
    
 

 

   

Klass Placering Produkt Företag Län Poäng Omdöme 

Hårt bröd Guld Vedugnsgräddat Barkbröd Skogs-Hildas Stenugnsbageri Västernorrlands län 13,25 Hantverk i alla led. Fint förpackat, vackert skuret och omsorgsfullt smaksatt. En barkbröd som verkligen ger 
en förnimmelse av skogen. 

Hårt bröd Silver Linfröknäcke Gunnebo Slott och 
Trädgårdar 

Västra Götalands län 13 En vågad smaksättning som skapar ett balanserat intryck. Kexigt och fylligt! 

Hårt bröd Brons Barkbröd Barkbrödsbagarn Västerbottens län 13 Ett bröd med tydlig hantverkskaraktär och en lyckad kryddning.Spännande bitter twist i eftersmaken! 

Hårt tunnbröd Guld Tidningsbröd (osyrat 
gammaldags korntunnbröd) 

Skogs-Hildas Stenugnsbageri Västernorrlands län 18,5 Som ett tunnbröd ska smaka! Brödet har fått blomma både i jäsning och på häll, vilket ger en perfekt smakrik 
sprödhet. 

Mjukt tunnbröd Guld Vedugnsgräddat Tunnbröd Skogs-Hildas Stenugnsbageri Västernorrlands län 17,25 Ett mjukt tunnbröd med lång och fyllig eftersmak. Råvarornas milda sötma ger ett balanserat och mycket gott 
bröd bakat enligt bästa tunnbrödstradition 

Smaksatta bröd Guld Pumpa och Havtorn Kulturbageriet Västerbottens län 14,5 Ett bröd med karaktär. Smaksättningen är ett spännande sötsyrligt möte mellan sirap och havtorn. Riktigt 
gott! 

Smaksatta bröd Silver Mandel och Fruktbröd Hagabröd AB Västerbottens län 13,75 Ett till ytan anspråkslöst bröd som överraskar med en rik och fyllig smaksättning! 

Smaksatta bröd Brons Äppel päppel Lundbergs Konditori Stockholms län 13,25 Genomarbetat, rustikt, och välgräddat. Ett bröd med fina kontraster! 

Smaksatta bröd Brons Vörtbröd Skogs-Hildas Stenugnsbageri Västernorrlands län 13,25 Spännande form och vågad smaksättning. Ett bröd som inte lämnar någon oberörd! 

Surdegsbröd med 
råg 

Guld Gårdsbröd Hudik Bröd Gävleborgs län 17,88 Ett vackert, korgjäst rundbröd med saftigt och elastiskt  inkråm. Nyanserad sälta, sötma och syrlighet gör 
brödet oemotståndligt. 

Surdegsbröd med 
råg 

Silver Cum pane cum pane ekologisk 
bakverkstad ek.för. 

Västra Götalands län 15,5 Ett vackert och karaktärsfullt bröd med ett saftigt innanmäte och välbalanserad smak och doft. 

Surdegsbröd med 
råg 

Brons Svedjeråg Gunnebo Slott och 
Trädgårdar 

Västra Götalands län 14,2 På ytan ett blygsamt bröd som döljer en härlig arombukett insvept i ett saftigt och luftigt inkråm. 

Surdegsbröd med 
vete 

Guld Vankiva/ölandsvete/2016 Bagaren och Bonden Skåne län 17,5 Ett rustikt, jordnära bröd av 100 procent fullkorn av kultursorten Ölandsvete. Ett fantastiskt hantverk gör att 
mjölets inneboende aromer blommar ut. Det är magiskt hur mjöl, vatten och salt kan skapa så många 
smaker. 

Surdegsbröd med 
vete 

Silver Emmeritus  Rådmansö Bageributik Stockholms län 16,85 Brödet är välgräddat, det har en fin form och snittning som ger det ett vackert ansikte. Inkråmet är saftigt 
och har ett härligt tuggmotstånd. Smaken är väl utvecklad med en tydlig och ljuvlig emmer-karaktär. 

