Detta vill svenskarna laga på Alla Hjärtans Dag
Inför att Alla Hjärtans Dag går av stapeln den 14 februari har magasinappen Readly tagit reda
på vilka recept svenskarna söker efter på årets mest romantiska dag.

Europas ledande prenumerationstjänst för digitala magasin Readly med över 5000 titlar på plattformen
har under förra året sett ett ökat intresse för matkategorin som växt med 19 procent mätt i antal läsare
totalt sett i Sverige. Inför Alla Hjärtans Dag 2021 har Readly tagit reda på vilka recept som är mest
eftertraktade just denna dag.
Sökstatistiken, hämtad från den 14 februari 2020, visar att sökningar på recept under Alla Hjärtans Dag
främst domineras av bakverk och klassiska rätter. Hallonpajen toppar listan som det mest sökta
bakverket, och den mest sökta maträtten är den lyxiga fiskgrytan.
Topp 7 mest sökta recepten på Alla Hjärtans Dag:
Hallonpaj
Fiskgryta
Tiramisu
Minisemla
Lövbiff
Matbröd
Röding
– Alla Hjärtans Dag är en speciell matdag då vi vill bjuda våra nära och kära på det där lilla extra, och
våra receptsökningar visar på ett jätteintresse för just efterrätter. I år kommer många att laga middag
hemma istället för att gå ut, så vi väntar oss hög aktivitet i matkategorin, säger Linnéa Aguero, PR-

och kommunikationschef, Readly.
4 anledningar till varför Readly är en perfekt Alla Hjärtans Dag-gåva:
Ett år som detta behöver vi inspiration – Skäm bort någon du tycker om med spännande, inspirerande
och underhållande läsning om allt från mat, resmål och sport till historia och fängslande personporträtt.
Boosta den meningsfulla skärmtiden – I dessa tider är det viktigt att hålla fast i sina goda vanor. Dock är
det lättare än någonsin att fastna i planlöst scrollande som kan ha negativ inverkan på vårt mentala
mående. Med Readly skänker du din älskling kvalitativ och givande skärmtid.
Underhåll din kära med korsord & spel – I Readlys breda utbud finns inte bara läsning, utan även
underhållning sig genom mängder av korsord, sudoku och klassiska spel som både sysselsätter och
tränar hjärnan. Perfekt i tider då vi behöver underhålla oss på hemmaplan
Inspirera till DIY-projekt och renovering – Readly erbjuder flera godbitar i hemma-kategorierna som kan
inspirera till nya projekt i både hemmet och trädgården, såsom hantverk, renovering och byggprojekt.
Läs mer om Readly här >>>

