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Hvad sker. I København. I Stockholm. Og i Malmø.
Få et rigtigt godt indblik i tidens tendenser og fremtidens muligheder.
Ført an af fremtidsbureauet Firstmove, oplevelsesekspert Peter Kvistgaard 
samt mad- og trendekspert Marie Holm. 

Nye strømninger og tendenser rejser sig. Som vores forbrugsmønstre. Udvikler sig. Med rivende hastighed. Stederne 
skifter. Selvsagt i takt med nye værdibehov. Gennem firstmoverne og vores eksklusive netværk spotter vi de nye, 
de anderledes og de skæve steder. Vi udbyder derfor forskellige Food Trends Tours. Med hver deres snit. Og snitter 
dem til. Målrettet dit behov.

FOOD TrenD TOurs
Book virksomheden/afdelingen ind til en dag i inspirationens navn. Og med innovationen som omdrejningspunkt. 
Eller tilmeld dig en af de allerede planlagte ture. Se hvad der rører sig derude. Uden for væggene og produktions-
faciliteterne. Inspirationen er ubetalelig selvom rammerne er de samme, når turen, desværre, er overstået. Gar-
anteret er dog indblik i tidens tendenser og udtryksformer. Hvad de mest innovative af tiden har fundet på. Og ser 
som vejen frem.

Vi skræddersyr alle ture. Det gælder længde, antallet af steder, indlæg fra de passionerede mennesker bag. Samt 
smagsprøver på det nye og anderledes undervejs. Dog er kapaciteten max. 25 deltagere pr. tur. 

De følgende sider er tænkt som inspiration. Og blot eksempler på mulige ture. Når de overordnede rammer er sat, 
udarbejder vi et endeligt program, får alle aftalerne og logistikken på plads. Vi sikrer, at vi kommer ind i maskinrum-
met og hjertet på de personer, der gerne fortæller deres historie og viser os rundt. Og som er en del af vores net-
værk. Det gælder urbane småproducenter, passionerede håndværkere, madkreatører, designmekkaer, en detail 
vendt på hovedet. OG meget mere. En tur ud i oplevelsernes og mulighedernes paradis. Intet mindre.

Det er muligt, og nok så inspirerende i sig selv, at indlede turen med et Firstmove Fremtidsforedrag, hvor de nyeste 
fødevareoplevelser og værditrends er afsættet. Det giver en solid bund at starte turen på. Foredraget giver indblik 
i, hvad fremtidens marked vil efterspørge og lægge vægt på. Hvilke fødevareopelvleser der skal i spil. Hvorfor og 
hvordan markedsindsatsen kan målrettes mere værdifuldt. Ikke mindst. 



COPenHAGen TrenD TOur
en BÆreDYGTIG VeJ
På denne tur sætter vi spot på nogle af de efterhånden mange steder i København, som gør en gennemgribende indsats for 
omverdenen. Gamle kendige og newcomers, der baserer deres forretningsgrundlag på ønsket om at gøre verden til et mere 
bæredygtigt sted. Hvor etik og ansvarlighed er DNA’et. Og det helt naturlige omdrejningspunkt for forretningen:

Østergro – Danmarks første økologiske tagfarm. En forening, et minilandbrug og en grøn oase midt i byen. Med produktion 
af grøntsager, bier, høns, der brødføder foreningens medlemmer. Og så huser Østergro et Spiseri i særklasse.

We Food – Supermarkedet med overskudsvarer, etableret og drevet af Folkekirkens Nødhjælp. We Food nedbringer mad-
spild og skaber overskud til verdens fattigste. Besøg butikken og mærk engagementet fra de frivillige, der driver stedet, som 
var det deres eget.

Amass – Verdenskendt restaurant, der lever for at udforske potentialet i persillestængler, kaffegrums, daggammelt brød og 
overskydende mælk. Ansvaret og respekten for omverdenen er en evident del af oplevelsen. Mød Head Chef og tidligere 
Noma-kok, amerikanske Matt Orlando, og hør om hans no-waste-cooking.

