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Diplom och priser till skåneländska mat- och dryckesprofiler 

Skåneländska Gastronomiska Akademien arbetar för att främja den Skåneländska 
Gastronomin i de ”gammeldanska” landskapen Skåne, Blekinge, Halland och Bornholm.  
Den 24 april delar Akademien i samarbete med Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta samt 
Stiftelsen Sveriges Bästa Bord och Vänföreningen ut totalt 7 diplom, priser och stipendier. 
 
Följande mottagare kommer att erhålla pris under Akademiens årsfest som äger rum på 
Grand Hotel i Lund: 
 
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Diplom Årets forsknings-/innovationsinsats i 
Skåneland 2015 och 10 000 kronor tilldelas livsmedelsagronom och forskare Viktoria 
Olsson, Högskolan Kristianstad med motiveringen: ”För förtjänstfullt arbete med att utifrån 
befintliga och lättillgängliga livsmedel skapa recept och måltider som anpassats närings-, 
smak- och konsistensmässigt till äldres behov och önskemål.”  
 
Skåneländska Gastronomiska Akademiens Diplom Årets producent i Skåneland 2015 och 10 
000 kronor tilldelas David och Lina Lindegren, Bjäre Rödkulla med motiveringen: ”För ett 
helhetsgrepp på ekologisk produktion av ett smakrikt, mört nötkött från den unika lantrasen 
rödkulla”. 

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Diplom Årets dryckesprofil i Skåneland 2015 och 
10 000 kronor tilldelas fruktodlare och entreprenör Jörgen Andersson, Öspab Fruktodling, 
Östra Sönnarslöv med motiveringen: ”För målinriktat entreprenörskap och framgångsrik 
etablering av en rationell produktionsanläggning för tillverkning av allehanda drycker med 
skånska äpplen som huvudråvara”. 

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Diplom Årets butik i Skåneland 2015 och 10 000 
kronor tilldelas familjen Ekwall, Tiraholms Fisk, Unnaryd med motiveringen: ”För skapandet 
av en unik matoas vid sjön Bolmens strandkant som får fiskälskare att vallfärda till det 
genuina och färska”. 

I samarbete med Sveriges Bästa Bord och Skåneländska Gastronomiska Akademien tilldelas 
Diplomet Årets Kock i Skåneland tillika Mårtenspriset 2015 samt 10 000 kr till Daniel 
Müllern, Ystad Saltsjöbad med motiveringen: “En sann mathantverkare med såväl 
konstnärliga som högt drivna tekniska färdigheter, som utvecklar skånsk matlagning mot 
moderna välsmakande rätter med rötter i vår matkultur“. 

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Vänförenings stipendium på 10 000 kr tilldelas 
Skåne Kulinar med motiveringen: “Ett gastronomiskt tävlingsteam som framgångsrikt nått 
topp-position i Europa”. 

Skåneländska Gastronomiska Akademiens Diplom för förtjänstfulla insatser inom 

http://www.skga.se/
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Skåneländsk Gastronomi 2015 tilldelas Gastronomiutbildningen, Högskolan Kristianstad 
med motiveringen: “Sveriges bästa Gastronomiprogram med mycket hög kvalitet i 
utbildningen”. 

För ytterligare information kontakta preses Eva Tornberg (0733-76 95 51, e-post 

eva.tornberg@food.lth.se) eller sekreterare Kimmo Rumpunen (telefon 0709-576868, e-

post: kimmo.rumpunen@slu.se).  
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