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SM i Mathantverk 2020 avgörs digitalt 
För att kunna genomföra årets SM i Mathantverk, trots pågående pandemi, har Eldrimner i år ändrat 
upplägget för att kunna genomföra tävlingen på ett säkert sätt och därför blir det i år ett digitalt 
evenemang. 
 
– Vi är glada att kunna ge mathantverkarna chans att tävla med sina produkter trots pandemin. 
Tävlingen är viktig för att öka kännedomen om mathantverket och företagen är det en möjlighet att 
utveckla sina produkter och öka sin försäljning, säger tävlingsledaren Aleksandra Ahlgren. 
 
Juryns bedömningar sprids ut över tre dagar och genomförs i Eldrimners lokaler i Ås strax utanför 
Östersund den 13 - 15 oktober. Fredag 16 oktober sänds prisceremonin digitalt. Därefter genomförs 
branschvisa bedömningswebbinarier där alla tävlingsdeltagare kan få återkoppling kring sina produkter 
och ställa frågor till juryns experter. 
 
För mer information kontakta: 
Aleksandra Ahlgren, tävlingsledare, 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com 
Bodil Cornell, verksamhetschef, 010-225 32 72, bodil@eldrimner.com 
 
 
 
 
SM i Mathantverk är en produkttävling öppen för mathantverksproducenter från Sverige och övriga Norden. Arrangör för tävlingen är 
Eldrimner som anordnat tävlingen årligen sedan 1996. Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin 
produktutveckling samt att öka kännedomen om och efterfrågan på mathantverk. Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av såväl 
lekmän som experter inom respektive kategori. Bland juryns experter finns bland andra Sebastien Boudet, Carina och Ulrika Brydling, 
Monika Ahlberg, Jens Linder och Eldrimners internationella experter, den franske mejeristen Michel Lepage och de tyska charkuteristerna 
Jurgen Körber och Sven Lindauer. 
 
Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimner förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela 
Sverige, i starten såväl som i utvecklingen av företaget. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom rådgivning, kurser, studieresor, 
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska blomstra. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten. 
 
Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i 
huvudsak lokala råvaror och i liten skala. Detta ger produkter utan onödiga tillsatser och som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet 
för mathantverk är att människohanden är närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella 
produkter för konsumenten av idag. 
 

mailto:aleksandra@eldrimner.com
mailto:bodil@eldrimner.com

	För mer information kontakta:

