
För dig som kommunicerar 
Sveriges mat, dryck och upplevelser

HÄNGETIKETT

På baksidan av etiketten kan du skriva 
berättelsen om din produkt. Vad gör den 
unik? Varifrån kommer den? Hur produceras 
den? Och varför ska jag köpa den?

Var med och sätt Sverige på kartan!
Try Swedish är en öppen inbjudan 
till världens alla matälskare att upp-
täcka och smaka på vår matkultur 
och livsstil. 
 Tillsammans skapar vi bilden av 
Sverige och vi hoppas att verktygs-
lådan på tryswedish.com/toolkit 
kommer att inspirera dig. 
 Använd din fantasi för att berätta 
vår historia och skapa nyfi kenhet  
hos matälskare, opinionsbildare och 
beslutsfattare över hela världen. 
 Som stolta ambassadörer för 
Sveriges matkultur är vårt gemen-
samma mål att sätta Sverige på 
världskartan.

STÄMPEL
Ett enkelt sätt att ursprungsmärka 
Sveriges smakupplevelser. Stämpla!

FRÅN ÄPPLEN TILL KONSERV

Budskapet kan varieras i det oändliga. Från Try 
Swedish Apples (våra råvaror) till Try Swedish 
Midsummer (våra traditioner), Try Swedish Fika 
(vår livsstil), Try Swedish Skåne (exempel på 
en region), Try Swedish Gastronomy (våra 
nyskapande kockar), eller Try Swedish Abba 
eller Mackmyra (exempel på konkret varumärke 
eller produkt). 

SOCIALA MEDIER OCH NÄTVERK

Använd #tryswedish när du twittrar, bloggar 
eller instagrammar om Sveriges mat, dryck och 
upplevelser. Dela berättelserna och länka gärna 
till vårt gemensamma nätverk tryswedish.com 
eller facebook.com/tryswedish

TRYSWEDISH.COM/TOOLKIT

För dig som vill börja berätta din historia! På 
tryswedish.com/toolkit fi nns inspiration, rikt-
linjer och original att ladda ner. Välkommen! 

SMAKPROV
Så här ser det ut när en vara visar att 
den är en del av Try Swedish.
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En god måltid inleds redan i skogen, 
hagen, havet eller på åkern. För oss 
i Sverige är omsorg om djuren och 
hänsyn till naturen en självklar del i 
våra liv. Maten vi lagar tar smak av 
vår unika natur – från den bördiga 
myllan i Skåne till de karga vidderna 
i Lappland. Vårt land har hela nio 
klimat zoner, tusentals insjöar, två 
kuster och mil och åter mil av djup 
skog. Det bäddar för en rik matkultur. 
Vi kommer från en tradition av att 
ta tillvara allt som naturen har att 
erbjuda. Långa vintrar driver oss att 
försöka hitta nya sätt att förlänga 
sommarens skörd. Från rot till blast 
och nos till svans. Det är en nyfi ken-

het och en påhittighet som ligger 
djupt rotad i vår matsjäl. Och det är 
samma experimentlusta som idag 
gör oss öppna för intryck från hela 
världen. Vår nyfi kenhet driver oss 
att sätta potatis när snön ligger kvar 
och hitta nya sätt att bevara vitami-
ner och smak. Den driver våra kockar 
att skapa nya rätter i skolköken och 
öppna stjärnkrogar i hela landet. 
 Vi tror på en enkel idé: Ät gott och 
du mår bra. Till de som njuter av mat 
och dryck, de som uppskattar upp-
levelsen och vill ha goda råvaror, har 
vi ett budskap: allt fi nns här. 

Provsmaka själv. Try Swedish!   

Folder_toolkit_AS_02.indd   2 2014-04-04   16:26


