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I	  årets	  omgång	  av	  Matbloggspriset	  leder	  de	  söta	  bloggarna	  trenden	  
 
I år dominerar den söta trenden Matbloggspriset. Bak- och dessertbloggare spelar huvudrollen 
när totalt 14 av 40 (35%) av de nominerade mat- och dryckesbloggarna fikar, bakar, fotar och 
skriver om kökets söta saker. Det är en stor kontrast mot förra året då de vegetariska 
bloggarna slog igenom.  
 
Bloggare är snabba på att fånga upp det senaste. De är trendkänsliga och därför är det lika 
spännande varje år att se vilka bloggar som blir nominerade i de olika kategorierna. Resultatet visar 
tydligt vad som är aktuellt säger Kinna Jonsson, Marknads och PR ansvarig i Matbloggspriset.  
 
En av de organisationer som går i bräschen för det söta konceptet fika är Västsvenska Turistrådet 
som i år sponsrar Matbloggsprisets kategori Bak- och dessert. Matbloggspriset ger Västsvenska 
Turistrådet en naturlig mötesplats med matbloggare i hela Sverige.  
 
Västsvenska Turistrådet har länge arbetat framgångsrikt med måltidsturism och att kommunicera med 
matbloggar har varit ett bra sätt att nå ut med sitt budskap.  

 
– Är man matbloggare, så har man säkert matintresserade följare menar Ann-Charlotte Carlsson, 
Chef Marknad och kommunikation, Västsvenska Turistrådet. Hon fortsätter: Bloggare är fantastiska på 
det viset att de får ut ett budskap snabbt i ord och bild. De är passionerade över det de skriver om.  
 
– Länge har vi sett att den äkta svenska traditionen fika vunnit mark efter medveten marknadsföring 
av Sverige utomlands. Måltiden är ett av Västsvenska Turistrådets fokusområden som vi arbetar med 
på flera olika sätt för att lyfta Göteborg och Västsverige som matdestination. Det här gäller både 
produktutveckling och marknadsföring säger Ann-Charlotte Carlsson. 
 
Västsvenska Turistrådet har under flera arbetat framgångsrikt med press- och bloggresor från utlandet 
och visat upp sina unika råvaror och produkter i regionen. Nu är det dags att göra det samma med 
svenska matbloggare genom att bjuda in några i årets Matbloggspris till Västsverige för att satsa på 
fika 2015. 
 
Alla nominerade bloggar i årets matbloggspris hittar du här.  
 
 
Hashtags i sociala medier:  
 #matbloggspriset #matblogg2014 
 
 
På webben: 



http://www.matbloggspriset 
 
 
Följ matbloggspriset på:  
Facebook.com/matbloggspriset 
twitter.com/matbloggspriset 
Instagram.com/matbloggspriset 
 
 
Kontaktuppgifter: 
Matbloggsprisets grundare:  
Christopher Anderton, Deluxive state, mailto:christopher@deluxive.se  
mobil: 072-336 13 13 
 
Marknads- och PR-ansvariga:  
Kinna Jonsson, Fiduser Communication, mailto:kinna.jonsson@fiduser.se  
mobil: 070-662 09 44  
Ylva Vitorovic, VIVA Communication, mailto:ylva.vitorovic@vivacommunication.se  
mobil: 070-111 69 21  
 
 
Pressmaterial: 
http://www.matbloggspriset/press/ 
 
 
Om Matbloggspriset 
Matbloggspriset är Nordens äldsta bloggpris och delades ut för första gången 2005. Priset grundades 
av Christopher Anderton, Deluxive State och delas nu ut för nionde gången på Mitt kökmässan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


