
SUCCÉN MED NY INRIKTNING FORTSÄTTER MED 4 NUMMER 2018!

WHITE PAPER ÄR ETT LÄSMAGASIN och därför är det viktigt för oss 
att arbeta tillsammans med de vassaste mat- och dryckes- 
skribenterna i Sverige, men att också ta in experter med 
bakgrund i olika områden. White PAPERs format lämpar 
sig väl för långläsning och varje nummer har potential att 
sparas i bokhyllan länge.
 
I WHITE PAPER FINNS DET i varje nummer en ”cover story” som 
ur ett brett perspektiv avhandlar ett ämnesområde. Detta 
område får sedan eko genom hela tidningen där det plock-
as upp i våra olika sektioner:

White Guide – med smakprover ur våra guider och de 
senaste krogrecensionerna.

Trend – gastronomy forward – där vi kikar i kristallkulan 
och skärskådar rådande trender och förutspår de nya.

Utblick – med nedslag i trender, vetenskap och mat-
nyttiga resmål utanför Sveriges gränser.

Research – gastronomy beyond – där forskningen om 
mat- och dryckesfrågor står i centrum och vi får möta 
människorna bakom forskningsrapporterna och läsa om 
de senaste rönen. Allt från robotkockar till växtförädling 
finns i bevakningsspektrat och målet är att tänja på 
möjligheternas gränser när det gäller mat och dryck.

DETTA ÄR

 
DESSUTOM FINNS DET I VARJE NUMMER av White PAPER en bilaga 
med de senaste resultaten från forskningsprojektet Tala 
Smak där vi utsätter till synes välutforskade råvaror för 
en sensorisk panel som med öppna sinnen analyserar och 
tar fram en skräddarsydd smakvokabulär för exempelvis 
kyckling, sill eller torsk.

Bakom White PAPER står White Guides redaktion med 
Lars Peder Hedberg som ansvarig utgivare och publicistiskt 
ansvarig. Lena Ilkjaer är chefredaktör och gör tidningen med 

hjälp av biträdande redaktör Linda Dahl, art director 
Anders Wieslander och en stor stab frilansande medarbetare.

Vem gör White PAPER

White PAPER är White Guides trend- och 
forskningsmagasin. Vi har fingret på pulsen 
både i restaurangbranschen, livsmedels-
branschen, ute hos bönderna och i 
universitetskorridorerna för att kunna 
presentera unikt material om allt som är 
ät- och drickbart för en initierad och 
nyfiken publik.

White Guide Trend

Utblick

Research
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ANNONS Sidformat: 170 x 240 mm. Lägg till 3 mm på 
utfallande annonser.
Satsyta: 140 x 210 mm.
Magasinet är limbundet vilket gör att information 
kan försvinna ca 5 mm på vardera sidan av bunten/
mitten.
Material: lämnas som en tryckoptimerad PDF-fil 
i CMYK. Bildupplösning ska vara 300 dpi. Joboption 
kan laddas ner på www.trydells.se/profiler.html
Tryckprofil: ISOcoated v2 300 eci. Tryckprofil kan 
laddas ner på www.trydells.se/profiler.html
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White PAPER har en upplaga på drygt 20 000 ex 
och når i distribution målgrupperna: 
• Kunskapshungriga beslutsfattare och opinions-
bildare inom i restaurangbranschen och livsmedel-
branschen
 
• Andra branschintressenter som leverantörer, 
institutioner och av betydelse för, restaurang-, 
café- och hotellnäringen.
 
• Passionerade amatörer
 
• Aktiva yrkesutövare i resturangbranschen: krögare, 
kockar, sommelierer, baristor och serviceledare, 
inklusive alla restauranger och barer i White Guide 
med gratis-ex vid White Guides galor och presenta-
tioner
 
• Specialerbjudande till White Guide community 
”Guiding Guests”, i dag 36 000 medlemmar.
 
• Distribution via Tidsam, prenumerationsstock
och direktupplagor.

Om DISTRIBUTIONEN

Om WHITE GUIDE
White Guide är Nordens ledande guidesystem. I Sverige 
har restaurangguiden getts ut sedan 2005. Varje år 
testas och bedöms runt 800 restauranger, varav 600 får 
en plats i guiden. Sedan 2013 publiceras också White 
Guide Café där Sveriges 250-300 bästa caféer presen-
teras och bedöms utifrån kaffe- och bakverksutbud.

2013 utgavs den första upplagan av White Guide 
Danmark och sedan 2014 också den engelskspråkiga 
White Guide Nordic, med de 300 bästa restaurangerna 
i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Grönland 
och Estland. 

White Guide har etablerat sig som en självklar aukto-
ritet och en drivande kraft i utvecklingen av både gast-
ronomi och restaurangkultur. Nyckeln är en seriös och 
innovativ krogkritik, full transparens runt bedömnings-
kriterierna och en hög journalistisk integritet. White 

Guide testar anonymt och betalar utan undantag sina 
restaurangnotor.

På restaurangscenen premierar vi framför allt person-
lighet, förnyelse, hållbarhet och ambiance. Vi följer 
nyhetsflödet löpande, liksom trender och utvecklingen 
i stort, i våra digitala kanaler och i White PAPER.

White Guide värnar om en sund näringsverksamhet i 
de branscher som bevakas.

White Guide Sverige, White Guide Danmark, White 
Guide Nordic och White Guide Café finns alla att köpa 
som app:ar, komplett med kartfunktion, betyg och 
fullängdstexter.

För affärsrelationer eller annonsering i White Guides 
guider och digitala kanaler kontakta 
peter.hansson@whiteguide.se 

Beställ EGNA UPPLAGOR
Inspirera din personal, dina kunder och samarbets-
partners med en egen upplaga av White PAPER. 

White PAPER står för adressering och porto och 
leverans.

Egen upplaga kostar 30,000:- 
per 1,000 ex för egen distribution.

Egen upplaga av White PAPER kostar 
45,000:- per 1,000 ex inkl hantering och porto.

För markering på omslaget  (din logotyp och medde-
lande) av upplagan tillkommer 7,500:- per nummer

Utgivningsplan 2018
Nr 4 2017. Utgiving 5 december. Det känsliga 
numret. Med artiklar om doftens påverkan i vårt käns-
locentra i hjärnan, en uppgörelse med färgfaschismen 
på Instagram och köttbönder vs veganer - vad är käns-
la och vad är förnuft? Materialdag: 10 november .
Nr 1 2018. Utgivning 5 mars. Det stora krog- 
och trendnumret med allt nytt om de 600 restau-
ranger som kvalificerat sig till årets White Guide. 
Hållbart vattenbruk står i fokus på forskningssidan.
Materialdag: 16 februari.
Nr 2 2018. Utgivning 14 maj. Numret lanseras 
samtidigt som White Guide Café släpps. Det bety-
der den årliga trendspaningen om vad som rör sig i 
cafébranschen och flera djupdykningar bland
både bönor och bakat. Materialdag: 25 april.
Nr 3 2018.  Utgivning 25 september. Klimatet 
och maten. Det finns inga enkla svar på hur vi kan 
vända krisen – men experterna är överens om att 
maten är en nyckelfaktor. Materialdag: 1 september
Nr 4 2018. Utgivning 27 november.
Materialdag: 3 november.
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