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EAT UP SUNDSVALL - HÄNG MED PÅ
MATMINGEL I CENTRALA SUNDSVALL
LÖRDAG DEN 6 OKTOBER ÄR DU VÄLKOMMEN ATT DELTA I EAT UP
SUNDSVALL, EN SMAKVANDRING SOM BJUDER PÅ GODA* MATUPPLEVELSER.
*smak, hållbarhet, lokal kultur
NU BÖRJAR SMAKÄVENTYRET!
Smakvandringen inleds hos Great Space, en
innovationshub för entreprenörer och startups i centrala Sundsvall. Vandringen
startar den tid Du själv valt vid biljettköpet.
På plats får Du ett kort med färdväg till de 10
stationerna samt 10 stämpelrutor (se
baksidan) - en ruta för varje smakportion. Ta
tillfället i akt och stämpla ditt pass då det
finns chans att vinna ett fint pris! På varje
station finns möjlighet till köp av valfri dryck.
Smakvandringen medför, utöver härliga
matupplevelser, möten med andra
matälskare såsom kockar, kreatörer och
deltagare. Eat Up tar Dig till kreativa butiker,
restauranger och caféer i

Sundsvalls sköna Stenstad. Ett utmärkt
tillfälle att smaka på och upptäcka en
magisk mötesplats.
Upplev Eat Up Sundsvall till fots eller på
cykel. Smakvandringen beräknas ta ca 3,54 timmar, med Quality Hotels q.bar som
sista anhalt. Där väntas After Eat Up med
dryck och musik!
SUNDSVALL
Välkommen till Sundsvall och Stenstan - en
av Sveriges mest restaurangtäta stadskärna
och hotspot vad gäller mat- och
dryckestrender. Lyft blicken och insup
stadens skönhet under färden!

EAT UP FOOD WALKS

1 MAGISK
PLATS
10 STATIONER
10 SMAKER
En kul och spännande dagsaktivitet som
kombinerar kultur och motion med
riktigt goda smaker. Ett härligt
matmingel för nyfikna matälskare
och inbjudna kreatörer.
Passar alla åldrar!
#eatupsundsvall
#eatupfoodwalks

Photocred: www.fotograftina.se

ACTION FRIENDS EAT UP SUNDSVALL
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GREAT SPACE
IG & FB: @greatspacesweden
Website: www.greatspace.se

Smakvandringen startar inomhus hos Great Space, en innovationshub för entreprenörer och
start-ups i centrala Sundsvall. Great Space erbjuder kontorsplatser i en gemensam coworking-yta samt tillgång till ett unikt nationellt och internationellt nätverk av investerare,
mentorer och aktiviteter i en kreativ miljö.
Entreprenörer och start-ups ges tillgång till ett helt ekosystem för att lyckas med sin tillväxt.
Photocred: Great Space
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PINGPONG
FB&IG: @pingpongtillsammans
Web: www.pingpongsundsvall.se

"Som en smash rakt upp i
gommen! PingPong serverar
smaker med attityd, spänning
och nyfikenhet. Härliga
smårätter till härliga priser i en
härlig miljö med härlig
personal - ett kalasrecept för
en härlig kväll!
INSPIRATION FRÅN ASIEN
Lika enkelt som genialiskt går
vår idé ut på ”sharing is caring”.
Asian fusion i
Sundsvallstappning med en
makalös sushibar. Beställer ni
smårätter räcker tre för en
lagom hungrig mage; vi
rekommenderar dock alltid en
Omakase avsmakningmeny –
kockens val av det bästa från
köket.
Vår grej är Asian Fusion. Här
har vi ett stort fokus på fisk,
skaldjur och grönsaker i ett
kallt, ett varmt och ett ljummet
kök." Pingpong team
Photocred: PingPong
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HYBRIS
IG & FB: @hybrissundsvall
Website: www.hybrissundsvall.se

FOLKLIG FINE DINING SAMT NOGA UTVALDA &
MESTADELS NATURLIGA VINER!

"På köksbaren Hybris lagar vi mat som vi själva tycker om, inte så trendkänsligt men ack så
modern och god.
Vi använder oss av säsongens bästa råvaror och värnar om om våra lokala traditioner.
Här är mat och dryckesglädje vår största passion." Hybris Team
Photocred: Hybris
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STAIR COFFICE

IG & FB: @staircoffice
Website: www.staircoffice.se
Välkommen till Stair Coffice!
- En arbets- och mötesplats där vi tror att just
du kommer att trivas, göra affärer, mötas och
utveckla ditt nätverk.
Vad är vi då? – jo ett ställe där det goda i livet
står i centrum. Det goda mötet, de goda
kontakterna, de goda affärerna och inte minst
det goda kaffet. Ett litet café utgör hjärtat av vår
verksamhet, där kan vem som helst slå sig ner
med en kopp riktigt gott kaffe och bara njuta.
Eller, så vill man också passa på att jobba och då
har vi anpassade platser för det. Caféet är ett
samarbete med Johan & Nyström, kafferostare
och tehandlare som har som mission att
revolutionera hela kaffeindustrin.
Andra vill kanske husera hos oss på heltid eller
halvtid - vi har ett antal coworking-platser som
vi hyr ut och då får man också härliga kolleger
och gott kaffe på köpet.
I nedervåningen, inhyst bland charmiga valv, har
vi tre fullt utrustade konferenslokaler med
modern teknik. Nyfiken? Kontakta oss på
info@staircoffice.se, eller läs mer på
www.staircoffice.se
Fotografer:
Foton: Mattias Brännström och Karin Eriksson
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GALLERI SJÖGATAN 7
FB: @SundsvallsKonstforening
Website: www.sundsvallskonstforening.se

Cecilia Helsing, Martina Skyttberg, Klara Källström
Passa på att ta del av en bra utställning i samband med Eatup. I gårdshuset på Sjögatan sju visas
konst av de tre GS-stipendiaterna Martina Skyttberg, Klara Källström och Cecilia Helsing.
Varmt välkommen!
Photocred: Galleri Sjögatan 7
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DOLCETTO
FB: @dolcetto
Website: www.dolcetto.eu

Liten familjeägd restaurang som använder råvaror av högsta kvalitet och lagar klassisk italiensk
mat från hjärtat.
Genuitet-Passion-Kärlek genom mat och dryck.
Det är DOLCETTO.
Photocred: Dolcetto
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GRILLEN – SUNDSVALL
IG & FB: @grillensundsvall
Website: www.grillensundsvall.se

Välkommen till Grillen i Sundsvalls teaterkvarter. En skådeplats både på och vid sidan om
scenerna. Grillen är vår restaurang där skratten och sorlet från minglet fortsätter långt in på
natten. Hos oss på Grillen kan alla känna sig välkommen, precis som på teatern. Hos oss är
skrattet en av de viktigaste råvarorna. Ett riktigt gott skratt börjar ända nere i magen och i en
glad mage smakar maten ännu bättre. I vår föreställning hittar ni inga repriser eller
föredettingar. Här spelas alltid huvudrollen av säsongens smaker. Vår meny är flexibel och
anpassas efter de absolut bästa råvarorna vi får tag på för tillfället.
Photocred: Grillen-Sundsvall
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UDDA TAPAS BAR
IG & FB: @uddatapasbar
Website: www.uddasundsvall.se

Välkommen till Udda
Här låter vi de små rätterna leva ut i de stora smakerna. På våra tallrikar hittar du tapasrätter
som kombinerar matinspiration från när och fjärran. Mat som sätter smakerna i fokus.
Samtidigt hävdar många att vi huserar Sundsvalls mysigaste bar. Öl, vin, bubbel och fantastiska
drinkar.
Photocred: Udda tapas Bar
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MAMMA AUGUSTAS KÖK
IG & FB: @augustaskok
Website: www.baltichotell.com