Beyond Coffee – Den lille virksomhed, der gør brug af de mange ressourcer, der ellers ender i skraldespanden. Bl.a. den kaf-
fegrums, der smides ud på byens mange kaffebarer. Grumsen udgør næringen og grobunden for svampe, der sælges til 
byens innovative restauranter. 

Relæ – I hjertet af Nørrebro stråler Relæ. Michelin-restauranten, der flere gange er blevet kåret som verdens mest bære-
dygtige. Stedet, hvor der serveres økologisk mad i verdensklasse. Baseret på kompromisløshed og på råvarer af egen avl fra 
Christian Puglisis øko-gård, Farm of Ideas.

Absalon Kirke – Kirken ulig alle andre. Her er de hellige gemakker transformeret til et sandt holistisk åndehul, hvor fælles-
spisning, yoga og koncerter blot er nogle af de tiltag, der tegner kirkens mangfoldighed og definition af et nyt rum. Og om-
sorgen for nærmiljøet ikke mindst.

BioMio – Danmarks største 100% certificerede økologiske og klimacertificerede spisested. Bio Mio på Vesterbro samarbejder 
med lokale leverandører om bedre, smartere og mere bæredygtige initiativer, socialt ansvar og upcycling. Et godt eksem-
pel er stedets smukke vandglas, som er skabt på kasserede vinflasker fra Borneo og med lavest mulig energianvendelse.

godt for verden
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COPenHAGen TrenD TOur
nørreBrO BY HeArT

Nørrebro er sit eget mekka i metropolen. Lokale butikker, småproducenter og passionerede madhåndværkere regerer i 
gaderne. Og sætter Nørrebro eftertrykkeligt på madlandkortet. Der popper konstant nye steder op, som tilfører området 
den mangfoldighed, som Nørrebro er så kendt for. Det vil være en rundfart, hvor vi besøger perler som: 

Karamelleriet – Danmarks mest udsøgte karamelkogeri, hvor håndlavede karameller og hjertepassion fylder hylderne. Sted-
et, hvor magisk karamelmasse forvandles til luksusslik på gamle Storm P-agtige maskiner. Karamelleriet er drevet af to nære 
barndomsveninder og ildsjæle med fælles drøm. For det gamle håndværk. For karameller, der bare smager gudeskønt.

Ro Chokolade – Et mini-chocolaterie, der er det lokale bud på håndlavet kvalitetschokolade med et særligt touch. Skabt 
i baglokalet. Hos Ro Chokolade er der fokus på det skulpturelle udtryk, på sofistikerede former, der matcher smagen. Her 
bliver smagsløgene nemt overrasket.

La Fabrica – Seneste skud på Nørrebro-madstammen. Her oser af spansk kaos og intens hygge. En charmerende blanding 
af stort åbent køkken, spiseområde, bar og vinbutik. Hvor der serveres spansk inspireret delemad og særlige vine, som Kenn 
Husted, Københavns ukronede vinkonge, selv har skaffet hjem gennem egen vinimport.  

Manfreds & Vin – 100% certificeret økologisk spisested og naturvinbar. En sand vinder i Jægersborggade ejet af Michelinkok 
Christian Puglisi. Manfreds kan bryste sig af Danmarks mest berømte tatar. Og man forstår hvorfor, når man har smagt den 
lille lækre sag.

Bæst – Christian Puglisis og dermed Relæ-familiens 1.000 kvm store Nørrebro-madproduktionshus. Stedet med eget oste- og 
pølsemageri. Her er hjemmelavet mozzarella, krogmodnet kød og pizza i lange baner. Italiensk og økologisk gastronomi, 
når det er bedst.

Tapperiet Brus – Bryggerdrengene ’To Øl’s eget bryggeri, bar, butik og restaurant på én og samme lokation. Her skabes og 
nydes nogle af de bedste øl i Danmark. Bryget på en af de 13 fermenteringstanke, som gemmer sig langt inde i baglokalernes 
mystik. Her tages fermenteringen helt ind i head chef Christian Gadients køkken. Og intet bliver det samme igen, når du har 
smagt de verdensberømte fermenterede pomfritter.
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nørderiets hjemsted



COPenHAGen TrenD TOur
køBenHAVns mAnHATTAn

Christianshavn og Refshaleøen huser restauranter, der i den grad har sat Danmark på verdenskortet. Christianshavn er 
Københavns hippe bydel, hvor flere og flere spændende tilbud popper op. I naturlig forlængelse heraf ligger Refshaleøen, 
der har udviklet sig med lynets hast. Og forvandlet det industrielle område til et af de mest ”modish” områder i København. 
Et klondyke af gamle semiindustrielle erhvervsbygninger og rave parties. Og nu hjemstedet for nye oplevelser, når det kom-
mer til madsteder, levemåder, events og aktiviteter. På denne tur besøger vi famøse steder som: 

Morgenstedet – Christianias vegetariske madsted. Drevet på frivillig og kollektiv basis af kokke, der serverer et verdenskøkken 
af økologiske og vegetariske retter. Et menukort, der skifter alt efter kokken. Og dermed sikrer den diversitet og mangfoldighed, 
som kendetegner fristaden.

Reffen – Den nye urbane legeplads for medskabelse, innovation, mad og kreativitet. Med inspiration fra Street Food marked-
er og iværksætter-hubs i hele verden fyldes Reffen med gastronomiske tilbud og kreative værksteder uden lige.

La Banchina – Måske byens bedste hang-out. Et åndehul, en oase. Lige midt i industrien. Stedet hvor simpel, god og gedigen 
mad nydes i skæret af silkeblødt vand og kælende solstråler. Hvor vinterbadere, naturvinsentusiaster, foodies, modefolk og 
sauna-passionistaer mødes. Og har sit helt eget fristed. Der giver Christiania kamp til stregen.

Baghaven – Seneste skud på Mikkeler-ølstammen. Her får vi lov at kigge ind i rå lokaler ved havnefronten, der fungerer som 
fadlagringshal, bar og spisested - i et skønt samsurium. Helt unikt og absolut et besøg værd.

Halvandet – Strandklub med 6000 m2 by-strandbar og hang-out med liggestole, drinks og musik i lange baner og helt til 
verdens ende. Et fri-area, hvor tiden er helt sin egen. Og tonerne ændrer døgnrytmen. Her kan man lege, spille human foot-
ball, kajakpolo og petangue, mens man nyder den kolde cava fra baren.

Lille Bakery – Det nye, kickstarter-fondede superbageri, som får hipstere og foodies til at stå i kø efter det økologiske surdejs-
brød, de fantastiske doughnuts og den gode kaffe. Startet af tre unge, der har mødt hinanden i den københavnske restau-
rantsuperliga. Born and bread in Copenhagen. 

Broens Gadekøkken – Måske Købehavns bedste madmarked, som for enden af Inderhavnsbroen på Christianshavn beviser, 
at kvalitet slår kvantitet. Her er der ikke et hav af boder.  Men få udvalgte i absolut superliga. The Coffee Collective, Gasoline 
Burger og PMY er nogle af de nye mad-markister.

Barr – Hvad gør man med det gamle Noma på Strandgade, når Noma 2.0 er flyttet til Refshaleøen. Man rykker ind med 
‘Nordsøkøkken’, gourmetsnitzler og frikadeller, der ikke ligner din mors heldigvis. Uformelt, uprætentiøst og helt sit eget.  KØ
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COPenHAGen TrenD TOur
THe Green mIle

Tiden tegner grønt og udgør nu ny normalitet. Det er måden, der spises på. For det grønne redder klima, miljø. Og menne-
sker. Nok så væsentligt. Som konsekvens skyder nye grønne køkkener op. Og gør et voldsomt indtog i madlivet. Ude. På 
denne tur tager vi jer med ud i grønskaben. Og besøger steder som: 

Ve Ve Bistro – VeVes lillebror og budgetvenlige bistro-bud. En af de første restauranter, der slog dørene op for et grønt måltid 
af kaliber. På VeVe Bistro dominerer den vegetariske, veganske og glutenfrie mad. Og gør følelsen sund fra yderst til inderst.

