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Design av förpackningskoncept som skapar 

en känsla av hög kvalitet för nya, svenska 

tillbehör till husmanskost och som höjer 

dessa varor till premiumsegmentet.  

I uppgiften ska det tas fram 3-4 förpack-

ningsalternativ i en serie.

Budskap:
● Utsökta matprodukter från Sveriges 

ny tänkande matlagningskultur. 
● Exklusiva tillbehör som förhöjer en 

smakfull måltid.
● En fin besökspresent till dem som  

man tycker om.

Produktserie: Lycka

Producent: Fooday

FÖRPACKNINGSDESIGN
MATVAROR

FÖRPACKNINGSDESIGN 
LYCKA



INGREDIENSER  
Björnbär, 60%, vatten, muscovado- 

råsocker från Mauritius, enbär.

Producerad i Kivik, Sverige. Tillverkare: FOODAY,  
219 19 Kivik. Konsumentkontakt: 0412–506 78

250 g

fooday

Bäst före:

Jan 2017  | Batch 304880

NÄRINGSVÄRDE  PER 100G 
Energi 884 Kj/208 kcal, Protein 0,6g,  

Kolhydrater 65,5g, varav sockerarter 52g,  
Fett 0,5g, varav mättat <0,5g,  

Fibrer 4,5g, Salt <0,1g

Burkarna med björnbär och äppelmos är vita med snäpplock. 

Etiketten är lika på fram-, och baksida, ingredienser mm finns  

på burkens undersida. Allt med tanke på elegansen och därför 

kunna serveras direkt ur. Svart bakgrund med guldtryck.

FÖRPACKNINGSDESIGN 
BURKARNA

BJÖRNBÄR
RÅRÖRDA MED
MUSCOVADOSOCKER
OCH ENBÄR



EKOLOGISK
KALLPRESSAD 

20 cl

RAPSOLJA
APELSIN &  
LIBBSTICKA 

INGREDIENSER 
Rapsolja, vegetabilisk, kallpressad olja av 
hög kvalitet framställd genom pressning 
av rapsfrön.

FÖRVARING 
Öppnad flaska: Bäst mörkt och under 
100C för att undvika att oljan blir grumlig 
och trögflytande.

Producerad i Kivik, Sverige.
TILLVERKARE: FOODAY 219 19 Kivik
KONSUMENTKONTAKT:  0412–506 78
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NÄRINGSVÄRDE   PER 100G 
Energi  3700 Kj/900 kcal
Fett  100g
  varav mättat fett 6g
  enkelomättat fett 62g
  fleromättat fett 31g
Kolhydrater  0g
Varav sockerarter  0g
Protein  0g
Salt  0g

20 cl
fooday

FÖRPACKNINGSDESIGN 
FLASKAN

Rapsoljans flaska är vit för att skydda oljan från ljus vilket förlänger 

hållbarheten. Baksidans etikett är inte vit utan har en gul/beige 

ton för att bättre harmoniera med flaskan som inte är kritvit.

Baksidan.



TOAST
APRIKOS,PISTASCH
& SOLROSKÄRNOR!

INGREDIENSER 
Kärnmjölk, vetemjöl, torkade apriko-
ser (34%), solrosfrön (23%), pistasch-
nötter (7%), farinsocker, honung, 
Extra Virgin Olivolja, bakpulver, 
havssalt, naturlig smaksättning.

Producerad i Kivik, Sverige.
TILLVERKARE: FOODAY 219 19 Kivik
KONSUMENTKONTAKT:  0412–506 78
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80NÄRINGSVÄRDE   PER 100G 
Energi  1947 Kj/78 kcal
Fett  17g
Kolhydrater  59,5g
  Varav sockerarter  23,9g
Protein  13,5g
Fibrer 7,2g
Salt  0,6g

30 g
fooday
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FÖRPACKNINGSDESIGN 
PÅSEN

Påsen med toast är ganska liten 

vilket höjer den exklusiva känslan.

