
 

 
 

Öppna Finländska Mästerskap i Mathantverk 2020 Reso 
14–16 oktober 2020 
 
Tillverkar du livsmedelsprodukter av lokala råvaror, och utan syntetiska 
aromer, konserveringsmedel eller färgämnen? 
 
Vill du få respons på produktens smak och andra egenskaper? Kontrollera 
tävlingsklasserna och regelverket i Öppna Finska Mästerskap i Mathant-
verk 2020 och anmäl din produkt till tävlingen senast 7 oktober 2020!



 

Tävlingsregler  
Tävlingen Öppna FM i Mathantverk 2020 arrangeras den 
14-16 oktober 2020 i Reso i Egentliga Finland. Tävlingen 
arrangeras av Samkommunen för utbildning i Resoreg-
ionen genom projektsamarbetet med Mathantverk i Fin-
land rf, Suomen artesaaniruoka ry. Bedömningen av pro-
dukterna sker i Reso den 15 oktober och prisutdelningen 
arrangeras också den 15 oktober. Under tävlingsdagarna 
arrangeras även annat program som lockar och förenar 
eldsjälar inom mathantverk.  
 

Information och anmälan: artesaaniruoka2020.fi/sv 
 
Genom mathantverket skapas unika produkter med rik 
smak och tydlig identitet, där tillverkningen sker genom 
varsam förädling av främst lokala råvaror. Mathantverket 
bevarar, utvecklar och synliggör lokala matkulturers rike-
dom och kunskap. 
 
Reglerna för Öppna FM i Mathantverk är till stor del sam-
stämmiga med reglerna för SM i Mathantverk i Sverige. 
Skillnader i lokala traditioner samt den allmänna kännedo-
men om begreppet Mathantverk gör ändå att regelverk 
och tävlingsklasser kan utformas på olika sätt. 
 
Föreningen Mathantverk i Finland egens regler för Öppna 
FM i Mathantverk. Föreningen är ansvarig for reglerna och 
att tävlingen hålls. 
 
År 2020 arrangeras Öppna Finländska Mästerskap i Mat-
hantverk för femte gången. Tävlingen är öppen för fin-
ländska, nordiska och baltiska deltagare och alla vänner av 
lokal matkultur och mathantverk hälsas varmt välkomna! 
 
 
SYFTET MED TÄVLINGEN  
Tävlingen ordnas för att göra mathantverket känt och sti-
mulera dess utveckling. Det finns en vilja att skydda och 
bevara begreppet Mathantverk och de värden som be-
greppet står för. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete 
och inspireras att utveckla sitt företag och sina produk-
ter. Konsumenternas medvetenhet ökar med hjälp av 
tävlingen och de vinnande produkterna. Framöver leder 
detta till ett ökat kunnande och till en ökad försäljning.  
Tävlingens syfte är att bevara och utveckla lokala matkul-
turer genom ökad synlighet, kunskap, produktutveckling, 
försäljning och nya arbetstillfällen. 
 
TÄVLINGSREGLER  
Öppna FM i Mathantverk 2020 är öppet för producenter i 
Finland och de övriga nordiska länderna samt Baltikum. 
Förutsättningen är att produkterna förädlas på ett hant-
verksmässigt sätt, baserat på lokala eller inhemska råva-
ror med känt ursprung. Endast produkter tillverkade av 
livsmedelsföretag och som finns till försäljning får tävla. I 
de fall där flera företag medverkar i tillverkningen av 

produkten måste alla steg vara hantverksmässiga och 
produkten ska anmälas av företagen gemensamt.  
 

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög 
kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak 
lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta 
på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är 
att människans hand och kunnande är med i hela pro-
duktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan 
onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ur-
sprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vi-
dareutvecklar metoderna och skapar innovativa produk-
ter.  
 
Ifall någon klass har för få bidrag (mindre än tre bidrag) 
kan tävlingsledningen bestämma om sammanslagning av 
närliggande klasser. Om sammanslagning inte är möjlig 
får produkterna ändå en skriftlig bedömning av juryn 
men inget pris utdelas. Vid behov kan tävlingsledningen 
begränsa antalet tävlingsprodukter i en klass eller dela 
den i två klasser ifall en naturlig delning är möjlig.  
 
Tävlingsbidrag bedöms så som de lämnas in om inte an-
nat anges i klassens definition. I de fall producenten i 
samband med anmälan framför mer specifika önskemål 
kring provsmakningen av produkten kommer dessa att 
förmedlas till juryn som i sin tur avgör om dessa önske-
mål tas i beaktande eller inte.  
 
Alla tävlingsbidrag får en bedömning även om klassen 
skulle utgå som tävlingsklass på grund av för få anmälda 
produkter. Produkter som inte uppfyller tävlingskraven 
eller som inte passar inom ramarna för någon tävlings-
klass kan inte delta.  
 