Surdegsbröd med 
vete 

Brons Alicia Kulturbageriet Västerbottens län 16,5 Ett mycket vackert och fint snittat bröd med en rund och harmonisk form. Det är saftigt och har en fin balans 
mellan sälta och syrlighet. Brödets inre egenskaper återspeglar den vackra utsidan. 

Surdegsbröd med 
vete 

Brons Livboj LottasBak&Form, 
surdegsbageri 

Västra Götalands län 16,5 Ett vackert och stolt bröd som sticker ut, det påminner om en tavla. Man blir inte besviken när man skurit en 
skiva, det har en elegant, väl utvecklad smak och de krossade kärnorna av korn ger trevligt tuggmotstånd. 

Chutney Guld Rabarberchutney med curry Ställbergs skafferi Örebro län 16 En chutney som har en fin och härlig färg och konsistens. Smakerna harmonierar på ett härligt sätt! 

Chutney Silver Rabarber Chutney Söråsen Västra Götalands län 13 Fint utseende med kryddig doft. 

Chutney Brons Arabusta Ale Chutney Kaffebruket HB Jönköpings län 9 Trevligt utseende och konsistens. 

Dessertsås Guld Hot Blue Archangelica Södermanlands län 15 En underbar sås med härlig textur där det blåa bäret får framträda ackompanjerad av en uns chili. Bra jobbat! 

Glögg Guld Rabarberglögg Archangelica Södermanlands län 16 Ett lyckat resultat i att göra glögg på rabarber. Elegant smak med en fin balans i kryddning där rabarbern får 
komma fram så tydligt. Detta är en svår konst att behärska och här görs det med bravur.. 



Glögg Guld Vallgårdens Lingonglögg Vallgårdens Bär Jämtlands län 16 En söt glögg med angenäm lingonkärvhet som har en elegant kryddavslutning där de klassiska 
glöggkryddorna får spela huvudrollen. 

Glögg Brons Svartvinbärsglögg Mitt Skafferi Västernorrlands län 15,25 Fyllig glögg med en fin syra och god eftersmak. Stjärnanisen lyser starkast. Bra sötma. 

Klassisk 
marmelad 

Guld Havtornsmarmelad Havtornsgården Kalmar län 15 Mycket vacker marmelad som är packad med kunskap. Bra konsistens, välbalanserade höga smaker. En 
marmelad som man inte for nog av. 

Klassisk 
marmelad 

Silver Hallonmarmelad Fruemöllans Bär Skåne län 13 Vacker och glansig marmelad med en varm hallonkaraktär som vänder sig till en bred publik. 

Klassisk 
marmelad 

Brons Körsbärsplommonmarmelad Anna-Karins Skafferi Blekinge län 12 En god plommonmarmelad som kommer att gillas av många. 

Klassisk sylt Guld Saskatoonsylt Tackork bär & grönsaker Finland 15 En välgjord sylt med vacker färg, bra konsistens och balanserad i sina smaker. En vuxensylt. 

Klassisk sylt Silver Hjortronsylt Forseds Getgård Västernorrlands län 11 Vacker produkt med fina hela bär och med en ren, god doft av hjortron 

Kryddad 
marmelad 

Guld Rabarber, fänkål & mandel Resville Mathantverk Västra Götalands län 17,25 En produkt med mycket bra balans. Alla smaker harmonierar. Ett fint hantverk och en klar vinnare! 

Kryddad 
marmelad 

Silver Hjortronmarmelad med 
fjällkvanne 

Restaurang Sävargården Västerbottens län 15,65 En spännande kombination. En bärig marmelad. 

Kryddad 
marmelad 

Brons Rabarbermarmelad med 
rosepeppar och vanilj 

Ställbergs skafferi Örebro län 15,25 En extremt innovativ och lyckad kombination. 

