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Sandra Lindbom från Västerås  
är vinnare i Mack-SM 2017

Mättande mackor har idag blivit ett självklart alternativ som lunch eller middag. Idag, den 
9 november, tävlade åtta finalister från hela Sverige i Mack-SM 2017 på Sthlm Food & Wine 
i Stockholm. Efter en intensiv finaldag kammade till slut Sandra Lindbom från Västerås hem 
förstaplatsen i årets tävling med mackan Local hero. Mackan var gjord på honungsbröd och 
var toppad med äppelcoleslaw, friterad grönkål och picklade hallon. Bakom tävlingen står 
branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Grattis till vinsten Sandra Lindbom!

Sandra Lindbom kammade hem vinnartiteln med Local hero, med juryns motivering: 

”Mjukt, krämigt, hårt, sött, syrligt och salt i en och samma macka låter som en omöjlighet. 
Årets vinnare har lyckats kombinera en mängd intryck för både smaklökar och ögon till en 
imponerande helhet som får juryn att jubla. Vinnaren i Mack-SM 2017 går från att vara en lokal 
mack-hjälte till att inspirera hela Sverige. Grattis Sandra Lindbom med mackan Local hero!”

– Vilken finaldag vi har haft! Genom sina bidrag visade finalisterna i årets Mack-SM på både stor 
kunskap och ett genuint intresse för vad en trendig macka ska innehålla. Eftersom mackan är var 
fjärde svensks middagsalternativ känns det härligt att just årets finalister får vara med och inspirera 
samt påverka trenderna, säger Martin Lundell, vd för branschorganisationen Sveriges bagare & 
konditorer som arrangerar Mack-SM.

Vinnarmackan Local hero var gjord på honungsbröd och var toppad med äppelcoleslaw, friterad 
grönkål och picklade hallon. Utöver den ärofyllda titeln vinner Sandra Lindbom även 10 000 kr 
som får disponeras fritt i utbildningssyfte.

– Fantastiskt kul och smickrande! Att jag skulle vinna hade jag aldrig vågat hoppas på. Jag var 
nervös att tiden skulle bli svår att hålla, men allt satt som en smäck idag. Jag hade gjort ett eget 
tidsschema, som gjorde det enklare att hinna med allt. Att juryn utsåg Local hero till vinnare, en 
macka med råvaror från lokala hjältar, gör att jag fått ett kvitto på att jag är på rätt spår. Lokalt 
producerade råvaror är vägen att gå helt enkelt, säger Sandra.

Finalen av Mack-SM hölls i år för femtonde året. Under finaldagen hade varje finalist 45 minuter 
på sig att skapa sin macka i 20 stycken exemplar. Allt skapades på plats, förutom brödet som 
finalisterna fick baka i förväg. 

I juryns bedömning av finalisternas mackor såg de särskilt till smaken, utseendet och hur 
nyskapande mackan är. Mackan ska även inspirera branschen och ska kunna säljas på ett 
konditori eller bageri, vilket kräver att både produktval och åtgång måste vara genomtänkt. 
Bakom tävlingen står branchorganisationen Sveriges bagare och konditorer.

Sveriges bagare & konditorer är branschorganisationen för bageri- och konditoribranschen i 
Sverige. Organisationen grundades år 1900 och har sedan dess arbetat för att främja utvecklingen 
av bagerierna och konditorierna i Sverige. Bland verksamheten kan nämnas att organisationen 
arrangerar tävlingarna Årets Konditor, SM Unga Bagare, Årets Företagare, Mack-SM och driver 
Svenska Bagarlandslaget och Svenska Konditorlandslaget. Sveriges bagare & konditorer har  
ca 450 medlemsföretag, som sträcker sig från allt ifrån det lokala bageriet/konditoriet till de  
stora industribagerierna. Organisationen ger även ut tidningen BRÖD. www.bageri.se
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Resultat

