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EAT UP
Ett koncept skapat av Food in

Action Company Group 

ACTION FRIENDS
To get there spells

Together(e)

PARTNERS
Be the change you want to

see in the world! 
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SMAKVANDRING SOM BJUDER PÅ
GODA* KULINARISKA UPPLEVELSER! 

En dagsaktivitet på ett magiskt ställe, tio
platser som erbjuder tio smakupplevelser,
dagen avslutas med livemusik och bar. 
Ett tillfälle att upptäcka och smaka sig
genom god, lokal mat på spännande ställen
och  stationer som skapas av passionerade
människor. 
Under smakvandringen möter du kockar,
kreatörer och andra som också älskar mat. 
Eat Up tar dig till kreativa butiker,
restauranger och caféer i på tio stationer i
Östersund. 
Eat Up upplevs bäst till fots, på cykel eller
varför inte på spark? Smakvandringen tar
ca 3,5-4 timmar. 

I priset ingår ett smakprov per stopp, totalt
10 mindre portioner. Välj mellan fyra olika
starttider: kl. 11:00, 11:30, 12:00 eller 12:30
när du bokar din biljett. 

*Smak, hållbart, lokalt 

ÖSTERSUND

Ett tillfälle att upptäcka och smaka sig
genom god, lokal mat på spännande platser
lagad av passionerade människor. Under
smakvandringen möter du kockar,
kreatörer och andra som också älskar mat.  

EAT UP ÖSTERSUND – KOM ÄT MED OSS! 
LÖRDAG DEN 27 JANUARI ÄR DU VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ  

PREMIÄREN AV EAT UP 

Photocred: Tina Stafrén



 
1 MAGISK

PLATS  
10 STATIONER 
 10 SMAKER  

EAT UP - FOOD WALK

En unik dagsaktivitet! Tio ställen
erbjuder tio kulinariska

smakupplevelser, dagen avslutas med
livemusik och bar. 

 
Eat Up tar dig till kreativa platser,
restauranger och caféer i centrala

Östersund. I priset ingår ett smakprov
per stopp, totalt 10 mindre portioner. 

Photocred: Tina Stafrén



A C T I O N  F R I E N D S  Ö S T E R S U N D 0 3

LILLA 
SALUHALLEN 

En liten saluhall på vårt sätt. 
Kötteria & Fiskeria. 
Facebook & Instagram: 
@lillasaluhallenprastgatan 

Website:   
www.lillasaluhallenprastgatan.se 

"Läckra färska råvaror hittar du i 
Lilla Saluhallen Prästgatan, 
Östersunds nya Saluhall. Här 
kan man köpa lokalt kött som 
styckats på plats, färsk fisk och 
skaldjur från Tröndelag, lokala 
ostar, charkuterivaror och annat 
gott. Förutom fina råvaror kan 
man köpa sig en bit mat i 
saluhallen, det finns ett antal 
sittplatser för den som vill 
hugga in på det goda direkt. För 
den matinresserade 
gourmanden finns också 
saluhallens recept och 
egentillverkade fonder och 
andra förädlade produkter att 
köpa. 

Inspireras mer hos Lilla 
Saluhallen!" Visit Östersund 

Photocred: Lilla Saluhallen - Facebook



REPUBLIKEN  
BAR&KÖK
Instagram: @republikenbarochkok 
Facebook: @republiken 

Website:    www.republiken.se

Republiken Bar&Kök öppnade portarna 
första gången i oktober 2014. Idag drivs 
restaurangen av Patrik Forsman och Jon 
Persson. Vi är anslutna till Visita och HRF. 
Vi är med i nätverket Krogar mot Knark. 

Hos oss hittar du god, modern mat med 
råvaror av hög kvalitet, hög servicenivå 
och avslappnad atmosfär i en miljö som 
andas harmoni! 