TYPOGRAFI  
FÖR SAMTLIGA  
FÖRPACKNINGAR

Baksidan.

Etiketter:

Advent Bold3, Regular

Innehållsförteckningar:

Montserat Bold, Regular 6/7 pkt
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Uppgift: Berghs School Of Communication. 

Skapa visuell identitet och formgivning för 

tidningsmagasinet Bring.

Magasinet Bring har kraft och förmåga att 

ta upp saker som händer omkring oss och 

lyfta fram det goda inom oss. Tidningen ska 

i en mer och mer dystopisk värld lyfta fram 

och presentera inspirerande företeelser och 

människor, goda exempel på idéer som har 

ett värde för vår omvärld med fokus på en 

framtid baserad på en sund ekonomi och 

mer rättvisa förhållanden människor 

mellan. 

Värdeord: Elegant, smart, inspirerande, 

överraskande.

 #10  2015  89:– 
bringmagazine.com

Att lyckas  
i mode- 
världen

DAY BIRGER  
&T MIKKELSEN

reportage  ATT LYCKAS I MODEVÄRLDEN   nyfiken på  FRAMTIDENS INTELLIGENTA LÄKEMEDEL 
Mat & dryck  INSEKTSSMOOTHIE?   interiör  NYTT BORD?   mode 20 SIDOR HÖSTNYHETER
reportage  ATT LYCKAS I MODEVÄRLDEN   nyfiken på  FRAMTIDENS INTELLIGENTA LÄKEMEDEL 
Mat & dryck  INSEKTSSMOOTHIE?   interiör  NYTT BORD?   mode 20 SIDOR HÖSTNYHETER
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reportage  ATT LYCKAS I MODEVÄRLDEN   nyfiken på  FRAMTIDENS INTELLIGENTA LÄKEMEDEL 
Mat & dryck  INSEKTSSMOOTHIE?    inspiration interiör  NYTT BORD?   mode 20 SIDOR HÖSTNYHETER

LIVET 
GENOM LINSEN
Det är inte alltid  

de stora stjärnorna 
som får störst 

uppmärksamhet 
när Jonas Linde 

hanterar sin
kamera 

 #11  2015  89:– 
bringmagazine.com

reportage  ATT LYCKAS I MODEVÄRLDEN   nyfiken på  FRAMTIDENS INTELLIGENTA LÄKEMEDEL 
Mat & dryck  INSEKTSSMOOTHIE?   interiör  NYTT BORD?   mode 20 SIDOR HÖSTNYHETER
reportage  ATT LYCKAS I MODEVÄRLDEN   nyfiken på  FRAMTIDENS INTELLIGENTA LÄKEMEDEL 
Mat & dryck  INSEKTSSMOOTHIE?   interiör  NYTT BORD?   mode 20 SIDOR HÖSTNYHETER

Så erövrade 
Trés-bien 
världen!

DESIGN- 
KVARTETTEN 

FRÅN MALMÖ



PATÉ PATÉ
Patéfabriken i kött

byn, Köpenhamn  
blev restaurang.

EN SAGA I ORANGE
De skrev mode historia med 
sina väskor. Hermès har byggt 
ett imperium under 175 år 
men en dag o oktober 2010 var 
företagets framtid pen fråga.

EPISKT 
HÖSTMODE
i storyn "Genom 
tid och rum" 
med säsongens 
finaste kappor, 
rockar och  
kavajer i ull. 

LÄSARSERVICE
12  REDAKTIONEN 
14 VÄLKOMMEN 

REPORTAGE
16 PÅ REN VILJA Petra Wadströms  

uppfinning  som md hjälp av solens  
strålar gör smutsigt vatten drickbart.

