RESULTAT 2021
Max poäng är 20. Den produkt i respektive klass med högst poäng
tilldelas guldmedalj. I klasser med fler än sju respektive tio bidrag utses
även silver- och bronsmedaljör.
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BAGERI
Klass

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Björkknäckebröd

Undersåkersbröd

Jämtlands län

16

Ett mycket trevligt och rustikt hårt bröd, där fullkornen ger mersmak!

Silver

Mittjas bröd

Mittjas Lantbruk

Gävleborgs län

15,5

Ett gott och balanserat knäcke med tydlig doft och smak av korn.

Guld

Vilda paltbrödet från Halvar-Jönsgården
Börtnan
Börtnan

Jämtlands län

16,5

Ett rakt igenom lyckat bröd! Hälsoaspekten med ett järnhaltigt bröd
uppskattas alldeles särskilt. Med det här brödet på bordet blir det inte
svårt att ta sig ett järn!

Silver

Agnes

Gävbo Bakstra

Östergötlands län

16

Ett välarbetat och noggrant skapat tunnbröd.

Brons

Hägers tunnbröd

Hägersgård AB

Gävleborgs län

13,5

Innovativt grepp med nässlor. Tunt, sprött och gott!

Guld

Vallmo Lantbröd

Majas Skafferi

Jämtlands län

19,5

Silver

Järvsö Råg

Järvsö Gårdsbageri

Gävleborgs län

19

Brons

Solrosbröd

Östergötlands län

18

Guld

Syltkaka

Stockholms län

14,5

Silver

Chokladsnittar

Östergötlands län

14

Brons

Kolasnitt

Stockholms län

13,5

Hårt bröd

Hårt tunnbröd

Smaksatt
surdegsbröd

Småkakor

Guld
Surdegsbröd
med
kulturspannmål/ Silver
lantsort
Brons

Boställets
vedugnsbageri
Park bageri och
konditori
Boställets
vedugnsbageri
Park bageri och
konditori

Eviga Enkorn

Cum pane ekologisk
bakverkstad

Västra Götalands
län

19,5*

Bybrödet

Majas Skafferi

Jämtlands län

19,5*

Kåsjö

Järvsö Gårdsbageri

Gävleborgs län

18,75

Ett mycket trevligt bröd som verkligen tilltalade juryn i både utseende,
doft och smak! Välbalanserat med härlig konsistens där vallmon fick
brödet att blomma ut!
Ett mycket vackert och gott bröd med fina balanserade smaker, trevliga
kaffetoner och fin dekoration med krossad råg!
Ett vackert bröd med härlig seghet och fin karaktär av solroskärnor!
En vacker och god klassisk småkaka. Den har en vacker färg, jämna
former och en fantastiskt god doft! Mums!
Ett mycket gott chokladsnitt med härlig, fyllig smak och spröd
konsistens.
Snygg kaka i perfekt storlek, med fin färg och som doftar gott!
Det är den här typen av bröd som får kunden att cykla från andra sidan
stan! Underbara mustiga, komplexa smaker och aromer som för
tankarna till en höstmorgon i skogen. Konsistensen är perfekt. Ett
professionellt hantverk rakt igenom!
Vackert och inbjudande bröd i absolut toppklass! En perfekt kombination
mellan frasig skorpa och krämigt inkråm. Mycket eleganta och
välkomponerade smaker!
Det här brödet lyfter fram essensen av dalavete! Ett vackert bröd med
underbar konsistens i skorpa och inkråm. Högintensiva och
välbalanserade smaker.

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

Surdegsbröd
med råg

Surdegsbröd
med vete

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Svedjeråg

Ekenäs
Hantverksbageri

Kalmar län

18,7

Att äta en skiva av det här brödet tar oss in på en resa från det saftigaste
inkråmet till den karamelligt mörka skorpan som fastnar i tänderna som
en seg fudge. När man andas ut i genom näsan skapas en karneval av
sensation där alla olika kulturspannmål dansar tillsammans!

Silver

Tevsjö Råg

Järvsö Gårdsbageri

Gävleborgs län

16,5

Ett modernt bröd som frestar!

Guld

Uddens ljusa

Ekenäs
Hantverksbageri

Kalmar län

18,25

Silver

Rågarö

Rådmansö
Bageributik

Stockholms län

16,75

Brons

Lantbröd

Hjulsjö 103

Örebro län

16,65

En perfekt hyllning till en av våra basråvaror – vetet. Allt från
vattenhalten till formning, jäsningen, hela vägen till gräddningen är
utförd med precision och perfektion. Att baka med så få råvaror kräver
otroligt mycket yrkesskicklighet men mest av allt – passion!
Ett elegant bröd där smakerna ligger i perfekt balans. Den kokta rågen
bidrar till extra spännande textur!
Den rustika utsidan väckte vår nyfikenhet, men wow när vi fick möta
insidan, hela juryn blev stum!
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BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING
Klass

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Rabarberchutney

Flättinge Gårdscafe

Jönköpings län

15,5

En härlig och överraskande god chutney! Spännande med curryn som
passade perfekt. Vi längtar redan efter en grillad eller stekt kyckling!

Silver

Rabarberchutney m
lök och gula russin

Björgården
Syltmakeri

Dalarnas län

14

En god och välbalanserad chutney. Doftar jättegott och väldigt rik smak!

Guld

Hjortron Sirap

Mitt Skafferi

Västernorrlands
län

18

Gävleborgs län

18,3

Gävleborgs län

17,5

Chutney

Dessertsås

Guld
Gelé
Silver

Äppelgelé med
Lotta-Boden
Calvados från Loos
Svartvinbärsgelé från
Lotta-Boden
Loos

Guld

Lakritskola

Hjulsjö 103

Örebro län

20

Guld

Chokladkola

Öre Gårdsbageri

Västerbottens län

20

Guld

Marmelad Hjortron,
citron

Mitt Skafferi

Västernorrlands
län

16

Silver

Karl XV:s Marmelad

Stebbarps
Gårdsprodukter

Östergötlands län

12

Guld

Marmelad. Björnbär
& whisky från Hven.

Eskilstuna matkultur Södermanlands län 19,4

Silver

Spiced Damson with
Stjernsund Gin

Sejd Skafferi

Dalarnas län

18,6

Brons

Skogslycka,
marmelad av lingon,
hallon, vanilj och
svartpeppar

Björgården
Syltmakeri

Dalarnas län

18,5

Lingon och hallon i fin symbios! En frisk, fräsch och lyxig marmelad, med
härliga bär som lyfts av de kombinerade kryddorna.

Brons

Krusbärsmarmelad

Siljemyra gård

Jämtlands län

18,5

En het krusbärsmarmelad med god balans och härlig syra där
hantverkaren gör bäret rättvisa. Sichuanpepparn ger ett visst sting och
vaniljen är som en smekning.

Godis

Klassisk
marmelad

Kryddad
marmelad

Den fina hjortronsmaken förflyttar oss ut på myren. Den här produkten
förhöjer vilken ost eller dessert som helst. Flytande guld på flaska!
En vacker och tilltalande gelé som ger mersmak! Inslaget av calvados gör
det här till en riktigt lyxig produkt med stort användningsområde!
En svårslagen klassiker med tydlig doft och smak. Djup, bärig och trogen
sin råvara.
En perfekt kokt kola med god seghet, balanserad smak och en fin
eftersmak av lakrits. En härlig och välgjord kola!
En kola med riktigt bra konsistens och bra balanserad smak. En mycket
fin och hantverksmässigt bra gjord kola!
En vacker marmelad med en fin balans mellan bär, sötma och syra. Ett
väldigt fint mathantverk!
Bra förmåga att balansera sötma och syra. Med en sådan finns det goda
förutsättningar att göra två goda produkter nästa gång.
En rolig och rökig vuxenmarmelad! Välbalanserad – fräsch och djup på
samma gång. Varje bär är som en egen liten marmeladburk!
En marmelad med karaktär! Aromrik och fint komponerad med kryddor
som förhöjer smakerna. Innehållsförteckningen uppfyller
förväntningarna med bravur.
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BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING forts.
Klass

Matsås

Mjölksyrade
grönsaker

Sylt

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Guld

Farmhouse Hot as H
Farmhouse Delsbo
Fermenterad Chilisås

Gävleborgs län

18

Silver

Matsås, rabarber,
äpple, curry

Mitt Skafferi

Västernorrlands
län

17,5*

Brons

Vinbärs Ketchup

Gutö Delikatesser

Gotlands län

17,5*

Guld

Chilifermenterade
bönor

Eskilstuna matkultur Södermanlands län 16,5

Silver

Syrad Gurka

Kvillinge Ekologiska

Östergötlands län

16

Brons

Gyllenkål

Blackatorps Skafferi

Skåne län

14

Brons

Kimchi Hot Lemon

Kvillinge Ekologiska

Östergötlands län

14

Guld

Jordgubbssylt från
Loos

Lotta-Boden

Gävleborgs län

20

Anna-Karins skafferi

Blekinge län

17

Lotta-Boden

Gävleborgs län

15

Söråsen

Västra Götalands
län

17,5

Blekinge län

16,5

Silver
Brons

Blåbärssylt med
Carlshamns
Flaggpunsch
Skogshallonsylt från
Loos

Guld

Söråsens
Buffalogurka

Silver

Mi Mi´s Handskivade Mi Mi´s Sturkö
Smörgåsgurka
Handelsträdgård

Ättiksinläggningar

Omdöme
Ett modernt och mycket välgjort mathantverk med ett brett
användningsområde. Här har råvarans fulla potential utnyttjats. En
vacker och god fermenterad matsås med underbart ren chilismak som
man vill njuta av – i många små doser!
En uppdaterad variant av en av matsåsernas största klassiker. Väldigt
fint balanserad i både smak och textur. Stort plus för perenna
huvudråvaror. Sitter som en smäck till halloumiburgaren eller till den
grillade kycklingen!
En modern cumberlandsås att njuta av till lantpatén lika väl som till
rågbrödmackan med stark ost. Ett stort plus att en älskad och mycket
näringsrik svensk råvara används på ett nytt sätt!
En ljuvlig syrning där man verkligen har lyckats att förädla bönan till
fulländning. Vilka fantastiska aromer, det doftar och smakar sommar!
En produkt som är nära fulländning. Läckra gurkor. Det är bara snapsen
och surgrädden som saknas!
En välbalanserad, smakfull och vacker vitkålssyrning med gurkmeja.
En snygg produkt med attityd. Skjuts i början, ger mersmak. Passar
utmärkt till tacos.
En ljuvlig sommarsylt! Generös och precis lagom söt. Den visar att det
inte behövs andra ingredienser än jordgubbar och socker för att få det
att smaka som en jordgubbssylt ska smaka!
Vacker, syltig och saftig! Härlig med hela bär som inte kokats sönder.
Välbalanserat mellan sötma och syra och punsch som lyfter fram
blåbärssmaken.
En vacker, generös sylt med bär som inte är sönderkokta. Man känner
verkligen att den är hemkokt!
Ett härligt tillbehör som utstrålar eftertanke och precision i sitt
utförande. Konsistensen bjuder en härlig blandning av kris och sårighet,
syran är pigg, hettan mild men påtaglig. Smakmässigt bra balans och
djupa smaker. Detta vill vi ha på nästa, hantverksmässigt förädlade
varmkorv!
En härligt hantverksmässig presentation av en klassisk svensk
smörgåsgurka!

*Produkter med samma totalpoäng men olika doft- och smakpoäng.
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CHARKUTERI
Klass
Blod och
leverprodukter,
sylta och övrigt
charkuteri

Färskkorv

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Guld

Brewurst

Gulo Gulo
Charcuterie

Gävleborgs län

15,25

Silver

Diléns Blodpudding

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

15

Brons

Leverpastej

Prästakvarna Gård

Västra Götalands
län

14,75

Guld

Färskt Isterband

Gulo Gulo
Charcuterie

Gävleborgs län

16

Silver

Klockarberget

Teko Mathantverk

Västernorrlands
län

15

Brons

Tjoritso

AB Gotlands
korvfabrik

Gotlands län

14

Guld

Whiskey och
pepparsalami

Bjärhus Gårdsbutik

Skåne län

14,5

Silver

Edgårdens Salami

Edgården AB

Västerbottens län

14,25

Guld

Torkad grissida

Bjärhus Gårdsbutik

Skåne län

14

Silver

Lufttorkat lår av får

Jannelunds Gård

Örebro län

13

Brons

Kallrökt nötkött

Nygårdens
limousiner

Jämtlands län

12,75

Enebackens
Isterband

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

17

Diléns rökta nötrulle Diléns Saluhall

Gävleborgs län

16,5

Lilla Spännefalla

Västra Götalands
län

16

Köttet är väl hanterat med bra och balanserad smak av vildsvin. Smaken
är fantastisk! Väldigt skickligt hantverk!

Lilla Spännefalla

Västra Götalands
län

15,25

Väldigt fin produkt där nötköttssmaken är dess styrka. Hög nivå på
hantverket!

Lufttorkad korv

Lufttorkat kött

Värmebehandlad
Guld
korv
Guld
Värmebehandlat
Silver
kött
Brons

Vildsvinsrulle med
enbär, vamrökt med
enris/bokspån
NÖT, varmrökt med
enris/bokspån

Omdöme
En bra, bredbar och god produkt med balanserad smaksättning och
karaktär!
En fin, god blodpudding med bra konsistens! Goda smaker och en god,
kryddig doft.
Hantverksmässigt hög klass på pastejen! Fint utseende, god smak och
håller samman väl.
Ett mjukt, fylligt och nyskapat isterband i en briljant smak av rödbeta.
Mycket tilltalande både för både ögat och gommen!
Spännande och innovativt experiment med en mild curryton som för
tankarna till Indien.
En syrlig och fyllig paprikakorv som får oss att tänka på Ungern och
Spanien. Något alldeles extra!
Ett mycket bra hantverk och spännande hantverksalternativ till den
klassiska cognacsmedwursten!
Här märks det att kött och fett valts ut noggrant. Produkten har en bra
smak och konsistens. Det här känns exklusivt!
En produkt med trevlig doft och en ren, fin smak. Snygg och god med
härlig sälta!
Bra, jämn kryddning med harmoni mellan smakerna och en mild och
behaglig sälta.
Bra balans mellan rökning och köttsmak. Trevlig konsistens och frisk
behaglig rökdoft.
Ett snyggt isterband med en perfekt balans mellan syra och rökighet.
Jättekul att vi har ett glutenfritt isterband med fantastisk smak. Juryn
skrek efter dillstuvad potatis och mer isterband!
Mör och saftig med tydlig nötkaraktär. Ett mycket skickligt hantverk
genom varsamma och medvetna metoder!
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FISKFÖRÄDLING
Klass

Gravad fisk

Placering Produkt

Varmrökt fisk

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Citrongravad
vildlaxfilé

Bergmans Fisk och
Rökeri i
Saltharsfjärden AB

Gävleborgs län

18

Fula ankungen överraskade! Form och utseende förbryllade hela juryn,
men precis som den vandrade vildlax tog den sig till oanade höjder i det
ögonblick den nådde våra gommar. Efter det omedelbara synintrycket
imponerar denna fisk på alla nivåer: den lyckas vara kompakt och luftig på
samma gång, har en härlig munkänsla och perfekt tuggmotstånd. Fräsch
fisksmak, uppiggande citroncest, en delikat och balanserad
smakupplevelse. I smak, doft och textur ett ypperligt hantverk!

Guld

Tomatsill

Bergmans Fisk och
Rökeri i
Saltharsfjärden AB

Gävleborgs län

18,31

Ett utsökt hantverk till glädje för alla oss sillfantaster! Smakrik men
samtidigt subtil på ett sofistikerat sätt. En fullträff!

Silver

Pappasill

Lönnqvists skafferi

Stockholms län

15,19

Guld

Kallrökt Vildlax

Bergmans Fisk och
Rökeri i
Saltharsfjärden AB

Gävleborgs län

20

Guld

Dubbelrökt
Fjällröding

Bergmans Fisk och
Rökeri i
Saltharsfjärden AB

Gävleborgs län

19,81

Silver

Varmrökt Röding

Ställbergsrökeri

Örebro län

18,12

Brons

Varmrökt Röding

Västerbottens Fisk
AB

Västerbottens län

16,81

Inlagd fisk

Kallrökt fisk

Företag

Här möter exotiska influenser klassiska svenska smaker. Svensk sill i ny
tappning för finsmakare!
Vad kan man mer begära? En produkt som excellerar i alla
bedömningskriterier. Utseendet utstrålar hantverkskunnande och en fin
råvara som får lysa med sin egen naturliga glans. Elegans i både konst och
smak, en väl avvägd balans mellan rök, sälta och sötma, som inte
överskuggar fiskens egen smak. Inga krusiduller; bara perfektion. Ge oss
mer!
Perfektion i lyxförpackning! Utsökt balans i smak och doft. En fröjd för öga
och gom!
Kunskap och erfarenhet har här resulterat i klassiskt glädjande gott
hantverk! Produkten är stor i sin litenhet.
Här har hantverkskunnande resulterat i en klassisk njutbar ädel produkt
både bildligt och smakligt!
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HANTVERKSDRYCK
Klass

Bär- och
fruktdryck

Cider, fruktvin
och mjöd

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Guld

Hjortron

Jokkmokksbär AB

Norrbottens län

19

Guld

Äppelbodens
Äpple/jordgubb

Röda Äppelboden
Musteri Mörrum AB

Blekinge län

19

Brons

Havtornsnektar

Skogaby Lantbruk

Hallands län

18,5

Guld

Drottningmjöd

Kvillinge Ekologiska

Östergötlands län

16,75

Guld

Rabarberglögg

Mitt Skafferi

Västernorrlands
län

17

Silver

Sav Glöd Alkoholfri

Savhuset Åre AB

Jämtlands län

16,8

Brons

Äppelglögg från Loos Lotta-Boden

Gävleborgs län

16,2

Brons

Blåbärsglögg

Vallgårdens bär

Jämtlands län

16,2

Guld

Real Elderflower

TÖRST

Stockholms län

15

Guld

AH! Kombucha

Bubbel och Pys AB

Hallands län

18,75

Skåne län

17,25

Skåne län

15,25

Jämtlands län

17

Glögg

Kolsyrad dryck

Kombucha

Silver
Brons

Saft

Guld

Östergård kombucha
Östergård Bryggeri
Havtorn & rosmarin
Svart Vinbär
Roots of Malmö AB
Kombucha
Tivars Hjortronsaft

Tivarsgårds mejeri
AB

Omdöme
Smakar som att vandra i mjuka tuvor i myren... Otroligt bra balanserad
med fin avrundad hjortronsmak och vacker i sin enkelhet. Den här
produkten har många användningsområden. Ett fantastiskt fint hantverk!
Välbalanserad med tydlig doft och smak av både jordgubb och äpple som
förstärker varandra. Smakar som jordgubbar plockade direkt från fältet en
sommarkväll. En fin ljusrosa sommardryck, perfekt till lammsteken eller
med en skvätt gin. Ett superhantverk!
En mycket god havtornsdryck helt i balans. Vi tar gärna ett glas till!
Förnämligt hantverk på ett svårt bär!
Perfekt balans med brett användningsområde till olika tillfällen. En
lustfylld dryck och en klar vinnare med enig jury!
En utsökt rabarberglögg med tydlig smak och doft av råvarorna. Här möter
försommarens aromer julens klassiska kryddor. Vi vill bara ha mer!
En överraskande glögg med fint avstämd smak- och doftprofil. Den är
lättdrucken och klar som en fjällbäck.
En härligt aromatisk äppelglögg med häftig hetta och eftersmak. Vill gärna
se den på julbordet!
En glögg med en intensiv, härlig färg och doft av skog med en härlig beska.
En söt, läskande fläderdryck som ger ett förväntansfullt intryck! Blommiga
toner, tydlig smak av råvara där doften lyfter produkten. Juryn längtar
efter att njuta av den iskall, under en varm sommardag!
En underbar hallonröd och vacker kombucha med ljuvlig doft. Bra
smaksättning med väl integrerad syra. En helt enig jury slogs av den
fantastiska balansen!
Härligt disigt utseende och sandiga toner. Fin balanserad smaksättning
med bra avvägning. Råvarorna kommer till sin rätt.
Vacker färg med tydlig doft av svarta vinbär och svartvinbärsblad. Diskret
kombucha med härlig smak av råvarorna.
En saft med fin hjortronfärg som har en tydlig hjortrondoft och -smak och
en sötma som inte tar över. Mer behöver inte sägas. En ren produkt. Och
en ren njutning!
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HANTVERKSDRYCK forts.
Klass

Placering Produkt
Guld

Äppelmust

Silver
Brons

Äppelbodens
Santana

Företag

Län

Poäng

Röda Äppelboden
Musteri Mörrum AB

Blekinge län

17,5

Blekinge län

15,7

Blekinge län

15,5

Äppelbodens Ingrid- Röda Äppelboden
Marie
Musteri Mörrum AB
Ekologisk Äppelmust
Mormors Bakeri
från Mormors Bakeri

Omdöme
Mathantverks-SMs vackraste must som imponerade stort på hela juryn
med sitt karaktärsfulla uttryck och sin intensiva smak. Här återspeglas ett
skickligt bakomliggande hantverk!
En attraktiv måltidsmust med kraftfullt blommig arom och tilltalande syra
i eftersmaken. Denna must vill man bara dricka mer av!
En frisk och syrlig äppelmust med härligt fruktig eftersmak!
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MEJERI
Klass

Blåmögelost

Färsk syrad ost

Mjuk och
halvmjuk kittost

Mjuk
vitmögelost

Mognadslagrad
syrad ost

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Våga blå

Jarseost

Gävleborgs län

18,4

En ost i total balans med fin form och en mild, rund smak!

Silver

Boltjärn blå

Strömmens
gårdsmejeri ab

Västernorrlands
län

14,6

Välbalanserad smak i sälta, sötma och syra. Så smarrig!

Brons

Lida Blå

Räven & Osten

Kalmar län

14,25

Fin ost med bra mögelspridning och krämig textur!

Guld

Signhild

Jan-Ols Geten
Gårdsmejeri

Örebro län

16,5

Silver

Färskost, LA MÄ
Fermenterad chilli

Jarseost

Gävleborgs län

16

Brons

Aska

Jan-Ols Geten
Gårdsmejeri

Örebro län

15,75

Guld

Rödfibbla

Hagarnas mejeri

Hallands län

17,75

Silver

Getruds Mjuka

Dalarnas län

14,5

Brons

Thurbo

Stockholms län

14,4

Guld

Chevre

Jämtlands län

13

Silver

Mysig

Geteriet

Västerbottens län

12

Brons

Skurös Vita Damen

Skurö Gårdsmejeri &
Kalmar län
Butik

11,5

En god vitmögelost med trevlig konsistens!

Guld

Garpens Fyrost

Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län

17

En vacker liten getost med perfekt geotrichumyta. En gyllene färg och en
doft som minner om blommig honung och syrlig Gravensteiner. Bra sälta
och balanserad syra och sötma. Den har en självklar plats på ostvagnen!

Murbo Mejeri i
Borlänge AB
Fabrikör Appelgren
AB
Skärvångens
Bymejeri AB

Ett angenämt och kreativt möte mellan den rostad grönkålen och
perfekt balanserad färskost. En sensationell överraskning!
Otroligt visuellt inbjudande ost med fin balans mellan den milda osten
och chilins hetta och en fint integrerad vitlök!
En vacker ost med sotad yta och överraskande len och smidig konsistens.
Frisk smak med angenäm smörig ton.
En himmelsk krämigt, fin torr skorpa som håller ihop den krämiga osten
utan att ta över med sin kittsmak. Balanserad syra med fruktighet och
doft av champinjon. Vill ha mer av denna ost!
Elegant ost med fin form, med balanserad smak med fina nyanser av
smör och fruktighet samt frisk syra.
Det finns nyhetsvärde i smaken. Bra balans. En välkommen vuxensmak!
En god vitmögelost i en kreativ form. En mild vitmögelost-smak som
passar alla och på varje ostbricka!
En god vitmögelost med mild och fin getsmak. God beska och lagom
sälta!
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MEJERI forts.
Klass

Pressad
ost/hårdost

Stekost

Vit Caprin

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Guld

Hagbard

Hagarnas mejeri

Hallands län

19

Silver

Hansjö Gulla

Hansjö mejeri

Dalarnas län

18,5

Brons

Gärda

Mathantverket
Vuollerim AB

Norrbottens län

17,5

Guld

Skurös Eldost

Skurö Gårdsmejeri &
Kalmar län
Butik

18,25

En behaglig och välbalanserad stekost med perfekt frasighet!

Silver

Eldost

Soldattorpets Mejeri Skåne län

17,75

Mycket trevlig, angenäm och välbalanserad stekost. En fin produkt!

Brons

Eldost (R)

Västra Götalands
län

17

Trevlig och angenäm stekost, bra jobbat!!

Guld

Vit Caprin

Jämtlands län

18

En ost som håller tävlingsformen med perfekt vitmögelyta, fräsch
caprindoft och smakar precis som en vit caprin ska!

Skålldals lilla
ekomejeri
Skärvångens
Bymejeri AB

Omdöme
En vackert tilltalande yta, med en mild angenäm doft och med en väl
balanserad smak av salt karamell. En ost som bjuder på en härlig
smakresa!
Ett vackert och gediget hantverk ger denna grynpipiga ost ett tilltalande
utseende och textur. Uppskattad balanserad smakprofil som ger
mersmak!
Vällagrad hårdost med aromatisk doft och tydlig nötig karaktär. Komplex
smak med krisp. Matchas med fördel med söta tillbehör för att möta en
behagligt framträdande sälta.

11

ÖVRIGT MATHANTVERK
Klass

Placering Produkt

Företag

Län

Poäng

Omdöme

Guld

Getlato – Åkerbär

Geteriet

Västerbottens län

20

Full pott! Med en hög och riktigt bra smak av åkerbär och en silkeslen
konsistens. Den här glassen utstrålar kvalité!

Rindö Lingonglass

Ostmakeriet på
Rindö

Stockholms län

18

En fantastisk representation av skogens röda guld.

Hjortron

Hollanders Glass

Västra Götalands
län

16

Bra smak av både yoghurt och hjortron. Smarrig!

Glass och sorbet Silver
Brons

Innovativt
mathantverk

Guld

Umami Fond

Marine Taste

Västra Götalands
län

19

Silver

Svamppastej

Kjells Foodtruck i
Lund AB

Skåne län

17,25

Brons

Tamari

Njordstorp
Permakultur Gård

Värmlands län

17

Framtidens mat definierad! Sjöpungen är en outnyttjad resurs som
dessutom är en klimatpositiv råvara. Den här umamibomben har otrolig
stor potential att smaksätta den gröna blå maten. Imponerande att få
fram en så pass komplex produkt av endast en råvara. Vi längtar efter
att få doppa våra färska vårrullar i en dipp med denna som smaksättare!
Den här till plocket/på buffén kommer att göra succé! Också perfekt
som smaksättning i det växtbaserade köket. Fin tanke med
hållbarhetsmålen!
Imponerande att använda Sveriges vanliga baljväxt, som idag används
mest till foder, och skapa en så pass unik livsmedelsprodukt. Väldigt god
produkt lika användbar som smaksättare i buljonger, soppor och såser
som till att doppa sashimi av hållbar sjömat.
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MEDALJER PER LÄN
Län
Blekinge län
Dalarnas län
Gotlands län
Gävleborgs län
Hallands län
Jämtlands län
Jönköpings län
Kalmar län
Kronobergs län
Norrbottens län
Skåne län
Stockholms län
Södermanlands län
Uppsala län
Värmlands län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Västmanlands län
Västra Götalands län
Örebro län
Östergötlands län

Guld

Silver

3
0
0
12
3
6
1
3
0
1
2
2
2
0
0
2
3
0
3
2
1

3
4
0
6
0
2
0
0
0
0
3
3
0
0
0
2
3
0
1
2
4

Brons Totalt
1
1
2
4
1
3
0
2
0
1
2
2
0
0
1
1
0
0
4
2
2

7
5
2
22
4
11
1
5
0
2
7
7
2
0
1
5
6
0
8
6
7
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