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Detta vill svenskarna laga på Alla Hjärtans Dag  
– Italienska köket toppar sökstatistiken  
 

Inför att Alla Hjärtans Dag den 14 februari har magasinappen Readly tagit reda på vilka 

recept vi allra helst vill laga till våra nära och kära under årets mest romantiska dag. Nu 

presenteras statistiken över de mest sökta recepten under Alla Hjärtans Dag-veckan. 

 

Magasintjänsten Readly har under 2021 sett ett ökat intresse för mat. Antalet bokmärkta sidor 

ökade med totalt 46 procent, och framförallt var det receptsidor som sparades i appen. 
 

Sökstatistiken, hämtad från 11-14 februari 2021, visar att sökningar på recept under Alla 

Hjärtans Dag-veckan domineras av italienska rätter, med lasagne på första plats och pizza på 

fjärde plats. I övrigt har svenskarna sökt på klassiska rätter med en lyxig twist, som lammkotlett 

och torskrygg, samt den magiskt goda koreanska rätten Bulgogi som kvalar in på sjunde plats.  

 

Topp sju mest sökta recepten på Readly under Alla Hjärtans Dag-veckan 2021: 

1. Lasagne  

2. Lammkotlett  

3. Torskrygg  

4. Pizza  

5. Kycklinggryta 

6. Fisk 

7. Bulgogi 

 

– Alla Hjärtans Dag är en speciell matdag då vi vill bjuda på det där lilla extra. Inte helt oväntat 

dominerar det romantiska italienska köket där vi kan hämta inspiration till riktigt goda middagar 

som våra nära och kära med all säkerhet kommer att älska, säger Linnéa Aguero, PR- och 

kommunikationschef, Readly. 
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Om Readly 

Readly är en digital prenumerationstjänst som ger användare obegränsad tillgång till 7500 

nationella och internationella magasin inklusive förvärvet av franska Toutabo. Bolaget är idag 

en ledande aktör inom digitala magasinprenumerationer i Europa med användare på 50 

marknader. I samarbete med 1200 förlag över hela världen digitaliserar Readly 

magasinindustrin. Vårt syfte är ta magasinens magi in i framtiden så att kvalitativt innehåll 

förblir något som upptäcks och lever vidare. Under 2021 distribuerade Readly cirka 210 000 

utgåvor av magasin och tidningar som har lästs 120 miljoner gånger. www.readly.com 
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