Kryddad sylt Guld Rabarbersylt från Loos med 
kardemumma & vanilj 

Lotta-Boden Gävleborgs län 18 En härlig sylt med ljuvlig konsistens. Balanserad med mycket kardemumma, ren och fin rabarbersmak. 

Kryddad sylt Silver hjortronsylt m whiskey Bageri Baktanke Västerbottens län 15 Kul idé med hjortron och whisky. Färgen är fin och bra konsistens, nästan perfekt. Vi vill ha den till glass! 

Matsås Guld Kerstins Sweetchilisås Häradssätter Gård HB Östergötlands län 17,75 Vacker sås med en harmoni av plommon sötma och hetta. Stort användningsområde från smakrika ostar till 
vaniljglass. Smakerna stannar behagligt länge i munnen. En vinnarsås till både varmrätt, ostar och dessert. 

Matsås Silver Annikas Sweetchilisås Häradssätter Gård HB Östergötlands län 16 Vacker gyllengul sås med en härlig konsistens och tydliga pumpabitar.Såsen har en tydlig karaktär av sötma 
och hetta som ger en spännande karaktär och stort användningsområde. 

Matsås Brons Elleholms tomatsås med 
paprika 

Elleholms tomatodling AB Blekinge län 13,75 Vacker och mild sås där paprika och tomat möter varandra i en fin harmoni. Bra balans mellan sötma, sälta 
och syra. 

Saft Guld Hallonsaft Odlingsföretaget Explendid Skåne län 18 Klarröd gnistrande färg som behåller sin intensitet vid spädning. Intensiv ren doft av hallon. Hög tydlig 
hallonsmak med balans av syra och sötma som höjer upplevelsen av färska hallon. 

Senap Guld Starke Hans Petersborgs gård Skåne län 13 En rund och god senap med bra konsistens och härlig hetta som gör att korven spelar andra fiolen. 

Ättiksinläggningar Guld Gurkmix Warberg tomat Hallands län 18 Kul och överraskande, klockrena smaker och intressant i sin enkelhet. Produkten har ett extremt brett 
användningsområde. Skickligt mathantverk! 

Ättiksinläggningar Silver Syltade Granskott från Loos Lotta-Boden Gävleborgs län 17,9  Skotten känns nyplockade och väl bevarade. Mycket god med välbalanserade smaker. 

Ättiksinläggningar Brons Picklade gulbetor Gamlegården Delikatesser Blekinge län 17,4  Ett bra mathantverk med klassiska smaker. Finns många sätt att servera dessa på: allt från sallad till långkok. 

Övrig dryck Guld Vallgårdens lingonnektar Vallgårdens Bär Jämtlands län 16,75 Mycket trevlig välgjord dryck från de svenska skogarna. Passar perfekt till köttbullar med potatismos och  
som fördrink och drinktillbehör. 

Övrig dryck Silver Hallonnektar Hällesjö Bigård Jämtlands län 16,25 Ljuvlig och balanserad dryck med tydlig råvarukaraktär med integrerad honung vilket resulterat i en komplex 
och välsmakande dryck. 

Övrig dryck Brons Rosenkvittenlemonad Fristorps gård Västra Götalands län 15,75 Ljuvlig och balanserad dryck med tydlig råvarukaraktär med integrerad honung vilket resulterat i en komplex 
och välsmakande dryck. 

Färskkorv Guld Korv med Fänkål Korvhantverk Stockholm AB Stockholms län 15,5 En vacker och delikat korv med smakharmoni. 

Färskkorv Silver Korv med Rostad Vitlök Korvhantverk Stockholm AB Stockholms län 15 Välbalanserad, sydeuropeisk smak. 

Färskkorv Brons Lamm Salsicca Familjen Hansen Charkuteri Västerbottens län 15 En alldeles utmärkt lammkorv med djupa smaker som passar till mycket. 

Lufttorkad korv Guld Viltsalami Backmans Smakverk Åland 19,5 Bra välmogen salami i Italiensk stil. Tilltalande i både form och smak. Övertygade juryn i sin enkelhet och fick 
nästan full poäng. Bra mathantverk! 

