
För omedelbar publicering 

Publiksuccé på Stockholms första burgarfestival och storslam för Funky Chicken Food Truck! 

Stockholm, 1 juni 2016 – Tusentals besökare firade internationella burgardagen i Stockholm! 

Lördagen den 28 maj 2016 anordnades Stockholms första burgarfestival – Stockholm Burger Fest – på 

Hornstulls Marknad. Trycket var enormt, och under festivalens tre timmar kom tusentals besökare för att testa 

burgare från några av Sveriges i särklass bästa foodtrucks. 

”Vi hade aldrig kunnat föreställa oss så här många besökare. Det känns fantastiskt att Stockholm har så många 

burgarälskare och det gör oss otroligt tacksamma och ödmjuka. Nästa gång kommer vi att välja en plats med 

högre kapacitet och plats för fler truckar”, säger Toby Lee på Burgerdudes.se. 

Festivalen anordnades av Burgerdudes.se – Sveriges största burgarsajt – i samarbete med Glad Stad, Yelp 

Stockholm och Foodora Sverige. Totalt serverades nästan 2 000 hamburgare, och den bästa burgaren röstades 

fram i två kategorier; Juryns röst och Publikens röst. Expertjuryn bestod av medlemmarna i Burgerdudes.se 

samt matskribenterna Sofie Lundberg och Andreas Ivarsson.  

Vinnaren i båda dessa kategorier var Funky Chicken Food Truck från Stockholm, som trollband juryn och 

publiken med sin ”Triple Cheese Burger”, bestående av färskmalet nötkött och tre ostskivor. 

”Vi är otroligt glada och stolta över att ha vunnit Sveriges största och coolaste burgartävling. Tack allihopa för 

ert enorma stöd och kärlek till våra burgare. Do the funky chicken!”, säger Johan Ekman på Funky Chicken Food 

Truck.  

Resultat för Stockholm Burger Fest 2016: 

Juryns röst: 

Första plats – Funky Chicken Food Truck (Stockholm) 

Andra plats – Sliders by Flippin’ Burgers (Stockholm) 

Tredje plats – Ribhaus (Västerås) 

Publikens röst: 

Första plats – Funky Chicken Food Truck (Stockholm) 

Andra plats – Burgarbussen (Falun) 

Tredje plats – Ribhaus (Västerås) 

De deltagande truckarna var Burgarbussen från Falun, Ribhaus från Västerås samt Funky Chicken Food Truck, 

Gnarly Burger och Sliders by Flippin’ Burgers från Stockholm. Nya Carnegiebryggeriet’s Mobile Gastropub från 

Stockholm kunde tyvärr inte delta på grund av tekniska problem.  

”Vi vill verkligen tacka alla deltagande foodtrucks för deras engagemang och kämparanda. De levererade 

kvalitetsburgare till både publiken och juryn under tre hektiska timmar, och visade verkligen styrkan hos 

Stockholms streetfood-scen. Det här är ett bevis på att Stockholm inte kan få nog av gourmetburgare, och vi ser 

fram emot att utveckla festivalen i framtiden”, fortsätter Toby Lee. 

Se www.stockholmburgerfest.se för pressmaterial och mer information om Stockholm Burger Fest. 

Om Burgerdudes.se 

Burgerdudes.se är Sveriges största hamburgarsajt, och drivs av fem burgarälskare från Stockholm som reser 

världen över i jakt på den perfekta hamburgaren. Sajten uppdateras kontinuerligt med nya recensioner, och 

innehåller för närvarande 160+ recensioner från 16 länder över hela världen. Burgerdudes når cirka 18 000 

följare dagligen via sociala medier. 

Kontaktinformation: 

För ytterligare information om Stockholm Burger Fest eller Burgerdudes.se, kontakta: 

Toby Lee 

0707-48 42 42 

toby@burgerdudes.se 

http://www.stockholmburgerfest.se/

