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På Mack-SM 2016 utses Sveriges 
godaste macka – här är finalisterna
Svenska bageriers och konditoriers stora utbud av brödsorter och innovativa mackrecept 
visar att brödtrenden är här för att stanna. Den 10 november kommer Sveriges godaste 
macka att koras på Mack-SM 2016. Åtta finalister från hela landet kommer att tävla om 
den prestigefyllda vinnartiteln på Sthlm Food & Wine i Stockholm. 

Årets bidrag utmärker mångsidigheten i huvudråvaran - brödet. Finalisterna har tagit fram 

var sitt unikt recept på en lunchmacka som görs på allt från klassiskt vetesurdegsbröd 

och tunnbröd till chialevain och sjögräsbröd. Mackorna är alla skapade med noggrant 

utvalda råvaror som bjuder på intressanta smakkombinationer i såväl bröd som fyllning. 

Limegravad lax, getfeta, rökt hjortstek tillsammans med grönkålsallad, picklade morötter, 

lingon och harsyra är bara några exempel. 

Förutom smaken kommer mackorna att bedömas efter brödet, utseendet,  nytänkande 

och ekonomi. Mackan ska kunna säljas på ett bageri eller konditori. Därför ska både 

produktvalochåtgångvaranogagenomtänkt.Underfinaldagenskadetävlandeskapa 
20 mackor av sitt recept på bara 45 minuter.

Juryn som bedömer mackorna består av Jimmi Eriksson - Årets Kock 2016, Kim Lund - Årets 

Bagare 2016, Johan Blidberg - vinnare Mack-SM 2015, Anna K Sjögren – matskribent och 

kokboksförfattare och Gabriella Strömberg, mackexpert från bagerigrossisten KåKå.

Precis som tidigare år ligger fokus på brödet; som är gott, enkelt, har stora variations-

möjligheter, är nyttigt och har låg klimatpåverkan. I en tid då matkonsumtionen står för 

ungefär 25 procent av vår klimatpåverkan, är mackan ett sätt att äta mer klimatsmart: 

inte bara till frukost utan även, lunch, mellanmål eller middag.

I årets tävling bjuds det på en kombination av intressanta smaker, både när det kommer 

tillbrödetspecifiktochmackansomhelhet.Finalisternahartänktutanförramarnaoch
kvaliteten och kreativiteten på årets bidrag vittnar om ett genuint mack- och brödintresse, 

säger Martin Lundell, vd för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer som 

arrangerar Mack-SM.

DenfinalistsomskaparSverigesgodastemackavinnerförutomäran,ävenentrend
spaningsresa till Chicago tillsammans med bagerigrossisten KåKå. 
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Finalisterna i Mack-SM 2016 är: 
1. Lizzie Dahlén från Bröd & Bakverk, Kungsbacka, tävlar med ” Tågluffarmacka”

2. Ellen Axeborg från Centralbageriet i Huskvarna, tävlar med ”Till skogs”

3. Nina Sandström från Backers Baker, Bollstad, tävlar med ” Skärgårdsbris”

4. Marica Lundberg från Estvalls Bageri & Konditori, Moheda, tävlar med ”Det lilla blå”

5. Tobias Andersson från Ulvö Hotell, Ulvöhamn, tävlar med ”Hemvändare”

6. Lotta Svensson från Bageri Rosetten, Jönköping, tävlar med ”Småland 2.0”

7. Linda Dahlqwist från Bahlsam Living & Café, Åhus, tävlar med ”Vego-Greta”

8. Frida Lundh från Ninas Konditori, Mörrum, tävlar med ”Japan tur & retur”

Högupplösta bilder på finalisternas mackor, recept och mer information:
www.mack-sm.se

För mer information om Mack-SM:
Martin Lundell, vd hos arrangören Sveriges bagare & konditorer 

martin@bageri.se, 0703-64 67 94 

För mer information och intervjuer med finalisterna, vänligen kontakta: 
Nena Javadian, presskontakt Kelly and Pling  

nena.j@kellyandpling.com, 0735-71 14 14 

Om Mack-SM och Sveriges bagare & konditorer  
Tävlingen Mack-SM syftar till att kora Sveriges godaste, nyttigaste och trendigaste lunch- macka. Mack-SM 

arrangeras av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer och sponsor är KåKå. Sveriges bagare & 

konditorer är branschorganisationen för bageri- och konditoribranschen i Sverige och har 450 medlemmar. 


