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Årets vinnare i Matbloggspriset 2015 
 
Vinnarna i årets Matbloggspris är nu utsedda och prisade. Vinnare av Det 
Stora Matbloggspriset är bloggen Trattoria med Karin Högberg. Den blogg 
som fått flest röster och har vunnit Folkets val är Zeinas kitchen som drivs av 
Zeina Mourtada och Matbloggsprisets Hedersutmärkelse gick till bloggen 
Roberts bästa av Robert Kwok. 
 
Priserna delades ut idag den 5 nov, kl 12.45 från Mitt kökscenen på 
Stockholmsmässan. Nedan presenteras samtliga vinnare i alla 6 kategorier 
samt motiveringar. 
 
 
Kategori Samtliga vinnare Matbloggspriset  
 
Det Stora Matbloggspriset 

 
Trattoria, Karin Högberg, Mollösund 

 
Folkets Val 

 
Zeinas kitchen, Zeina Mourtada, Sollentuna 

 
Matbloggsprisets Hedersutmärkelse 

 
Robbans bästa, Robert Kwok, Stockholm 

 
Bästa Dryckesblogg 

 
Winepunk, Erik Heimdal, Skarpnäck 

 
Bästa Bak- och dessertblogg 

 
Heavenly Cupcake, Danielle Schill, Borås 

 
Bästa Foto 

 
Made by Mary, Maria Strömberg Bååth, Solna 

 
 
Matbloggspriset är Nordens äldsta bloggpris och delades ut för första gången 2005. I år firar 
Matbloggspriset 10-års-jubileum. Priset grundades av Christopher Anderton, Deluxive State 
och delas sedan 2008 ut på Mitt kökmässan.  
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MOTIVERINGAR 
 
Stora Matbloggspriset  
Vinnare: Karin Högberg, Trattoria, http://trattoria.nu/ 
Kategoriansvarig: Monika Ahlberg, Monikas Ahlbergs mat, Kinna Jonsson, Kinnas blogg – 
mormors mat 
 
Årets vinnare av Stora Matbloggspriset krånglar inte till saker i onödan. Med rak och enkel 
kommunikation förmedlar hon sin stora kärlek till mat & bak. Från hemmaplan på Västkusten 
och ut i vida världen tar hon med oss på matresor till olika kök. Hennes blogg är personlig, 
mänsklig och synnerligen livfull.  
Mama mia - vi vill ha en Trattoria! 
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Mitt kökmässan 
 
 
 
Folkets val 
Vinnare: Zeina Mourtada, Zeinas kitchen, http://zeinaskitchen.se/ 
Kategoriansvarig: Ylva Vitorovic, VIVA Communication 
 
Som priset heter, Folkets val. Folket har nominerat över 100 bloggar och av de 10 med flest 
nomineringar vann Zeina Mourtada med över 7000 röster.  
 
Omröstningen har i år varit helt öppen och skett med hjälp av Facebook och gillamarkeringar.  
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Mat.se 
 
 
 
Matbloggsprisets Hedersutmärkelse  
Vinnare: Robert Kwok, Robbans Bästa, http://robbansbasta.se/ 
Kategoriansvarig: Karin Bernfalk, Bagerskan 
 
Vi är glada att kunna premiera denna påläste eldsjäl inom bakbloggen. Inget undgår honom 
när det gäller nya trender i bakverkens underbara värld. Och allt delar han med sig på ett 
mycket generöst sätt genom intressanta och relevanta inlägg. Han lyfter dessutom fram stora 
som små matbloggare med intervjuer, bilder och länkar och hans ”dagens bild” på Instagram 
visar på vår hedersbloggares sociala styrka. 
Robban - du är helt enkelt bäst! 
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Spisa smaker 
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Bästa Dryckesblogg  
Vinnare: Erik Heimdahl, Winepunk, http://www.winepunk.net/ 
Kategoriansvariga: Fredrik Schelin, Din Vinguide, Magnus Reuterdahl, Aqua Vitae 
 
Precis som det lekfulla namnet antyder är bloggen nästan som tagen ur en subkultur där den 
fungerar som en proteströrelse mot allt kommersiellt där allting är självlärt. 
Vin(n)arens blogg är inspirerande och djuplodande med bra innehåll, kontinuerliga 
uppdateringar, bra viner och fin spridning av kunskap. 
Eller som han själv så bra beskriver sin syn på bloggandet: Jag är inte proffs, bara en 
rutinerad amatör med en lätt defekt i åsiktsmaskineriet. Kanske inte alltid helt nyanserat & 
balanserat, men i alla fall ärligt och med engagemang....nödbroms saknas. 
Ingen fara Erik - vi är alltid med på tåget! 
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Deluxive State 
 
 
 
Bästa Bak- och dessertblogg  
Vinnare: Danielle Schill, Heavenly Cupcake, http://heavenlycupcake.se/ 
Kategoriansvarig: Sebastien Boudet, Brödpassion 
 
På denna synnerligen genomarbetade och innehållsrika blogg kan man lära sig mycket, även 
som nybörjare. Recepten är väldigt tydliga och vid svåra tekniska moment finns det ofta stöd 
av korta och välgjorda filmer. Bildspråket är fräscht & krispigt. Variationen på bakverk bred & 
spännande. Här hittar vi både klassiker och egenkomponerade bakverk.  
Himmelskt, helt enkelt! 
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Klefstad förlag 
 
 
 
Bästa Foto 
Vinnare: Maria Strömberg Bååth, Made by Mary, http://madebymary.se/ 
Kategoriansvarig: Ilva Beretta, Ilva Beretta Blogg 
 
Vår pristagare ger på sin blogg näring åt alla sinnen, hennes foto kompletterar recept och 
texter och ger läsaren känslan av att vara närvarande i både hennes kök och i hennes liv. 
Fotot håller en konstant hög kvalitet och är en vital del av bloggen som helhet. 
Wonderful Mary. You made it! 
 
Priset presenteras av kategorisponsor: Cision 
 
 
Matbloggsprisets produktsponsorer: Fazer och Infomap:r 
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Hashtags i sociala medier:  
#matbloggspriset  
 
 
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 
 
 
Pressmaterial: 
http://www.matbloggspriset/press/ 
Hemsida: Fiduser Communication  
Mail: kinna.jonsson@fiduser.se  
Mobil: 070-662 09 44   
 
 
	


