genre: Mat &  dryck
Format: 135 × 210 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 144
ISBN: 978-91-88953-87-2
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 En bok späckad med projekt där växten 
står i centrum. Här får du i likhet med 
den tidigare boken Hannas blomsterpill 
& mönsterlek lära dig att rita blommor 
och göra mandalor och blomster-
arrangemang i form av kransar och 
buketter. Det är tydligt, inspirerande 
och vackert, och boken bjuder på 
smäktande bilder som gör att det 
börjar klia i blomsterpysselhänderna!

”Jag önskar se på min bok som en 
handbok i kreativt skapande, med � era 
övningar som beskriver med ord och 
text hur du kan rita, måla, teckna och 
blomsterpilla själv. Boken rymmer 
stora och små projekt som jag innerligt 
hoppas ska inspirera dig att bara köra 
igång och skapa.” 

– Hanna Wendelbo

Fyll din värld
med blommor

HANNA WENDELBO  lever och andas 
mönster och i sin trädgård hittar hon det 
mesta av sin inspiration. Hon leder 
populära kurser och workshops om hur 
man avbildar blommor och växtmaterial på 
olika sätt och har skapat redan klassiska 
tapetmönster åt ledande tillverkare som 
Sandbergs och Borås Tapeter. Hanna bor 
med sin familj i ett hus med stor och yvig 
trädgård utanför Kungsbacka.

Hanna Wendelbo

KRANSAR, MANDALOR, BUKETTER
OCH ANNAT BLOMSTERPYSSEL

Hannas 
blommor & blad
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HANNAS BLOMMOR  & BLAD
– KRANSAR, MANDALOR, BUKETTER 
OCH ANNAT BLOMSTERPYSSEL

Författare: Hanna Wendelbo
Fotograf: Hanna Wendelbo och Jenny Brandt
Formgivare: Annika Lyth
Genre: Hem & trädgård
Format: 170 × 240 mm
Bindning: Inbunden
Sidantal: 144
ISBN: 978-91-88953-95-7
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En djup, trygg och innerlig kärleksre-
lation är nog vad de �esta önskar mest 
i livet. Men hur mycket är vi redo att 
arbeta för att våra relationer verkligen 
ska bli sådana? 

Livet är stökigt och fullt av friktion, 
frustration och kon�ikter – och det 
kommer också en relation att kantas 
av. Då är det trösterikt att veta att mitt 
i det stökiga kan man hitta något 
större, något mer kärleksfullt och 
passionerat, och som håller när 
relationen utsätts för påfrestningar. 
Det skapar man tillsammans genom 

att aktivt välja känslomässig närhet, 
intimitet, passion, lust, åtrå, sårbarhet 
och kommunikation. 

Avsikten med boken är inte att ge 
enkla svar på hur man lever i lycklig 
parsamhet. Den är snarare tänkt som 
en verktygslåda att rota i då och då för 
att hitta redskap i god tid innan 
maskineriet börjar rosta. De 42 tipsen 
och insikterna är verktyg för att under-
hålla och fördjupa en relation, vägar 
att prova nya beteenden och tanke-
väckare då man är på väg in i destruk-
tiva mönster. 

PHILIP BÄCKMO  är beteendevetare 
och legitimerad psykoterapeut, och 
verksam i privat mottagning där han 
arbetar med både parterapi och individuell 
terapi. Han har också studerat �loso� och 
existentiell terapi. Philips första bok, 
Själen är ett verb, utkom 2018 och �ck ett 
varmt mottagande. Han lever tillsammans 
med sin fru Sara och fyra barn utanför 
Växjö, där de tillsammans byggt en miljö 
för självhushållning och nära familjeliv.

Störst av allt är kärleken



KÄRLEKEN VÄNTAR – 42 TIPS FÖR ATT 
STÄRKA ER KÄRLEKSRELATION

Författare: Philip Bäckmo
Formgivare: Lisa Benk
Genre: Populärpsykologi
Format: 135 × 195
Bindning: Inbunden
Sidantal: ca 250
ISBN: 978-91-88953-86-5
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En stor del av våra sparpengar är 
placerade på ett mycket lönsamt sätt 
– för �nansbranschen. Banker och 
försäkringsbolag utnyttjar skamlöst 
att de �esta tycker att fonder och 
pensioner är tråkigt och svårt. Den här 
boken hjälper dig så att det blir mer 
pengar till dig och mindre till banken. 
Och det bästa är att det är mycket 
enklare än de �esta tror!

I boken går författarna igenom hur 
�nansbranschen fungerar och hur du 
bör tänka kring sparande, pensioner, 
bostadsköp, lån och försäkringar för 
att få mer pengar för pengarna. På 

område efter område kokar de ner 
�nansiell teori och forskning till några 
få centrala råd som är förvånansvärt 
enkla att förstå och tillämpa. 

Det viktigaste när du väljer aktiefon-
der, exempelvis, är något så enkelt 
som priset (detta vet de verkliga 
experterna men säljarna säger förstås 
inget till kunderna). Forskningen tyder 
nämligen på att fondförvaltare inte kan 
veta vilka aktier som kommer att gå 
bäst. Det man ska göra är därför att 
strunta i alla analyser och välja den 
billigaste globala aktiefonden som går 
att hitta. Enkelt, bekvämt och lönsamt.

Författarna har en bred bakgrund inom 
�nansbranschen och driver den o beroende 
aktören Smås parar guiden. ANDREAS 
RUNNEMO  och PATRICK 
SIEGBAHN  hade välbetalda jobb på 
hedge fond när de upp rördes över hur 
“råd givare” lurade in folk i dyra fonder. Det 
blev startskottet för Småspararguiden och 
så småningom �ck de med sig pensions-
experten ELISABE TH WASS . Särskilda 
meriter är att de avslöjat skandalbolaget 
Allra och fått konsumentpriset Blåslampan.