Lufttorkad korv Silver Fänkålssalami Familjen Hansen Charkuteri Västerbottens län 18 Korrekt konsistens, bra och lyckad balans i smaken med många kryddor. Professionell produkt. 



Lufttorkad korv Brons Torrkorv med Rödvin Korvhantverk Stockholm AB Stockholms län 16,5 Mästarklass med hög svårighetsgrad i storlek.Typisk konsistens med jämn mognad inuti. 

Lufttorkat kött Guld Lufttorkad skinka Görviks Lantbruk Jämtlands län 17,25 En så gott som fulländad produkt. 

Lufttorkat kött Silver Håvs Kallrökta fårentrecoté Håvs lamm & delikatess Västra Götalands län 17 En mycket bra produkt. 

Lufttorkat kött Brons Gravat reninnanlår Skaltjes renprodukter Norrbottens län 16,75 Vi älskade denna produkt. 

Sylta, lever- och 
blodprodukter 

Guld Bredbar leverpastej Edgården AB Västerbottens län 19 En klassisk underbar pastej gjord på få ingredienser med härliga kryddiga smaker. Konsisten är len och 
smältande god. Juryns absoluta favorit. 

Sylta, lever- och 
blodprodukter 

Silver Pressad gris Högbo Bruk 
Gårdshandelsförening 

Gävleborgs län 14 En innovativ produkt  som juryn verkligen gillade. 

Värmebehandlad 
korv 

Guld Sommerpølse Stene gård Norge 17,5 Snygg korv med bra färg från rökningen. Mjuk konsistens. Balanserad och välkomponerad smak. En tydlig 
vinnare! 

Värmebehandlad 
korv 

Silver Görviks kumminrök Görviks Lantbruk Jämtlands län 16,5 Snyggt matig korv med bra bett och god kumminsmak. En fin hantverkskorv! 

Värmebehandlad 
korv 

Brons Lammkorv Västersläts gårdsbutik och 
cafe 

Kalmar län 16 Salamiliknande halvrå lammkorv med jämnt utseende och mjuk grynig konsistens. Balanserad lammsmak. 

Värmebehandlat 
kött 

Guld Varmrökt älgstek Vilhelmina Gårdsbutik M 
Bergmansfisk 

Västerbottens län 16,5 En ärlig och harmonisk älgsmak. En ypperlig viltprodukt med mycket välarbetad konsistens. 

Värmebehandlat 
kött 

Silver Rökt Sidfläsk Edgården AB Västerbottens län 15,25 Ett oerhört bra hantverk med bra råvara samt mycket kunnande. 

Värmebehandlat 
kött 

Brons Rådjur, varmrökt med 
enris/bokspån 

Lilla Spännefalla Västra Götalands län 15 Här har man lyckats mycket bra med den råvara som har använts. Ett gott hantverk! 

Gravad fisk Guld Gravad rödingfile Norums Fiskrökeri AB Västerbottens län 16,75 En härlig gravad röding med rätt balans mellan sött och salt. Denna vackra produkt är en gastronomisk 
smakupplevelse! 

Inlagd fisk Guld Julsill Vilhelmina Gårdsbutik M 
Bergmansfisk 

Västerbottens län 19,25 Den ultimata julsillen. Får hedersplatsen på julbordet. En symfoni av smaker. 

Kallrökt fisk Guld Kallrökt Rödingfile Norums Fiskrökeri AB Västerbottens län 17 Vackert produkttypiskt hantverk. En svensk klassiker producerad med omtanke och hjärta. 

Varmrökt fisk Guld Rökta strömmingsflundror Saltharsfjärdens fisk och 
rökeri 

Gävleborgs län 18,75 Kärleksfull traditionell produkt med hög hantverksmässig kvalitet. 

Varmrökt fisk Silver Rökt rödingfile Vilhelmina Gårdsbutik M 
Bergmansfisk 

Västerbottens län 18 Vackert innovativt hantverk med gyllene färg och balanserad smak. 

