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Du inviteres hermed til at deltage i produkt-
konkurrencen Årets Vildtprodukter 2019, som 
afholdes i forbindelse med DM i Vildtmad 2019.

Årets Vildtprodukter sætter fokus på vildt som spise 
og viser, hvordan det kan bruges i færdiglavede 
produkter – hvad enten det er pølser til grillen, 
halvfabrikata til måltidskasser, færdigretter til 
opvarmning eller noget helt fjerde.

DM i Vildtmad
Produktkonkurrencen, Årets Vildtprodukter, 
afholdes i forbindelse med DM i vildtmad 2019. 
DM i Vildtmad har til formål at sætte fokus på vildt 
som spise og vise, hvordan det både kan bruges på 
det højeste gastronomiske niveau i restauranternes 
køkkener, og i hverdagens gode gastronomi. Med 
DM i Vildtmad vises, hvordan jægernes nedlagte 
vildt bliver til mad - sundt, næringsrigt og fyldt med 
spændende smagsoplevelser.

Årets Vildtret
Under DM i Vildtmad 2019 afholdes også Årets 
Vildtret, hvor landets bedste kokke konkurrerer i at 
tilberede velsmagende retter med vildt fra paraden.
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Tilmelding af produkter
For at komme i betragtning til Årets Vildtprodukter 2019 skal 
der indsendes beskrivelse af produktet inkl. teknisk beskrivelse, 
karakteristika og målgruppe.

De tilmeldte produkter behøver ikke nødvendigvis kun at kunne 
sælges i detailhandlen/special- el. gourmetforretninger – og det 
behøver ikke nødvendigvis være rettet mod hverdagsbrug. Som 
eksempel på konkurrencens bredde har Fælleskøkkenet på Lolland, 
et storkøkken som fremstiller mad til 2.500 borgere på Lolland, 
tidligere deltaget med en vildtragout på dådyrkød.

Materialet skal indsendes elektronisk gennem en online 
tilmeldingsformular senest d. 15. september 2019 kl. 23:59. 
Tilmeldingsformularen findes på dmivildtmad.dk/tilmeld-produkt.

Vi vil gerne have dig og dine gode produkter med, og du kan deltage 
med så mange produkter eller retter, som du ønsker – i én eller flere 
kategorier.

Det er gratis at deltage i Årets Vildtprodukter - uanset hvor 
mange produkter du tilmelder.

Kategorier
Produkterne er opdelt i følgende kategorier:

 - Charcuteri & røgvarer – f.eks. vildtpostej, vildtpølser, 
pålægsvarer mv.

 - Halvfabrikata (produkter som skal færdigtilberedes af 
forbrugeren) – f.eks. et grydeklart fasanbryst med rodfrugter 
inkl. opskrift, rødvinsmarineret dyrekød i tern tilberedt i 
sousvide, ovnklar lasagne med mv.

 - Færdigretter (retter som er færdigtilberedte og som blot skal 
varmes eller kan spises kolde) – f.eks. fasansuppe, chili con 
carne m. vildtkød mv.

 - Forsøgsprodukter (produkter som stadig er under udvikling) – 
f.eks. en lille portion grillpølser, en ny type bacon af vildsvin 
mv.

Alt er åbent, og kun fantasien sætter grænserne. Dommerne vil gerne 
blæses bagover og overraskes af noget helt genialt – noget som vil blive 
en salgssucces.

Der skal være mindst 5 produkter i en kategori, for at kategorien 
oprettes til bedømmelse. I tvivlstilfælde bestemmer arrangøren, 
hvilken kategori produkterne hører hjemme i.

Årets Vildtprodukt 2018: 
Saltet og røget gråandebryst 
fra Restaurant Gonzalez 
Feilberg i Nakskov.

Kategorier
Det er muligt at deltage med produkter i følgende kategorier:

 - Charcuteri & røgvarer: F.eks. vildtpostej, vildtpølser, 
pålægsvarer mv.

 - Halvfabrikata: Produkter som skal færdigtilberedes af 
forbrugeren – f.eks. et grydeklart fasanbryst med rodfrugter 
inkl. opskrift, rødvinsmarineret dyrekød i tern tilberedt i 
sousvide, ovnklar lasagne med mv.

 - Færdigretter: Retter som er færdigtilberedte og som blot skal 
varmes eller kan spises kolde – f.eks. fasansuppe, chili con 
carne m. vildtkød mv.

 - Forsøgsprodukter: Produkter som stadig er under udvikling 
– f.eks. en lille portion grillpølser, en ny type bacon af 
vildsvin mv.