The Organic Boho – Bæredygtigt madsted i indre by, der tog sin begyndelse på Ibiza. Dér hvor boheme-livsstilen for alvor 
udfolder sig. Og hvor den bæredygtige mad har sine helt egne udtryksformer og rytmer.

P Eatery – P står for personlighed. Mød kokken Brendon Walker, der tryller i det lokale og sæsonmæssige køkken som det 
var hans egen baghave. Og som har ansvaret for den grønne, moderne forandring, der er baseret på skæve teknikker og 
masser af leg.

Souls – Et fuldblods-veganersted baseret på lokale råvarer. Men med stærk inspiration fra de australske rødder. Omtanken 
for miljøet står øverst på menuen. Stedet gør en forskel. På sin egen og  tilbagelænede måde. Derfor er det let at købe ind 
på konceptet.

Acacai – Frederiksbergs nye familiedrevne veganerjoint. Og konditori. Fyldt til bristepunktet med god karma og kærlige smil. 
Her giver rødbedebrownie og banabrød det traditionelle bagværk baghjul. Og hvem vil ikke gerne med på den vogn.

GreenBurgers – Transformerer den klassiske kødfyldte variant til en grøn version. Og viser til fulde, at de plantebaserede 
muligheder også gør godt mæt. Og så er GreenBurgers på en mission. Nemlig at skabe positiv opmærksomhed omkring 
plantebaseret kost og et bæredygtigt spiseliv. 

Gemyse – Tivolis take på den grønne restaurant. I det fantastiske drivhus og den tilhørende køkkenhave kan man indtage en 
5-retters grøn menu. Og toppe den med selvgrillede skumfiduser. Hvis ikke man allerede har stegt sig selv i alle herlighederne.

Nicecream – Vegansk isbar og en bevægelse mod en mere bæredygtig og sund verden. Skabelsen af lækre isoplevelser 
uden brug af kemikalier. Og animalske ingredienser. Nicecream arbejder med recycled og sustainable emballage og in-
teriør, så der tænkes bæredygtighed fra ende til anden.

Det Økologiske Inspirationshus – Det smukkeste drivhus ved Frederiksberg Have danner rammen om workshops, pop-up mid-
dage og andet godt. Og grønt. Det er folkene bag biodynamiske Birkemosegård Sommerkøkken, der fylder inspirationshuset 
med grøntsager, fermenterede sager og jord-til-bord-magi. 

TH
E 

G
RE

EN
 M

IL
E 

TR
EN

D 
TO

UR

den grønne vane



Tag en tur rundt i det legesyge, dekadente København, hvor oprøret spirer og hvor følelserne spiller fornuften puds. Der hvor 
tingene vendes på hovedet. Bogstaveligt talt. Det er en tur rundt i det eksperimentelle København. Området, der nu giver 
byen en helt speciel kant. På denne strækning i det uvisse runder vi steder som:

Helium – Den største stjerne på Københavns eksklusive cocktailhimmel. Et must try for enhver cocktail-connaisseur. Eksperi-
menteren og solidt håndværk udgør afsættet for molekylære og  barrel-aged drikkeoplevelser. Krydret med tøris og ild. Intet 
mindre.

Dandy – En ultracool, farverig lounge, der skiller sig ud i stil og dekor. Stedets frodige og voluminøse omgivelser gør det efter-
tragtet af de lokale. The place to go for pre-dinner cocktails og sene aftener på dansegulvet. 

Cykelkokken – Et dejligt skævt koncept, der tilbyder madoplevelser i det fri. På Kyssebroen eller i andre afkroge af Køben-
havn, tilbereder kokken, Morten Kryger Wulff, måltider på sin Christianiacykel og serverer maden under solens stråler. Duften 
taler for sig selv i et stemningsmættet sceneri.

Punk Royale – En ægte provocateur. Et opgør med alt det etablerede og korrekte. Fuckfingeren, der er berettiget. Restau-
ranten serverer kaviar, trøfler og foie gras i et gennemgribende trash-setup. Smadrede lokaler, graffiti, skramlede effekter og 
absurd udsmykning. Helt umuligt.