Vi erbjuder fräscha cocktails och ett stort 
utbud av öl, en vinlista med nåt för alla, 
och mycket, mycket mer" Republiken 
Bar&Kök 

"Meny inspirerad av Cajun och creolköket 
sprunget ur amerikanska södern. 
Kolgrillat för bästa smak. 
En varm och rustik miljö med avslappnad 
hemmahos känsla. 
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Photocred: Republiken Bar&Kok
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STORJÖHYTTAN AB

Facebook & Instagram: @storsjohyttan 
Website: www.storsjohyttan.com 

"Vi, Ulla Gustafsson, Nilla Eneroth och
Anna Lena Kauppi, startade Storsjöhyttan
AB 1995. 

Vi är alla tre yrkesutbildade glasblåsare vid
glasskolan i Orrefors där vi träffades i
början på 90 talet och vi har därefter även
genomgått högre konstnärliga
utbildningar. 

Alla produkter är tillverkade enligt
traditionella handverksmetoder i
glashyttan som är belägen i gamla elverket
i Östersunds småbåtshamn. 

Vi ställer höga krav på kvalitet och här en
tydlig miljöpolicy då vi återvinner glasskärv
i den energisnålaste smältugnen som finns
på marknaden." Storjöhyttan AB 

STORSJÖHYTTAN AB  FEAT. VEGCHEF 
RICHARD NYSTAD MED FLOWFOOD MINCE 

RICHARD NYSTAN 

Instagram @richardnystad 
www.flowfood.no 
FB&IG: @flowfoodnordic 

Kom och besök Storsjöhyttan AB under Eat
Up den 27 januari. Där träffar Ni Richard
Nystad som lagar veganska överraskningar
med Flowfood mince, en sprillans ny
råvara som vann "best stand" på Gress
Mess i Oslo förra veckan! 

Photo cred. Tina Stafrén



GOMORRON
ÖSTERSUND 
FEAT.  CHEF MARIANA

LEIVADITAKI  –  LONDON, UK

Instagram: @mleivaditaki 
www.morito.co.uk 

Marianna Leivaditaki is the Executive Chef 
at Morito on Hackeney Rd in London. Who 
was selected as one of the UK’s most 
influential chefs for 2017.  

Marianna, learned to cook in her family’s 
restaurant in Crete, where she created both 
traditional dishes and her own creations, 
such as grilled squid with a wild rocket 
sheep cheese pesto. 

GOMORRON ÖSTERSUND 

FB&IG: @gomorronostersund 
www.gomorronostersund.se 

"We believe that cooperation and innovation 
are key to building a better future. We want 
to provide startups, entrepreneurs, 
visionaries and enthusiasts a place to create 
change and do better business together in a 
creative environment. 

We realize that the work/life balance is 
changing, and we offer smooth office space 
solutions to fit any and (pretty much) all 
needs. But that's just the physical space - 
the really important thing is what we create 
together by being in the same house. 

Join the community, get inspired and change 
the world - we keep the coffee hot and the 
ideas sharp." Gomorron Östersund 

Eat up - Food

walk in crEATive

places!
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Photocred: Robert Henriksson

Photocred: Gomorron Östersund
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CAFÉ 
JAKTSTUGAN
FB&IG: @cafejaktstugan 
www.cafejaktstugan.se 

"Vi bjuder in till en varm miljö 
där ni kan umgås med vänner 
över en kopp kaffe, klassisk 
fika eller äta en lunch med 
kollegor. Vi erbjuder härliga 
sallader, varma och kalla 
smörgåsar, varierande lättare 
maträtter och självklart också 
klassiker som 
kardemummabullar, kakor, 
tårtor och bakelser. 

På söndagar har vi brunch för 
dig som vill lyxa till det lite 
extra och unna dig nygräddat 
bröd med hemmagjorda 
marmelader och andra 
tillbehör. Är du kanske i behov 
av möteslokal eller konferens? 
Då finns vår övervåning till 
ditt förfogande, självklart 
ingår gott fika eller lunch 
efter dina önskemål. 