Varmrökt fisk Brons Böckling Saltharsfjärdens fisk och 
rökeri 

Gävleborgs län 16,75 Vackert traditionellt mathantverk med en doft av nytjärad brygga. 

Innovativt 
mathantverk 

Guld Färsk välling VäxtKraft i Jämtland Jämtlands län 18 En produkt som är snäll mot humör och mage för alla åldrar. Väl balanserad smak o doft, rund och fin. 
Traditionella råvaror i en modern vardagsprodukt. 

Innovativt 
mathantverk 

Silver Rödbetstråån Svansele Grönt Västerbottens län 17 Ett framtidsgodis med tydlig och naturlig lakrits/rödbetasmak. Ett hälsosamt alternativ i godispåsen. 

Innovativt 
mathantverk 

Brons Rökt köttkrydda Häljegård Västerbottens län 16,5 Kött i kryddform och dessutom fryst känns innovativt ur miljöhänsyn och som smakupplevelse. Stor smak i 
litet format. 

Blåmögelost Guld Lida Blå Räven & Osten Kalmar län 15,5 En ost som ger mersmak! 

Blåmögelost Silver Hillsand Blå Hillsands Getgård Jämtlands län 14,5 En rustik och symmetrisk ost med krämig konsistens och tydlig blåmögelkaraktär. 

Blåmögelost Brons Rössbo blå Rössbo Övra Gårdsmjeri Kalmar län 13 En fin ost med mycket vacker snittyta. 

Mese Guld Blockmese Stengärde Getgård Jämtlands län 20 Den perfekta mesen. Den är vacker till både färg och form, den har en jämn, slät konsistens  som är lätt att 
hyvla. Den milda smaken är väl balanserad mellan sött och salt och den har en härlig och frisk syrlighet som 
gör den till klassens vinnare. 

Mese Silver Getmese Meåfors Getgård Västernorrlands län 19,5 En mycket fin mese med vacker färg och ett smakligt utseende. Mesen har en rik smak med inslag av 
karamell och med en perfekt balans mellan sött och salt. 



Mese Brons Skärvångens hård  getmese  Skärvångens bymejeri AB Jämtlands län 19 En mycket vacker mörk mese med en välarbetad form och fin yta. Den karamelliserade smaken med norsk" 
karaktär är fulländad med en fin balans mellan sött och salt." 

Mjuk kittost Guld Skärvångens Linus Skärvångens bymejeri AB Jämtlands län 17 Som en patinerad Rembrandttavla svept i gnistrande diamantskrud. En homogen och välarbetad ost ut i 
detaljerna. Här har smaken satts i centrum och fått lov att blomma ut i en perfekt balans mellan blommor, 
nötter och karamell. Vilken ost! 

Mjuk vitmögelost Guld Skärvångens getbrie Skärvångens bymejeri AB Jämtlands län 14,5 En mild och behaglig ost som passar  den ännu inte inbitne getostälskaren. 

Mjuk vitmögelost Silver Forseds Getcamembert Forseds Getgård Västernorrlands län 11,5 En fin ost med bra struktur och stor potential. 

Oljemarinerad 
ost 

Guld Dragonmarinerad getost Åsbergets Gårdsmejeri Jämtlands län 14 En trevligt presenterad getost med fast och fin konsistens och med lagom syra och sälta. Marinaden är fint 
balanserad. Det finns en friskhet i såväl smak som doft som vi verkligen gillar. 

Oljemarinerad 
ost 

Silver Skärvångens 
dragonmarinerade getost 

Skärvångens bymejeri AB Jämtlands län 13 En fin presentation med en frisk, tydlig och god marinad. 

Ostkaka Guld Familjen Carlssons Ostkaka Herrsäter Gård Östergötlands län 17,8 En fantastisk god och fin småländsk ostkaka med bra textur och tydliga ostkorn. 

