Vinnarlista 2015
Klass

Placering

Produkt

Företag

Län

Poäng

Diplomtext

Hårt bröd

Guld

Råg the Kasbah surdegsknäcke

The Fertile Crescent

Jämtlands län

14,25

Ett härligt sprött rågknäcke med tydlig syra. Ett genomgående attraktivt bröd
som säger, köp mig!

Hårt bröd

Silver

Barkbröd

Barkbrödsbagarn

Västerbottens län

13,75

Skogsknäcket har egen karaktär. Frisk vågad kryddning som landar i
gommen.

Hårt bröd

Brons

Skedvi Bröd Originalet

Skedvi Bröd AB

Dalarnas län

13,5

Ett hantverksmässigt välgräddat spisbröd, lika vackert som välsmakande!

Korvbröd

Guld

Surdegskorvbröd

Gunnebo Slott och Trädgårdar

Västra Götalands län 13,5

Ett fluffigt glänsande korvbröd med en syra som enkelt matchar en
välkryddad korv.

Mjukt tunnbröd

Guld

Mjukt Tunnbröd

Vikenbo Mathantverk

Jämtlands län

14,7

Klassiskt och neutralt, stort vackert och användbart.

Mjukt tunnbröd

Silver

Tallmons tunnbröd, mjukt

Tallmons Tunnbröd

Jämtlands län

14,5

Fin färg och välgräddat tunnbröd med neutral smak.

Rågsurdegsbröd
(enbart surdeg)

Guld

Rågbröd med russin/fikon

Lottas Bak&Form, surdegsbageri

Västra Götalands län 18

Karaktärsfullt bröd med snygg design. Perfekt fermentering som ger ett
lättuggat och aromatiskt gott bröd.

Rågsurdegsbröd
(enbart surdeg)

Silver

Dalbykavring

Kungsgårds Stenugnsbageri

Skåne län

17,25

Karaktärsfullt utseende, tuggvänligt med en balanserad sötma med djup
eftersmak.

Rågsurdegsbröd
(enbart surdeg)

Brons

LOKAL Närkeråg

LOKAL Ekologiskt Surdegsbröd

Örebro län

16,5

Det perfekta gå-bort-brödet med sin vackra perfekta aptitretande design.

Rågsurdegsbröd
(även jäst)

Guld

Åsbygdsbröd

Jämtländska MATSALEN

Jämtlands län

13,25

Ett saftigt sötsyrligt familjebröd i gränslandet mellan rågbröd & limpa.
Smaken möter de flesta pålägg.

Vetesurdegsbröd
(enbart surdeg)

Guld

LOKAL Algot

LOKAL Ekologiskt Surdegsbröd

Örebro län

18,2

Fantastiskt gott och vackert bröd i all sin enkelhet. Passar till allt, alla dagar i
veckan. Solklar vinnare.

Vetesurdegsbröd
(enbart surdeg)

Silver

Södersvik

Rådmansö Bageributik AB

Stockholms län

16,1

Mycket gott bröd, inget tar över, bra balans. Bra luftighet och textur. Mustiga
smaker. Fin form.

Vetesurdegsbröd
(enbart surdeg)

Brons

Syrlig Emmer

Cum pane ekologisk bakverkstad

Västra Götalands län 15,5

Krävs hög kunskapsnivå för att få fram detta bröd! Brödpassion genomsyrar
detta svårbakade bröd.

Chutney

Guld

Stenvide Chutney

Stenvide Mathantverk

Kalmar län

16,5

God het chutney med chunkiga bitar!

Chutney

Silver

Chili & Rabarber Chutney

Överstekvarn Chili Gotland AB

Gotlands län

14

Snygg chutney med sting!

Chutney

Brons

Arabusta lingonchutney

Arabusta / Kaffebruket HB

Jönköpings län

13

Vacker chutney med fina bitar!

Dessertsås

Guld

Gourmetsås hallon

Hallongården

Skåne län

14,5

Vacker, smakrik, glödande och tydlig!