Vi har ett stort miljötänk där 
bra råvaror och hälsa står i 
fokus. Alla våra produkter är 
tillverkade från grunden och 
utan onödiga tillsatser.  Vi 
erbjuder även Jämtländska 
delikatesser och 
charkprodukter." Café 
Jaktstugan 

Photocred: Café Jaktstugan



VEZZO 
Facebook & Instagram:
@vezzoostersund 
Website:  www.vezzo.se 

Vinnare av Pizza-SM 2015 och 2017 
Passion för service, kaffe, mat & dryck 

"Vi bakar Sveriges godaste pizza! Kom in 
och njut av en god bit mat eller något att 
dricka. Vi serverar mat som vi  
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omsorgsfullt gjort från grunden med 
ekologiska och närproducerade råvaror 

Hos oss är du välkommen att äta eller 
dricka något gott medan du umgås med 
nya eller gamla bekanta.  

Skäm bort dig själv eller någon du tycker 
om, med delikatesser från buik:  
La Bottega Di Vezzo!" Vezzo 

Photocred: Vezzo Östersund



FRÖSÖ HANDTRYCKS 
GENERAL STORE

CHEF LENA FLATEN, NORGE

Instagram: @lena_flaten 
www.flamman.nu 

Lena Flaten, Outdoor chef & artisan producer, is 
from Norway but lives in Sweden where she 
founded the restaurant and production kitchen 
“Flammans Skafferi” in a small village in Jämtland, 
the heart of Scandinavia. Lena is also one of 
Sweden’s best outdoor chefs. Her love of organic, 
locally -produced goods is visible in all her 
menus, where she is proud to profile artisans and 
producers from her region. 

FRÖSO HANDTRYCK GENERAL STORE 

FB&IG: @FrosoHandtryck 
www.frosohandtryck.se 

"Mycket har hänt sedan Sundsvallssonen Enar 
Ström kom till Östersund 1946 och grundade den 
firma som idag är Frösö Handtryck. Det som en 
gång började med tryck av näsdukar, souvenirer 
och vimplar i liten skala har via en rad begåvade 
kreatörer och entreprenörer utvecklats till Frösö 
Handtryck. Vi är ett av landets få kvarvarande 
handtryckerier och med 70 år på nacken är vi 
också ett av Sveriges äldsta handtryckererier. 
Tryckprocessen och hantverket är till stor del 
detsamma som vid starten och vi är mycket 
stolta över vårt kunnande inom området. 

Sedan Mars 2016 är Johan Hallström och Tina 
Stafrén ägare av Frösö Handtryck. De har båda 
ett förflutet inom visuellt uttryck, Johan som AD 
och Tina som fotograf. Efter att ha jobbat 
tillsammans i många år närde de en önskan om 
att få driva och utveckla någonting eget som 
kunde få växa och ta form." Fröso Handtryck 

Eat up - Food 

walk in crEATive 

places!
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Photos-cred: Tina Stafrén
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JAZZKÖKET 

Jazzköket - ett hak med Soul 
Food. 

Instagram & Facebook: 
@jazzkoket  

Website: www.jazzkoket.se 

Juryns motivering, White 
Guide 2015: 

”För att skapat ett svängigt 
vardagsrum för jämtar och 
tillresta som vill uppleva en 
krog där trivseln är lika hög 
som nivån på gastronomin 
och ansvaret för djur och 
natur.” 

I sann Jazzköket-anda så 
arbetar vi med 80% lokala 
produkter och resten är 
såklart ekologiskt. 

"Med fokus på ärliga, äkta 
och naturliga råvaror lagar vi 
njutmat i skön miljö. 
Välkomna in i värmen!" 

/Kristoffer Andersson med 
Crew. 

Smakvandringen startar på 
Jazzköket nya Bistro på 
Verket, Prästgatan 30! 
@jazzkoketbistro 

OCH JAZZKÖKET NYA 
BISTRO

Photocred: Jazzköket website and social media
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SPILLOTEKET
FB & IG: @spilloteket 
www.spilloteket.se 

SPILLOTEKET  är en kreativ 
återbruksverkstad som genom 
pedagogiska processer och spillmaterial  
från Jämtlands industrier tar tillvara 
påmänniskors tankar och smarta idéer. 
Det är en kreativ plats för dialog, 
innovationer och lärande. Vi jobbar med 
norm- och banbrytande lösningar, med 
FN:s Globala mål för hållbar utveckling 
som utgångspunkt. Vi utmanar varandra 
att sluta ta resurser från planeten och i 
stället tänka en gång till, nyttja 
befintligt material, låta det få en ny 
skepnad eller funktion. Människor 
besitter kreativa superkrafter och vi 
frigör dem med hjälp av spillmaterial. 

