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Röstrekord i Folkets val 
 
 
I år fick finalisterna i Matbloggsprisets Folkets val över 400% fler  
röster jämfört med förra året. Totalt blev det över 13.000 röster vilket är 
rekord. Ganska snabbt fick två bloggar ett rejält försprång och 
tillsammans fick de mer än 90% av rösterna. 
 
Redan efter några dagar stod det klart att kampen om vinsten stod mellan en färgglad matblogg med 
internationell touch och en hälsoblogg med fokus på lågkalorikost. Zeinas Kitchen fick till slut över 
50% av alla röster; 7254 och vann därmed Folkets val med god marginal. I jämförelse kan nämnas att 
vinnaren 2014, Fredriks Fika, fick 1018 röster. 

- Det har varit otroligt häftigt och se vilket engagemang tävlingen fått med en räckvidd på över 110 000 
Facebookanvändare säger, Ylva Vitorovic, projektledare för Matbloggspriset och kategoriansvarig för 
Folkets val. 

– Att vinna Matbloggspriset är först och främst en stor ära och ett fint erkännande för det arbete jag 
har lagt ner säger Zeina Mourtada och fortsätter; vinsten är en bekräftelse på en god relation till de 
som följer min blogg.  
 
Drömmen är att priset ska öppna upp möjligheten för Zeina Mourtada att utveckla bloggandet och att 
kunna ha det som heltidssyssla. Hon beskriver bloggen som en mat- och bakblogg med recept från 
hela världen. Roligare och godare vardagsmat som passar alla.   

I år sponsras Folkets val av Mat.se som är en matbutik på nätet och en inspirationskälla med flera 
tusen recept. Mat.se fokuserar på digital kommunikation i form av blogginlägg, e-postutskick och med 
ambitionen att ha en hög närvaro på sociala medier. 
 

Vinnare: 
Zeinas Kitchen, Sollentuna Zeinas kitchen är en mat- och bakblogg med recept från hela världen. 
Roligare och godare vardagsmat som passar alla. Själv är Zeina just nu föräldraledig student och bor 
med man och 3 barn i Stockholm.  
Intervju med Zeina Mourtada hittar du här: http://matbloggspriset.se/2015/10/vinnaren-i-folkets-val-
2015-ar-en-fargsprakande-matblogg/ 

Hashtags i sociala medier:  
#matbloggspriset #folketsval  
 
 
På webben: 
http://www.matbloggspriset 



 

 

 
Följ matbloggspriset på: 
Facebook.com/matbloggspriset  
twitter.com/matbloggspriset 
Instagram.com/matbloggspriset 
 
 
Kontaktuppgifter: 
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 
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Boilerplate 
Matbloggspriset är Nordens äldsta bloggpris och delades ut för första gången 2005. Priset grundades 
av Christopher Anderton, Deluxive State och delas nu ut för tionde gången på Mitt kökmässan.  
 