22 SVENSKAR SOM GJORT AVTRYCK I USA

44 SYSTEMBOLAGET  Förebild och hem
körning, nyheter på gång.

MAT & DRYCK
54  ÄLGKÖTTBULLAR  I gott sällskap
56 KLASSISK KORV I Hollywood.

INSPIRATION
78 PATÉ PATÉ Fabriken som blev restaurang. 

Här besöker vi den populära Kødbyn. 
Köpenhamn den stora matturist staden.

86 BARCELONA Livet i vinodlingarna.

88 ATT BO UPPE I ETT TRÄD Möt Alex och 
Sandra som vet.

INREDNING
20 BORD, BORD OCH ÅTER BORD  

Runda, kvadratiska, Hitta din favorit.

MODE & SKÖNHET
78 EPISKT HÖSTMODE Säsongens finaste 

kappor.

66 VÄSKOR SOM HETER DUGA Möt Hermès 
imperium i upp och nedgång.

78 SYSTEMBOLAGET  Förebild och hem
körning, nyheter på gång.

INNEHÅLL
#10

Orson Welles åt 18 stycken i en enda sittning. Martha 
Stewart krävde att få skapa en egen meny, och det skrivs 
poplåtar som hyllar korvarna hos Pink’s Hot Dogs. Hur blev 
en oansenlig korvkiosk i Los Angeles  Hollywoods mest 
älskade snabbmatställe?

SYSTEMBOLAGET  
slår på hälsotrumman.

22

78

78

66

16

44

KLASSISK 
KORV  
I HOLLYWOOD

56

20

32 



På 
ren 

vilja
En miljard människor i tredje världen  
är i akut behov av Petra Wadströms  

uppfinning: den svarta dunken som med  
hjälp av solens strålar gör smutsigt  

vatten drickbart. Möt konstnären som  
vände sin kreativitet åt ett nytt håll.

AV Anders Bjers  FOTO Nicho Södling  Reportage
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S
olen är på väg ner  

i Bungoma i västra 

Kenya. Nora Meyongi 

sitter på en bambu

stol under ett träd på 

sin lilla bondgård. 

Hon är sjubarns

mamma och änka 

och hon berättar om om hur livet 

har förändrats.

För två år sedan kretsade Noras 

tillvaro kring att köpa ved, koka vat

ten och flera gånger i månaden ta sina 

magsjuka barn till sjukstugan. Hon 

var en trasig och sliten kvinna. Hon 

led av sviterna efter ett överfall, där 

hon blev huggen i pannan med en 

machete.

Men en dag kom svenskarna med 

en svart plastdunk. Nora var först 

tveksam, men provade ändå. Hon  

tog vatten från sin närliggande 

brunn, och hällde det i behållaren, 

som hon sedan vände mot solen.

– Mitt liv ändrades helt, säger  

hon och ler brett. Vi har inte varit 

hos doktorn på över ett år.

Nora är en praktisk och jordnära 

kvinna. Hon har mer tid över nu, 

eftersom hon inte måste hugga ved 

och värma vatten för jämnan. Och 

eftersom pengarna inte längre går 

till läkarräkningar har hon kunnat 

arrendera mer jord och dessutom 

börja sälja lite grödor.

Nora berör inte aspekter som 

demokrati, jämlikhet och klimat

förändringar när hon talar, men  

hennes berättelse illustrerar ändå 

hur djupt svenska Solvatten kan 

påverka livet på den kenyanska 

landsbygden.

– En färsk studie visar att barnen 

nu är sjuka 0,03 gånger i månaden. 

Innan de började använda Solvatten 

var de sjuka tre till fyra gånger i må

naden, berättar Petra Wadström.

– Jag tänker ofta på Nora. Att 

barnen är mindre sjuka och att kvin

norna får mer tid är kanske inte de 

värden finansiärerna först tittar på  

– men det är det vi vill berätta om.

Petra Wadströms ord ekar i den 

lilla lokalen på Gärdet i Stockholm. 