Vår strävan är att barn och unga ska 
höras mer i samhällsdialogen, kunna 
påverka på riktigt och synas i det 
offentliga rummet. Vi vill att barn och 
unga ska känna att de inte förbereder 
sig för livet utan att de lever det och är 
delaktiga just nu. 

Vi vill att vuxna ska våga släppa på 
spärrarna och tro på sig själva som 
kreativa individer. Vi är alla estetiska 
varelser som upplever världen med hela 
vårt jag och alla våra sinnen. Därmed 
tror vi att en så enkel sak som att få ett 
nytt, okänt material i händerna kan ge 
nya öppningar för tankar, 
idéer,fantasier och sätt för oss att skapa 
mening, om det sätts i en meningsfull 
kontext tillsammans med andra." 

Photocred: Spilloteket

*Tokens till smakerna kommer från 
www.trangia.se genom Spilloteket.



BIG LAKE COFFEE 
Facebook & Instagram: @biglakecoffee 
Website:  www.biglakecoffee.se

Barista Izzo, a coffee lover and innovative 
entrepreneur invites all to come and be 
inspired through new and sustainable 
business practices of co-working and 
coffee culture. 
We are Östersunds Barista Boutique and 
Biking Barista. Our concepts of finding the 
type of coffee you like most and how to 
prepare it properly by opening your 
senses to the amazing and important 
world of sustainability of farming 
techniques, processing methods, roasting 
and brewing coffee to allow you to 
experience coffee in ways you may never 
have imagined." Big lake coffee 

"Big Lake Coffee focuses on the entire 
specialty coffee industry, certified and 
sustainable coffee imports, hand-roasted 
session coffee. They also offer courses for 
private groups or companies looking to 
discover coffee as something exciting and 
new. Any Coffee...  Any Brew! 

Join our coffee revolution! 
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Photocred: Martin Fryklund

Photocred: Martin Fryklund
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HOTEL GAMLA 
TEATERN

FB & IG: @gamlateatern  
www.gamlateatern.se 

Smakvandringen avslutas på 
Gamla Teatern med livemusik 
och bar. 

"Hösten 1992 öppnade Hotell 
Gamla Teatern i en helt ny 
skepnad. Med stil och känsla 
hade Gamlateatern fått en 
ansiktsupplyftning av sällan 
skådat slag. Numera visar 
Gamla Teatern upp 64 
moderna hotellrum, 
konferenslokaler från 2- 450 
personer samt två 
restauranglokaler. Gemensamt 
för hela huset är en härlig 
atmosfär med vackra unika 
lokaler där personalen bidrar 
med en stor bit av det som har 
gett Gamla Teatern ett gott 
rykte och många stamgäster. 

Gamla Teatern tillhör sedan 
2005 Best Western, en 
expansiv kedja där Gamla 
Teatern är Franchisetagare. 
GT har också starkt samarbete 
med bl.a. Jazz i Jemtland och 
Länsmusiken vilket gör att det 
kulturella arvet i hög grad 
lever vidare." Best Western 
Hotell Gamla Teatern 

Photocred: Best Western Hotell Gamla Teatern website and Facebook
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EAT UP 
NÄSTA STOPP 

ÅRE: 14 april 
BOGOTÁ: 15 april 

TRONDHEIM: Coming soon 
SUNDSVALL: Coming soon 

 
Do you want to host an Eat up event 

in your hometown? 
Contact us! 

info@foodinaction.se

Photocred: Tina Stafrén
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SVENSK 
CATER
IG: @svenskcaterab 
FB:@svenskcaterostersund 
www.svenskcater.se 

"Svensk Cater är en av
Sveriges ledande
livsmedelsgrossister för
uteätarmarknaden och
storkök. Vi är rikstäckande
och från Gällivare i norr till
Malmö i söder har vi 20
lager. Alla med ett noga
utvalt sortiment som möter
den lokala marknadens
behov. Ett starkt lokalt
engagemang är vårt
signum.  