Vinnare: Sandra Lindbom från Västerås med mackan Local hero

Andra plats: Maria Nyström från Stockholm med mackan DuraBilly

Tredje plats: Tomas Persson från Norrtälje med mackan Hickory-drömmar

Delad fjärdeplats

Emma Olofsson Persson från Kristianstad med mackan Åhusklämman

Felix Wedman från Nordmaling med mackan Skogstokig

Jeanette Stegman från Helsingborg med mackan Dansk klassiker 2.0

Kajsa Brandt från Jönköping med mackan Beetbox

Erica Andersson från Ystad med mackan Till havs

Juryn som bedömde mackorna var: 

Nina Johansson, Ninas konditori

Frida Lundh, vinnare av Mack-SM 2016 

Ått Padtum Söderström, vinnare av Årets Bagare 2017

Jesper Långström, utbildningsansvarig på Sveriges bagare & konditorer 

Gabriella Strömberg, KåKå

Anna K Sjögren, kostvetare och frilansskribent

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 lunchmacka. 
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. 
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Sandra Lindbom
Kopplarlundens Bageri

”Local hero”

Honungsbröd med  
hasselnötter (2 limpor):
• 228 g rågsurdeg

• 705 g vetemjöl

• 200 g rostade hasselnötter

• 95 g honung

• 12 g salt

• 3 g jäst

• 337 g vatten

Rostade hasselnötter:
• 200 g hasselnötter

Hemslagen majonnäs:
• 8 äggulor

• 4 msk rödvinsvinäger

• 4 msk dijonsenap

• 1 l rapsolja

Äppel-coleslaw:
• 1 liter hemslagen majonnäs 

• 15 äpplen

• 200 g grönkål

Säg hej till Local hero – en macka med mycket grönt  
och med starkt fokus på lokalt producerade råvaror.  
En macka som görs på ett härligt honungsbröd med 
rostade hasselnötter i. Brödet toppas med äppel-
coleslaw, friterad krispig grönkål, picklade hallon och 
blåmögelost. Visst låter det gott? Faktum är att det till  
och med smakar ännu godare. 

Honungsbröd med hasselnötter 

Kör till en elastisk deg och blanda i hasselnötterna (som ska 
rostas, sedan blötläggas kort och sedan rinna av). Jäs i 1,5 
timme. Forma degen till en limpa. Jäs i kyl över natten. Snitta. 
Sätt in brödet på 250 grader. Sänk sedan temperaturen till 
200 grader och grädda i 30–35 minuter.

Rostade hasselnötter

Rosta i ugnen på 200 grader tills dom blir gyllenbruna.  
Ta bort lösa rester av skal. Låt svalna. Grovhacka. 

Hemslagen majonnäs

Blanda äggulor, vinäger och senap i en bunke. Häll i  
oljan i en jämn stråle medan du mixar med mixerstav alt.  
i matberedare. Smaka av med salt.  

Äppel-coleslaw

Skär äpplena i tunna stavar. Skölj och plocka kålen från 
stjälken. Grovhacka grönkålen. Blanda i majonnäsen.  
Salta och peppra efter smak. 
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Sandra Lindbom
Kopplarlundens Bageri

”Local hero”

Friterad grönkål:
• 200 g grönkål

• Rapsolja

Picklade hallon:
• 60 hallon

• 2 dl ättika

• 4 dl socker

• 6 dl vatten

Blåmögelost:
• Wernergårdens Bergslags Blå

Friterad grönkål

Plocka grönkålen från stjälken i grova bitar. Skölj och torka 
noga. Värm oljan till 180 grader. Fritera tills den får en 
mörkgrön färg. Lägg på papper. Strö över salt. 

Picklade hallon

Koka upp ättika, socker och vatten i en kastrull. Ta av 
plattan, låt lagen svalna och tillsätt hallonen. Låt dra i lagen. 

Blåmögelost

Skär i skivor alt. i smula till grova bitar

Montering

• Täck skivan med coleslaw

• Lägg på mögelost i skivor/grova bitar

• Låt hallonen rinna av

• Dekorera med hallon och friterad kål

• Strö över hasselnötter

• Klart