Flyttlasset därifrån har precis gått 

till ett större kontor där Solvatten 

förhoppningsvis ska tas till nya höj

der. Men resan dit har varit lång och 

Petra Wadström har en del att säga 

om livet som samhällsentre prenör.

– Det är tuffare än man tror. Det 

måste finnas bättre sätt att fånga  

upp innovatörer och goda idéer  

i Sverige.

Historien om Solvatten började  

i slutet av 1990talet, när Petra Wad

ström tillbringade ett år i Australien, 

där hennes man, som är läkare, 

gästforskade. Under ett besök hos 

urbefolkningen aboriginerna i norr 

såg hon vilket lidande förorenat 

dricksvatten orsakade, hur diarréer 

och dysenteri sög livskraften ur 

hela generationer. Senare resor till 

Indonesien stärkte och fördjupade 

intrycket. Samtidigt strålade solen 

över det väldiga Australien.

– Där fanns så mycket solenergi 

som inte togs tillvara. Det kändes 

som ett slöseri med naturresurser.

Petra Wadström har arbetat som 

konstnär men hon har också en bio

kemisk utbildning till forsknings

assistent i ryggen. Väl hemma i Ros

lagen började hon skissa, bygga och 

exprimentera.

– Jag fungerar så. När jag ser ett 

behov går jag igång, säger hon.

Grundforskningen kring kopp

lingen mellan uvljus och rening från 

mikroorganismer fanns redan. Men 

fyrbarnsmamman Petra Wadström,  

i dag 59 år, ville skapa något konkret. 

Hon ville ge familjer verktyg att 

själ va förändra sina liv – långt från 

storskaliga strukturella lösningar 

och traditionell ingenjörskonst.

Prototyp följde på prototyp. Fram 

växte den svarta dunken, som viks 

upp som en bok och vänder två 

trans parenta innerskivor mot solen. 

Skivorna släpper in solljuset och de 

svarta ytorna hettar upp vattnet. 

Värmen gör att skadliga mikro

organismer i vattnet luckras upp  

och blir mer sårbara, vilket i sin  

tur gör att uvstrålningen lättare  

kan slå ut dem.

Vattnet kokar inte, men det blir 

varmt, ibland uppemot 75 grader.  

Ett första filter minskar grumlig

heten när vattnet hälls i och en 

Yrke: Innovatör och entre-

prenör, grundare av och vd 

för Solvatten.

Reportage

Det är tuffare an man tror.  

Det måste finnas bättre sätt  

att fånga upp innovatorer  

och goda idéer i Sverige.

”
”

Petra Wadström

BRINGMAGAZINE  #10  2015 5

4 

Instruktionerna på den svarta dunken är så pedagogiska  

som möjligt. Ett första filter minskar grumligheten i vattnet  

och en ”grön gubbe” visar när det är säkert att dricka.

SÅ GÅR DET TILL!

”grön gubbe” visar när det är säkert 

att dricka.
– När jag märkte att jag var en 

lösning på spåren knackade jag på 

hos mitt lokala vattenverk. Via dem 

fick jag kontakt med Norrvatten, en 

stor vattenleverantör i Stockholms

regionen, som hjälpte mig att göra 

analyser på teknologin, berättar 
Petra Wadström.– När jag fick veta att vattnet blev 

rent enligt den standard som Världs

hälsoorganisationen har, då kände 

jag att det här bara måste  
jag gå vidare med.

Det är lätt att dras med av Petra 
Wadströms finstämda entusiasm. 
Fantasin skenar iväg, jag ser land på 

land i Afrika, Asien och Sydamerika 

fyllas av livsrevolutionerande 
Solvattendunkar.Och jag är inte ensam. Några veck

or tidigare har jag sett Petra Wad
ström inta scenen på seminariet Män

niskans natur i Båstad, arrangerat av 

Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för 

miljö och utveckling. Hennes historia 

förtrollade publiken, som bestod 
av näringslivets och forskningsvärl

dens elit. Seminariets konferencier, 

före detta jordbruksministern An

nika Åhnberg, återkom ständigt till 

Solvatten under den efterföljande 

middagen.
Men trots övertygade makthavare 

fick Petra Wadström tidigt erfara att 

biståndsvärlden inte är något snabb

föränderligt Silicon Valley.
Petras ansökningar om stöd och 

distribution har avslagits. Tidigt i 
Solvattens historia tog hon hjälp av 

både familjen och olika affärsänglar 

för att kunna utveckla vidare.
Ett efterlängtat genombrott kom 

när hon fick personlig kontakt med 

fnorganet un Habitats dåvarande 

chef, den tanzaniska ekonomen 
Anna Tibaijuka.– Hon blev eld och lågor, berättar 

Petra. Hon såg att Solvatten kunde  

revolutionera kvinnors situation. 

Med hennes hjälp kom vi till Nepal 

där vi testade Solvatten på olika 
typer av smutsigt vatten och på olika 

höjder.
Samtidigt gjordes egenfinansie

rade tester i Kenya. Petra Wadström 

reste mellan de båda länderna och 

tillbringade många kvällar i enkla 

lerhus, i samtal med testfamiljerna.
– Jag känner mig extra trygg då 

lösningen är utvecklad tillsammans 

med dem, säger hon.

I dag hjälper Solvatten närmare 

30 000 människor i 16 länder. De se

naste åren har flera fnorgan genom

fört studier på innovationen, företag 

har vill inleda samarbeten gällande 

csr (Corporate Social Responsibility) 

och många hjälporganisationer har 

fått upp ögonen för de svarta dun
karna. Men ännu är Petra Wadström 

inte nöjd.
– Det måste skalas upp och nå ut 

till många fler! Det är frustrerande 

när man ser hur gott det gör män

niskor och samtidigt inser hur 
många fler som skulle behöva det.

Hon hoppas att det stora lyftet 
kommer nu, från det nya kontoret  

i Vasastan där företagets sex anställda 

får lite mer svängrum än i den lilla 

lokalen på Gärdet.Utan att säga för mycket antyder 

hon att det ser lovande ut. Solvatten 

har fått propåer från intressenter och 

flera hjälporganisationer har kom

mit med stora beställningar.  
En aspekt många tar fasta på är Sol

vattens gröna sida.– Studier visar att en familj som 

använder Solvatten sparar närmare 

två ton ved om året. Det är många 

träd och en ansenlig mängd kol
dioxid, säger Petra Wadström.

Hon kan fn:s millenniemål utan 

och innan och konstaterar att Sol

vatten uppfyller i princip alla  
de utvecklingsmål som satts upp.

– På sikt hoppas jag att svenska sko

lor kommer att använda min vatten

dunk i undervisningen. Det jag vill 

lämna efter mig är inspiration till 

dem som är unga i dag, säger hon.
Hon använder själv Solvatten på 

lantstället, där hon inte har tillgång 

till el. På den gamla bondgården 
brukar Petra tillbringa somrarna  

i lugn och ro. Ofta tänker hon på sin 

innovation som en bok.– Man fäller upp den som en bok. 

Och den har så många historier. Man 

kan lära sig om kemi, biologi, fysik, 

matematik, ekonomi, hälsovård och 

demokrati.
Och så kan man lära sig om histo

rien om Nora i Kenya, som ett år ef

ter att hon börjat använda Solvatten 

sett sitt liv gå från att kretsa kring 

sjukdomar och misär till att handla 

om positiva framtidsutsikter.
Medan skymningen lägger sig 

över Bungoma berättar Nora om hur 

gemenskapen med de närstående 

har förbättrats i takt med att vattnet 

blivit renare, familjemedlemmarna 

renligare och sjukdomarna färre.
Hon ler och säger:– Kärleken i familjen har ökat. ■

Reportage

1,6 miljoner människor dör 
årligen på grund av  diarrésjukdomar.