Den enkla vägen till  
bättre ekonomi



MER PENGAR FÖR PENGARNA – SPARA, 
LÅNA OCH FÖRSÄKRA SOM DE VERKLIGA 
EXPERTERNA

Författare: Andreas Runnemo, Patrick Siegbahn 
& Elisabeth Wass
Formgivare: Niklas Lindblad
Genre: Privatekonomi
Format: 150 × 220
Bindning: Flexi
Sidantal: 224
ISBN: 978-91-88953-92-6
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Välkommen till 
ett hållbart hem
Med inspiration från utvalda hem där omsorg om material 
och natur kommer i första hand visar IDA MAGNTORN
hur du kan tänka för att inreda både personligt och miljö-
smart. En av nycklarna är att ge möbler och saker ett andra 
liv: måla eller klä om, vända upp och ner eller ut och in. Låt 
kreativiteten � öda! Du får också praktiska och inspirerande 
råd om hur man t.ex. plastbantar och gör snällare rengö-
ringsmedel; allt för att få en så giftfri och miljövänlig vardag 
som möjligt. 

Ida Magntorn är skribent och fotograf med inriktning på 
inredning och återvinning och hon har skrivit � era fram-
gångsrika böcker. 



ETT HEM MED OMTANKE
– HÅLLBAR OCH MILJÖMEDVETEN INREDNING 

Författare: Ida Magntorn
Formgivare: Ida Magntorn
Genre: Hem & trädgård
Format: 169 × 218 mm
Bindning: Danskt band 
Sidantal: 144
ISBN: 978-91-88953-89-6

Vad ska man 
egentligen äta 
för att må bra?
Är vitt mjöl livsfarligt? Klarar sig tonåringar på vegankost? 
Det är lätt att få en känsla av att äta fel hur man än väljer så 
vem kan man lita på? Efter ett långt yrkesliv ägnat åt 
mat forskning bjuder professor Charlotte Erlanson-Alberts-
son på sin samlade kunskap. En genomgång av råvarornas 
olika komponenter följs av konkreta tips på hur man äter 
hälsosamt på ett sätt som funkar i vardagen och på sikt. 
Boken avslutas med en genomgång av för- och nackdelar 
med våra vanligaste dieter. 

CHARLOTTE ERLANSON-ALBERTSSON är professor 
i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet, där 
hon forskar på aptitkontroll och hälsosam mat. 



 ÄTA FÖR LIVET
– MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK

Författare: Charlotte Erlanson-Albertsson
Formgivare: Misan Friberg
Genre: Familj & hälsa
Format: 110 × 180 mm
Bindning: Pocket
Sidantal: ca 300
ISBN: 978-91-88953-91-9
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Hur svårt kan  
det vara att lägga 
undan lite?
Väldigt svårt tydligen, men det är inte ditt fel! Din hjärna är 
designad för att se till att du överlever, inte för att hantera 
något så abstrakt som pengar. Hjärnan agerar instinktivt 
impulsivt och tycker att det där med sparande och framtid 
är tråkigt och det är därför du ryser av obehag inför tanken 
på att göra en budget. Men du kan överlista hjärnan, ändra 
ditt beteende och därmed börja tänka långsiktigt för en 
bättre ekonomi. 

ELIN HELANDER  är kognitionsvetare och har arbetat 
med hjärnforskning på Karolinska institutet. Hon är grund-
are till forskningsinitiativet Moneymind.se och arbetar med 
sparappen getdreams.com. 



LURA HJÄRNAN ATT SPARA 
– FÅ RÅD MED DINA DRÖMMAR 

Författare: Elin Helander 
Formgivare: Gabriella Lindgren
Genre: Privatekonomi
Format: 110 × 180 mm
Bindning: Pocket
Sidantal: ca 250
ISBN: 978-91-88953-88-9

Mod är en muskel
JOHANNES HANSEN  är Sveriges främsta mentala 
rådgivare och jobbar dagligen med �era av våra största 
namn inom sport, musik och näringsliv. Över 150 000 
människor har inspirerats av honom från scenen. Han är 
ständigt aktuell med sin turné och podcast där han löser 
livsproblem och delar med sig av metoder och verktyg för 
att göra människor mentalt starkare. 

Nu kommer äntligen Johannes succédebut i pocket. Den 
handlar om hans egen resa från att vara en loser till att bli en 
ledare. Om kampen mot prestationsångesten och alla 
tusentals timmars träning för att växa som människa. Om 
hur man blir modig genom att aldrig sluta vara rädd. 



FUCK YOUR FEARS  
– UTMANA DINA RÄDSLOR OCH BLI EN VINNARE

Författare: Johannes Hansen
Formgivare: Benny Mårtensson
Genre: Personlig utveckling
Format: 110 × 180 mm
Bindning: Pocket
Sidantal: 256
ISBN: 978-91-88953-93-3
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E-post: info@roostegner.se

roostegner.se       @roostegner      roostegner 

Roos & Tegnér grundades 2006 och är ett renodlat 
fackboksförlag. Vi tror att ord kan göra skillnad. Att vi 
genom att sprida kunskap, idéer och inspiration kan 
bidra till att människor utvecklas. Våra böcker bjuder 

alltid på en god läs- eller lyssningsstund men du kommer 
också att känna dig smartare efteråt. 

Vi � nns i Malmö, precis där alla kulturer möts vid 
Möllevångstorget, men våra författare är spridda över 

hela landet och även internationellt. De utgivnings-
områden som vi fokuserar på är trädgård, resor, 

psykologi, ekonomi, samhälle, inredning, a° ärslitteratur, 
personlig utveckling, biogra� er och humor. 
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