Blooming Copenhagen – Blomsterbutikken med sit helt eget take på ‘buketten anno 2018’. En buffet af små levende kunst-
værker, med inspiration fra modens verden, udgør the centerpiece i den fashionable butik med dramatisk interiør. 

Manon Les Suites Guldsmeden – Byens mest magiske rum inspireret af Balis frodige områder. Hotelgårdhave med indlagt 
pool, lounge-solsenge, tropiske planter. Og Penthouse-restaurant med tagterrasse og sauna. Man behøver ikke at rejse så 
langt og belaste miljøkontoen for international trope-stemning.

Winterspring – I de smukt indrettede lokaler i Lille Strandstræde har det prisbelønnede dessertbrand Winterspring åbnet en 
morgenmad- og dessertbar. I køkkenet står kokke fra anerkendte nordiske restauranter, der byder på alt fra isdesserter til 
kanelsnurrer, håndlavede flødeboller, afternoon tea og en vegetarisk morgen- og frokostmenu. Her møder vi nogle af de 
søde mennesker bag Winterspring. 
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det dekadente hjørne



Selvom kokkene bag manifestet for det nye nordiske køkken for længst er rejst ud i den store verden, holder Ny Nordisk sta-
dig. Og er den magnet hele verden rejser til for. Det danske køkken har en kvalitet, unikhed og charme, der måler sig med 
det allerbedste kloden rundt. Ny Nordisk Mad er mad med omsorg og fokus på smag og diversitet, glemte sorter og arter, 
gamle forarbejdningsmetoder. Ligesom manifestet er funderet på det demokratiske frem for det elitære. 

Wildfooding – Ledt an af den professionelle urtesamler og Noma-myresuger, Thomas Laursen, føres vi gennem en af de 
mange parker i København. For at plukke det spisbare. Alt fra urter, svampe, blomster, tang, frugter og insekter ryger i kurven 
og tjener det gastronomiske formål. 

Læsk – Den fermenterede tedrik kombuscha vinder stadig større og større indpas. Ligesom nye eddikebaserede soft drinks 
træder til. Stifterne Line Kjærgaard og Erik Sponsel styrer small-batch bryggeriet med stor kærlighed til innovative læskedrik-
ke. Og eksperimenterer med smage og sammensætninger, der stimulerer smagsløgene på helt nye måder. 

Höst – Cofocos svar på folkelig nordisk mad. Helt uden dogmer og i superflotte omgivelser. En indretning der har sikret Höst 
prisen som verdens flotteste restaurant af den amerikanske rejsebibel Travel Leisure - for sin minimalistiske nordiske stil.

Kadeau – Bornholms natur, vild som dyrket, er omdrejningspunkt og rygrad i Kadeaus køkken. Et regionalt køkken. Inspireret 
af hele verden. Et køkken, der følger årets gang og sæsonernes skiften. Og som dyrker egne urter, grøntsager, frugter og 
bær. Rent blær.

1408 – Ny nordisk cocktailbar, hvor konceptet strækker sig langt ud over. Ja cocktails. Hvor særlige, mystiske smage og til-
beredningsteknikker tilfører cocktailen new dimensions. Dog altid med fokus på de lokale og sæsonbestemte råvarer. Ellers 
vil den jo ikke smage så godt.

Juno The Bakery – Et økologisk bageri i særklasse styret af tidligere Noma-kok, svenske Emil Glaser og hans kæreste Nina 
Schiegelow. Køen på gaden taler sit tydelige sprog. Ligesom horden af stamkunder voucher for de gode brødoplevelser. 
Alle vil have en bid. Af de berømte kardemommesnurrer, havtorntærterne og surdejsbrødet bagt på lokal rugmel. Der er 
skam krummer i den gesjæft.
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COPenHAGen TrenD TOur
Den VÅDe Tur
Drikkevarescenen er i rivende udvikling. Og nye tendenser tager sig ud i flydende form. København er propfyldt med nye
interessante barer, butikker og små forhandlere, hvor nye spændende drikkevarekoncepter og produkter byder sig til. 
Ligesom et hav af traditionelle kategorier får én over nakken gennem fortolkningen på ny. På denne våde tur tager vi jer 
gennem drikkejunglen og besøger steder så som: 

Empirical Spirits – Et free-form-spiritus-destilleri grundlagt af de to tidligere Noma ansatte. Her er normerne flydende, ligesom  
regler og opskrifter. Udelukkende jagten på nye, vilde drikkeoplevelser driver det rå alkoholeksperiment frem. 