Dessertsås

Silver

Guldbyns Svartvinbärsirap

Guldbyns

Jämtlands län

14

Generös, kraftig och användbar!

Dessertsås

Brons

Sajrup (En fin sirap tillverkad
på Österlen)

ConCoct Fabrique

Skåne län

12

Mogna smaker, kryddor och vanilj i en bra kombination!

Glögg

Guld

Blåbärsglögg

Mitt Skafferi

Västernorrlands län

16,25

Blåbär är årets guld. Med en bra och tydlig glöggkryddning och höga smaker
är denna lika god kall som varm.

Glögg

Silver

Fredrikssons Juleglögg

Fredrikssons Smakhantverk
Öland AB

Kalmar län

16

Bra glöggkaraktär med god och lång eftersmak!

Klassisk
marmelad

Guld

Hjortronmarmelad,

Jokkmokksbär

Norrbottens län

16

En ljuvlig marmelad med tveklös smak av hjortron. En vacker färg med en len
konsistens. Väldigt bra balans.

Klassisk
marmelad

Silver

Krusbärsmarmelad

Hallongården

Skåne län

16

Marmelad med en suverän krusbärskänsla och inbjudande färg, smak och
konsistens.

Klassisk
marmelad

Brons

Hjortronmarmelad från Loos

Lotta-Boden

Gävleborgs län

15,75

En riktigt fin marmelad näst intill perfekt i konsistens och smak.

Klassisk sylt

Guld

Hjortronsylt från Loos

Lotta-Boden

Gävleborgs län

16,5

Vacker, harmonisk och bärig:Fjällets guld på burk!

Klassisk sylt

Silver

Rödvinbär & Rödlök

TuaCultura

Västra Götalands län 15,5

Sylt som överraskar med ett brett användningsområde.

Kryddad
marmelad

Guld

Guldbyns rabarber &
jordgubbsmarmelad med
vaniljsyltade citronskal

Guldbyns

Jämtlands län

En fulländad marmelad med vackert utseende. Varje ingrediens är tydlig och
lyfter varandra. Marmeladen avslöjar ett skickligt hantverk och tydlig känsla
för råvarorna.

Kryddad
marmelad

Silver

Bigarråer & krusbär

Resville Mathantverk

Västra Götalands län 13,5

En mycket genomtänkt och smart marmelad, här finns en tanke bakom
hantverket. Oerhört skickligt! En framtida vinnare.

Kryddad
marmelad

Brons

Delikatessmarmelad Rabarber
& Punsch

Biprinsessan HB

Östergötlands län

13

God, välbalanserad marmelad. Rabarbern och punchen i god harmoni.

Matsås

Guld

Salmbärs ketchup

Lillåkre Present & Bröd AB

Gotlands län

17,75

Mycket god med finstämd syrlighet och smak av salmbär. En smakvinnare!

Matsås

Silver

Blåbärsketchup

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

16,75

Härligt smakrik sås med bra balans och många användningsområden.

Matsås

Brons

Guldbyns Lingonketchup

Guldbyns

Jämtlands län

16,75

Bra balans mellan syra/sötma och vi gillar särskilt den lingonkärva
avslutningen. God!

Saft

Guld

Jordgubbssaft

Fruemöllans Bär

Skåne län

16

En klar och vacker färg, med en ljuvlig doft av solvarma jordgubbar. Vi kastas
alla tillbaka till ljuva minnen från barndomen.

Saft

Guld

Fläderblomssaft

Tackork bär & grönsaker

Finland

16

Briljant klarhet, en underbar fläderblomsdoft och en perfekt balans i smaken.
En dryck som tilltalar hela familjen.

Övrig dryck

Guld

Svart vinbärsnektar

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

17,5

Lysande vacker färg och en doft av svartvinbärsskörden. En palett av smaker,
igenkännbara och trygga samtidigt som drycken är uppfriskande och
naturlig.

