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Mattias Kristiansson inleder samarbete 
med Gastrofy 
Matinspiratören och vegoexperten Mattias Kristiansson blir Gastrofys 
nya partnerkock. Genom samarbetet kan Gastrofy nu erbjuda sina 
kunder vegetariska recept för hemleverans och därmed möta 
kundernas ökade efterfrågan på vegetarisk kost.  
 

– Vi märker av en växande efterfrågan på goda, lättlagade och inspirerande 
vegetariska rätter hos våra kunder och Mattias, som en av frontfigurerna 
inom vegetarisk matlagning i Sverige, är den perfekta partnern för oss i det 
sammanhanget. Förhoppningen är att våra kunder får upp ögonen för att 
äta mer vegetariskt, även de som inte upptäckt vegetarisk mat ännu, säger 
Felix Bengtsson på Gastrofy.  
 

Från och med söndagen den 24 januari finns Mattias vegetariska recept för 
hemleverans på gastrofy.se. Veckomenyerna är under lanseringsveckan 
sammansatta utifrån Mattias recept och går ut till Gastrofys 12 000 
medlemmar.  
 

– Jag jobbar ständigt med att göra det så enkelt som möjligt för folk att laga 
och äta vego. Gastrofy är ett nytt sätt att underlätta planering och inköp av 
vardagsmaten och tillsammans med mina utarbetade recept är det superenkelt 
att få ihop vardagspusslet i en grön, god och näringsrik vardag, säger Mattias 
Kristiansson.   
 

För mer information kontakta: Edit Künstlicher presskontakt för Mattias 
Kristiansson, tel: 070-8185700, mail: edit@editk.se 



 
Gastrofy är en medlemstjänst som erbjuder rekommenderade middagsmenyer 
direkt hem till dörren. Till skillnad från den traditionella matkassen, erbjuds 
mer flexibilitet till våra kunder som får helt själv välja recept utifrån dina egna 
preferenser och du har möjlighet att ändra/boka om din beställning fram till 
dagen innan leverans. Dessutom kan du lägga vilka produkter du vill, så 
slipper du åka till en butik och handla toalettartiklar, frukostvaror eller vad det 
nu kan vara. Läs mer om Gastrofy här: https://www.gastrofy.se/how 
 
Med böckerna Vego och Välkommen till Vegoriket (Massolit förlag) har Mattias 
Kristiansson etablerat sig som en av Sveriges främsta inspiratörer inom 
vegetarisk mat. I januari 2014 startade Mattias matmagasinet Vego som idag 
har en upplaga på 21 000 ex. Han har även gett ut bakböckerna Bake my day 
och Pepparkakeland - 22 roliga byggen med tydliga skisser och smarta knep 
(Massolit Förlag) I januari 2016 utkom Mattias nya vegetariska kokbok Vego 
hela dagen (B. Wahlströms) som riktar sig till en yngre målgrupp.  

	  


