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Seppo Koskinen on Sahdinvalmistuksen Suomenmestari
Sahdinvalmistuksen vuoden 2016 Suomenmestari on Seppo Koskinen Hartolasta. Sastamalan Ellivuoressa
järjestetyssä kilpailussa toiseksi sijoittui Pekka Uusilähteenmäki Mouhijärveltä ja kolmanneksi Matti Puska
Karvialta. Neljännelle sijalle ylsi Markku Perttunen Parkanosta, viidenneksi Juha Tuominen Padasjoelta ja
kuudenneksi Jukka Vierimaa Kalajoelta. Kaikki loput sijoittuivat sijalle 7.
Seppo Koskisen voittosahtia tuomaristo luonnehti pehmoseksi, täyteläiseksi, sopivasti vaahtoavaksi, oikean
väriseksi ja lähes täydelliseksi. Arvioista löytyi myös; raikas, kesäisen kevyt, kepeä, aromikas ja sopivan
ruokaisa. Palkinnoksi voittaja sai tuohihatun, viisi Viking Maltin lahjoittamaa sahtimallassäkkiä sekä
kiinnityksen kiertopalkintona toimivaan sahtihaarikkaan.
Voittaja Seppo Koskinen kommentoi heti tuoreeltaan; ”Onhan tätä tullut harjoiteltua jo parinkymmenen vuoden
ajan ja yli 50 kertaa, mutta täysi yllätyshän tämä voitto oli”
Kilpailusahtien arviointi tapahtui aistinvaraisesti. Arvostelussa ratkaisevina tekijöinä olivat tuomareiden
henkilökohtaiset makumieltymykset sekä tuotteen ulkoinen laatu, väri ja tuoksu.
Suomen Sahtiseuran 25. kertaa järjestämään kisaan osallistui ennätykselliset 55 valmistajaa sahtipitäjistä eri
puolilta maata. Vuosittainen mestaruuskilpailu oli avoin kaikille sahtia perinteiseen tapaan valmistaville
kotisahdintekijöille.
”Kisat sujuivat mielestämme hyvin, Ellivuori toimi järjestämispaikkana hyvin ja ilmakin suosi yhtä sadekuuroa
luukuun ottamatta. Kävijöitäkin oli varmaan yli 500” sanoo kisan järjestänyt Sastamalan maaseutujohtaja
Katariina Pylsy.
Sahti on suomalainen suodattamaton pintahiivaolut, jonka valmistustaito ulottuu jopa tuhannen vuoden taakse.
Sahdinteossa käytetään perinteisiä raaka-aineita, kuten ohra- ja ruismaltaita sekä sille tyypillisen maun antavaa
katajaa.
Suomessa perinteisiä sahtialueita ovat erityisesti Häme, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Pohjois-Satakunta.
Suomen ohella sahdin kaltaista juomaa valmistetaan Ruotsin Gotlannissa sekä Virossa Saarenmaan ja
Hiidenmaan saarilla. Seuraavat Sahdinvalmistuksen SM-kilpailut järjestetään ensi vuoden elokuussa
Janakkalassa.
25. Sahdinvalmistuksen SM-kilpailun Sastamalan 6.8.2016, tulokset;
1. Seppo Koskinen, Hartola, 165 pistettä
2. Pekka Uusilähteenmäki, Mouhijärvi, 178 pistettä
3. Matti Puska, Karvia, 189 pistettä
4. Markku Perttunen, Parkano,190 pistettä
5. Juha Tuominen, Padasjoki, 205 pistettä
6. Jukka Vierimaa, Kalajoki, 207 pistettä
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Kilpailun säännöt, osanottajaluettelot ja taustamateriaali: www.sahti.org/smkilpailu.htm

