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Viking Line och toppkocken Michael Björklund inleder samarbete 

De bästa smakerna från Åland på de Röda båtarna i vår 

Åländska smaker intar Viking Lines fartyg i vår. À la carte-restaurangerna ombord 
bjuder 2.3–30.4.2015 på en meny planerad av den åländske toppkocken Michael 
Björklund. I maj erbjuder utvalda Viking Line-restauranger i sin tur en specialmeny 
som Michael Björklund sammanställt för mousserande drycker. Samarbetet mellan 
Viking Line och Björklund fortsätter under hela 2015. 
 
God mat är en viktig del av kryssningsupplevelsen på de Röda båtarna. Viking Lines 
satsning på trendig nordisk matkultur fortsätter efter framgången med höstens populära 
matkampanj Pure Nordic Tastes. I mars och april kan passagerarna uppleva de bästa 
smakerna från Åland. Då bjuder à la carte-restaurangerna på Smakprov från Smakbyn, en 
meny planerad av stjärnkocken Michael Björklund. Bufférestaurangerna igen lockar med 
lokala åländska delikatesser. 
 
Michael Björklund har blivit känd i Finland främst för sin medverkan i det populära tv-
programmet Strömsö. Han blev dessutom vald till årets kock i Finland år 1997 och i Sverige 
år 2000. I dag driver han sin egen restaurang Smakbyn i Kastelholm på Åland. Björklund 
satsar på nordiska lokalt producerade råvaror med rena smaker. 
 

– Det känns fint att vara med och ta fram och presentera våra fantastiska åländska 
smakupplevelser för just Viking Lines passagerare. Viking Line erbjuder en viktig 
förbindelse till fastlandet för oss ålänningar. Det är samtidigt ett nära och bekant 
bolag för mig, eftersom många av mina vänner och släktingar jobbar på rederiets 
båtar, säger Michael Björklund. 
 

Smakprov från Smakbyn-menyn bjuder på kulinariska skärgårdsupplevelser, bland annat 
rätter av sik och älg. Med menyn kan man avnjuta exempelvis åländskt äppelvin. Det är 
också möjligt att köpa åländska delikatesser med sig hem, så som müsli, senap och 
äppelkompott från Smakbyn.    
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