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Tak for din deltagelse i fagkonkurrencerne 
Dommerteamet med overdommer Per Jørgensen, Allégårdens Slagterforretning i spidsen 
bestod af: Michael Kirkeby, Slagter Kirkeby, Skjern; Henrik Christiansen, Slagter 
Christiansen, Fanø; Hans Henrik Johansen, Slagter Johansen, Aabenraa; Heine Popp, 
Tidligere Slagter Popp; Dennis Karlsen, Tidligere Fjordagerslagteren; Britt Rasmussen, 
Tidligere Landslagteren i Faaborg samt Martin Poulsen, konsulent FødevareDanmark.  
De otte dommere skulle smage og vurdere i alt 470 produkter – og flere af produkterne 
imponerede dommerne. Faktisk var der generelt en rigtig høj standard. 
  
Dine produkter fik følgende medaljer/point:  
(ved en medalje er der ikke angivet specifikt point – dette kommer i form af 
dommerskemaet). 
 
Julekonkurrence om Danmarks bedste medister og sylte 
Dittes julemedister – GULD 
Mormors sylte – GULD 
  
Danmarks bedste Økologiske grillpølse 
Klosterpølsen – BRONZE 
ØKO wiener – BRONZE 
Okse chili – BRONZE 
 
Danmarks bedste Økologiske grillpølse 
ØKO oksen – SØLV 
Den fede franskmand – SØLV 
ØKO nr. 3 – GULD – UDVALGT TIL FOODEXPO (nærmere info følger) 
ØKO nr. 4 – GULD – UDVALGT TIL FOODEXPO (nærmere info følger) 
Den grove fra Mangholm – SØLV 
  
Danmarks bedste spegepølse 
Oksespegepølse – GULD 
Chili oksespegepølse – SØLV 
Pebersvend – SØLV 
Nordlys – BRONZE 
Fernet Branca – SØLV 
 
Danmarks bedste leverpostej 
Juleleverpostej – SØLV 
 
 Danmarks bedste grillpølse 
Jacobsen – ingen bedømmelse 
M.I.L. Pølsen – 37 
Den tasmanske djævel – SØLV 
Chorizo – SØLV 
Merquez – BRONZE 



Diplomer er ved at blive produceret og disse sendes sammen med dommerskemaer i den 
kommende uge. 
  
FAKTA: 
Fagbedømmelserne i søndags var delt op i tre særskilte konkurrencer: 

 En økologiske konkurrence med økologiske spegepølser og grillpølser. 
 En julekonkurrence med julemedister og julesylte. 
 En fagkonkurrence hvor deltagerne i første omgang modtager dommernes faglige 

bedømmelse. Af alle guldmedaljeprodukterne udvælges fem produkter. Disse fem 
produkter deltager under foodexpo messen i dysten om titlerne ”Danmarks 
Bedste Spegepølse”, ”Danmarks Bedste Leverpostej”, ”Danmarks Bedste 
Frikadelle” og ”Danmarks Bedste grillpølse”. I anden runde bliver det altså en 
forbrugerkonkurrence, idet de besøgende på messen med deres stemme afgør, 
hvilken af de 5 udvalgte guldprodukter (i hver kategori), der løber med æren og 
titlen. Vinderne offentliggøres under FødevareDanmarks aftenarrangement 
søndag den 22. marts 2020. 

  
  
Danske Slagtermestre takker for din deltagelse – og håber at se dine produkter igen ved 
en lignende lejlighed i fremtiden. 
  
  
  
Venlig hilsen /  Best regards 
 
 
 
 
 
 
Ulrik Olesen 
Marketingchef 
 
fødevaredanmark er en paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for 
fødevaresektoren. Under denne hører foreningerne Ostehandlerforeningen for Danmark, Danmarks 
Fiskehandlere, SMV Fødevarer og Danske 
Slagtermestre, herunder butikker, slagterier og forædlingsvirksomheder m.m. Danske Slagtermestre driver 
også markedsføringsorganisation med bl.a. butikskoncepterne mad med 
mere og Mesterslagteren. Organisationen driver desuden reklamebureauet CIBUS Grafisk. 
 


