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INFORMATION OM TÄVLINGEN 
 
 
Anmälan 
Anmälan sker via vår hemsida www.macksm.se , vi vill ha din anmälan senast den 20 september. 

 
PR/infoträff (för uttagna finalister)  
Finalisterna meddelas och bjuds in till PR/infoträff på vårt kontor på Östermalm i Stockholm. Denna 
dag planeras att bli den 28 september 2021.  

 
Finalen 
Finalen kommer att avgöras den 14 november i Stockholm. Tävlingen kommer, om det är möjligt, att 
avgöras inför publik på Bak-& Chokladfestivalen på Stockholmsmässan. 
 
Regler 
Juryn bedömer smak, utseende, nyttighet, nytänkande, samt effektiviteten i tillverkningen. Uppgiften 
är att skapa en lunchmacka. Med bröd som bas ska lunchen vara mättande och nyttig. Sen får din 
kreativitet avgöra om den ska ätas med händerna, med kniv och gaffel, om den ska serveras i låda, i 
smörgåspapper eller på tallrik, om den ska vara varm eller kall, enkel eller dubbel. Råvarorna 
bestämmer du själv. 
 

Juryn bedömer: 
1. Brödet 
2. Smak 
3. Utseende 
4. Helhetstänk/koncept 
5. Effektiv tillverkning/kalkyl  
6. Hygien  

 
Reglerna för finalen är att mackan ska tillverkas i 20 exemplar på 45 minuter. Brödet tas med färdigt. 
All annan fyllning ska tillverkas och skäras på plats. Endast kött, fisk, fågel eller annat protein får 
lagas/tillredas innan. Detta ska tas i anspråk när man konstruerar sin macka. 
 
Bedömningskriterier: Poäng 
 
Bröd 25  
Smak 20 
Utseende 15 
Koncept/nytänk 20 
Kostnadseffektiv tillverkning (kalkyl) 10 
Hygien 10 
Totalt 100 
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Att tänka på inför finalen: 

• Finalköken kommer i stort sett att bestå av en arbetsbänk samt en större skärbräda i trä. 

• Ni kommer inte att ha tillgång till vatten i köken, planera efter det. 

• Du tar själv med dig alla ingredienser, bröd, skålar, knivar, plasthandskar m.m. som du 
behöver för att iordningställa alla dina 20 mackor. 20 tallrikar var kommer att finnas på plats 
för uppläggning till er som inte tar med er tallrikar, fat eller annan lösning. Meddela senast 
den 4 november om du vill att det ska finnas tallrikar på plats. 

• Om du inte kan ha dagsfärskt bröd under tävlingsdagarna så som du har på din ordinarie 
arbetsplats kommer juryn ta detta i beaktning. 

• Meddela oss senast den 4 oktober vilken typ av utrustning ni behöver.  

• Innan finalen ska du skicka in en kalkyl på din macka. Det ska vara en ganska enkel kalkyl men 
det ska framgå kostnader för råvaror, kostnader för tillverkning samt vilket pris du tänkt att 
kunden ska betala för mackan. Denna kalkyl ska skickas in till Magdalena senast den 4 
oktober. 

 
Kommunikation 
Alla frågor någon tävlande har om reglerna svarar SBK på till alla finalister så alla får samma 
information. För att undvika missförstånd ska all kommunikation kring utrustning mm vara skriftlig 
och du ska få bekräftelse på dina önskemål.  
 
Klädsel 
Den rock ni får av oss ska ni ta med er och ha på er på finalen av Mack-SM. Blir ni intervjuade av 
journalister inför finalen så ska ni ha på er rocken när ni intervjuas och fotas. Under finalen ska ni 
också ha konditormössa och förkläde, detta kommer att finnas på plats när ni kommer till tävlingen. 
 
Resa och boende 
Sveriges bagare & konditorer står för resa och boende i samband med Mack-SM för dem som inte 
bor i Stockholm. Hotellrum bokas genom att meddela Magdalena senast den 4 oktober. Resa med 
tåg eller flyg bokar ni själva via vår resebyrå Travel Team, telefonnummer 021-41 00 26, mail: 
affars@travelteam.se . Ange att du ska boka resa för Sveriges bagare & konditorers räkning och att 
resan gäller Mack-SM (kostnadsställe 515) och använd sparsamhet vid val av biljett-typ. Vi ersätter 
inte orimligt höga resekostnader, om du är osäker kring detta fråga oss gärna före du bokar. 
 
Gemensam middag 
Tävlingsdagen avslutas genom en gemensam middag för finalister, jury och arrangörer. Återkommer 
med vilken restaurang det blir.  

 
Kontakt 
Saknar du någon information eller har du frågor kring tävlingen så kontaktar du tävling och 
eventansvarig på Sveriges bagare & konditorer: 
 
Magdalena Höglund 
Mail: magdalena@bageri.se 
Telefon: 073 -052 67 67 
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