To Øl – Et ungt mikrobryggeri, der producerer et hav af forskellige specialøl brygget på ingredienser af høj kvalitet. Grun-
dlæggerne er drevet af kompromisløs jagt på den bedste smag, balance og håndværk. To Øl blev kåret som 9. bedste 
bryggeri på Ratebeers top 100 list i 2014.

Vermouth-søndag – Et cyklende Vermoutheria. Skabt af Tine Tranekær og Julie Thalund, der under en tur til Barcelona fødte 
idèen om en cykelbar. Kun med vermouth. Hjemvendte til København specialdesignede de vognen, fyldte den med fantas-
tisk vermouth. Fundet på deres vermouthjagt gennem Europa. De har sågar fået fremstillet deres egen Søndags Vermouth. 
Lige til at tage med ud i de københavnske gader.

Kioskh – Old school-købmandsstemning med spritnye varer på hylderne så godt som hver dag. Kioskh er blevet hæng-
ud stedet på Vesterbro. For folk med hang til specialøl og -vin, delikatesser, økologiske dagligvarer og alle mulige og umulige 
blade og tidsskrifter. Det er en fornøjelse at gå på opdagelse i alt det hele tiden nye.

Mikkeller – Et mikrobryggeri med vokseværk. Fra hjemmeeksperimenter i køkkenet til eksport til 40 lande og et hav af barer 
og spisesteder på samvittigheden. Mikkeller er kendt for innovativ og cutting edge tilgang til øl. På det kombinerede øl- og 
spisested Warpigs i Kødbyen får vi lov til at se bryggefaciliteterne og møde chefbrygger Lan Xin Foo, der guider os gennem 
øllens eksperimenterende verden. 

Rødder og Vin –  Butikken der importerer og sælger naturlig vin, spontangæret øl og andre gode sager. Og med god grund. 
I den kulinariske verden er naturvinen på alles læber. For naturvin er nænsomt produceret på håndplukkede økologiske eller 
biodynamiske druer. Og kun med den absolutte nødvendige tilsætning.

Den Sidste Dråbe – Spiritushandel og vodkalaboratorium drevet af litteraten Frederik Munk Plum og hans kæreste Naja Emilie 
Asbjørn Olesen, der er så bidt af vodka, at de har produceret deres egen. Udover deres ’Klodsede bjørn’ byder de på et 
udvalg af små, nogle gange håndlavede, nogle gange økologiske men altid særligt udvalgte spiritustyper. For de to Spiritu-
osa-entusiaster har prøvesmagt alt. Til den sidste dråbe.
 
Æblerov – Det danske svar på en ægte cider fremstillet primært af gamle danske spiseæblesorter fra økologisk plantage. 
Christopher Melin og Morten Sylvest Noer fremstiller vild cider baseret på 100% upasteuriseret most, uden brug af hverken 
gær, enzymer, sukker eller andet tilsat futtelihut. De lader naturen gøre arbejdet. For Æblerov er den ægte vare. Helt naturligt.

Flydende former



sTOCkHOlm TrenD TOur
HIP sÖDermAlm

Södermalm blev klassificeret som “det fedeste kvarter i Europa” i internationale Vogue Magazine et par år tilbage. Bydelen, 
som de lokale henviser til som “Söder”, er hjemsted for nogle af de mest interessante restauranter, barer og butikker i Stock-
holm. Og i Skandinavien generelt. På denne tur guider vi til noget af det hippeste hinsidan. 

Teatern i Ringen – Midt i det der ligner et gennemsnitligt svensk indkøbscenter, har 9 af Sveriges topkokke åbnet madboder 
med Michelin-junkfood. For eksempel byder Magnus Nilsson fra den legendariske to-stjernede restaurant, Fäviken, på måske 
verdens bedste hotdogs, som man spiser, mens man sidder i noget, der ligner et gammelt amfiteater.
 
