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IngredientMatcher	  vinner	  Venture	  Cup	  –	  Sveriges	  ledande	  
tävling	  för	  affärsidéer	  	  
Kalle	  Söderman,	  IngredientMatchers	  VD	  och	  grundare,	  och	  hans	  marknadsföringsteam,	  Julie	  Edelstein	  
and	  Camilla	  Huldt,	  är	  stolta	  att	  ha	  blivit	  utnämnda	  till	  en	  av	  fyra	  vinnare	  i	  vårens	  upplaga	  av	  Venture	  
Cup-‐tävlingen	  Moment	  Pitch.	  	  

Tävlingsmomentet	  går	  ut	  på	  att	  presentera	  sin	  affärsidé	  i	  en	  minutlång	  video.	  Det	  gäller	  alltså	  att	  ta	  
till	  vara	  på	  sekunderna	  och	  vara	  kärnfull	  i	  sitt	  budskap,	  något	  IngredientMatcher	  lyckades	  med.	  
IngredientMatcher	  löser	  ett	  välbekant	  vardagsproblem	  och	  besvarar	  frågan	  ”Vad	  blir	  det	  till	  
middag?”,	  genom	  att	  låta	  användaren	  ta	  till	  vara	  på	  ingredienserna	  hemma	  i	  kylskåpet	  och	  
kombinera	  dessa	  till	  snabblagade	  och	  läckra	  rätter	  med	  inspiration	  från	  hela	  världen.	  

Bakom	  idén	  står	  managementkonsulten	  Kalle	  Söderman.	  Idén	  till	  IngredientMatcher	  fick	  han	  efter	  att	  
tröttnat	  på	  att	  gång	  på	  gång	  börjat	  laga	  kvällsmaten	  och	  upptäckt	  att	  det	  saknats	  en	  viss	  ingrediens,	  
ork	  eller	  inspiration	  till	  att	  laga	  något	  nytt	  utan	  att	  behöva	  handla.	  	  

Kalle	  ville	  ge	  appen	  en	  internationell	  prägel,	  så	  han	  tog	  kontakt	  med	  matlagningsentusiaster	  och	  
matbloggare	  runt	  om	  i	  världen	  för	  att	  bygga	  upp	  en	  receptdatabas	  med	  rätter	  från	  världens	  alla	  
länder.	  Ambitionen	  är	  att	  receptdatabasen	  ska	  växa	  ut	  till	  den	  största,	  internationella	  online-‐
baserade	  receptdatabasen	  i	  världen.	  

För	  Kalle,	  Julie	  och	  Camilla	  pågår	  arbetet	  inför	  releasen	  av	  IngredientMatchers	  matlagningsapp	  och	  
hemsida.	  Den	  första	  versionen	  av	  IngredientMatchers	  app	  kommer	  att	  vara	  gratis	  för	  den	  som	  väljer	  
att	  registrera	  sig	  på	  hemsidan	  redan	  nu	  www.ingredientmatcher.com.	  
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