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SM i Mathantverk till Västra Götaland  
Svenska mästerskapen i Mathantverk 2023 kommer att avgöras på Åhaga i Borås 
den 17–19 oktober. 

 
Flera områden i Sverige visade intresse för att få tävlingen förlagd till sina län, Eldrimner har efter noggrant övervägande valt 
att lägga tävlingen på Åhaga, Borås och Västra Götaland. 
–Det var många år sedan Eldrimner arrangerade tävlingen i den här delen av landet så det känns roligt att vara tillbaka i 
Västsverige, säger Aleksandra Ahlgren från Eldrimner som är tävlingsledare för SM i Mathantverk. 
 
Tuff tid för många mathantverkare. 
– Backa mathantverket! Det är viktigare än någonsin att konsumenter fortsätter att handla mathantverk. Tävlingen är ett 
tillfälle för producenterna att dels mötas och utbyta erfarenheter, dels att förfina sina produkter och få ut dem på nya 
marknader. De här företagen behövs, mathantverket är en bransch som är helt central för att vi ska ha en stark och 
tålig livsmedelsförsörjning i Sverige, poängterar Aleksandra Ahlgren.  
  
–Vi är glada för att den här viktiga mötesplatsen förläggs till Västra Götaland. Vi har många företag som arbetar med 
mathantverk och som är viktiga både för utvecklingen inom livsmedel och för besöksnäringen runt om i hela regionen. 
Tillsammans med länsstyrelsen har Västra Götalandsregionen satsat under många år på Lokalproducerat i Väst som är ett 
viktigt resurscentrum för dessa företag, säger Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen. 
  
–Att årets SM i Mathantverk och Särimner hamnar i Borås befäster ytterligare Västsveriges starka nationella position som en 
matdestination att räkna med. Det känns kul att kunna lyfta fram Sjuhäradsbygden och alla duktiga lokala producenter som är 
verksamma här. De får ett bra tillfälle att visa upp sina produkter för både branschkollegor och konsumenter, vilket känns 
väldigt kul, säger Jill Axelsson Pabst, projektledare matturism, Turistrådet Västsverige.  

 

Tävlingen är ett så kallat öppet SM vilket innebär att mathantverksföretag från hela Norden kan tävla med sina produkter. Runt 
500 bidrag beräknas delta i tävlingen som brukar bestå av uppemot i 50 olika klasser indelade i kategorierna mejeri, bageri, 
charkuteri, jästa drycker, fiskförädling samt bär-, frukt- och grönsaksförädling. 

 
Åhaga är ett tidigare lokstall som utvecklats till en spännande plats för att främja och stödja kulturlivet i Borås och Sjuhärad. I 
oktober i år blir Åhaga även en mötesplats för mathantverket.  
 
–Vi är stolta att Eldrimner valt att förlägga 2023 års SM i Mathantverk och Särimner i Västra Götaland och utsett Borås som 
plats. Genom samverkan med andra organisationer och producenter kommer vi verka för ett fantastiskt arrangemang där 

mathantverkare och deras kvalitativa produkter kommer stå i fokus. För Lokalproducerat i Väst kommer detta vara en av de 
absoluta höjdpunkterna på året och en stor möjlighet att visa den bredd av mathantverkare som finns, inte bara i Västra 

Götalandsregionen utan i hela Sverige, säger Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst. 

SM i Mathantverk organiseras av Eldrimner, detta år i samarbete med Lokalproducerat i Väst och Turistrådet i Västsverige. SM 
i Mathantverk anordnas i samband med mathantverkarnas idé- och kunskapsdagar, Særimner. Anmälan till tävlingen öppnar i 
början av sommaren. Information och programpunkter kommer att publiceras löpande på eldrimner.com under våren. 
 

För mer information kontakta: 

Aleksandra Ahlgren, tävlingsledare SM i Mathantverk, Eldrimner 010-225 33 57, aleksandra@eldrimner.com  
Marcus Nyström, VD Lokalproducerat i Väst, 070515582, Marcus@lpiv.se 

 

Mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram. Det är en varsam förädling av i huvudsak lokala råvaror 
och i liten skala. Detta ger produkter utan onödiga tillsatser och som går att spåra till sitt ursprung. Kännetecknet för mathantverk är att människohanden är 
närvarande genom hela produktionskedjan. Mathantverk lyfter fram och utvecklar traditionella produkter för konsumenten av idag.  
Eldrimner är nationellt resurscentrum för mathantverk. Eldrimner förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige, i starten såväl 
som i utvecklingen av företaget. Eldrimner hjälper företagare genom rådgivning, kurser, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte. Hos oss är 
företagarna med och formar verksamheten.  

SM i Mathantverk är en produkttävling öppen för mathantverksproducenter från Sverige och övriga Norden. Arrangör för tävlingen är Eldrimner som anordnat 
tävlingen årligen sedan 1996. Tävlingen har som syfte att stötta och inspirera mathantverkare i sin produktutveckling samt att öka kännedomen om och 
efterfrågan på mathantverk. Tävlingsbidragen bedöms av en jury bestående av såväl lekmän som experter inom respektive kategori. Bland juryns experter finns 
bland andra bagaren Sébastien Boudet, kockarna Carina och Ulrika Brydling, kocken och skribenten Jens Linder samt Eldrimners internationella experter.   
Særimner är mathantverkarnas idé- och kunskapsdagar och ett evenemang som Eldrimner arrangerar vartannat år, med seminarium och aktiviteter av 
mathantverkare för mathantverkare. 
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