Mamma Augustas Kök är en mysig restaurang i Sundsvall. Här fokuserar vi på härlig och ärlig
mat lagad från grunden med värme och passion.
Vi vill få dig att varva ner och njuta av en inspirerande måltid. Den gamla charmen i byggnaden
har behållits efter renoveringen men vi har blandat upp den med moderna inslag för att få en
härlig atmosfär.
Photocred: Mamma Augustas Kök
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QUALITY HOTEL SUNDSVALL
IG & FB: @QualityHotelSundsvall
Website: www.nordicchoicehotels.se

På Quality Hotel Sundsvall finns något för alla! Med 3 000 m² konferensyta, mycket nöje och
moderna restauranger är anläggningen en av de mest kompletta i Sundsvall. Lobbybaren q.bar
är hotellets inofficiella och naturliga mötesplats. Det perfekta stället som erbjuder mat, musik
och sköna människor. Vårt kök är ett av få Svanenmärkta kök i Norrland. Det innebär att mer
än vanligt på menyn är närodlat, kravmärkt och fräscht. Baren har en skön, modern atmosfär
med både barmeny och à la carte.
Vi hälsar varmt välkomna till oss!

Photocred: Quality Hotel Sundsvall

MENY EAT UP SUNDSVALL
6 OKTOBER
GREAT SPACE

Äppelmust från Sundsvalls Musteri och tunnbrödsnittar på Stödebröd med
varmrökt lax från Sillmans Rökeri. Veganskt alternativ finns.
PING PONG

Maki - Soyagravad höstskjuten älg från Fuske, tryffel,
jordärtskocka, brynt smör
HYBRIS

Rödbetsgravad Lax - Blomkål - Jordärtskocka
Vegetarisk/vegan: Confiterad champinjon - Blomkål - Jordärtskocka
STAIR COFFICE

Mandelkaka med knäckäpple från orten serveras med vanilj och Chemexbryggt,
nymalet kaffe. Veganskt alternativ: äppelkompott med havre- och nötmüsli
GALLERI SJÖGATAN 7 FEAT. STAIR COFFICE INNERGÅRD

Kantarellsoppa med knaperstekt fläsk från Selångergrisen serveras med salta frön.
Veganskt alternativ: Kantarellsoppa med rotsaker och havregrädde, serveras med
salta frön.
DOLCETTO

Carpaccio på lättrökt oxfilé från Hälsingerökeri som serveras med 24mån lagrad
Parmigiano-Reggiano, rostade pinjenötter & parmesanskum gjord på lokala
rotsaker. Vegan: Svamprisotto med lokala kantareller, grönsaker och vitt vin.
MAMMA AUGUSTAS KÖK

Skagenröra kravmärkta ekologiska räkor - kravmärkt majonnäs - Ekologisk dill och
citron Tunnbrödschips från Mjällom. Vegan: Tofu och tångkaviar - äggfri majonnäs
- Ekologisk dill och gräslök
UDDA TAPAS BAR

En udda västernorrländsk älgtartar med lingon, kantarell, tunnbröd samt
lokalproducerad ost.
GRILLEN – SUNDSVALL

Grillad fläsksida med morotspuré, bakade rotfrukter, smörad trattkantarellsky,
friterad grönkål samt grillad lök.
QUALITY HOTEL SUNDSVALL

Västerbottensosttarte med forellrom, smetana, rödlök.
Serveras i mördegsform.
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PARTNERS EAT UP SUNDSVALL

