RESULTAT 2020
Klass

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Orginal

Skåra Gårds Bageri

Västra Götalands län

18,75

Silver

Björkknäckebröd

Undersåkersbröd

Jämtlands län

17,5

Brons

Mittjas bröd

Mittjas Lantbruk

Gävleborgs län

15,5

Ett klassisk hårt tunnbröd när det är som bäst!

Guld

Svedjerågbröd

Redvägs Bageri

Västra Götalands län

17,5

Ett väldigt bra bröd som juryn verkligen gillar! En härlig smak och doft av svedjeråg i fin
balans med maltsirapen.

Silver

Rustik

Majas Skafferi

Jämtlands län

16,5

Ett snyggt och väldigt gott bröd med fin färg, bra balans och fantastisk smak.

Brons

Fröbröd

Boställets
vedugnsbageri

Östergötlands län

16

Ett bröd med vacker fröig yta som följs upp i smakerna. Ett fint och välgjort mathantverk!

Brons

Valnötsbröd

Hjulsjö 103

Örebro län

16

Ett vackert och gott bröd med snygg mjöldekor och fräsch, ren smak.

Guld

Rågad chokladkaka

Rådmansö bageributik

Stockholms län

18,5

Silver

Farmarkaka

Rådmansö bageributik

Stockholms län

17

Guld

Fyra nyanser av
dinkel

Rådmansö bageributik

Stockholms län

15,5

Stockholms län

15

Ett gott hushållsbröd som vi gärna skulle äta många gånger. Noggrann gräddning med
vacker och enkel drakryggssnittning som sticker ut i brödhyllan.

Stockholms län

15

Ett välformat bröd med en attraktiv snittning. Smakrik skorpa med ett inkråm med härlig
konsistens. Ett gott hantverk som passar till mycket!

BAGERI

Hårt bröd

Smaksatt
surdegsbröd

Småkakor

Surdegsbröd med
kulturspannmål/
lantsort

Silver

Dinkelbröd

Silver

Ölandsbröd

Park bageri och
konditori i Äppelviken
AB
Park bageri och
konditori i Äppelviken
AB

Knäckigt och krispigt bröd med vacker gyllene färg. Bra sälta och sötma i kombination
med kryddningen. En välkomponerad produkt väl värd sina höga poäng!
Ett spännande bröd med innovativt grepp. Vacker yta och välbalanserad seghet med rik
sädessmak.

En småkaka med god, kraftig chokladsmak och balanserad sötma. En kaka vi gärna äter
fler av!
En kaka med välutvecklade smaker och ett tilltalande utseende. En kaka man bara vill
äta!
Ett gott och saftig dinkelbröd med spännande textur. Varje ingrediens har sin funktion
som syns och kommer till sin rätta i denna rejäla limpa.

Klass

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Surdegsbröd med
råg

Guld

RÅGer

Janssons Bröd

Gävleborgs län

17,5

Ett välgräddat och vackert bröd med trevlig doft och smak av svedjeråg. Tilltalade alla
i juryn!

Guld

Lantbrödet

Kalmar län

15,5

Ett väl genomfört hantverk från utseende till smak. Fina aromer med ett saftigt bett.

Guld

Lantbröd

Stockholms län

15,5

Att lyckas med ett luftigt surdegsbröd kräver sin hantverkare, och här har det lyckats!

Surdegsbröd med
vete

Ekenäs
Hantverksbageri
Park bageri och
konditori i Äppelviken
AB

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING

Chutney

Dessertsås

Godis

Klassisk marmelad

Kryddad marmelad

Matsås

Guld

Hjortronchutney

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

18

God chutney med vacker färg och bra konsistens. Ett lyckligt äktenskap mellan alla
råvaror.

Silver

Jenny & Michaels
Mathantverk Tomat
äpple chutney/relish

Bråvalla gårdsmejeri

Östergötlands län

17

En chunky chutney med bra balans och vacker färg.

Brons

Rabarberchutney

Lotta-Boden

Gävleborgs län

16,5

En vacker och sympatisk chutney med en fläkt av ceylon.

Guld

Jordgubbssirap med
vanilj

Byarums skafferi

Jönköpings län

18

Sommarsmaker i en flaska, som vi vill hälla på allt!

Guld

Kola Hallon & Salmiak

Soltäppan

Östergötlands län

17,75

En närmast perfekt kola med fin balans mellan smakerna. Ett riktigt snyggt och gott
hantverk.

Silver

Gräddkola m havssalt

Hjulsjö 103

Örebro län

15

En riktigt bra kola med klassisk smak och bra hantverk.

Brons

Hjortrongott

Glommersbär/
Glommers Miljöenergi
AB

Norrbottens län

14,5

Härligt sega och snygga trevliga stavar. Juryn imponeras av hur mycket hjortron det
smakar.

Guld

Rabarber och
krusbärmarmelad

Östanö skafferi

Västernorrlands län

17,75

Silver

Svart Hallon Marmelad

Östergötlands län

17,25

Brons

Hjortronmarmelad

Jämtlands län

17

Guld

PÄP marmelad

Blekinge län

15

Silver

Havtornsmarmelad med
Oviken havtorn
stjärnanis

Jämtlands län

13,5*

Brons

Söråsens Physalis Jelly

Söråsen

Västra Götalands län

13,5*

Guld

Jimmys Sweet Chili

Soltäppan

Östergötlands län

18

En klar och vacker sweet chili med tydliga hjortron och pumpa.

Silver

Syrad chili

Kvillinge Ekologiska

Östergötlands län

16,25

Less is more. Få ingredienser fixar härlig hetta!

Brons

Het havtorn Smaka
Mera-sås

Fredrikssons
Smakhantverk

Kalmar län

16

Flytande guld med härlig hetta!

Stebbarps
Gårdsprodukter
Rönngården odling o
förädling
Anna-Karins skafferi

*Produkter med samma totalpoäng men olika doft- och smakpoäng.

Ett mathantverk i världsklass av svenska traditionella råvaror i harmoni, med intensiva
smaker av krusbär och rabarber.
Ett väldigt fint mathantverk med vacker rödlila färg samt ärliga och tydliga smaker av
både hallon och svarta vinbär.
Hjortronen genomsyrar hela produkten från utseende till smak. Visar på ett
högkvalitativt mathantverk.
En ljuvlig marmelad där smakerna av ingredienserna framträder i perfekt balans. De
smått skurna fruktbitarna smälter i munnen. Urfin konsistens och bra balans mellan
sötma och syra. Helt enkelt en värdig vinnare. Juryn helt eniga :)
En mycket fin marmelad av hög kvalitet som smälter i munnen och med bra balans
mellan sötma och syra.
Kul och vågad marmelad som är vacker att skåda i burk och på tallrik. Smälter fint i
munnen och har skön hetta från chilin. Finns många spännande användningsområden
för denna produkt!

Klass
Mjölksyrade
grönsaker

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Mjölksyrade bönor

Skommars Gårdsbutik

Gävleborgs län

17

Silver

Ekologisk SURkål

Jossans gårdsbutik och
café

Kronobergs län

16,5

Guld

Julsenap

Östgöta Senap AB

Östergötlands län

15,75

En senap med fin djupt mörk färg och bra smak. Som jul på burk!

Silver

Julsenap saffran/nejlika

ConCoct Fabrique

Skåne län

15,5

En senap med angenäm smak och många texturer i bra balans.

Guld

Rabarbersylt med
kardemumma

Grinnemo Hallon &
Honung AB

Värmlands län

18,5

Saftig och smakrik sylt med perfekt kryddning. Ett utsökt hantverk!

Guld

Krusbärssylt

Hallongården

Skåne län

18,5

Brons

Krusbärssylt

Rönngården odling o
förädling

Jämtlands län

18

Brons

Blåbärssylt med älgört

Skommars Gårdsbutik

Gävleborgs län

18

Ambitiös sylt med god kryddning, fin färg och fantastisk konsistens.

Guld

Hjortronvinäger

Jokkmokksbär AB

Norrbottens län

18

En komplex och fantastisk vinäger där bäret får tala. Visar på ett mycket bra
mathantverk. En väl värdig vinnare :)

Guld

Söråsens Pickled
Jalapeño

Söråsen

Västra Götalands län

17,5

Klassiskt, hett och gott. En enkel produkt utförd enligt konstens alla regler!

Silver

Syltade Nypon

Mi Mi´s Sturkö
Handelsträdgård

Blekinge län

16,5

Ett välarbetat mathantverk. Det självklara valet i juletid!

Guld

Pelles Orientaliska korv

Grannköket Catering

Stockholms län

15,5

Silver

Lundakorv

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

15*

Brons

Gurpi

Hävvi Elaine

Jämtlands län

15*

Guld

Rödvin & fänkålssalami

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

18

Silver

Wagyusalami

MY:s Gård AB

Gävleborgs län

17

Brons

Väddösalami

Totties Mat

Stockholms län

16,5

Guld

Grisnacke

Jämtlands län

16

Guld

Isterband

Jämtlands län

16,5

Silver

Ellas kumminkorv

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

15

Brons

Varmrökt kokkorv

Undersåkers
Charkuterifabrik

Jämtlands län

13,75

Ett väldigt gott tillbehör med fenomenal konsistens och som kan komplettera vad som
helst!
Mindre är oftast mer. En fin och enkel produkt som lyfter fram de autentiska smakerna
på ett enkelt och gott sätt.

Senap

Sylt

Vinäger

Ättiksinläggningar

Perfekt kombination av sötma och syrlighet och en påtaglig krusbärssmak som
hänger kvar länge. En sylt som gör en glad!
Med stor respekt för bäret och ett gott hantverk blir detta en fräsch, frisk, syrlig och
användbar sylt.

CHARKUTERI

Färskkorv

Lufttorkad korv

Lufttorkat kött

Värmebehandlad
korv

Undersåkers
Charkuterifabrik
Undersåkers
Charkuterifabrik

*Produkter med samma totalpoäng men olika doft- och smakpoäng.

En sagolikt sammansatt kryddblandning som ger en fräsch och glad smakupplevelse
och gör att man vill äta mer. Ett magnifikt mästerverk!
En vackert rödskimrande korv som juryn vill ha både att äta och till dekoration. Piffig i
smaken och underbar!
Väldigt vacker produkt. Ett konsthantverk som är saftigt och har en tydlig karaktär. En
underbar upplevelse!
Utmärkt salami som gör sig fin i charkdisken och inte ger något svinn. Vinet tillför
produkten en bra balanserad smak av sötma och syra.
Spännande charkprodukt av en ovanlig råvara med mörk färg och djup smak.
Ett avancerat hantverk med fin umamismak som funkar bra ihop med tomat, till
exempel på pizza.
Vacker färg, fin form, behaglig doft av svartpeppar och mjuk smak av vitlök. Smörig
konsistens som gör att det smälter i munnen!
Ett unikt och supergott isterband med fin färg, jämn form och angenäm konsistens.
Smaken i bra balans mellan syrlighet och rökighet.
En korv med hög kötthalt och bra saftighet med tilltalande fin och jämn färg. Trevlig
rökdoft och en tydlig fläsksmak med väldigt bra balanserad sälta och kryddning.
Välfylld korv med fin färg och angenäm rökdoft. God smak med tydlig muskotnöt och
kryddpeppar och en lång eftersmak.

Klass
Värmebehandlat
kött

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Rökt älginnanlår

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

19,5

Den svenska skogens konung har här tagits om hand på ett utmärkt hantverkskickligt
sätt till en produkt med Iögonfallande utseende och perfekt balans mellan sälta och
röksmak.

Silver

Rullad LAMMSIDA med
Rosmarin & Timjan

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län

16,5

Ett strålande och vågat hantverk med helt rätt lammsmak.

