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Fettisdagen 2018: Sveriges bästa semlor utsedda  
 

Vill du veta var du köper stans bästa semla? Lagom till fettisdagen har svenska 
folket röstat fram landets bästa semlor i våra tio största städer. Hela 2408 
konditorier fördelade över hela landet har deltagit i Arlas tävling Stans bästa semla. 
 
 
Att semlan är ett av våra mest älskade bakverk råder 
det inga tvivel om. I en undersökning gjord av YouGov 
på uppdrag av Arla har svenskarna sagt sitt och på 
topplistan över vilka bakverk vi helst köper eller äter på 
konditori hamnar semlan på första plats (20%). Efter 
födelsedagar är fettisdagen också den mest populära 
högtidsdagen att avnjuta ett bakverk på konditori*.  
 
I Arlas digitala kampanj Stans bästa semla har svenska 
folket röstat fram landets bästa semlor i de tio största städerna. Det konditori som fått flest 
röster och blivit högst rankat i respektive stad, samt det konditori som fått flest röster totalt 
sett, är utsedda till vinnare. Omröstningen har pågått sedan 8 januari 2018.  
  
— Att gå på kondis på fettisdagen är en tradition som ligger svenskarna varmt om hjärtat. 
Därför är vi stolta att kunna presentera de konditorier som bakar landets bästa varianter. 
Sveriges största semmeljury, svenska folket, har sagt sitt för sjunde året i rad, säger Inger 
Myresten, marknadschef på Arla Foodservice.  
 
Resultatet av omröstningen på www.stansbasta.se samlas i stadsindelade topplistor över de 
konditorier som har de bästa semlorna i respektive stad**. 
 
Här finns Sveriges bästa semlor***:  
Stockholm: TM Bagarstuga, Centrumvägen 5 ,Västerhaninge. Tel: 08-500 224 00 
Göteborg: Sanna Konditori och Bageri, Fridhemsgatan 39. Tel: 031-12 01 66  
Malmö: Bellevue Konditoriet i Malmö AB, Bellevuevägen 31A. Tel: 040-26 95 80 
Uppsala: Landings Konditori, Kungsängsgatan 5. Tel: 018-13 01 61 
Västerås: Kopparlundens Bageri AB, Kopparlundsvägen 7. Tel: 021-41 47 09 
Örebro: Sveas Terazza, Drottninggatan 45. Tel: 019-611 14 10 
Linköping: Lilla Brödboden, Grindgatan 79. Tel: 013-12 11 60 
Helsingborg: Fika på Berga, Garnisongatan 10. Tel: 042-15 35 20 
Jönköping: Gilberts Konditori AB, Ekhagsringen 2. Tel: 036-17 53 83 
Norrköping: Lottas Konditori & Bageri, Smedjegatan 26. Tel: 011-473 05 00 
Det bageri som fick flest röster totalt sett: Stigs Konditori o. Servicebutik, 
Stationsgatan 4, Gullringen. Tel: 0492-220 42 
 
 



Topplista på bakverk vi helst köper på konditori:  
1. Semlor   
2. Bakelser (t.ex. Napoleon, Budapest, etc.) 
3. Tårta  
4. Bullar (kanel, kardemumma, vanilj etc.) 
5. Biskvier, punschrullar, chokladbollar 
 
Semmelrecept på arla.se  
För de som vill baka sina egna semlor finns massor av recept på www.arla.se. Baka klassiska 
semlor eller testa en nyare variant som lakritssemla, chokladsemla eller semmelwrap.  
 
 
* Om undersökningen 
Konsumentundersökningen är gjord i oktober 2017 av YouGov på uppdrag av Arla och omfattar 2 058 
svenskar. Urvalet är statiskt säkerställt och representativt för Sveriges befolkning. 
** Om tävlingen 
Tävlingen Stans bästa semla har varit aktiv sedan 2012 och semmelälskare över hela landet har sedan 
dess haft chansen att årligen rösta fram sina bästa konditorier. I år har tävlingen uppdaterats och 
bland annat kan de som röstar nu skapa sin egen topplista med sina favorit-konditorier och dela den i 
sociala kanaler.  
*** Resultatet är inhämtat kl. 00.01 tisdag den 13 februari 2018.  
 
 
För mer information, besök www.stansbasta.se eller kontakta:  
Erik Bratthall, presschef Arla Sverige 
Tel nr: 070 - 884 42 90 
E-post : erik.bratthall@arlafoods.com 
 
För höguppplösta bilder, kontakta: 
Filippa Lundqvist, presskontakt Prat PR 
Tel: 073 – 632 14 62 
E-post: filippa.lundqvist@prat.se 
 
Arla – böndernas eget mejeri  
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 650 
mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och 
Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett 
brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av 
ekologiska produkter.  
 
 


