
Vem kan tävla? Kockar/kallskänkor/mat-
kreatörer från offentlig och privat sektor är alla 
lika välkomna att ställa upp. Du ska vara verk-
sam i Gävleborgs län. 
Beskrivning av tävlingen i sin helhet, 
se nästa sida. 

Vinnaren får ära, berömmelse, diplom och 
det första samlade verket om Sveriges tunn-
brödskultur: “Tunnbrödet – En läcker historia.“
Boken utgiven 2019 av Tunnbrödsakademin.

Anmälan / Inlämning av recept: 
Skickas in digitalt senast 25 april  till 
linda@matvarden.se 
Döp ditt mail till: 
Anmälan Årets Tunnbrödsmacka. 

 

Tunnbrödsexperter i juryn: 
Ella Nilsson, en av Sveriges första tv-kockar, 
matambassadör för Västerbotten, hedersdoktor 
vid Umeå universitet samt ledamot av Tunn-
brödsakademin.
Anki Berg, Författare av den prisbelönta boken: 
Tunnbröd - en läcker historia. Projektledare för 
nätverk för tunnbrödsbagare samt ledamot av 
Tunnbrödsakademin. 
Nik Märak, Utbildningsledare hos Eldrimner, 
erfaren bakstra som bakar tunnbröd på Skansen 
och är lärare inom Bageri och konditori.
Lennart Wilhelmsson, Restauranglärare som 
har mångårig erfarenhet med juryarbete för 
restaurangkök.

Välkommen att tävla med den bästa Tunnbrödsmackan 
Den nya tävlingen Årets Tunnbrödsmacka genomförs för att stärka samarbeten mellan producenter,  

kockar, kallskänkor, bagare och matkreatörer. Vi vill att fler ska koppla ihop tunnbrödet med Gävleborgs 
lokala skafferi. Tunnbrödet är en del av vårt matarv som vi vill att fler ska upptäcka och 

använda, både som smörgåsar och i maträtter. Vi hoppas att med detta få se mer tunnbröd på både 
caféer och restauranger.
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Finaldag den 9 maj under Tunnbrödets dag, Långhed, Alfta.



Tävlingens tågordning:

1. Komponera en tunnbrödsmacka med valfritt tunnbröd där fyllningen /pålägget 
består av råvaror från länet (i första hand, och i möjligaste mån) och med tydlig 
koppling till hållbarhet utifrån ett #ingesläng motiv. Fotografera din macka, beskriv
den i ord och skriv ner receptet på fyllningen i receptmallen. Notera att receptet ska 
vara beräknat för fyra personer. Skicka in bild, text och receptmall senast 25 april. 

2. När du komponerar din macka kan du använda vilket tunnbröd du vill. Kommer 
din tunnbrödsmacka till final kommer den att skapas av kockar på plats i Långheds 
bygdegård på finaldagen och läggas ihop med ett bröd som bakas på plats i bagar-
stugan och består av vetemjöl, rågsikt, graham, mjölk, smör, sirap, socker, salt och 
hjorthornssalt. Det kan enklast beskrivas som ett neutralt, ljust, mjukt tunnbröd.

3. Av alla inkomna bidrag väljer en jury ut sex recept som går till final. 
Besked om ditt bidrag går vidare får du senast torsdagen den 1 maj.

4. Finalen går av stapeln lördagen den 9 maj under Tunnbrödets dag som firas på 
Tunnbrödsfestivalen i Långhed. Ditt bidrag läggs då ihop av kockar på plats. 

5. Vem får tävla? Kockar och kallskänkor från offentlig och privat sektor är välkomna 
att ställa upp. Du ska vara verksam i Gävleborgs län.

6. Bedömning: Rätterna bedöms av två jurygrupper enligt följande kriterier: 
Smak 0–25 
Lokala råvaror 0–25 
Presentation 0–25

7. Anmälan: Skicka in ditt bidrag digitalt senast 25 april 
till linda@matvarden.se.  
Döp ditt mail till: Anmälan Årets Tunnbrödsmacka. 

Har du frågor?
Ring eller maila Linda Elverstig på MatVärden,  
tel: 070-593 65 32 
Eller Margareta Englund, Långheds bygdegård, 
margareta.englund@hufb.se , tel: 070-241 43 27 

Vi ser fram emot ditt bidrag!
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Receptmall:

Mackans namn:
Beskrivning av mackan:

Serverings förslag: 
tex: Serveras med fördel till äpplemust  
Serveras varm 

Recept beräknat för 4 personer:

Ingredienser: 
4 st Tunnbröd 
osv...
Beredning:

Montering:

Kontaktuppgifter producenter:  
Ex. Kycklingproducent X Tel:  

Grönsaksodlare X Tel: 

Ost /chark producent X Tel:

 

Namn receptkreatör: 

Företag / Arbetsplats  

Adress 

Mail 

Telefon 
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