Ostkaka Silver Forsa Ostkaka - på forsavis Forsa Gårdsmejeri AB Gävleborgs län 16,7 En lyxig och elegant hälsingeostkaka. 

Ostkaka Brons Forsa Ostkaka - traditionell Forsa Gårdsmejeri AB Gävleborgs län 15,9 En fin hälsingeostkaka med tydlig och god mjölksmak. 

Pressad 
ost/hårdost 

Guld Svedjan Gårdsost Svedjan Ost Västerbottens län 16 Ett fint exempel på en traditionell svensk ost. 

Pressad 
ost/hårdost 

Silver Logens Lagrade Högbo Bruk 
Gårdshandelsförening 

Gävleborgs län 14 En fin ost med smörig smak med fyllig karaktär. Fast konsistens med bra smältbarhet. 

Pressad 
ost/hårdost 

Brons Källarlagrad Caprin Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 14  En ost med vacker naturskorpa och intressant rektangulär form. Smaken mild trots sin ålder. 

Smör Guld Gårdssmör Kittelbergets gårdsmejeri Jämtlands län 18,5 Ett smör som smakar som ett riktigt gott smör ska smaka. Rent, fylligt och fräscht. En välgjord, genuin 
hantverksprodukt. 

Syrad ost Guld Garpens Fyrost Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 17,5 Som en guldgul novembermåne lockar denna ost till sig ostkännare som sommarslöa getingar runt ett glas 
kvarglömd blandsaft. Osten är nära nog perfekt till det yttre och till konsistensen. Doften lockar och smaken 
är välbalanserad. 

Syrad ost Silver Neptun Orranäs Gårdsmejeri Blekinge län 15,5 Oj vad vackert rökig denna ost är när man betraktar den - en ögonfröjd med krämig och fin konsistens och en 
doft av en avlägsen sommaräng. Många av oss skulle vilja komma ännu närmare ängen för att smaka mer! 

Syrad ost Brons Vallas bredbara ost Brå- valla Gårdsmejeri Östergötlands län 15 Vackert krämig och homogen bredbar ost med diskret getursprung. 

Vit Caprin Guld Skärvångens Vit Caprin Skärvångens bymejeri AB Jämtlands län 17 Vinnarosten har en karaktärsfull och välbalanserad smak, en fin grynpipighet samt bra yta och form.  Ett 
väldigt fint och omsorgsfullt hantverksarbete.. 

Övrig ost Guld Rökt Fläta Lapplands Sulguni Lapplands Mejeri Västerbottens län 15,5 Som en ukrainsk fläta med gyllengul färg från fiskarns bästa alrökskåp. Denna ost fascinerar oss och lockar till 
öldrickande. Den balanserade sältan och härliga konsistensen utgör ett välkommet östligt tillskott till den 
svenska ostkulturen. 

Övrig ost Silver Caprin Väl-lagrad getost Gide Get HB Västernorrlands län 14,5 En vacker blommande ost med karaktärsfull smak. 

Övrig ost Brons Grill-/och stekost Kalix Ost Norrbottens län 13,5 En stekost i praktiskt utförande. Fettkänslan fyller gommen och skapar mättnad. Sältan är balanserad. 

 

  



 

  

Län Guld Silver Brons 

Blekinge län 1 1 4 

Dalarnas län 0 0 0 

Gotlands län 0 0 0 

Gävleborgs län 3 4 2 

Hallands län 1 0 0 

Jämtlands län 10 4 1 

Jönköpings län 0 0 1 

Kalmar län 2 0 2 

Kronobergs län 0 0 0 

Norrbottens län 0 0 2 

Skåne län 3 1 0 

Stockholms län 1 2 2 

Södermanlands län 2 0 0 

Uppsala län 0 0 0 

Västerbottens län 8 7 4 

Västernorrlands län 3 4 2 

Västra Götalands län 1 4 4 

Örebro län 1 0 1 

Östergötlands län 2 1 1 

Finland 1 0 0 

Norge 1 0 0 

Åland 1 0 0 

 

 