Övrig dryck

Silver

Äpple på flaska

Bredängs Ciderbryggeri

Blekinge län

16

Som ett äppelträd i höstskrud. Stor och aromatisk doft. Perfekt smak och
balans.

Övrig dryck

Brons

Blåbärsnektar

Vallgårdens Bär

Jämtlands län

15,5

Som en skogstjärn fylld med vinrött vatten. Enastående doft av blåbär. Len
och smakrik i munnen.

Färskkorv

Guld

Parmesankorv

Korvhantverk

Stockholms län

18,75

Här är en korvmakare som kan sin sak! Korven känns lyxig och exklusiv med
en spännande ostsmak.

Färskkorv

Silver

Bommarsundskorv

Smakverket Ab

Åland

18

Underbart saftig, krämig, god och härlig korv. Korv med många
användningsområden vi kan tänka oss allt från fine dining till korv med bröd.

Färskkorv

Brons

Färskkorv med smak av
spiskummin

Skogsjö Gård

Finland

16,75

Liten fin korv med bra smakbalans i kryddningen. Bra hantverk som gör juryn
lycklig.

Lufttorkad korv

Guld

Fänkålsalami

Korvhantverk

Stockholms län

17,5

Fantastiskt hantverk som ses redan på utseendet. En produkt som håller
internationellt. Härlig och ärlig köttsmak. Ytterst vällyckad. Som att vara på
semester och njuta...””

19

Lufttorkad korv

Silver

Bisonkorv, kallrökt & lufttorkad

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län 16,5

Vällyckad hantverksmässig process! Tydlig köttdoft, tydlig smak av bison;
djup och mörk köttsmak.

Lufttorkad korv

Brons

Bjärhussalami

Bjärhus Gårdsbutik hb

Skåne län

15,5

Bra hantverk med smak och doft perfekt balanserat! Som en bra svensk
medwurst.

Lufttorkat kött

Guld

Lufttorkad skinka

Millert & Dahlén kött, vilt, chark
AB

Södermanlands län

17

Bästa smaken i klassen! Bra smak och fantastisk konsistens.

Lufttorkat kött

Silver

Lufttorkad Kycklingbröst

Ockelbo Kyckling AB

Gävleborgs län

16

Ovanlig och ny!

Lufttorkat kött

Brons

Diléns Coppa

Diléns Saluhall

Gävleborgs län

16

Vackert utseende, lyckad konsistens och angenäm smak!

Pastej/Paté/
Leverkorv

Guld

Mor Alice pastej

Gårdsbutik Thuresson

Hallands län

14,5

En traditionell leverpastej, med god tydlig balanserad smak som påminner
om svunna tider!

Pastej/Paté/
Leverkorv

Silver

Älgkalvpastej med
trattkantareller

Lilla Spännefalla

Västra Götalands län 14

En god och smakfull vardagspastej med bra viltsmak. Krämig och gräddig
med perfekt konsistens.

Sylta och
blodprodukter

Guld

Pressylta

Högbo gårdshandels förening

Gävleborgs län

17,5

Ett mästerverk, en fantastisk sylta! Mycket bra innovativt hantverk, tydliga
och rena smaker. En värdig vinnare i sin klass.

Värmebehandlad
korv

Guld

Jubileumskorv

Gårdsbutik Thuresson

Hallands län

18

Ingredienserna håller vad de lovar. Ger en god känsla i munnen. Går att äta
både varm och kall.

Värmebehandlad
korv

Silver

Herselpølse med chili

Hersel Gaard Ans

Norge

17

Fint hantverk. Välgjord och smakfull.

Värmebehandlad
korv

Brons

Hans Heta Forbondekorv

Hans Dalakorv

Dalarnas län

16

Fast och fin, välkryddad och balanserad korv.

Värmebehandlad
korv

Brons

Håvs isterband.

Håvs lamm & delikatess

Västra Götalands län 16

Nära en klassiker med god balans och syra.