Photocred: VISIT SUNDSVALL

VISIT SUNDSVALL
FB & IG: @visitsundsvall
www.visitsundsvall.se
Visit Sundsvall marknadsför Destination Sundsvall (Sundsvall, Timrå, Ånge).
"Tourists do not care about some municipal boundaries. Neither do we. Therefore,
we work together with three municipalities in Medelpad: Sundsvall, Timrå, and
Ånge in what we call “Destination Sundsvall”. This cooperation allows us to have a
huge variety of events, attractions related to nature and "live, eat and do." Together
we make a tourist magazine and we manage our website. Today almost 2000
people work in the hospitality industry in our destination. The industry is on track
to become one of our most important basic industries." Visit Sundsvall
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SUNDSVALL - ÅRETS STADSKÄRNA 2021
Sundsvall har en fantastisk stadskärna och
en unik Stenstad. Att kandidera till
utmärkelsen Årets Stadskärna
ska förena många olika krafter att börja dra
åt samma håll. För att uppnå utmärkelsen
samlar vi så många och goda krafter som
möjligt för att kunna åstadkomma något
som vi alla kan vara stolta över och som gör
Sundsvall till en ännu bättre stad att bo,
leva och verka i.
Utmärkelsen Årets Stadskärna delas ut till den svenska stad eller ort som under de
närmast föregående åren
gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata
och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av
stadskärnans utveckling.
FB: @StadsutvecklingiSundsvallAB

MARTIN & SERVERA
Martin & Servera-koncernen levererar
dagligen livsmedel, drycker och utrustning
till tusentals kunder runt om i hela Sverige.
Huvudkontoret ligger i Årsta utanför
Stockholm.
Våra lager är strategiskt placerade i
Halmstad, Norrköping, Enköping och Umeå.
Vi har totalt 13 säljkontor, från Malmö i
söder till Luleå i norr.
Vår ambition är att bidra till din framgång.
Som kund hos oss får du en affärspartner
med stor kunskap och ett genuint
engagemang för utvecklingen av den
svenska måltidsbranschen.

EAT UP - A PROJECT BY FOOD IN ACTION COMPANY GROUP
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FOOD IN ACTION
COMPANY GROUP

Facebook & Instagram: @foodinactionpr
Website: www.foodinaction.se
EAT UP är ett koncept skapat av Food In Action
Business Group, en dagsaktivitet och en hybrid av
egna tidigare koncept som crEATive Östersund och
Kulturkalaset. Alla pintxosturer i San Sebastién,
Matkaravanen i Malmö och populära Madamilen är
också våra inspirationskällor. Eat Up är skapat för att
göra de magiska platserna lite godare, roligare och
attraktivare. Både att besöka och att bo i.
Photocred: Tina Stafrén
Fia Gulliksson

CEO and Founder

Eat up - Food
walk in crEATive
places!

Photocred: Robert Henriksson
Estefanía Coral

Chef & Project Manager

FOOD IN ACTION ett bolag med lång erfarenhet av
att skapa, starta och driva hållbara varumärken. Vi
vågar gå före, har stora immateriella värden och
know-how inom gastronomi-världen, både nationellt
och globalt. Vi har alltid hjärtat i det hållbara köket
och kan både värdskap, PR/lobby, kreativ produktkonceptutveckling och kommunikation.
KONCEPT skapade/initierade av Food In Action
är bl.a Jazzköket, The Great Nordic Feast i London,
Eat Art-festivalen, Östersund Creative City of
Gastronomy inom UNESCO och Brunkullans Te.
ÖSTERSUND är vår lilla hotspot och vi jobbar globalt.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta långsiktigt och
strategiskt genom att bygga system för
destinationsutveckling och måltidsturism – kopplat
till de kreativa näringarna.
VISION OCH MÅL. Vi styrs av viljan att göra världen
godare, njutbarare och hållbarare. Genom nya
modiga vägar, smarta prioriteringar, gräsrotsmetoder
och ett konstant fokus på råvaror med kvalitet,
hjälper vi våra kunder till långsiktiga vinster, inte
minst för lokalsamhället.

Anna Frisk

License Taker Sundsvall

EAT UP FOOD WALKS
COMING UP
ÖSTERSUND: 19th of January
Do you want to host an Eat Up event
in your magic place?
Contact us!
info@eatup.nu
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Photocred: Tina Stafrén
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RÖD TUR-
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BLÅ TUR-
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FB&IG:
@eatupfoodwalks
@eatupcolombia
#eatupsundsvall
#eatupfoodwalks

Photocred: Tina Stafrén

