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Digital live-BBQ med Plura och Matgeek 

 
I samarbete med Bull’s-Eye såser kommer Plura tillsammans med Youtube-profilen Johan 
Hedberg (Matgeek) att besöka Garage Bar i Höganäs för en livestreamad BBQ på onsdag 24 
juni kl 17:00. Under en timme kommer de tillsammans med Mats Hernström från Garage Bar att 
dela med sig av sina bästa grilltips och receptet till den egenframtagna “Bull’s-Eye Burger”. 
Under parollen, “2020 - sommaren vi alla blev grillmästare”, får vi följa med bakom kulisserna i 
realtid. Sändningen sker via Matgeeks Youtubekanal.   
 

Bull’s-Eye såser kommer i 5 varianter som alla rekommenderas till olika typer av BBQ. I sortimentet 
ingår allt från den klassiska Original-såsen, en eldigare variant med inslag från Texas, till en rökigare 
med smak av bacon. Såserna är gjorda av och framtagna för köttälskare och har mycket inspiration 
från den amerikanska BBQ-livsstilen. I sommar görs det en storsatsning kring såserna där målet är att 
inspirera fler till att bli bättre på BBQ. Satsningen inleds med en livestreamad BBQ på Youtube.  
 

“Det är väldigt roligt att göra detta samarbete då jag både privat och i min kanal har använt Bull’s-
Eye’s olika såser i många år. Det ska även bli kul att få göra eventet med Plura, han är en karaktär av 
rang och kommer sätta en kul touch på liven!” Säger Johan Hedberg, kanske mer känd under namnet 
“Matgeek” som han går under på Youtube.  
 

Samarbetet smygstartade i våras då Plura besökte Mats på Garage Bar där de tillsammans tog fram 
receptet för sommarens bästa burgare - Bull’s-Eye Burger. Under en heldag grillade de en rad olika 

BBQ-recept som redan nu går att hitta på både Youtube och Facebook. Tanken var att paradburgaren 
“Bull’s-Eye Burger” skulle serveras på Sweden Rock, ett event som efter omständigheterna nu har 
ställts in.  
 

“Vi ser jättemycket fram emot att göra detta digitala event. Eftersom våra fysiska evenemang i 
sommar ställdes in, fick vi lov att tänka om. Det gav oss dock möjligheten att kunna inkludera ännu fler 
och nu vi vill helt enkelt bjuda in till sommarens största grillning. Det känns både aktuellt och rätt i 
tiden!” Säger Sara Andersson, marknadschef på Kraft Heinz.  
 

Plura själv ställer sig också positiv till konceptet. Vi har sett honom i liknande format tidigare, där han 
har lett det folkkära programmet “Pluras Kök”. Denna gång ska han göra nästan samma sak - fast 
under en livesändning.   
 

“Själva konceptet är inga konstigheter egentligen. Jag gillar ju BBQ och laga mat i TV har jag ju gjort 
förut. Däremot ska det bli intressant att se hur detta går när det är live, där har nog Johan bättre koll 
än jag”, säger Plura Jonsson.  
 

Sändningen kommer att ske på Matgeeks Youtube-kanal på onsdag den 24 juni kl 17:00. Den som vill 

ansluta till den digitala BBQ’n kan redan nu gå in och anmäla sig för att få en påminnelse när liven 
startar.  
 

Relaterade länkar: 
Länk till event: https://www.youtube.com/watch?v=gDdfZXWDZKI  
 

 
 
För mer information om live-eventet och satsningen bakom, vänligen kontakta:  

Linn Olsson, Publicis Groupe  
linn.olsson@publicisgroupe.com 

0762255881 
 
 

För mer information om Bull’s-Eye såser, vänligen kontakta:  

Sara Andersson, Kraft Heinz  
sara.andersson@kraftheinz.se  
0707137744  
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