Vi erbjuder ett brett
sortiment av produkter
från internationellt kända
varumärken i kombination
med produkter från lokala
producenter. 

Med över 52.000 aktiva
varunummer är vi den
grossist i Sverige som har
det bredaste och djupaste
varusortimentet. Vi är en
fullsortimentsgrossist
vilket betyder att vi
förutom mat och dryck
också levererar non food
produkter, allt för att din
verksamhet ska bli så
komplett som möjligt. "
Svensk Cater 

Photocred: Svensk Cater website
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DESTINATION 
ÖSTERSUND
Destination Östersund arbetar för destinationens utveckling, attraktionkraft och hållbara

utveckling och vi vill bidra till att platsen skall vara Sveriges mest attraktiva besöks- och

boendeorterna.

Facebook:  @destinationostersund 
Website: www.destinationostersund.se 

Vision 
Östersund skall genom värden som
utvecklar upplevelseinnehåll för
besökande och hög livskvalitet för
boende -  nå en position som en av de
mest attraktiva besöks- och
bostadsorterna i Norden. 

Strategi 
Med den gemensamma strategin ”Allt
börjar hemma” är alla överens om att vi
med samlad kraft skall driva utvecklingen
framåt. Värdskap blir bäst när det
kommer från hjärtat.  

Välkomna att smaka på Östersund - Eat
Up! 
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Photocred: Destination Östersund website



STUM 
Facebook: @stumadmotion 
Website:  www.stum.se 

I december 2017 slog Stum och Syre 
Reklambyrå ihop sina verksamheter och 
2018 kommer vi att utveckla vårt 
erbjudande till något unikt för 
branschen... Stay tuned!" 

Stum  

"Stum är reklambyrån med fokus på god 
design och digitala lösningar. 
Vi har spetskompetens inom design, 
webb, 3D och rörlig grafik. 
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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 
populära Madamilen av Lotta Ranert och Pink Chili 
Consulting Group samt egna tidigare koncept som 
crEATive Östersund, Kulturkalaset och Nordic Feast. 
Eat Up är skapat för att göra de magiska platserna Ö 
stersund, Åre och Trondheim lite godare*, roligare 
och attraktivare. Både att besöka och att bo i. 

FOOD IN ACTION ett bolag med lång erfarenhet av 
att skapa, starta och driva hållbara varumärken. Vi vå 
gar gå före, samt har stora immateriella värden och 
know-how inom gastronomi-världen, både nationellt 
och globalt. Vi har alltid hjärtat i det hållbara köket, 
kan både värdskap, PR/lobby, kreativ produkt- 
konceptutveckling och kommunikation. 

KONCEPT skapade/initierade av Food In Action; 
Jazzköket, The Great Nordic Feast i London, Eat Art- 
festivalen, Östersund Creative City of Gastronomy i 
UNESCO, Brunkullans Te. 

Vi har vårt säte i Östersunds och regionen Jämtland. 
Vi har lång erfarenhet av att arbeta långsiktigt och 
strategiskt genom att bygga system för 
destinationsutveckling och måltidsturism – kopplat 
till de kreativa näringarna. 

CREATIVE VISION AND PURPOSE Vi styrs av viljan 
att göra världen godare, njutbarare och hållbarare. 
Genom nya modiga vägar, smarta prioriteringar, grä 
srotsmetoder och alltid ett starkt fokus på råvaror 
med kvalitet, hjälper vi våra kunder till långsiktiga 
vinster, även för lokalsamhället. 

Eat up - Food

walk in crEATive

places!
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Fia Gulliksson 
CEO and Founder  

Estefanía Coral 
Chef & Project Manager 

Photocred: Tina Stafrén

Photocred: Robert Henriksson



FB&IG: 
@eatupfoodwalks 

www.eatup.nu 
#eatuposd 

#eatupöstersund

Photocred: Tina Stafrén


