Food Tours har kommit till Sverige – Delikatesser på åtta restauranger
Food Tours har funnits länge i världsstäder som New York och Barcelona. Nu erbjuder Stockholm Food
Tours matvandringar i Stockholm. Visste du att Paris var inspirationen för stadsplaneringen kring
Stureplan? Eller att det finns rökt lakrits? Det och mycket mer lär sig deltagare på Food Tours
matvandringar genom Stockholm. Nu ser företaget en tredubbling av antalet deltagare från Sverige
sedan förra året, helt i linje med den rådande staycation-trenden och Stockholms turiststatistik i stort. –
Det växande matintresset gör att allt fler svenskar som vill lära känna Stockholm går turerna Vi tar med
dem till stadens smultronställen, säger Faizal Luttamaguzi som har grundat Stockholm Food Tours. På
Stockholm Food Tour får deltagarna uppleva nordiska ostar och charkuterier, kalkonköttbullar, sill och
skaldjur, modern nordisk choklad, polkagrisar och en klassisk svensk kanelbulle. Det är ingen nyhet att
turismen till Sverige ökar. Stockholm ser en stor del av den ökningen, och Stockholm Business Region
uppger att Stockholm hade nästan 13 miljoner gästnätter under 2015, en ökning på 10 procent sedan
året innan. Av dessa var 66 procent svenska besökare, en ökning på 4 procent sedan året innan. Likaså
ökar trenden staycation, att ta semester i sin hemstad. Fakta: Vad är en foodtour? Foodtour är en
matvandring genom en stad, som ibland fokuserar på en viss matkultur eller på en speciell genre
restauranger. Vad får man uppleva? På den nordiska matvandringen får deltagare prova på ostar, renoch älgkött, kalkonköttbullar, sill och skaldjur med vin och öl, flera sorters lakrits, choklad, polkagrisar
och fika med kanelbulle under en fyra timmar lång matpromenad med åtta stopp. På vägen beskrivs
Stockholms arkitektur och historia. Hur lång är vandringen? Vandringen är ungefär 4 km lång. Vad
kostar vandringen? Priset för en fyratimmars vandring med åtta stopp är 800 kronor.