Värmebehandlat
kött

Guld

Varmrökt fläskrulle

KG Rök & Chark

Jämtlands län

20

Jättetrevlig! Bra balans mellan kött och kryddor. Ger en känsla av mormor
samtidigt som den är modern. Folk borde äta mer bra rullsylta!

Värmebehandlat
kött

Silver

Varmrökt sidfläsk

M BERGMANS FISK AB

Västerbottens län

19,75

Gott hantverk att få till en så bra konsistens. Himmelskt god smak! En helt
unik produkt!

Fiskfärsprodukter

Guld

Fisk pathe

M BERGMANS FISK AB

Västerbottens län

14,625

Välgjord produkt med fin textur och len konsistens. Fint samspel mellan
huvudråvara och kryddor. Härlig retrorätt i ny tappning.

Gravad fisk

Guld

Citrongravad lax

M BERGMANS FISK AB

Västerbottens län

16,625

Vacker handarbetad produkt med perfekt balans mellan salt och sött. Friskt
inslag av citrus och peppar och därtill en skön fasthet som ändå smälter i
munnen. Produkt där tradition möter nytänk.

Kallrökt fisk

Guld

Souvas lax

M BERGMANS FISK AB

Västerbottens län

16

Supertrevlig klassisk kallrökt lax med en touch av vitpeppar och med vacker
färg. Utmärkt hantverk med välbalanserad smak och saftighet som ger
produkttypisk skivig konsistens. Producerad med hjärta och hjärna.

Varmrökt fisk

Guld

Hel varmrökt Regnbåge

Ställbergs Rökeri

Örebro län

16,375

Traditionellt hantverk med finstämd rökighet och perfekt sälta. Mjäll och
elegant konsistens. Saftig med naturlig fisksmak.

Varmrökt fisk

Silver

Varmrökt regnbåge

Björn Lindberg Raggarö lax

Uppsala län

16,125

Fiskråvara varsamt hanterad med kunskap och fingertoppskänsla. Har en
elegant rökighet och sötma som dröjer sig kvar på ett angenämt sätt. En
perfekt balans mellan råvara och förädling.

Blåmögelost

Guld

Gruvstugans blå

Högbo gårdshandels förening

Gävleborgs län

15

I ett rustikt yttre finner vi en ost som är välbalanserad, mild och smakrik.

Blåmögelost

Silver

Hyby Blå

Soldattorpets Mejeri

Skåne län

14,5

Ett snyggt kraftpaket

Blåmögelost

Brons

Rustik

Svedjan Ost

Västerbottens län

14

En ost i originell form och många goda smaker som dröjer sig kvar.

Mese

Guld

Blockmese

Stengärde Getgård

Jämtlands län

17

En smörigt mild och lätthyvlad blockmese med välbalanserad mix av sötma,
kola och get.

Mjuk kittost

Guld

Skärvångens Linus

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

16,625

En välbalanserad värdig vinnare i stenhård klass. Gräddig, fruktig, fyllig och
med lång fin eftersmak.

Mjuk kittost

Silver

Skärvångens Rosa-lina

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

15,625

Kraftfull mjuk kittost med sting- krämigt, fyllig med rik bred smak.

Mjuk vitmögelost

Guld

Skärvångens små getbrie

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

16,5

Unga rena och fina getsmaker. Härlig doft och ett rustikt utseende gör denna
ost till en värdig vinnare!

Mjuk vitmögelost

Silver

Skärvångens små kobrie

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

16

En bra produkt med välbalanserad sälta och tydlig smak och doft av
champinjon.

Mjuk vitmögelost

Brons

Västfjället

Tivarsgårds mejeri

Jämtlands län

15

Oerhört rik smak, vacker att titta på samt en härlig konsistens. En vinnare på
ostbrickan!

Oljemarinerad ost Guld

Fåra

Rössbo Övra Gårdsmejeri

Kalmar län

15

Den bästa osten! Balanserade smaker, tydlig sälta och syra. Krämig och härlig
konsistens. Less is more”.”

