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Rösterna	  är	  räknade:	  

Under	  Kastanjen	  har	  Stockholms	  bästa	  semla!	  	  	  
 

Imorgon firas fettisdagen och svenska folket beräknas äta cirka 5 miljoner semlor* under 
denna årets gräddigaste dag. För tredje året i rad har svenska folket använt Arlas 
kampanjsajt www.stansbasta.se för att betygsätta semmelutbudet på Sveriges 
konditorier. Totalt har över 10 000 röster kommit in och idag presenterar vi resultatet. I 
Stockholm finns stans bästa semla på Under Kastanjen**.  
 
– Det känns jätteroligt att få sådan fin uppskattning för det vi gör! Vi bakar våra semlor från 
grunden och använder enbart naturliga råvaror. Receptet kommer faktiskt från bagarens mormor, 
säger Anita Enblom, ägare av Under Kastanjen.  
 
Cirka 4 000 konditorier***, fördelade över 
hela landet, deltar i år i Arlas digitala 
kampanj ”Stans bästa semla”. På 
kampanjsajten finns stadsindelade 
topplistor över de konditorier som har de 
bästa semlorna i respektive stad. 
Topplistorna har röstats fram av svenska 
folket och hittills har över 68 000 
personer besökt sajten där man dessutom 
har möjligheten att bjuda vänner på fika genom funktionen ”semla en vän”. Svenskarna har blivit 
riktiga kännare när det kommer till semlor och intresset för kampanjen har varit stort.  
 
– Det finns många semmelexperter bland det svenska folket och genom vår kampanjsajt har över 
10 000 röster fått komma till tals. Stans bästa semla har därmed den enskilt största semmeljuryn i 
landet. Det ger bra fingervisning om var Sveriges bästa semlor finns, säger Gunilla Blomqvist, 
marknadschef Foodservice, Arla Foods. 
 
Topplista: Stockholms bästa semlor  
1. Under Kastanjen, torget Brända tomten, Gamla Stan  
2. Haga Tårtcompani och Bageri, Torsgatan 75 
3. Brunkebergs Bageri, Dalagatan 9 
4. Sergel Bageriet, Sergelarkaden 16 
 
* Siffror från branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer 



** Resultatet är inhämtat kl. 09:45 måndag den 3 mars 2014. Röstningen fortsätter dock på www.stansbasta.se. Stans 
bästa semla koras utifrån ett rankingsystem där antalet röster vägs samman med det betyg semlan fått, på en skala från 1 
till 5 
*** Tjänsten bygger på adressregister från hitta.se 
 

Kontaktinformation Under Kastanjen: 
Tel. 08-21 50 04  
E-post: info@underkastanjen.se  
 
För mer information, kontakta:  
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige 
Tel: 0704 56 56 46  
E-post: claes.henriksson@arlafoods.com 
 
Gunilla Blomqvist, Marknadschef Foodservice, Arla Foods  
Tel. 08-789 58 04, 070-649 58 04   
E-post: gunilla.blomqvist@arlafoods.com 
 
Eller besök: www.stansbasta.se  
 
Om Arla 
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 000 mjölkbönder i sex 
nordeuropeiska länder. 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 
mejeriprodukter. Mer information om Arla Foods www.arla.se 