Vattenförsörjningen är en  
stor framtida utmaning då 
urbaniseringen kommer leda  
till att antalet invånare i värl-
dens städer fördubblas till  
sex miljarder år 2050.

Livsmedelsindustrin är en stor 
vattenanvändare. 

Vattenåtgång för att odla  
vete, ris eller frukt:

 1 kilo = 1500-3000 lNötkött:

 1 kilo = 15000 l     

VATTENSITUATIONEN I VÄRLDEN
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Längre reportage: På ren vilja. 

2:a och 3:e uppslaget.  

Se 1:a uppslaget  

på föreg sida.



L
ocated in the up-and-coming 
former meat packing district 
of Copenhagen known 
as Kød byen, Paté Paté is 
aptly named, given that  
it’s come to life in a former 
pâté factory. The corner 
space is the kind of light- 

filled locale you could spend all day 
in, moving from morning coffee in 
the sparsely decorated, classically 
Danish café, over to the more 
expansive restaurant with wine- 
laden shelves and a mix of casual 
seating. The fare is Spanish- and 
French-inspired with a variety of 
small, fresh plates that are perfect 
for sharing among friends, which 
makes sense given that the latest 
venture of the brothers behind  
Paté Paté is a tapas-style restaurant 
in the heart of the city. We’d return 
here any day for a midday meal of 
light salads and, of course, our fill 

of pâté. We talked to one of the 
brothers a bit about the inspiration 
behind the popular restaurant.

Tell us about how Paté Paté got started.
My brother and I had been looking 
to open a new café in the meat-
packing district, and when we 
heard that a corner space was for 
sale, we knew it would be perfect.  
It took a long time. We began 
rebuilding it and decided along the 
way to throw some parties. At one 
event we celebrated the removal  
of a wall, and we had another 
party for our official opening.  
We had some nice crazy parties!

How did you decide on the name?
This space used to be an old pâté 
factory, and we doubled the word  
as a way to indicate two brothers 
joining forces to start a restaurant 
business together.

Restaurant inspiration       WORDS Julie Pointer   INTERVIEW Joanna Han   PHOTOGRAPHS Tec Petaja

We chat with  
Kenn Husted,  
owner of Paté  
Paté, which is  

famous for  
Spanish- and 

French-inspired  
cuisine and  

– you guessed  
it – pâté.

Copenhagen: Paté Paté

w hen places
change
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Restaurant inspiration

Your menu is inspired by France, Spain and 
Morocco. Why did you decide to offer foods  
from these places? Can you tell us about  
your past travels there?
I spent several months traveling outside  
of Denmark and finding a lot of inspiration 
from around the world. I first discovered 
Moroccan, Spanish and French food at  
Moro, a restaurant in London. I still travel  
to France and Spain at least five times a  
year for inspiration.

What is Copenhagen’s food scene like right  
now? What do you hope to be contributing to it?
The scene here is very innovative. It’s 
among the best in the world, and visitors  
are coming to Copenhagen for the food.  
We’re offering honest food and an honest  
way of eating. Many of our customers  
come for dinner but stay for the experience 
and company, which is what we want for  
them to enjoy here at Paté Paté.

What’s life like in the meatpacking district?
When we opened the space in 2008, it was  
in the middle of the recession. At the time  
this area wasn’t yet developed, and we didn’t 
know where it would go in the near future,  
or how it will turn out to be. But the area is 
amazing, with old butcher shops, galleries, 
and several other restaurants, and unique 
architecture on many of the buildings.

What are your most popular dishes?
One of our restaurant’s most popular dishes  
is Onglet, which is a typical French/Spanish 
cut of beef, whole pig’s head and fresh fish. 
We also always have options for vegetarians.

Any exciting plans for your business in  
the near future?
Yes, we actually just opened Bar Moritz,  
a new restaurant in the city center serving 
small tapas-style dishes. Our motto there is 
“Wine. Dine. Repeat.”                                  ■

Restaurant inspiration

  This space used to be a pâté factory, 

and we doubled the word as a way to 

indicate two brothers joining forces  

to start a restaurant together 

– We’re offering honest  
food and an honest way  
of eating.

”

”
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2:a uppslaget.  

Se 1:a uppslaget  

på föreg sida.



Fermob, litet, svart bord, 1 130:–.
Normann, Copenhagen, Block rullbord,  
svart, 1 850:–.
Kartell, Tip Top bord, glossy svart, 1 945:–.
Kristina Dam, The Cube sidobord M,  
grön marmor/svart 3 500:–.
Gubi, matbord, svartbetsad ask, 11 705:–
OX Denmarq, Deck sidobord,  
grön marmor/teak, 6 600:–.
Kartell, Componibili, 2-fack, svart, 865:–.
House doctor, Office rullvagn, svart, 2 310:–.

Tillbords
Inspiration INTERIOR decoration  AV Lene Friis  

Runt, fyrkantigt eller med 
hjul? Hur om helst, låt dig 

inspireras! 

Sm
all table weels, liqourice                      Block bord svart                       Tip Top bord, glossy svart      The Cub sideboard             Gubi matbord                 Deck sideboard, m

arm
or, teak             Com

ponibili                          Office rullvagn                     

Sitt fint! 
Färgerna går i vitt, svart, guld och trä.  

Aut volenitiis quunturios nectatem dolorione arum evel ilit minctempost  
odis autat quaerro ommolo quia volore latur andiciti voluptur, cullit ut faceatur,  
te ped eribero vidunt enimin praecabo. Ut renda conserest mo consect emperum 

suntiis unt verrore, cusci volo magni imolessent veribus ature rest, qui aditios  
simenis ciendi quo eossi sus es id et int. 

Aut volenitiis quunturios nectatem dolorione arum evel ilit minctempost  
odis autat quaerro ommolo quia volore latur  

andiciti voluptur, cullit ut faceatur, te ped eribero vidunt enimin praecabo. 
 Ut renda conserest mo consect emperum suntiis unt verrore, cusci volo magni 

imolessent veribus ature rest, qui aditios simenis ciendi quo eossi sus es id et int.  
andiciti voluptur, cullit ut faceatur, te ped eribero vidunt enimin  

praecabo. Ut renda conserest mo consect.

FOTO day home 

Detta år får borden gärna 
vara runda eller kvadratiska, 
finns det hjul under är det ett 
plus. Marmor, metall och trä 
gäller. Serveringsvagnen ser 
sitt segertåg i en ny skepnad. 
di bla doluptatiati quid quia-
tendis alibus sequodit, cone 
consequam fuga. Ut dolupta-
quia nonest quibeatem. Equi 
volorum ut rererib eruptis 
quiatur emporun tecupie nec-
taecum arunt, sitaest es nisci-
us doluptatem quia conse-
quam quaturi temporeptat 
quam quo essinvelique landit 
landaest, tem a volo

Runt eller med  hjul?
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MENU
Apples and lemon thyme

Öland wheat and virgin butterCabbage leaves and white currantsGreen shoots of the season with scallop marinadeFresh milk curd, greens and sampireNew Swedish potato and nettle
Grilled onion

Grilled baby corn with cured egg yolkSea urchin and hazelnuts
Sliced raw squid and kelp

Mahogany clam and grainsPumpkin, beechnuts and barley
Vegetable flower

Roasted wild duck

MENU

Apples and lemon thyme

Öland wheat and virgin butter

Cabbage leaves and white currants

Green shoots of the season with scallop marinade

Fresh milk curd, greens and sampire

New Swedish potato and nettle

Grilled onion

Uppgift: Berghs School Of Communi-

cation. Skapa en visuell identitet för 

restaurang Livet.

