
 
 

Pressmeddelande, 2018-10-03 
 

Rekordmånga klasser i årets öppna SM i Mathantverk 
 
Eldrimners Öppna SM i Mathantverk hålls i år i Malmö, på Slagthuset MMX, den 17 – 18 oktober. SM 
i Mathantverk är en produkttävling öppen för mathantverksproducenter från Sverige och övriga 
Norden. Arrangör är Eldrimner som anordnat tävlingen årligen sedan 1996. Event in Skåne och 
Malmö Stad är värddestinationer för årets tävling. 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. 
 

SM slår rekord 
I år har tävlingsklasserna i SM i Mathantverk ökat till 49 klasser från 39 klasser 2016 och 45 klasser 
2017. Bland årets nya klasser finns vinäger och sydsvenska bröd och dessutom återintroduceras 
småkaks-klassen. 
- Det är fantastiskt roligt att det är så stort intresse för tävlingen, framförallt för de nya klasserna, 
säger Aleksandra Ahlgren, som är tävlingsledare för SM i Mathantverk. 
En trend som fått tydligt genomslag i årets SM är de fermenterade produkterna. För andra året finns 
ny mejeriklass i SM i Mathantverk, nämligen Fermenterade Mjölkprodukter. 
- I Sverige är vi generellt stora konsumenter av dessa typer av produkter och de är viktiga för många 
hantverksmejeristers verksamhet så det är roligt att de finns med och att många tävlar, säger Sofia 
Ågren som är branschansvarig för mejeri på Eldrimner. 
 
Skåne, Västra Götaland och Västerbotten har flest deltagande företag 
I öppna SM i mathantverk tävlar i år närmare 500 produkter från drygt 170 företag. Företag från alla 
län utom Kronoberg och Uppsala finns med. Flest deltagande företag finns från Skåne, Västra 
Götaland och Västerbotten. (Deltagande företag finns i bifogad fil.) 
- Vi är väldigt stolta över att så många bidrag kommer från Skåne, och hoppas på många medaljer. 
Här uppskattas antalet småskaliga livsmedelsföretag nu till runt 800 och Skånes många gårdsbutiker, 
saluhallarna som poppar upp, samt Smaka på Skånes exponeringskoncept för butiker gör att 
mathantverket har blivit mer synligt och tillgängligt för konsumenter de senaste åren, säger Jannie 
Vestergaard, verksamhetsledare på Livsmedelsakademin/Smaka på Skåne. Eftersom det är öppna SM 
får även produkter från andra länder vara med och tävla. I år finns tävlande företag från Danmark, 
Finland och Åland. 
 
Tävlingsprodukterna bedöms av jury 
De tävlande produkterna bedöms av jurygrupper bestående fyra eller fem personer. 
Juryordförandena är experter på sina områden som t ex bagarna Sébastien Boudet, Caroline Lindö 
och Nik Märak. Bland juryordförandena finns även kockarna Monika Ahlberg Schiller, Ulrika Brydling, 
Lena Flaten och Jens Linder. De övriga jurymedlemmarna är kockar, matintresserade, politiker och 
journalister. 
- Genom tävlingen får mathantverkarna värdefull återkoppling på sina produkter. Bedömningen 
använder de sedan både i sin marknadsföring och i sin produktutveckling, säger Aleksandra Ahlgren. 



Representanter för media är välkomna att bevaka SM, både juryarbetet och prisutdelningen. Mer 
info finns på eldrimner.com. Vid behov av bilder eller ytterligare information, kontakta Eldrimner, 
se kontaktuppgifter nedan. 
 

 

För mer information kontakta: 
Aleksandra Ahlgren, kontaktperson SM i Mathantverk, 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com  
Sofia Ågren, branschansvarig mejeri, Eldrimner, 010-225 32 55, sofia@eldrimner.com 
Bodil Cornell, verksamhetschef Eldrimner, 010-225 32 72, bodil@eldrimner.com 
Annelie Lanner, pressansvarig, 070-234 14 52, annelie@eldrimner.com 
 

Eldrimners definition av mathantverk: 
Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i 
huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för 
mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma 
produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat 
med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. 
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