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Jakten på Sveriges bästa landskapsmat 2015
Livsmedelsproducenter i Sverige, passa på att få era
produkter bedömda, kommenterade och kanske, än
mer, berömda!
Hur möter produkterna sina konsumenter?
Förmedlar förpackning, text och presentation den
kvalitet som finns i den goda svenska
landskapsmaten?
I Grythyttan arrangeras, vecka 22, produkturvalet
och bedömningen för landskapsmat från hela landet.
En panel väljer ut produkterna som diplomeras och
ges möjlighet att märkas med landskapsvis,
årtalsbunden Husmansbord®logotyp!

Vad kvalificerar till deltagande?
Det mesta som är livsmedel och finns tillgängligt för
konsument (via dagligvaruhandeln, gårdsbutik,
torgförsäljning mm) och är producerat i Sverige. Vi
vill se på, känna, prova och förstås smaka på vad ni
har. Mat i olika former och förpackningar, råvaror,
sötsaker, ekologiskt, färdigrätter…ja, allt! Produkter
från mathantverkare förstås, men gärna också från
små och stora industrier. Vi letar efter
högkvalitativa, goda och prisvärda livsmedel, som
visar mervärden till den grad att man gärna väljer
dem igen. Husmansbord®, Jakten på Sveriges bästa
landskapsmat, är också en slags talangjakt. Det
kanske finns nyheter eller bortglömda läckerheter
som skulle kunna attrahera en större krets än de når
idag. Vi vill att det ska vara positivt för alla som
deltar, även för de som eventuellt inte får se sin
produkt utvald och upplyft på Husmansbordet.
Därför offentliggör vi enbart de produkter som
diplomeras.

Anmälan!
Anmälningsblankett beställer ni via ett mail till
info@husmansbord.se eller genom att ringa till oss på
070 646 75 77 //Pelle. Deltagandet är helt kostnadsfritt
för den första produkten. Vid fler än 1 anmäld produkt
per företag, faktureras administrativ avgift á 200:+moms per ytterligare produkt. Jakten på Sveriges bästa
landskapsmat sker i samarbete med entusiastiska kollegor
och Husmansbord-vänner.
Sista anmälningsdag 11/5-15
Producenter: De som tilldelas diplom kommer att få ett
e-post meddelande senast den 16/6. Diplomtillkännagivande, sker den 3/7, i ett pressmeddelande
från Husmansbord®Svensk Landskapsmat!
Hedersomnämnanden sker på Stockholmsmässan Mitt
Kök den 5-8 november. Vi bygger dessutom upp en
saluhall på Mitt Kök, där ni kan ställa ut och sälja era
varor. Kontakta oss för mer info.

	
  

Bedömningen
Bedömningen, det vi kallar
mervärdesanalys, baserar sig på
det faktum att upplevelsen är
summan av provandet och de
förväntningar paneldeltagaren
har på produkten. När
förväntningarna vägs mot
brukandet (att prova och
smaka produkten) bedöms
upplevelsen. Vi gör detta
mätbart genom att låta ett
antal paneldeltagare bilda sig
helt egna uppfattningar och
notera dem. Samtliga
deltagande produkters
kommentarer, ”feedback”,
sammanställs av redaktionen
för Husmansbord® och skickas
till respektive producent senast
18/9 2015.
Följ arbetet med Jakten på Sveriges bästa
landskapsmat 2015 på
www.pellesblogg.husmansbord.se
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