Restaurangen Livet där tre unga, hung-

riga kockar siktar högt mot stjärnorna 

– näm ligen tre stjärnor, de stjärnor som 

lyser på Michelin guidens himmel. Allså 

en del av de mest uppskattade och 

omtalade restaurangerna i världen. 

Till detta önskas en särpräglad visuell 

identitet. 

Tillämpningar:  

Logotyp

Meny

Web

Menyn

Logotyp

RESTAURANG 
LIVET



RESTAURANG LIVET, Web:
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MENU

Apples and lemon thyme

Öland wheat and virgin butter

Cabbage leaves and white currants

Green shoots of the season with scallop marinade

Fresh milk curd, greens and sampire

New Swedish potato and nettle

Grilled onion

Grilled baby corn with cured egg yolk

Sea urchin and hazelnuts

Sliced raw squid and kelp

Mahogany clam and grains

Pumpkin, beechnuts and barley

Vegetable flower

BOKA BORD
KONTAKT

TEAM

MAT
VIN

FILOSOFI

RESTAURANG 
LIVET

Web: Mat

Web: Team
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Pall Sinnerlig i stål med  
korksits, höjd 45 cm, 595:–,  

Ilse Crawford för Ikea.

Mönstrade kökshanddukar, 
49:–/2-pack, Åhléns.

Bringare  
i stengods,  
1,5 liter, 79:–, 
Ilse Crawford 
för Ikea.Visst är det härligt med lite ordning och  

reda, när allt har sin funktion – och dessutom 
är vackert att titta på. Låt kökets alla små 
hjälpredor, från kakformar och glasburkar  
till pallar och vägghyllor, ta sig ett  
lika vackert som praktiskt uttryck!
AV ANNA-KARIN AMILON   
FOTO: IKEA, ICA MAXI, ELLOS, M FL 
KÖPSTÄLLEN SID 125

Snyggt & praktiskt 

Tips!
■ En pall eller en liten stegpall 
är smart att ha i köket. Den 
blir en extra sittplats och 
hjälper dig att nå höga skåp.

■ Har du ett litet kök?  
Satsa på att få upp saker  
på väggarna för att utnyttja 
utrymmet maximalt.

■ Tänk på att skärbrädor  
kan användas till mycket  
– uppläggningsfat, brödfat, 
bordstablett eller ljusfat.

■ Använd gärna köks- 
handdukar som servetter.  
Det är fint att mixa olika 
färger och mönster.

■ Portionera ut salladen  
till var och en av dina gäster  
i fina glasburkar och ställ  

vid respektive plats.

Bordstablett i filt, 
29:90, Ica Maxi.
Bordstablett i filt, 
29:90, Ica Maxi.

i  köket Perfekt för kökets  
alla småpryttlar!
Vägghylla i metallnät  
med krokar, ca 50 cm 
hög, 399:–, Indiska.

Karaff med kork, 
19:–/0,5 liter och 
39:–/1,4 liter, från 
Ikeas tillfälliga 
kollektion Hemsmak.
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Guldfärgad pajform, 
diameter 26 cm,  
149:–, Ica Maxi.

Stilfull  
förvaring av 
smått & gott!
Glasburkar  
Kastehelmi, höjd  
ca 6–12 cm, 
229–299:–,  
Iittala.

Kopparfärgad stålburk 
med plastlock, höjd  

12 cm, 99:–, Åhléns.Skärbräda av grön marmor 

med lädersnöre, 249:–, Indiska.

Lätt att se innehållet!
Förvaringsburkar i plast, olika 
storlekar, 19–99:–, Granit.

Smutsavvisande  
och vattentålig sits!

Smutsavvisande  
och vattentålig sits!
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En av många layouter. 

Tydlighet och bra  

läsbarhet är viktigt  

när målgruppen   

är något äldre. 


