
 

Gastrogate är en guide på Internet till Sveriges restauranger. Här finner man menyer, kartor, bilder, 

information, möjlighet att boka bord och mer än 8 000 recensioner från gästerna. Cirka 900 

restauranger är anslutna och webbplatsen har cirka 89 000 besökare per vecka. 

 

Pressmeddelande den 19 november 2008 

 

Restaurangportalen Gastrogate först ut 
Ny söktjänst guidar till hälso- och allergimat 
Sveriges restaurangportal Gastrogate blir först med en helt ny söktjänst Sveriges restaurangportal Gastrogate blir först med en helt ny söktjänst Sveriges restaurangportal Gastrogate blir först med en helt ny söktjänst Sveriges restaurangportal Gastrogate blir först med en helt ny söktjänst där även där även där även där även 
glutenglutenglutengluten----    och laktosintolerantaoch laktosintolerantaoch laktosintolerantaoch laktosintoleranta    kan hitta restauranger. Mkan hitta restauranger. Mkan hitta restauranger. Mkan hitta restauranger. Med den nya tjänsten går ed den nya tjänsten går ed den nya tjänsten går ed den nya tjänsten går det det det det 
också att söka på hälsosamma och miljömedvetna alternativ.också att söka på hälsosamma och miljömedvetna alternativ.också att söka på hälsosamma och miljömedvetna alternativ.också att söka på hälsosamma och miljömedvetna alternativ.    
––––    Genom vår nya tjänst kan vi erbjuda en bra översikt över restauranger som serverar Genom vår nya tjänst kan vi erbjuda en bra översikt över restauranger som serverar Genom vår nya tjänst kan vi erbjuda en bra översikt över restauranger som serverar Genom vår nya tjänst kan vi erbjuda en bra översikt över restauranger som serverar 
till exempel hälsosam mat. till exempel hälsosam mat. till exempel hälsosam mat. till exempel hälsosam mat. Vi tror att det framför allt gör detVi tror att det framför allt gör detVi tror att det framför allt gör detVi tror att det framför allt gör det    enklare för större enklare för större enklare för större enklare för större 
ssssällskap, med unika behov, att hitta och boka rätt restaurang, säger Patrik Smede på ällskap, med unika behov, att hitta och boka rätt restaurang, säger Patrik Smede på ällskap, med unika behov, att hitta och boka rätt restaurang, säger Patrik Smede på ällskap, med unika behov, att hitta och boka rätt restaurang, säger Patrik Smede på 
Gastrogate.Gastrogate.Gastrogate.Gastrogate.    
 
Vi svenskar älskar mat och restaurangbesök ligger högt på önskelistan.  Samtidigt som vi 
lagar mat med influenser från världens alla hörn ställer vi allt fler och högra krav på maten 
när det gäller innehåll, ursprung och sammansättning. För att möta ökade krav från 
restauranggästerna lanserar nu landets ledande restaurangportal Gastrogate en helt ny 
sökfunktion där gästerna redan före bokning kan söka restaurang efter många preferenser.  
– Våra nya sökmöjligheter öppnar nu upp restaurangerna för andra målgrupper. Det finns 
barnfamiljer som valt bort att unna sig ett restaurangbesök av rädsla för att inte hitta till 
exempel glutenfri mat till sitt glutenintoleranta barn. Nu kan de hitta till rätt restaurang 
med ett enkelt klick utan att behöva ringa runt innan, säger Patrik Smede på Gastrogate. 
 
Nya sökmöjligheter möter allas behovNya sökmöjligheter möter allas behovNya sökmöjligheter möter allas behovNya sökmöjligheter möter allas behov    
För många restauranger har internet skapat nya möjligheter för att nå ut till sina gäster. 
Restaurangportaler gör det lättare att hitta menyer, erbjudanden och inte minst att boka 
bord snabbt och enkelt. Landets ledande restaurangportal, Gastrogate, med mer än 900 
anslutna restauranger och nästan 90 000 besökare per vecka, blir nu först med att kunna 
erbjuda restaurangbesökare möjlighet att söka efter speciell typ av mat.  
De sökmöjligheter som införs är; Glutenfri Glutenfri Glutenfri Glutenfri ––––    Laktosfri Laktosfri Laktosfri Laktosfri ––––    Kravmärkt Kravmärkt Kravmärkt Kravmärkt ––––    Nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt Nyckelhålsmärkt ––––    
Ekologiskt Ekologiskt Ekologiskt Ekologiskt ––––    Vegetariskt Vegetariskt Vegetariskt Vegetariskt ––––    GIGIGIGI----matmatmatmat, för både lunch- och middagsrestauranger i hela 
Sverige. 
 
För mer informationFör mer informationFör mer informationFör mer information, se www.gastrogate.com eller kontakta Patrik Smede på  
070-267 51 00 eller 021-360 95 50 
 
 