Tävlande produkter ska uppfylla lagstiftningen i de län-
der där de tillverkas och säljs. 
 
1. LOKALA RÅVAROR 
Huvudsakliga eller karaktärsdanande råvaror skall vara lo-
kala eller inhemska med känt ursprung. Kryddor eller an-
nan smaksättning skall vara naturliga (inga syntetiska aro-
mer eller tillsatser) men kan vara utländska. För ekolo-
giska produkter godkänns utländskt ekologiskt socker. 
 
2. FÖRÄDLING 
Förädlingen skall ske enligt principerna för mathantverk, 
så att det är människans hand och kunnande som styr för-
ädlingsprocessen. Maskiner får användas för att undvika 
kroppsliga förslitningar, men produktens utseende och ka-
raktär skall ha formats av mathantverkarens hand och 
kunnande. Digital teknik kan användas i rökskåp, ugnar 
och motsvarande anläggningar, men en automatiserad 
processlinje är inte mathantverk. Noggrannare gränsdrag-
ningar kan anges skilt för varje tävlingskategori eller -klass. 
 
 



 

3. TILLSATSÄMNEN OCH PROCESSHJÄLPMEDEL 
Den grundläggande policyn är att livsmedelstillsatser inte 
ska användas i hantverksmässig livsmedelsförädling, alltså 
mathantverk. Med tillsatser avser vi främst ämnen som 
tilldelats E-nummer och finns på de nationella livsmedels-
verkens hemsidor (Finland: Ruokavirasto www.ruokavi-
rasto.fi, E-nummerlista), men även andra ämnen som 
vissa enzymer. 
Alla syntetiskt framställda aromer och färger är förbjudna. 
 
Undantag gällande tillsatsämnen och processhjälpme-
del: 
I de fall där vissa tillsatsämnen är tillåtna att användas så 
nämns dessa skilt för varje tävlingskategori eller -klass. Av 
de tillåtna tillsatsämnena är enbart de med naturligt ur-
sprung tillåtna. Den tävlande ska kunna påvisa tillsatsäm-
nets naturliga ursprung. 
 
ANMÄLAN 
Anmälan till FM i Mathantverk görs på adressen ar-
tesaaniruoka2020.fi/sv. Deltagaravgiften är 45 € per täv-
lingsbidrag. Sista anmälningsdag är 7 oktober 2020. Har 
du inte möjligheten att göra anmälan via hemsidan, kon-
takta tävlingsledningen per e-post: fm@mathantver-
karna.fi eller per telefon: Margot Wikström, puh. +358 
(0)40 735 0593 tai Tomi Aho +358 (0)44 705 7461. 
 
Fyll i anmälningsformulärets alla fält. Ju mer information 
du ger om din produkts råvaror, tillverkningsmetod och 
användning desto bättre kan juryn bedöma din produkt! 
 
Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla an-
mälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte 
lämnats in till tävlingen. 
 
Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats. 
 
Kommunikation i samband med tävlingen sker på svenska 
och finska. 
En förteckning över alla deltagande företag kommer att 
publiceras på artesaaniruoka2020.fi/sv två veckor före 
tävlingen. 
 
Bekräftelse på deltagande skickas ut med e-post efter 
sista anmälningsdag och senast två veckor innan täv-
lingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen 
om du inte fått denna bekräftelse. Faktura skickas separat. 
 
INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG 
Tävlingsprodukterna lämnas in vid FM-bordet på Sam-
kommunen för utbildning i Resoregionen (Eeronkuja 3 
Reso) onsdagen den 14 oktober 2020 kl. 13.00 - 20.00. 
Kontakta tävlingsledningen i förväg om denna tid inte fun-
gerar. 
 
Om du inte själv har möjlighet att komma till Reso kan pro-
dukterna levereras till tävlingen på annat sätt. Kontakta i 

så fall tävlingsledningen för leveransadress. Märk kar-
tongen med KYLA om det är kylvaror. Produkterna be-
döms i det skick de anländer. Tänk på möjligheten att 
skicka tävlingsbidrag med någon annan som ska resa till 
tävlingen från din region. 
 
Tre produkter! Tävlingsprodukt och 2 x Utställningspro-
dukt. 
Du lämnar in 3 st. produkter av varje tävlingsbidrag. En 
produkt utan etikett eller märkning (tävlingsprodukt) och 
2 st. komplett med förpackningspåskrifter (för utställ-
ningsprodukterna). 
 