Alt er åbent, og kun fantasien sætter grænserne. Dommerne vil 
gerne blæses bagover og overraskes af noget helt genialt – noget 
som vil blive en salgssucces.

Foto: Søren Gammelmark

http://dmivildtmad.dk/tilmeld-produkt


Indsendelse af produkter
For at kunne deltage i bedømmelse og er det en forudsætning, at de 
tilmeldte produkter leveres hos:

Danmarks Jægerforbund 
Molsvej 34 
8410 Rønde
Mrk. DM i Vildtmad - Årets Vildtprodukter

i perioden 23. – 27. september 2019. Produkter modtaget efter dette 
tidspunkt kan afvises af konkurrenceledelsen.

Der er mulighed for personlig aflevering mandag fra kl. 10:00 til 
15:30, tirsdag – torsdag fra kl. 9:00 til 15:30 og fredag fra kl. 9:00 til 
14:00.

Alle bidrag skal være forsvarligt emballeret og mærket med det 
ID-nummer der er blevet tilsendt efter tilmelding. Produktet skal 
også vedlægges en vejledning om præsentation eller tilberedning, 
så produktet eller retten bliver bedømt, sådan som det er tiltænkt. 
Husk også at angive tydeligt, om produktet skal på køl eller frys efter 
modtagelse.

Når vi har modtaget dine produkter, kvitterer vi for modtagelsen, så 
alle ved at tingene er kommet frem.

Mængder til indsendelse
Der skal som minimum indsendes 1 kg. af hvert produkt til 
bedømmelsenFoto: Søren Gammelmark



Vinderne af Årets Vildtprodukter 2018
Ved konkurrencen i 2018 fordelte priserne sig som følger:

 - Årets produktpris: Restaurant Gonzalez Feilberg, saltet 
og røget gråandebryst

 - Året særpris: Byens Køkken i Odense, vildtmedister
 - Årets måltidspølse: Slagteren i Højslev, grillpølse af vildt 

med ramsløg
 - Årets madpølse: Slagter Jacob i Kalundborg, snackpølse 

af vildsvin med hvidløg
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Bedømmelse
Produkterne til Årets Vildtprodukter bliver bedømt af et 
dommerpanel bestående af 5-7 dommere, som alle er fagfolk med 
kendskab til branchen. Dommerne offentliggøres på et senere 
tidspunkt.

Der bedømmes på:
 - Produktets duft, smag og udseende
 - Anvendelse af lokale råvarer
 - Bæredygtighed (miljø, økonomi, socialt)
 - Komposition (sammensætning)
 - Nytænkning (innovation)
 - Emballering (salgsemballagens anvendelighed, præsentation)

Dommerne kan vælge at give supplerende bonuspoint efter andre 
kriterier.

Udvælgelse af finalister
Forud for DM i Vildtmad mødes dommerpanelet for at bedømme de 
indsendte produkter og udvælge 3 finalister i hver kategori.

Finalisterne får besked senest den 7. oktober 2019, og bliver 
efterfølgende kontaktet med mere detaljeret information forud for 
afsløring af vinderne.

Finalisterne inviteres til at deltage d. 3. november på Det 
Grønne Museum ved Auning, hvor der sideløbende er finale i 
kokkekonkurrencen, Årets Vildtret. Her vil være mulighed for at dele 
smagsprøver ud til de besøgende samt præsentere og sælge produkter.
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Vigtige datoer 2019
 - 15/9: Deadline for tilmelding af produkter
 - 23/9 – 27/9: Indsendelse af produkter til bedømmelse
 - 7/10: Finalisterne får besked
 - 18/10: Finalisterne modtager nærmere information om 

udstilling ved finalen
 - 3/11: Finalen afholdes på Det Grønne Museum ved 

Auning

Konkurrencen i medierne
Gennem tiden er Årets Vildtret blevet omtalt i såvel nationale 
som lokale medier, ligesom også branchens medier har omtalt 
konkurrencen tidligere. Således blev konkurrencen i 2016 og 2018 
dækket af TV2-regionerne, i 2017 havde konkurrencen besøg af 
Jagtmagasinet på DK4 mens Gastro har omtalt arrangementet i de 
seneste tre år. Ligeledes vil der i år blive gjort en aktiv indsats for at få 
konkurrencen omtalt i både generelle og brancherettede medier.

Nyheder om arrangementet vil løbende blive offentliggjort på 
arrangementets hjemmeside og sociale medier, og vi opfordrer 
deltagerne til selv at dele deres forberedelse og træning på de sociale 
medier under hashtagget #åretsvildtret.

Arrangørinfo:
Foreningen Vildt Gastronomi 
Molsvej 34 
8410 Rønde
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DM i Vildtmad 2019 arrangeres af:


