Resultat

Öppna SM i Mathantverk 2014
BAGERI
Klass

Placering

Produkt

Län

Poäng

Motivering

Hårt bröd

GULD

Söromsjöss
Söromsjöss
Tunnbröd
Gårdsbageri
Janne Barkknäcke Fru Julianas
Brödbod

Gävleborgs län

20

Jämtlands län

19

Fantastisk sprödhet och en behaglig eftersmak. Man vill bara ha
mer.
Väcker idéer om olika användningsområden. Bra tänkt att brödet
lätt kan delas på längden.

GULD

Frukt/nötbröd

Västra Götalands län 17,3

SILVER

Kumminsch

Lottas Bak&Form,
surdegsbageri
A&R Schweitz

Södermanlands län

17

BRONS

100% Råg

Feldts Bröd och
Konfekt

Hallands län

16,9

GULD

Arabicabröd

Vedugnsbageriet i
Sandhult

Västra Götalands län 16,5

SILVER

Danskt rågbröd

Gunnebo Slott och
Trädgårdar

Västra Götalands län 16

BRONS

Annas vörtbröd

A&R Schweitz

Södermanlands län

BRONS

Rubens rågbröd

Vedugnsbageriet i
Sandhult

Västra Götalands län 15

SILVER
Rågsurdegsbröd
(enbart surdeg)

Rågsurdegsbröd
(även jäst)

Företag

15

Ett hälsosamt bröd med en kreativ komposition av frön, nötter
och frukt, vars smak förstärks av kryddorna!
Ett bröd med en egen karaktär, vackert och härligt ljust - det
känns att brödet har liv. Luftig och härlig konsistens. Balanserat
syra. Ett gediget hantverk!
Smak och saftig inkrom gör brödet till en guddomlig upplevelse.
Härlig syra, fint balanserat, djuphet och fint spektrum av smak
och doft.
Ett härligt, saftigt rambröd som lyfter fram rågens karaktär.
Varsam kryddning, behaglig kaffeton och ett rejält utseende. Ett
bröd som levererar med råge"!"
Ett välbalanserat hantverk. Rostade och syrliga nyanser i balans.
Spännande textur.Bra med kaffe som degvätska. Jättegott!
Sammantaget ett riktigt gott vörtbröd! Russinen smakar
fantastiskt och gör brödet väldigt saftigt. Härlig balans i
kryddningen.
Ett bröd vi länge saknat. Saftigt och hållbart med fina rostade
toner. Stort tummen upp!

Klass

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Motivering

Sötebröd

GULD

Forsby Kvarn
citronbulle
Meyers
Kanelsnurre
Kardemummabulle

Forsby Kvarn

Uppsala län

20

Meyer Food ApS

Danmark

15

Bullen var fantastisk vacker och smaken levde upp till samma
nivå.
Tilltalande och vacker knut med fin färg.

Feldts Bröd och
Konfekt

Hallands län

14,5

Fantastisk bulle. Snygg knut med fin struktur.

GULD

Citron & Timjan

Feldts Bröd och
Konfekt

Hallands län

17

Ett vackert bröd som andas yrkesstolthet och hantverk. Subtila
smaker i harmoni.Hög svårighetsgrad som hanteras med bravur!

SILVER

Dinkel & Frö

Feldts Bröd och
Konfekt

Hallands län

15,75

Ett generöst bröd som bjuder in till att delas av många. Skvallrar
om kompetent hantverk i såväl jäsning som smaksättning.

BRONS

Syrlig emmer

Cum pane ekologisk Västra Götalands län 15
bakverkstad

BRONS

Fru Julianas
Fru Julianas
surdegs-tunnbröd Brödbod

Jämtlands län

15

Äntligen ett surdegsjäst mjukt tunnbröd. Härligt fylliga smaker
som balanserar fint. Ett bröd som utvecklar surdegsbakningen.

GULD

Rostad havre med A&R Schweitz
linfrö
Valnötsbröd
A&R Schweitz

Södermanlands län

16,8

Södermanlands län

16,6

Brödet förmedlar en känsla av sommarvind och vete. Ett
gudomligt saftigt och smakrikt inkrom.
Väckert professionellt bröd; jämn och fin skorpa, saftig
konsistens med bra seghet, härlig doft och smak av valnötter.

SILVER
BRONS
Vetesurdegsbröd
(enbart surdeg)

Vetesurdegsbröd
(även jäst)

SILVER

En hyllning till emmervetet. Fin balans med härligt rostade toner
och en mild syra.

BÄR-, FRUKT- OCH GRÖNSAKSFÖRÄDLING
Klass

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Motivering

Chutney

GULD

Het äpple- och
aprikoschutney

Fredrikssons
Smakhantverk
Öland

Kalmar län

17,5

SILVER

Stenvide Chutney Stenvide
Mathantverk

Kalmar län

17,25

BRONS

Tomatchutney

Ostra gård

Södermanlands län

15,75

En väl genomtänkt chutney som har tillagats med bra avvägning
av sötma, syra och kryddning. Ett stort plus är de krispiga bitarna
och den lystrande brandgula färgen. Blir en fantastisk kompanjon
till osten och knäcket!
Ett smart val att använda egengjord äppelmos som gav denna
chutney en fantastisk krämighet. De hela bitarna av äpple ger
varje tugga en skjuts av syra och sötma. Den avslutande chilin
ger en bra kick till det grillade.
Vackert fint fördelade färger och bitar ger både fräsch konsistens
och intressant utseende. Bra crunch och kryddig, het smak
gjorde denna chutney till en av favoriterna.

GULD

Höstens Glöd

Lilla Köksgården

Blekinge län

17

SILVER
BRONS

Lingonsirap
Äkta
GranskottSirap
från Loos
Hjortron med
cognac

Skogsbärsfröjd
Lotta-Boden

Norrbottens län
Gävleborgs län

16
15,5

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

15,5

Hjortron i vuxenförpackning med doft av cognac och mogna
hjortron.

GULD

Hindbær Gløgg

Rokkedysse
Sommerbær

Danmark

17

Förförisk doft och smak av hallon. Komplex och väl avvägt
kryddning med lång eftersmak. Framkallar minnen från ljuva
sommardagar även i djupaste vintermörker och kyla.

SILVER

Lingon glögg

Mitt Skafferi

Västernorrlands län 16,25

Dessertsås

BRONS
Glögg

En komplett sammansättning av bär och peppar. En grym sås
med bett.
Vacker röd, kärv och fräsch som en lingonsås ska vara!
Frisk smak av späda granskott med en ljuvlig färg och konsistens.

Sagolikt vacker lingonröd färg. Hög smakintensitet med
harmonisk blommig och angenäm glöggkryddning. En
inbjudande och snäll glögg för alla.

Klass

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Motivering

Grönsaksinläggningar

GULD

Soliga Kompisar

Lilla Köksgården

Blekinge län

18,5

SILVER

Syltade tomater

Ostra gård

Södermanlands län

16,5

Ratatouille släng dig i väggen. Det här är inte bara en inläggning
utan även en måltid. En fullträff helt enkelt!
Denna produkt är gjord av en mathantverkare med god känsla,
det är inte lätt att få en sådan perfekt konsistens på gröna
inlagda tomater.

Björnbärsmarmelad
Delikatessmarmelad
Jordgubb &
Honung
Havtornsmarmelad

Fruemöllans Bär

Skåne län

16

Biprinsessan

Östergötlands län

15,5

JämtTinas Havtorn

Jämtlands län

15,5

En marmelad som man blir glad av att se på. Välbalanserad, god
och användbar. Funkar lika bra till ostbrickan som till bakverket.

Klassisk marmelad GULD
SILVER

BRONS

Klassisk sylt

Kryddad
marmelad

En vacker men något lös marmelad som vinner på sin underbara
doft och smak av hela solmogna björnbär.
Ett ärligt hantverk. En marmelad som håller vad den lovar.
Smaken sitter kvar länge i munnen. Kul och väl avvägd
kombination med honung.

GULD

Lindhags Pangsylt Lindhags
Blåbär & Hallon Delikatesser

Kalmar län

16,5

Härlig färg! Fantastisk konsistens! En underbar balans mellan
blåbär och hallon.

SILVER

Äkta Hjortronsylt Lotta-Boden
från Loos

Gävleborgs län

16

En vacker sylt med härlig hjortronkaraktär och bra konsistens.

BRONS

Rabarber, Hallon TuaCultura
& Havtorn

Västra Götalands län 15

En trevlig komposition. Fräsch! Frisk!

GULD

Hallon, röda
vinbär & Grappa

Resville
Mathantverk

Västra Götalands län 18

En spännande och elegant marmelad som balanserat kombinerar
få, rena råvaror. Jättegod.

SILVER

Honungs-päron
och ingefäramarmelad
Julmarmelad

Fredrikssons
Smakhantverk
Öland
Hallongården

Kalmar län

17

En trevlig och bra smakupplevelse där ingredienserna framträder
balanserat.

Skåne län

16

God, frisk, kanelsmak som inte tar över. Bra balans mellan sötma
och syra.

BRONS

Klass

Placering

Produkt

Kryddad sylt

GULD

Havtornssylt med Fruemöllans Bär
vanilj
Päron & vanilj
Resville
Mathantverk

SILVER

Företag

Län

Poäng

Motivering

Skåne län

15

Brandgul fin gyllene färg. Välbalanserad sötma och syra. Mycket
havtornssmak.
Vacker färg fin fördelning på vaniljen. Härligt med den fasta
päronkonsistensen.

Västra Götalands län 15

Nektar

GULD

Rabarbernektar

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

Saft

GULD

Resville
Mathantverk
Havtornsgården

Västra Götalands län 18,75

SILVER

Jordgubbssaft
(kallpressad)
Havtornssaft

BRONS

Svartvinbärs-saft

Östanö skafferi

Västernorrlands län 17

Senap

GULD

Jul senap

Petersborgs gård

Skåne län

15

En god klassisk senap med spännande kryddsättning. Passar
utmärkt till julens delikatesser.

Övrig dryck

GULD

Gourmetjuice

MedUrs

Kalmar län

15,5

SILVER

Jordgubbsdryck

Enbackens Musteri Värmlands län

Dryck med doft av höstskog. Spännande dryck till framtidens mat
med hög syrlighet.
Välsmakande dryck med väldigt svenska smaker, jordgubbar och
äpple.

Kalmar län

16

17

15

En somrig nektar, med distinkt doft och smak av rabarber, som vi
bara vill ha mer av. En måltidsdryck med brett
användningsområde!
Jordgubbssaft som vi minns den; ren. Den smakar barndom och
sommarlov.
Intensivt solgul, härlig färg och bättre än ett skolboksexempel på
havtornssaft.
Ren, fin råvara som gett en frisk och njutbar svartvinbärssaft.

CHARKUTERI
Klass

Placering

Produkt

Företag

Län

Färskkorv

GULD

Håvs kokekorv

Håvs lamm &
delikatess

Västra Götalands län 18,5

SILVER

Lammkorv med
feta, oliver &
tomat
Lammhetta
Lammepølse

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län 18

Högbo Bruk
Stene gård

Gävleborgs län
Norge

BRONS
BRONS
Isterband

Lufttorkad korv

Poäng

Motivering
En härlig kokkorv, sannolikt en succé på julbordet eller till ett
rotmos. Bra julkryddor som inte blir för mycket pepparkaka
(vilket det alltid finns en risk för), kanske ska man dra ner något
på kanelen.
Fin, vacker korv med en god konsistens. Välbalanserade smaker.

17
17

Snygga korvar med en fin lammsmak och bra tydlig hetta.
En fin korv med bra konsistens. En fantastisk doft och smak av
lamm med balanserade örttoner.

16,5

Snyggt rustikt isterband med härlig syra. Fin kryddning. Bra
balans mellan korn och kött. Ett modern tolkning av ett klassiskt
hantverk
Bra balans mellan syra,röksmak och sälta. Härlig konsistens med
fin fördelning av korngrynen. En angenäm blandning av får och
gris!

GULD

Bjärhus syrliga
Isterband

Bjärhus Gårdsbutik Skåne län

SILVER

Isterband

Håvs lamm &
delikatess

Västra Götalands län 15

GULD

Bondens salami

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län 17,5

SILVER

Grönpepparsalami

Taste Alandia

Åland

BRONS

Lammchili-korv

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län 15

15,5

En välmogen rökt salami av hög internationell standard. En
välbalanserad smak mellan kött, kryddor och rök som passar de
svenska smakerna mycket bra.
En vacker och smakrik produkt som för tankarna till medelhavet.
Det lyxiga intrycket utstrålar ett genuint mathantverk med en
god mognad och fina mögelaromer.
Att göra en ren lammprodukt är en svår utmaning som
producenten tar sig an på ett modigt och välbalanserat sätt.
Kryddningen med toner av chili, curry och muskot matchar
lammets smaker och erbjuder en spännande smakupplevelse.

Klass

Placering

Produkt

Län

Poäng

Motivering

Lufttorkat kött

GULD

Svensk lufttorkad Monas Deli
skinka från Fors
Säteri

Södermanlands län

18,99

Skinka med professionellt utseende perfekt färg. Delikat kött
som älskades av juryn.

SILVER

Speket svine
nakke
Bresola

Stene gård

Norge

18,12

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

16,74

Vi älskade det! Det är en konstig liten bit att marknadsföra, men
smaken levererar mer!
Jämn form och fin färg som uppnåtts utan nitrat. Annorlunda,
god smak.

BRONS
Pastej/paté/
sylta/lever- och
blodprodukter

Företag

GULD

Bengts
gräddpastej

Bj slakt och chark

Blekinge län

16

SILVER

Handlagd
Pressylta

Bj slakt och chark

Blekinge län

15,5

SILVER

Bredbar
leverkorv/
leberwurst

Franzéns
Charkuterier

Uppsala län

15,5

Tärna Saucisse

Tärnaby Fjällhotell

Västerbottens län

18

Juryns solklara favorit! Grymt klassisk korv som bara skriker efter
en rejäl portion surkål och en god senap.

Lammbratwurst
Kristers Tyska
dröm""

Smultronboda

Kalmar län

17

En snygg korv med en bra saftighet. Bra balans på kryddorna.

Bjärhus skånska
rullesylta

Bjärhus Gårdsbutik Skåne län

17,87

Nötkött med
örter, varmrökt
med
enris/bokspån

Lilla Spännefalla

Underbart utseende, fin konsistens. Köttet får extra bra betyg för
att det har knutits ihop så väl. Delikat smak som påminner om
jul.
Kryddblandningen kommer fint till sin rätt. Mycket fint utseende
och smak.

Värmebe-handlad GULD
korv
SILVER

Värmebe-handlat GULD
kött
SILVER

Västra Götalands län 15

En traditionell leverpastej där producenten lyckats mycket väl
med att skapa en näst intill perfekt krämig konsistens och en
jämn rosa färg. Förtrollande smaker som gör det svårt att sluta
Den här pressyltan smakar som en pressylta ska smaka. Med
stora bitar av kött och vacker rosa färg blir den genast en
klassiker.
Detta modiga tävlingsbidrag på tradition och överraskande
smakrikedom.

FISKFÖRÄDLING
Klass

Placering

Produkt

Gravad fisk

GULD

Företag

Län

Poäng

Motivering

Jämtlands län

16

Innovativ harmonisk smaksättning med härlig sälta, Frisk
limesmak och vacker lyster.

SILVER

Chili & lime
Börtnans
gravad
Fjällvattenfisk
regnbågsfile
Gravad rödingfilé Norums fiskrökeri

Västerbottens län

15

BRONS

Gravad sikfilé

Norums fiskrökeri

Västerbottens län

14,5

God traditionsenlig gravad röding med fin fisksmak och bra
balans. fin pepparsmak, mjuk och saftig.
Bra känsla för den vilda siken och dess ursprung och tradition.
Härlig textur, bra gravning som tar fram det bästa ur den fina
råvaran.

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Motivering

GULD

Hillsand Blå

Hillsands Getgård

Jämtlands län

16,5

En mycket vacker och rustik ost med balanserad och god smak.
Stora kvaliteter nu i sin ungdom och i sin kommande framtid

SILVER

Rustik

Svedjan Ost

Västerbottens län

16

Omsorgsfullt arbetat ost med ett rustikt uttryck och karaktär. Ett
lyckat resultat både gällande doft, smak och konsistens.

BRONS

Gruvstugans blå

Högbo Bruk

Gävleborgs län

15,5

Ytan inger höga förhoppningar om en kraftig ost, väl därinne
hittar vi en aromatisk & blommig ost.

Mese

GULD

Blockmese

Stengärde Getgård Jämtlands län

18,5

En mese som utstrålar omsorg med en vacker ljus färg, perfekt
konsistens och en mild och frisk balanserad smak. En härlig
produkt man vill ha mer av.

Mjuk kittost

GULD

Rossa

Oviken Ost

Jämtlands län

16

SILVER

Brukets kittost

Högbo Bruk

Gävleborgs län

15,5

Trevlig form och fin, jämn färg. Smidig och len konsistens. En
balanserad ost med tydlig och ren rödkittsmak. En ost som
tilltalar många.
Rund fin form, jämn och fin skorpa. Smidig konsitens, smältande
i munnen. Komplex, rik smak och en lång eftersmak.

MEJERI
Klass

Klass

Placering

Produkt

Företag

Poäng

Motivering

Desiré

Löfsta Gårdsmejeri Stockholms län

15,5

SILVER

Kocamembert

Åsbergets
Gårdsmejeri

Jämtlands län

14,5

Mjuk vitmögelost BRONS

Skärvången
kocamembert

Skärvångens
bymejeri

Jämtlands län

14

Konsistensen läckert krämig och smaken överraskar med sin
välutvecklade rikedom och tydliga karaktär. Tillåter man sig
denna lilla utvikning vid dessertbrickan blir man rikligt belönad
som konsument av denna lilla pärla!
Vitmögelost som en strippad princessbakelse. Smaken lika len,
balanserad, stor och kvardröjande med skön beska. Konsistensen
krämigt distinkt. En riktigt trevlig ost.
Konsistensen är krämig, men osten är hyvlingsbar. Doften friskt
gräddig och smaken milt gräddig, något salt som för tankarna till
hårdost snarare än till vitmögelost.

Oljemarinerad ost GULD

Milde Matilde

Övrefålls
Gårdsmejeri
Rössbo Övra
gårdsmejeri

Jönköpings län

14

Kalmar län

13,5

Lars-peggys
delikatess

Skåne län

17,5

Skåne län

15,75

Östergötlands län

15,25

Mjuk vitmögelost GULD

Ostkaka

SILVER

Salladsost chili

GULD

Arles ostkaka
äkta småländsk
ostkaka

SILVER

Soldattorpets
Soldattorpets
Hemlagade
Mejeri
ostkaka
Familjen Carlssons Herrsäter Gård
Ostkaka

BRONS

Län

Trevlig sammansättning med med fin opastöriserad ost. Välgjord
enkel i positiv mening.
Lyckats med både ost och olja. En genomtänkt komposition med
en tuff blandning av ost och kryddor.
Ett gediget arbete. Tydlig karaktär av klassisk ostkaka. Fast och
trevlig textur med framträdande ostkorn.Balanserad
mandelsmak. Den jämna och gyllenbruna ytan sätter kronan på
verket.
Aptitligt utseende, bra konsistens med fin fasthet samt god
mandelsmak.
Ger en hemlagad känsla med god smak. Krämig konsistens med
grovhackad mandel.

Klass

Syrad ost

Övrig ost

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Motivering

GULD

Gårdsost

Svedjan ost

Västerbottens län

19

Vilken hyllning till svensk ystningstradition: Långlagrat,
grynpipigt, jämnt, vackert, homogent, blommigt, storstilat,
sagolikt. Smidigt och ändå torr konsistens. Päron-fikon-ört-doftkola och komplexa smakackord som tar oss tillbaka till det
småländska prästerskapets innersta kretsar under svensk
stormaktstid. Denna ost vill vi inte skiljas från!

SILVER

Blenda

Oviken Ost

Jämtlands län

15,5

BRONS

Kvit Undredal

Undredal Stølsysteri Norge

15,5

En vacker hantverksost med spänstig textur och runt distinkt
gräddig smak med stänk av chili. Den rika doften för tankarna till
alpvindarna.
Denna vackra, blommande ost smälter väl in på en fäbodäng.
Snittytan perfekt och konsistensen nära nog likaså. Doften
jordkällaraktig av höst och smaken ren, men utan att lyfta.

GULD

Lilla Astrid

Fröset Gårdsmejeri Jönköpings län

16

Tilltalande ost med fin form som smälter i munnen. Aromatisk,
balanserad tydlig getmjölksost med lång fin eftersmak.

SILVER

Svarte Peter

Fröset Gårdsmejeri Jönköpings län

15,5

Fin form med tydliga färger. Krämig och len konsistens med tunn
och fin askskorpa. Mild och fräsch smak med balanserad sälta.

BRONS

Öländsk Spiteost

Hagelstads
Gårdsmejeri

15

Vacker och inbjudande liten getost med god och rik smak.
Mogen ost som smälter i munnen.

GULD

Stekaren

Löfsta Gårdsmejeri Stockholms län

15

Fett, gott, överraskande som en Zlatan klack i krysset

SILVER

Skärvångens grill Skärvångens
Jämtlands län
och stekost
bymejeri
Ekte brun geitost Skjerdal Stølsysteri Norge

14,5

Balanserad smak i fin form

13,5

Vi möter framtiden med forntidens stolthet, en intensiv viking!

BRONS

Kalmar län

INNOVATIVT MATHANTVERK
Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

GULD

Rökt drakblod

Ådala Gård AB

Skåne län

SILVER

Chokladfyllda
körsbärstomater

Lilla Bjers

Gotlands län

18,5

BRONS

Kallrökt renfärs

Västerbottens län

18

BRONS

Havtornsvinägrette

Anders Skum
Fjällvilt
JämtTinas Havtorn

Jämtlands län

18

Motivering

19,25 Ny spännande produkt med stort användningsområde, bra
balans i smaken med hetta, rök och nyanser av de andra
ingredienserna.
Roligt nytt innovativt godis, med spännande smakkombination
choklad och tomatsyra. Små, roliga krispiga och lite sega.
En fin gammaldags produkt på ett nytt sätt. Lätt att tillaga, mild
röksmak och en bra konsistens.
En fantastiskt väcker produkt, smakexplosion med tydliga
havtorn och man vill ha mer.

