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Kokaihop Media AB förvärvade i april matsajten Spisa.nu – bästa nykomling på Internetworlds lista över
Sveriges bästa sajter 2011. I samband med förvärvet blir det också ett nytt team bakom produktionen
av mat- och dryckestips till tidningen Metro.

Det är kokboksförfattaren och matskribenten Michael Krantz som tillsammans med sommelier Jonas Alwin
är de nya mat- och dryckesprofilerna i tidningen Metro. Uppdraget sker genom matsajten Spisa.nu.

— Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Spisa.nu och är övertygade om att läsarna via Michael
och Jonas kommer att få ta del av goda och användbara recept även framöver, säger Mona Johansson,
redaktionschef på Metro.

— Jonas Alwin är en fantastiskt duktig sommelier som det ska bli roligt att jobba tillsammans med. Nu ska vi
inspirera Metros läsare till helt nya kulinariska höjder, säger Michael Krantz kock och matexpert på Spisa.nu.

Om Jonas Alwin
Jonas Alwin är utbildad kock och sommelier med många års erfarenhet från kök och vingårdar
utomlands. Han har även flera års erfarenhet från importörsbranschen Torres, Penfolds, Lindemans och Vin &
Sprit. I dag driver Jonas eget företag inom varumärkesuppbyggnad inom vin-, sprit- och matbranschen.

Om Michael Krantz
Michael Krantz arbetar som kock, fotograf och redaktör för Kokaihop.se, Mat.se, Vin.se och Spisa.nu. Michael
har två utgivna böcker: ”Bara drinkar”, presentbok med drinkrecept och ”Mat under bar himmel” som
inspirerar till picknick (Borås tidning, TV4 Nyhetsmorgon, Friskispressen, Dagens Nyheter Söndag, Sveriges
Radio P4 Göteborg och Leva & Bo (Expressen, GT och Kvällsposten), QX).

Om Spisa.nu

Kokaihop Media AB



Spisa.nu har utöver en stor databas med professionellt framtagna recept också ett omfattande uppslagsverk
med varufakta för tusentals varor och en avancerad matchningsfunktion för mat och dryck

För mer information:

Mikael Andersson, Kokaihop Media AB 
E-post: mikael@kokaihop.se
Telefon: 0705-430474

Kokaihop Media AB ligger bakom sajterna Kokaihop.se, Sveriges bästa matsajt 2011, och Spisa.nu, bästa
nykomling på Internetworlds lista över Sveriges bästa sajter 2011. Kokaihop Media AB ligger även bakom
appen Kokaihop.se som finns installerad i över 350 000 smarta telefoner. Tillsammans hade Kokaihop.se och
Spisa.nu (inkl. smarta mobiler) en räckvidd på cirka 310.000 unika besökare vecka 14. r.


