
 
 

Stockholm Quality Outlet är en unik plats för shopping av fler är 200 välkända varumärken i 70 butiker. I en spännande miljö 
med flera kulturminnesmärkta byggnader, har vi skapat en unik kommersiell outlet village som lockar 2 miljoner besökare 
årligen. Vårt strategiska läge i Barkarby Handelsplats, intill E18 vid infarten till Stockholm nås på 25 min från Arlanda, 20 min 
från Stockholm city och inom 2 h restid från oss nås 3,5 miljoner potentiella besökare. Stockholm Quality Outlet är en 
shoppingdestination för både kortväga och långväga besökare. Vi ses!  

 

Stockholm, 2021-02-03 

     

 
Norrländsk hälsorestaurang etablerar på Stockholm Quality Outlet  

Stockholm Quality Outlet förbättrar sitt utbud av restauranger då den norrländska 
restaurangkedjan Råvara etablerar sig på området. Råvaras affärsidé är att servera 
hälsosam snabbmat – helt utan tillsatser. På menyn finns till exempel poké bowls, sushi och 
en ”Ren Cesarsallad”, där bacon med nitrit har bytts bort till förmån för sapmigravat torkat 
renkött och ett eget recept på dressing – helt utan tillsatser.   

Råvara grundades år 2004 och har fem restauranger i Luleå, Piteå och Skellefteå. Detta blir 
den första restaurangen för Råvara söder om Skellefteå.  

Restaurangen kommer etableras i en modulbyggnad som placeras på östra parkeringen 
mittemellan Iittala Outlet och Espresso House. Det kommer finnas 15 sittplatser inne i 
restaurangen, en drive-through och en uteservering.  

”Vi ser att efterfrågan på fler restauranger med hälsosam snabbmat är stor. Vårt koncept har 
fungerat starkt under många år och nu är vi redo för etablering i Stockholm. Vi ser oss som 
ett modernt och hälsosamt alternativ till den traditionella snabbmaten och har fokus på 
gästernas inre miljö, hälsa och välmående”, säger Råvaras ägare Anders Hellman. ”Vi väljer 
att göra vår första Stockholmsetablering just på Stockholm Quality Outlet i Barkarby eftersom 
det är ett extremt expansivt område där vi når kundgrupper bland besökare på outleten men 
även pendlare på E4’an och boende i området.”  

 

”Vi är mycket glada att Råvara etablerar sin första restaurang i Stockholmsområdet hos oss 
på Stockholm Quality Outlet”, säger Thomas Malmberg, centrumchef för Stockholm Quality 
Outlet. ”Det är ett viktigt led i vår strategi att stärka Stockholm Quality Outlets matutbud.”  

 

Restaurangen öppnar i mars 2021. Ansvarig för uthyrningen är Savills. 
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