Tävlingsprodukten får inte bära något märke, stansning el-
ler annan indikation på vem som är producent, men ett 
löst exemplar av produktens försäljningsetikett ska följa 
med tävlingsprodukten. Lägg förslagsvis tävlingsproduk-
ten samt originaletiketten löst, tillsammans med den kom-
pletta utställningsprodukten i en plastpåse. Märk plastpå-
sen med tävlingsklassen. 
 
Hela produkter ska lämnas in. Burkar respektive flaskor 
ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket 
små måste flera lämnas in för att bedömning skall kunna 
ske. Mycket stora ostar eller charkprodukter kan inlämnas 
i endast ett exemplar. 
 
Tänk på att tävlingen gäller mathantverk. För att juryn 
skall kunna bedöma mathantverkets kvalitet bör tävlings-
produkten vara hel eller tillräckligt stor. Detta är viktigt för 
att produktens helhetsintryck skall kunna bedömas. En 
alltför liten bit eller en skivad och vakuumförpackad 
charkprodukt eller ost är svår att bedöma som ett mat-
hantverk. 
 
Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja 
produkten vid inlämningen. 
 
Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. 
 
Ni kan även lämna in annat skriftligt marknadsförings-
material om ert företag och era produkter som tävlingsar-
rangören kan använda i marknadsföringssyfte efter täv-
lingen. 
 
Kontakta tävlingsledningen i god tid om ni har frågor som 
rör inlämningen av produkter. Kontaktuppgifter finns 
längst bak i detta dokument. 
 
JURYBEDÖMNINGAR 
Bedömning av produkterna sker torsdagen den 15 okto-
ber 2020, kl. 8.00 - 14.00. 
 
Jurygruppernas medlemmar består av såväl mathant-
verksexperter som lekmän. Varje jurygrupp består av en 
branschkunnig juryordförande samt ytterligare minst tre 
medlemmar och dess beslut kan inte överklagas. 



 

 
Jurygruppernas uppgift är att: 
• Utse pristagare i varje tävlingsklass. Beroende på antalet 

produkter i en klass utses en, två eller tre pristagare. 
Resterande produkter får delad plats. 

• Ge ett skriftligt omdöme om varje tävlingsprodukt. Det 
skriftliga omdömet delges den tävlande i efterhand. 

 
Juryn har rätt att flytta en tävlingsprodukt från en klass till 
en annan om man bedömer att produkten anmälts till fel 
klass. Produkterna bedöms enligt kriterier anpassade för 
varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft, 
smak, helhetsintryck och i den innovativa tävlingsklassen 
innovationsgraden. Smakpoängen värderas högre än 
andra kriterier när två produkter hamnar på samma po-
äng. Om både totalpoäng och smakpoäng är lika höga blir 
det delad placering och nästkommande placering utgår. I 
klassen Innovativt mathantverk värderas innovationsgra-
den lika högt som utseende/konsistens och doft/smak till-
sammans. 
 
Poängsättningen är endast ett stöd vid bedömningen av 
produkterna och varje jurygrupp kan internt bestämma 
hur bedömningen ska gå till. Poängbilden ser olika ut för 
olika klasser och år, och direkta jämförelser mellan klas-
serna är därför inte möjliga. 
 
INNOVATIVT MATHANTVERK 
Inom klassen Innovativt mathantverk kan produkter som 
är innovativa och nyskapande ur någon aspekt tävla. Det 
kan handla om råvaror, förädlingsmetoder, smakkombi-
nationer, användningssätt, produktens presentation (ut-
seende eller förpackning), eller något annat som förnyar 
och förstärker mathantverkets position och utveckling. 
Samma grundregler gäller som för övriga klasser. Vid be-
dömningen väger innovationsgraden tyngst, men även ut-
seende/ konsistens och smak/doft poängsätts. 
Vid anmälan ska den innovativa egenskapen beskrivas. 
 
BEDÖMNINGSRESULTAT 
Alla tävlingsdeltagare får den skriftliga bedömningen 
inom fyra veckor efter tävlingen. 
 
TÄVLINGSKATEGORIER 2020 
MEJERIPRODUKTER 
CHARKUTERIPRODUKTER 
FISKPRODUKTER 
BAGERIPRODUKTER 
BÄR- OCH FRUKTPRODUKTER 
GRÖNSAKS- OCH SVAMPPRODUKTER 
KALLA KRYDD- OCH MATSÅSER 
SNACKS 
NORDISKA DRYCKER UTAN ALKOHOL 
NORDISKA DRYCKER ALKOHOLHALTIGA 
INNOVATIVT MATHANTVERK 
 
 

 

Tävlingsrådets kontaktuppgifter: 

 
E-post: fm@mathantverkarna.fi 

 

 

Tomi Aho 

Mobil +358 (0)44 705 7461 

 

Sari Buss 

Mobil +358 (0)40 535 6626 
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