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White Guide 2017 presenteras måndag 6 mars

Sveriges gastronomiska elit SAMLAS I GÖTEBORG
Efter tolv år i Stockholm kommer White Guide Gala till Göteborg på måndag
den 6 mars. Den trettonde White Guide Gala kommer att premiera den svenska
restaurangbranschen och gastronomin med ett program värdigt en Oscarsgala.
Under galan på Svenska Mässan i Göteborg kommer Sveriges bästa restauranger
att koras och landets största r estaurangupplevelser och främsta personligheter att
hyllas. Programledare är skådespelerskan och radioprofilen Klara Zimmergren.
Fjorton priser kommer att delas ut. De främsta hyllar den svenska restaurangkulturen
och gastronomin. Årets Banbrytare tilldelas en satsning som med sitt gastronomi
koncept överraskat med både innovation och personlighet. Med Årets Merroir och
Terroir Award hyllas två restauranger som förnyat och fördjupat förhållandet till
råvaror från marina miljöer respektive växtriket. Merroir Award, där vinnaren Oaxen
Krog i Stockholm redan avslöjats, resulterar även i en helt unik Merroir Award
Dinner. Flera personliga priser delas också ut. Det blir också uppträdande med bl a
Ebbot Lundberg.

På måndag lanseras den trettonde upplagan
av hela Sveriges restaurangguide.
Årets omslag är kejsarhatt och torkad tång
från Koka, Göteborg.

Ännu mer av Göteborg och havet utanför blir det på vårt Merroir trendseminarium, som hålls samma dag på i regi
av White PAPER på Chalmers Tekniska Högskola. Temat är Mat från havet och bland annat kommer vi att fokusera
på ”Det Gröna i det Blå”, allt det vegetariska som den marina miljön har att bjuda på. Läs mer på whiteguide.se
”Många reser till Göteborg för matens skull och våra krögare har varit mycket framgångsrika. Det gör oss stolta och
glada att välkomna White Guide-galan hit för första gången”, säger Camilla Nyman, VD för Göteborg & Co.
Efter galans slut, på måndag 6 mars kl 18.00, har det gastronomiska Sverige koll på var de bästa upplevelserna finns
– och vilka som är de främsta personligheterna.
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Läs mer om White Guide på whiteguide.se. Hela galan streamas också på vår webb från kl 16 på måndag.
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