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Internationell matmarknad växer och flyttar till Älmhults 
handelsplats 
Förra årets succé är tillbaka med fler smaker, spännande recept och nya möten. 
Söndagen 3 juni bjuder Älmhults handelsplats in till internationell matmarknad 
med smaker från hela världen, från Gabon till Japan, Colombia och Sverige. 

Förra årets premiär har verkligen skapat mersmak. I fjol möttes över 1500 personer på 
Älmhults torg för att prova delikatesser från världens alla hörn. I år flyttas marknaden 
till Älmhults handelsplats. 

– Det är en matmarknad som manifesterar öppenhet och mångfald, vilket jag tror 
uppskattas av många. I år välkomnar vi åter igen alla nyfikna att besöka en levande 
mötesplats där vi hoppas än fler hittar något som kittlar smaklökarna, säger Selin Hult, 
Project Manager Älmhults handelsplats.  

Vare sig du vill byta recept, träffa människor eller utforska nya smaker kan den 
internationella matmarknaden erbjuda något för alla, ung som gammal. På plats finns 24 
matstånd som erbjuder det bästa från 16 länders matkulturer. Marknaden öppnar 
klockan 11 på söndagen och håller på så länge maten räcker, senast fram till klockan 16. 
Det kommer gå gratisbussar från Älmhult centrum till Älmhult handelsplats under dagen. 

Den internationella matmarknaden erbjuder mat från följande länder: 

• Vietnam  
• Indien 
• Eritrea  
• Colombia  
• Grekland 
• Syrien 
• Italien 
• Kina 
• Danmark 
• Thailand 
• Japan 
• Malaysia 
• Indonesien 
• Sverige 
• Gabon  
• Peru 

 
Vad: Internationell matmarknad på Älmhults handelsplats 
Var: Älmhults Handelsplats vid IKEA i området mellan Shoes and bags och IKEA Fynd 
När: söndag 3 juni från kl. 11 tills maten tar slut (senast till kl. 16) 
Betalningssätt: Främst kontanter och Swish. Endast enstaka tar kort.  

För mer information, frågor eller anmälan som utställare, vänligen kontakta: 
Selin Hult 
Project Manager, Älmhults Handelsplats  
selin.hult1@ikea.com 
+46 (0) 721 630416 

Om Älmhults handelsplats 
Älmhults handelsplats som ligger i anslutning till IKEA, har över 2 miljoner besökare per 
år och arrangerar och marknadsför en mängd aktiviteter och event regelbundet. 
Besökarna har tillgång till gott om parkeringsplatser och området är handikapp- och 
barnvagnsvänligt. www.almhultshandelsplats.se 