Oljemarinerad ost Silver

Salladsost

Kittelbergets Gårdsmejeri

Jämtlands län

15

Mycket bra marinad, med trevliga ingredienser. En vacker inläggning av en
bra ost.

Oljemarinerad ost Brons

Kålbergets salladsost

Kålberget

Jämtlands län

11

En bra ost med hög sälta. Smakrik och djärv kryddning. Gott tillsammans
med öl.

Ostkaka

Guld

Hälsinge ostkaka

Föne ostkakeri

Gävleborgs län

14

Balanserad sötma, ostig” i smak och konsistens. Nära nog en perfekt
Hälsingeostkaka.”

Ostkaka

Silver

Familjen Carlssons Ostkaka

Herrsäter Gård

Östergötlands län

13,5

En karaktäristisk smålandsostkaka: tillgänglig, rustik och smakrik.

Pressad ost/
hårdost

Guld

Svedjan Gårdsost

Svedjan Ost

Västerbottens län

16,5

En underbart vacker ost som en spräckligt blommande ljunghed och ett
vackert smörgult inre. En ost som doftar som en sommaräng och smakar som
maräng med krispiga kristaller och en rund, värdigt gräddig smak som målar
upp ett moget ostporträtt.

Pressad ost/
hårdost

Silver

Nyfjällan

Åsbergets gårdsmejeri

Jämtlands län

16

En guldorange hösthyllning. En ost som överraskar med en varm, lätt syrlig
doft och en rik arom med lång eftersmak.

Smör

Guld

Getsmör

Kålberget

Jämtlands län

15,5

En genomarbetad kulinarisk fulträff som ger både getsmak och mersmak.

Syrad ost

Guld

Öländsk Spiteost

Hagelstads Gårdsmejeri GO AT
Group AB

Kalmar län

18

En busig ost med ljuvt innehåll och försvinnande god!

Syrad ost

Silver

Herta

Halltorps mejeri

Västra Götalands län 17

Tilltalande utseende, härligt krämigt och välbalanserad smak.

Syrad ost

Brons

Garpens Fyrost

Orranäs Gårdsmejeri

Blekinge län

15,5

Mycket bra getost med karakteristisk smak.

Vit Caprin

Guld

Skärvångens Vit Caprin

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

18

Trevlig karaktärsfull ost med mild getdoft och -smak, och ett attraktivt
utseende, som sammantaget visar på ett gott handlag.

Övrig ost

Guld

Skärvångens Randie

Skärvångens bymejeri AB

Jämtlands län

15

En vackert vit ost som ett fluffigt lättbetongblock täckt i nysnö.

Övrig ost

Silver

Rössbos grillost

Rössbo Övra Gårdsmejeri

Kalmar län

14,5

Blågrönfärgad stekost med fin smakbalans och gott tuggmotstånd. En
bubblare bland fåren.

Övrig ost

Brons

Källarlagrad Getost

Stengärde Getgård

Jämtlands län

14,5

En vacker ost med blommande yta som en reminessens av månader i en
åldrad jordkällare.

Innovativt
mathantverk

Guld

Fjällsjökorv

M BERGMANS FISK AB

Västerbottens län

16,75

En delikat och annorlunda korv som passar till allt från cocktailfest till
vardagssmörgåsen. Att byta det traditionella köttet mot gädda är innovativt
och nytänkande.

Innovativt
mathantverk

Silver

Ådalens Blå Pärla

Kvarnå Trädgård

Västernorrlands län

16,5

Härlig och användbar. Gjord från grunden och tillsammans med den tydliga
nordisk smaken gör det den till en riktig kvalitetsprodukt.

Innovativt
mathantverk

Brons

Kantarelldip

Ekekulls Produkter

Jönköpings län

16,5

Härlig kantarellsmak på riktigt. Användbar och efterlängtad produkt. Skogen
känns närvarande.