Guld

Kallrökt FÅR-fransyska

Kullans Lycka i
samarbete med
Hökensås Charkuteri

Västra Götalands län

14,25

En produkt med saftig konsistens och lagom tuggmotstånd. Tydlig doft och smak av
får med en lagom röksmak och trevlig sälta.

Silver

LEVERPASTEJ

Ockelbo Kyckling AB

Gävleborgs län

13,5

En snygg produkt som lever upp till förväntningarna!

Guld

Midvinterglögg från
Loos

Lotta-Boden

Gävleborgs län

17,25

Har allt man kan önska sig i en glögg. Imponerande framträdande jordgubbssmak
efter upphettning. En given, framtida klassiker på julbordet.

Silver

Rabarberglögg

Ödsmåls Örtagård

Västra Götalands län

16,5

En vacker, smakrik och väl balanserad glögg med fin doft av rabarber och kanel.

Brons

Aroniaglögg

Ödsmåls Örtagård

Västra Götalands län

15,5

Behaglig, kryddig glögg med bra sötma och en fin strävhet.

Guld

Jordgubb Hallon

Bergs Kombucha

Västernorrlands län

16,75

En sjukt god och balanserad kombucha där smaken motsvarar doften av de ingående
bärråvarorna hallon och jordgubbar. Vi vill bara dricka mer!

Silver

Kall Kombucha Original

Kall Natur Kompani

Jämtlands län

15,5

En kombucha med balanserad syra, komplex arom och fin beska.

Brons

Kall Kombucha Röda
Vinbär

Kall Natur Kompani

Jämtlands län

14,75

Guld

Blåbärssaft

Resville Mathantverk

Västra Götalands län

18,25

Skåne län

17

Övrigt charkuteri

DRYCKER

Glögg

Kombucha

Saft

En kombucha vars doft rättfärdigar smaken av röda vinbär. Här uppskattas särskilt
den höga syran i drycken.
En dryck som kommer direkt från skogen, med en fin smak av blåbär. Ren och
välbalanserad och ger mersmak. Mycket gott!

Äppelmust

Guld

Rosette

Grönalunds Bi &
Musteri i samarbete
med Tord Eriksson
Frukt

Öl

Guld

Thirsty Hippo

The Uncharted Brewing
Company AB

Skåne län

17

Guld

Äppelbodens
Äpple/Jordgubb

Äppelboden

Blekinge län

18,75

Silver

Äppelbodens
Äpple/Fläder

Äppelboden

Blekinge län

18,5

Brons

Svartvinbärsnektar

Tavelsjö Gårdsmusteri

Västerbottens län

18,25

Guld

Chili & limegravad
regnbåge

Börtnans fjällvattenfisk

Jämtlands län

19,06

En ambassadör för gravad fisk med saftig konsistens och ljuvlig limekaraktär. Juryn
vill ha receptet!

Silver

Gravad Lax

Västerbottens Fisk AB

Västerbottens län

17,25

Ett mångsidigt hantverk som passar en var. En klassiker!

Inlagd fisk

Guld

Gärra

Bergmans fisk och vilt

Västerbottens län

19,44

Kallrökt fisk

Guld

Kallrökt regnbåge

Bergmans fisk och vilt

Västerbottens län

18,9

Övrig dryck

Fantastiskt aromrik must med hög men balanserad syra och viss beska. En
karaktärsfull uppstickare med en fin färg som kan fungera bra både som aperitif och
dessert.
Ett fylligt öl med stor kropp, diskret fruktig doft av röda äpplen och pågående brödbak.
Eftersmaken är uttrycksfull och lång med subtila vegetativa toner. Ölet har en bra
balans mellan syra, sötma och beska och fint skum.
En mycket tilltalande dryck med vacker korallröd färg och ren intensiv doft av
jordgubbar, smörkola och vinteräpplen. Fin balans mellan råvarorna och mellan sötma
och syra. En strålande aperitif!
Ljusgul och klar dryck med en tydlig frisk arom av råvarorna. Smaken är fyllig och
välbalanserad med tydlig ton av fläder, citrus och gula äpplen. Syran är uppfriskande
och eftersmaken lång.
Vacker mörkröd nektar med fyllig, syrlig ton av svarta vinbär och svartvinbärsblad. Vi
ser ett brett användningsområde för denna välbalanserade dryck.

FISKFÖRÄDLING
Gravad fisk

Ett smycke på var mans hylla. Banbrytande inspiration i en symfoni av smaker. Så
ska en gädda tas!
En förstklassig produkt som är en god representant för hantverket, tillverkad med
hjärta & hjärna. Ett gastronomiskt smycke att njuta av!

Klass

Varmrökt fisk

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Kungsröding

Bergmans fisk och vilt

Västerbottens län

17,35

Silver

Blomsterrökt abborre

Smokey flower

Stockholms län

16,78

Brons

Varmrökt röding

Västerbottens Fisk AB

Västerbottens län

16,35

Guld

Rindö Ädel

Stockholms län

19,5

Silver

Skurös Blå Jungfrun

Kalmar län

16,75

Brons

Höjdens Ädelgrön

Höjdens Mejeri

Kalmar län

15,5

Guld

Tvetalunds färskost

Tvetalund lantbruk

Västmanlands län

17

Silver

Orranäs Chèvrecrème
Naturelle

Orranäs Gårdsmejeri

Blekinge län

16,25

Guld

Nova Mu

Ådala Gård AB

Skåne län

17,5

Silver

Rubin

Ebbessons
Gårdsmejeri

Skåne län

13,69

En fin ost med len, angenäm syra och smidig konsistens.

Brons

Klimpen

Karlersgårdens mejeri

Dalarnas län

13,63

En vacker ost med fin form. Bra balans mellan syra och sälta.

Guld

Lammbrie

Västernorrlands län

18

Mycket god ost med rena smaker och fin konsistens.

Silver

Christinas Camembert

Västernorrlands län

16

Krämig och fyllig ost med fin och genuin karakteristisk smak.

Brons

Pigan

Soldattorpets Mejeri

Skåne län

14,5

En ost med karaktäristisk doft och mycket balanserad smak med en touch av beska.

Guld

Neptun

Orranäs Gårdsmejeri

Blekinge län

16,75

Silver

Sort sol

Ådala Gård AB

Skåne län

15

Guld

Heidi

Åsbergets Gårdsmejeri

Jämtlands län

16,94

Vacker ost med fin form, jämn och fin snittyta och tydlig animalisk getsmak.

Silver

Camelia

Hagarnas mejeri

Hallands län

16,44

En ost med lång och komplex smakbild genom flera dimensioner.

En konsumentvänlig produkt i ljuvlig skepnad till hela familjens glädje. En
manifestation i proffsigt mathantverk!
En efterlängtad återintroduktion av en folkkär fisk som omsorgsfullt förvaltats med
genomtänkt hantverk.
En traditionell varmrökt röding med balanserad sälta, saftig muskulatur och fin färg.
Lättäten!

MEJERI

Blåmögelost

Färsk syrad ost

Mjuk och halvmjuk
kittost

Mjuk vitmögelost

Mognadslagrad
syrad ost

Pressad
ost/hårdost

Ostmakeriet på Rindö
AB
Skurö Gårdsmejeri &
Butik

Strömmens
Gårdsmejeri AB
Lövberg
Gårdsproduktion

Ett imponerande hantverk med komplex smak och len textur. Juryn älskar allt med
den!
Vacker ost med uppskattad konsistens och doft av höstskog och svamp. En ost som
lätt finner sin kund!
En snygg ost med vacker yta och bra balans mellan grundsmaker och mögel.
En ost med frisk doft och gräddig, syrlig smak och krämig konsistens. Kan användas
likväl till salta rätter som till dessert!
Fyllig och syrlig smak med balanserad sälta. Tankarna vandrar till Medelhavet. En
klassiker bland färskostar!
En otroligt vacker ost med välvårdad yta och en fantastisk smakupplevelse. En
vinnare!

Vacker cylinderformad ost med sotad geotricumyta. Frisk blommig smak och doft av
honung med bra balans mellan syra och sälta.
Snygg och nätt ost med fin yta. Len och krämig i smaken. Inspirerar till att äta med
jordgubbar och bubbel!

Klass

Stekost

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Guld

Eldost

Soldattorpets Mejeri

Skåne län

16*

Silver

Ebbessons eldost

Ebbessons
Gårdsmejeri

Skåne län

16*

Silver

Hansjö Grillost

Hansjö mejeri

Dalarnas län

16*

Guld

Aftonstjärnan

Ådala Gård AB

Skåne län

18

Silver

Kumminost

Karlersgårdens mejeri

Dalarnas län

16

En liten pärla med kryddigt sting, och frisk, krämig och balanserad smak!

Guld

Najas Labnehbollar

Najas Mejeri AB

Östergötlands län

16,26

Ost med spännande form och god, syrlig smak!

Silver

Salladsost på bit

Rykets Gård

Östergötlands län

11,01

En salladsost med tydlig fårkaraktär och bra munkänsla.

Brons

Arabisk ost

Högbo Närproduktion

Gävleborgs län

10,13

En ost med tydlig sälta som är ett mellanting mellan salladsost och stekost. Kan tilltala
en bred kundgrupp!

Äppelmustsorbet

Glassbaren i Bräcke

Jämtlands län

17

Välbalanserad, frisk och fräsch smak av äppelmust och med behaglig ton av kanel.
Känns unik och egen!

Barnens Trädgård

Kronobergs län

16

Ren, enkel och tydlig smak. Fint att frön från hallon får ta plats. Less is more!

Hollanders Glass

Västra Götalands län

14,5

Martins mat

Uppsala län

18,5

Bigård Birgittas
andelsbiodling och
skogscafé

Kalmar län

17,5

Svensk hårdost

Övrig ost

Omdöme
Den elastiska texturen är fantastisk i denna stekost! Ett stort plus för den härligt frasiga
snittytan efter stekning.
Fin form och konsistens som bjuder på ett lagom gnissel. Fin rund och smörig smak och
behagliga toner av kola som kommer fram vid stekning.
Härligt gul ost med välbalanserad sälta och syrlighet. Juryn uppskattar den goda doften
av brynt smör.
Vacker ost med mycket angenäm doft. Fin i munnen med balanserad och lång
eftersmak.

ÖVRIGT MATHANTVERK
Guld
Glass och sorbet

Silver
Brons
Guld

Innovativt
mathantverk

Silver

Barnens Trädgårds
Hallonglass
Brynt smör med
rosmarin
Helsvensk veganbiff
på ärta
Rökt hösthonung

*Produkter med samma totalpoäng men olika doft- och smakpoäng.

En unik smak, en riktig signaturglass som ger ”craving" att vilja ha mer. Häftigt att glass
kan smaka såhär!"
En fulländad burgare med stuns och komplexa smaker, tillverkad på endast svenska
råvaror. Det här vill se mer av!
En gyllengul honung med väl integrerad röksmak som med fördel kan ringlas över allt.

Län

Guld

Silver

Brons

Totalt

Blekinge län

3

3

0

6

Dalarnas län

0

2

1

3

Gotlands län

0

0

0

0

Gävleborgs län

5

4

4

13

Hallands län

0

1

0

1

Jämtlands län

6

4

5

15

Jönköpings län

1

0

0

1

Kalmar län

1

2

2

5

Kronobergs län

0

2

0

2

Norrbottens län

1

0

1

2

Skåne län

6

4

1

11

Stockholms län

5

4

1

10

Södermanlands län

0

0

0

0

Uppsala län

1

0

0

1

Värmlands län

1

0

0

1

Västerbottens län

3

1

2

6

Västernorrlands län

3

1

0

4

Västmanlands län

1

0

0

1

Västra Götalands län

5

2

3

10

Örebro län

0

1

1

2

Östergötlands län

4

4

1

9

