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FM i mathantverk 2020 vinnarna är utsända 
Vinnarna känner sin råvara och smaken är i fokus 

Under den här veckan i FM i mathantverk 2020 har deltagit 66 företag från hela Finland med 134 produkter i 10 
kategorier. Vinnarna är både innovativa och har hög kvalitet. 

Margot Wikström som var ordförande i kategorin bär- och fruktprodukter, säger, att hon kände igen produkter som deltog 
också ifjol. ”Företagarna har noterad bedömningen och förbättrat sina produkter. Det har använts mycket kryddor och 
råvarornas mångfald. I syltklassen var klassiska sylterna i minoritet och det var med flera innovativa produkter. 
Blåbärssommar-sylten, som vann i klassen sylt, var helt enkelt perfekt! Tillverkaren härskar verkligen galant sin råvara och 
produktionstekniken.” 

”Också i kategorin köttprodukter deltog månsidigt olika produkter och lösningarna. Till exempel ren hade använts både i 
kebab och vorschmack! Också i den här kategorin hade man funterad mycket på kryddning, men guld fick produkt som var 
mycket enkel och litade på råvarans egen smak”, säger Leena Pölkki från Jyväskylä yrkeshögskolan. Hon var odrförande i 
kategorin köttprodukter.  Också Jonas Harald, ordförande i kategorin fiskprodukter, är glad över högklassiga produkter och 
mångfalden i vildfiskprodukter.  

”Vi har fått respons, att vi har väldigt stränga regler i tävlingen, men för att kunna tävla, produkten måste fyllats stränga 
kriterier, säger Mathantverk i Finland rf ordförande Eija Lamsijärvi. ”Till exempel Kotileipomo Kipakka från Kotka hade 
anmält tre produkter i  tre olika klasser och resultat blev två guld och en silver. Det betyder att bageriet kan sin sak.” 

Listan på vinnarprodukterna hittar du på torsdagen den 15.10.2020 kl 23 www.artesaaniruoka2020.fi ”Vinnargalan 
ordnas i Nådendal på torsdag kvällen. Vinnarutställningen finns också på fredagen i Rasekos utrymme Eeronkuja 3 vid 
Närmatsmarknaden”, säger direktör för tävlingen Tomi Aho från Raseko. ”Det lönar sig att komma på Närmatsmarknaden 
där der finns många lokala småskaliga producenter. Vi följer myndigheternas rekommendationer med covid-19. De flesta 
försäljningsplatserna är utomhus med bra utrymme. Vi önskar att också publiken använder ansiktsmasker. Marknaden är 
en bra möjlighet att bekanta sig med närmat och mathantverk.” 

Nästa FM i mathantverk ordnas på Åland 18. – 20.3.2021. 

Mer information ger: 

- Mathantverk i Finland rf ordförande Eija Lamsijärvi, tfn 040 056 6739, sm@ruoka-artesaanit.fi 
- Tävlingsledare, utvecklingsexpert Tomi Aho, tfn 044 705 7461, tomi.aho@raseko.fi 
 

Mathantverk tillverkas med förädlings- och förvaringsmetoder som respekterar traditioner. Centrala drag är att människans hand och 
kunnande är med i hela produktionskedjan, lokala eller åtminstone inhemska råvaror med känt ursprung samt att produkterna inte 
innehåller konserveringsmedel, färgämnen eller tillsatsämnen. 

Tävlingen Mathantverk FM 2021 ordnas på Åland 18. – 20.3.2021. Tävlingsarrangörer är Högskolan på Åland i samarbete med 
Mathantverk i Finland rf. www.mathantverkfm.fi 
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