Pang Pang bryggeri – Et af de mindste bryggerier i Sverige. Og i verden. Placeret i et tidligere bageri. Pang Pang, der betyder 
“bang bang”, har ry for at producere funky og særprægede øl. Et mikroskopisk mikrobryggeri. Med meget store øl.

Foraging i Tantulunden – Urban foraging i den lokale park, Tantulunden, er et must for den foodtrend-interesserede. At samle 
og bruge vilde urter, svampe og bær, er den mest trendy ting at gøre i disse dage. Det gælder, hvadenten du er en nordisk 
restauratør, en lokal foodie eller faktisk bare en almindelig svensker. En forager AKA ‘sanker’ guider os til vild mad, der bruges 
i mad og drikke.

Pärlans Konfektyr –  Den sødeste svenske slikbutik. Når du træder ind, bliver du straks skudt tilbage til 1930’erne. Alt fra indret-
ning til personale ligner noget fra en svensk “herregård”. Den hjemmelavede fugde er gammeldags og vidunderlig. Her går 
produkt og look hånd i hånd på bedste vis.

Bageri Petrus –  Vi går ‘fika’ som en ægte svensker, fordi den lille kaffepause om eftermiddagen er en integreret del af svensk 
kultur. Selv blandt unge hipsters. Og der skal spises (kaffe)brød til. På Petrus bager man traditionelt svensk bagværk som 
kanelbullar og Vestgötawienerbröd, men på den moderne jord-til-bord-måde. Det giver ikke bare det bedste bagværk i 
Stockholm, men måske i hele Sverige. Foodies og kokke valfarter til den lille bager, når lejligheden byder sig.
 
Drop Coffee – Hvis du nørder med kaffe i Stockholm, er Drop Coffee stedet. Risteriet køber deres egen råkaffe direkte fra 
bønderne. Bæredygtighed og økologi er nøgleordene. Og så er den ene af de to ejere svensk barista-mester 2018. Forvent 
mesterkaffe, coolness og smukke omgivelser.
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Hvis begrebet ’Scandi-coolness’ var knyttet til en by, kunne det være Malmø… Københavns baghave. Bare på den anden 
side af Sundet. Blot en bro fra det hjemlige er der cool shopping, svensk folkelighed og gourmetoplevelser en masse. Skånes 
lokale råvarer møder svensk storby og en by med mange forskellige indbyggere. For sådan er Malmø. En moderne by med 
en mangfoldig (mad-)scene. Her besøger vi steder som: 

Far i Hatten – Midt i folkelige Folkets park, i et virvar af unge skatere, svenske børnefamilier og etniske beboere ligger den lige 
så folkelige restaurant, som ligner et idyllisk svensk sommerhus med blomstrede tapeter. Inde i gårdhaven står den på øl og 
brændefyret gourmetpizza. Og i de blomstrede stuer er der moderne nordisk mad, naturvin og stearinlys. Vi tager hatten af 
for Far i Hatten.

Lyran – Fermentering, vilde urter og lokale råvarer er det, det handler om, når det kommer til seneste skud på Malmøs trendy 
restaurantstamme. Lyran skifter menu hver eneste dag. Man ved således ikke, hvilke retter man får, men til gengæld præcis 
af hvilke fantastiske kvalitetsråvarer, de laves. Hver eneste dag skriver Lyran på sin hjemmeside, hvem der står for maden.

Bastard – Vin, cocktails og ramasjang, der giver liv, glade dage og sene nætter. Sådan er Bastard. For selvom man er res-
taurant, og en god og råvareglad en af slagsen, kan der sagtens ske noget. Gå-i-byen-stemning blander sig med klirren af 
gafler og knive. Og kl. 23 flyver der stadig tatar og burrata ud af køkkenet. Stemning når den varer længst.

Malmø Saluhall – Malmøs eget svar på Københavns Torvehaller. Stedet hvor du finder streetfood, stenovnsbagte kanelbullar, 
cool kaffe og hippe Malmøborgere i én stor og velduftende forening. Her smager man på lidt af hvert. Livet især.
  
Saltimporten Kanteen – I et tidligere saltlager på Malmøs Havnedok ligger den ambitiøse kantine, der hver eneste dag til-
trækker en hip crowd af kreative fra kontorer på havnen. Minimalisme på den grønne måde. Det er Scandi-coolness direkte 
på tallerkenen.
 
Solde Kaffe – Ingen Malmø Moderne Tour uden kaffe på den nybølgede måde. Den lillebitte kaffebar med kig til kanalen er 
mestre, når der kommer til ’drip coffee’ og lyse skandinaviske ristninger. Og på ægte svensk manér, kan man altid få lidt sødt 
til sin kaffe. Vi er jo i fika-land. 
 
Restaurant Sture – Det kan godt være, vi er i IKEA-kødbolle-land, men på restaurant Sture er der både fransk mad og Michelin-
stjerne på menuen. Tænk store bourgogner, old school ostevogn, de smukkeste petitfours og de vildeste sukkerværker. Så 
har du Sture. Midt i Malmø føler du dig hensat til Paris. Med vin i glasset og stadig med penge på lommen. M
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FIRSTMOVE
Strategi- og fremtidsbureau der kontinuerligt arbejder på at bryde rammerne, opfinde nyt og se skønheden i skævheden. 
Firstmove er specialiseret i innovation og udvikling med afsæt i  firstmoverne. De 3 % af befolkningen, der er først med 
ny adfærd og som resten af markedet imiterer over tid. Vi tegner fremtidens adfærdsmønster op, hvilket giver et validt 
indblik i markedsudviklingen. Og dermed indsigt i, hvor man skal sætte ind nu, for at være parat til at møde masse-
markedets behov i nær fremtid. En indsigt vi bruger til at udarbejde værdibaserede strategier, innovationer, produk-
tudvikling, sortiment og indretning. Vi har udviklet nyt for bl.a. Atria, Co-Ro, Den Gamle Fabrik, 7-Eleven, Kvickly, Telia, 
Rynkeby, Ældre Sagen, Arla. Vi har bl.a. udviklet mejeriserien Essens for Arla Unika, i sin tid Somersby Cider for Carlsberg. 
Og nu gjort Irma grøn, startende på Østerbro.

MARIE HOLM
Marie Holm er madjournalist og kogebogsforfatter. Marie Holm startede sin karriere som madskribent i de tidlige dage 
af New Nordic Cuisine. Blev derefter madanmelder og siden 2007 har hun arbejdet som selvstændig madjournalist, 
madekspert og kogebogsredaktør. I 2014 debuterede hun med den kombinerede kogebog og essaysamling ‘Foodie‘. 
Og i 2015 skrev hun kogebogen ’Budding & andre dirrende desserter’, der pt. er ude på dansk, engelsk og tysk. I 2017 
udkom hun ud med endnu en dirrende dessertbog samt den frankofile boudoir-kogebog ‘Croque Monsieur’, skrevet 
sammen med Master Fatman. Sideløbende med skrivearbejdet holder Marie Holm foredrag, smagninger, workshops 
og madture. Og hver søndag optræder hun som madekspert i programmet Croque Monsieur på Radio24syv. 

KVISTGAARD+HIRD
Kvistgaard+HIRD er eksperter i turisme- og oplevelsesudvikling. Vi hjælper private og offentlige aktører med oplev-
elsesdesign, destinationsudvikling, turismestrategier og forretningsudvikling. Vi har gennem årene arbejdet med gård-
butikker, fødevarestrategier og lokale fødevarer som en del af det samlede oplevelsestilbud i en destination. Kvist-
gaard+HIRD har derfor stor erfaring med og viden om alle turismens aspekter – nationalt som internationalt. Vi har de 
senere år løst opgaver for bl.a. Skanderborg Kommune, Sydvestjyske Smagsoplevelser, Enjoy Limfjorden, Lille Vildmose-
centret, Skaldyrsfestival Mors, Energisafari.dk, VisitRanders, Aarhus Vand og VisitNordsjælland.

OM OS


