
Andre priser under Det Norske Måltid 2019: 

 

Det Norske Måltid har bevist valg å knytte tilseg samarbeidspartnere 

som kan bistå finalistene i videreutvikling av sine produkter. 

- Å bli nominert til finalen er en seier i seg selv, og en slik anerkjennelse 

som sørger for økt etterspørsel. Suksesshistoriene fra tidligere deltakere 

er mange, men vi ser at de som jobber målrettet med blant annet 

innovasjon, emballasje, kommunikasjon når ut til flere, sier leder i Det 

Norske Måltid, Kristin Austigard. 

Årets forsprang – designtjenester fra PlayDesign: Lærdals Beste frosne 

bringebær. 

”Lærdals Beste bringebær er et av svært få norske frukt- og 

bærprodukter som kan selges hele året. Dette er veldig positivt for å 

oppnå en økt norsk-andel i konkurranse med bær fra utlandet”. 

PlayDesign Studio ønsker å bidra med sin kunnskap rundt identitet og 

emballasjedesign til Lærdal Grønt sin satsing rundt norske bringebær. 

Dette samarbeidet blir nok bære lekkert ;-) 

Årets innovasjonspris – Nofima: Attåtnæring for produktet Ølsprøtt 

”Årets vinner har vist innovative evner ved å lage et helt nytt og 

spennende produkt. Attåtnæring er også nytenkende fra et 

bærekraftperspektiv fordi produktet utnytter restråstoff fra en næring 

som har vært i vekst i Norge. Produsenten har som mål å oppnå 

landsdekkende distribusjon i løpet av 2019. Med inspirasjon og 

forskningsbasert kunnskap ønsker Nofima å skape nye muligheter for 

Attåtnæring”.    



 

Årets innovasjonspris har en verdi på kr.100.000.- i tjenester fra 

Nofima.  

Bondelagskokken 2019: Hallvar Ellingsen 

Felles for alle kandidatene er at de brenner for gode råvarer, er opptatt 

av å fortelle en historie og skape gode opplevelser for gjestene. Årets 

Bondelagskokk har jobbet på noen av landets beste restauranter, han 

lever tett på bondeyrket og har nært samarbeide med bønder. Han har 

en ujålete og rustikk kokkestil og et stort engasjement for faget. Han 

utfordrer og skaper stadig nye kulinariske opplevelser. Årets 

Bondelagskokk har vært en del av det norske kokkelandslaget og 

kommer fra Sortland i Nordland. 

Årets matspire og reklameplass på Matkanalen: Stikkelsbærdrikk fra 

Røyse frukt- og bærpresseri 

Juryens begrunnelse: 

”Vinneren av Årets Matspire har sjarmert juryen med en drikk basert på 

et tradisjonsrikt bær som har blitt dyrket i Norge siden slutten av 

1600-tallet”. 

- Ni innovative og fremoverlente frukt- og bærprodusenter fra Røyse 

ved Tyrifjorden har trukket frem en råvare som for mange har gått i 

glemmeboken, og nettopp derfor ønsker vi å ta stikkelsbærdrikken fram 

i lyset igjen, sier adm.dir. i Matmerk Nina Sundqvist. 

Matmerk legger om innholdet i Matspireprisen, og styrker ambisjonen 

om at Årets Matspire skal være en pris som gjør vinnerproduktet mer 

kjent og synlig. 



 

Årets matspire har en verdi på kr.100.000.- i tjenester fra Matmerk. 

 

Røyse frukt- og bærpresseri vinner også reklameplass på Matkanalen 

til en verdi av kr.100.000.- 

 

Digital Etikett: Gavekort på kr.10.000.- i etiketter til hver av 

kategorivinnerne 


