En prövning för SMaklökarna
I åtta timmar sitter jurymedlemmarna
koncentrerade runt alla borden en
stor matsal. De smakar och smakar.
Till sist koras de främsta mathantverkarna i öppna svenska mäster
skapet.
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å ett stort bord är ostar uppradade. I
en korg lite längre bort doftar bröden.
Kallrökt fisk skivas tunt på en bräda
och vid bordet bredvid har jurymedlemmarna
näsan i vinglas med blåbärssaft.
Hur klarar smaklökarna att rättvist
bedöma 17 ostkakor, som juryn runt
ett av borden? Eller först 15 klassiska
marmelader innan det är dags för 18
matsåser?
– Det går bra, konstaterar
Karin Bergkvist, jurymedlem för första gången.
– Först var det lite svårt innan man hade något att relatera
till. Men vi var helt överens i
gruppen om vilka produkter
som var bäst, även om vi tyckte lite olika om
var och en, säger hon.
KARIN BERGKVIST ÄR till vardags livsmed-

Del två för den här jurygruppen, blindtest av
matsåser. Marcus Persson, Carina Brydling,
Tina Lindberg och Karin Bergkvist ska snart
smaka 18 sorter.
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els- och miljörevisor på HS Certifiering. Hon
bedömde just marmelader och såser i 2017 års
SM i mathantverk. I hennes jurygrupp ingick
även Marcus Persson, ledarskribent på Östersunds-Posten, Tina Lindberg, som odlar och

tidigare förädlade havtorn, och ordföranden,
Carina Brydling, kock och krögare.
De följde strikt protokoll och poängsatte alla
produkter. Mellan varven rensade de munnen
med vatten, neutralt bröd och äppleskivor.
I ÅR BEDÖMDES 500 produkter i drygt 45 olika klasser och undergrupper. Kvalitet och nivå
varierade.
En del fick toppbetyg direkt, andra produkter verkade inte helt färdigutvecklade.
Ibland testar matentreprenörerna sina innovationer genom att skicka in dem till tävlingen. De får feedback direkt.
Seminarierna efteråt, där juryordförandena
går igenom gruppernas bedömningar, är viktigare än själva tävlingen, menar Bodil Cornell,
verksamhetschef på Eldrimner som arrangerar SM i mathantverk.
SKÄRVÅNGENS BYMEJERI TOG hem storslam vid detta SM, det 21:a i ordningen, som
avgjordes i Åre i slutet på oktober. Skärvången
tog hem elva medaljer i olika ostklasser. Några medaljer gick även till mathantverkare i de
nordiska grannländerna. ■
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