
  
  
  
  
  
  
  
  
Pressmeddelande 20 juni 2018 
 

 
Nu är det klart – här är finalisterna i Årets Kock 2018 
 
Under kvalets andra dag har de 16 tävlande genomfört ett handlagsprov med örret som 
råvara samt lagat en huvudrätt av en hemlig råvarukorg. De åtta kockar som fått högst 
total poäng från båda dagarna är vidare till final i Årets Kock 2018 – SM i professionell 
matlagning. I dag avslöjas också att fyra av finalisterna kommer att få lämna finalen 
redan efter dag 1 samt vilka delmoment som väntar under finalen.    
 
Klara för final i Årets Kock 2018. Välkomna att ringa för intervju.  
-   David Lundqvist, 116 poäng, Grand Hôtel Saltsjöbaden, Saltsjöbaden, tel: 0723-50 85 33 
-   Ludwig Tjörnemo, 116 poäng, Operakällaren, Stockholm, tel: 0703-97 12 38 
-   Martin Moses, 110 poäng, SK Mat & Människor, Göteborg, tel: 0707-55 16 73 
-   Peter J Skogström, 106 poäng, Mat & Vin Slottsparken, Malmö, tel: 0709-82 00 85 
-   Lars Niklasson, 98 poäng, Lilla Ego, Stockholm, tel: 0702-79 99 88 
-   Jonas Alvin, 94 poäng, Stångs magasin, Linköping, tel: 0730-53 37 07 
-   Anders Johnsson, 93 poäng, Rejmes Restaurang, Örebro, tel: 0704-15 66 62 
-   Magnus Persson, 91 poäng, Stureplansgruppen, Stockholm, tel: 0707-39 81 50 
 
Siffran som redovisas är den samlade poängen som de tävlande fått i de fem delmomenten som 
genomförts under kvalets två dagar: teori, råvarukännedom, tävlingsrätt, handlagstest samt 
hemlig råvarukorg. Maxpoäng 134. Poängen från kvalet följer inte med till finalen.  
 
Se bifogat detaljerad information om dagens delmoment samt juryn för respektive delmoment.  
 
Nyhet finalen 
Årets final skiljer sig i många avseenden mot tidigare år. NYTT: den är över två dagar, innehåller 
många fler delmoment samt att enbart fyra av åtta finalister går vidare till andra dagen.  
 
Dag 1: åtta finalister visa sin kunskap inom råvaror, teori och ett förberett matlagningsmoment 
som meddelas två veckor före finalen. Fyra går vidare till andra dagen 
 
Dag 2: fyra finalister gör ett handlagstest och matlagningsmomentet är en hemlig råvarukorg.  
 
Årets Kock – SM i professionell matlagning är Sveriges mest prestigefulla matlagningstävling. 
Tävlingen avgörs i en digital uttagning, ett kval där 32 kockar tävlar dag 1 och 16 kockar går 
vidare till dag 2. I finalen den 28-29 september i Kungl. Tennishallen, Stockholm, gör 8 kockar upp 
om segern.  
 
Bilder 
På https://aretskock.se/bildbank/ hittar du porträttbilder på de 8 finalisterna, samtliga 32 
tävlingsbidrag som lagades upp under dag 1 och actionbilder på de 16 kockar som gick vidare till 
dag 2 i kvalet. Bilderna är fria att ladda ner och använda.  
 
För mer information 
Andreas Stenberg, VD Årets Kock: 070-924 21 57 
Linda Bühlmann, Kommunikationsansvarig Årets Kock: 070-790 58 88 
 
    



  
  
  
  
  
  
  
  

Delmoment kval Årets Kock 2018 dag 2 – 20 juni 
 
Delmoment 1 – handlagstest  
I handlagstestet får de tävlande visa sin kunskap inom yrket. Inför tävlingens start vet de tävlande 
inte vad uppgiften består av eller hur lång tid de hade på sig. Uppgiften var att hantera två stycken 
mindre fiskar av typen örret, cirka 2 kg styck. Fisken är hel och uttagen. De tävlande ska dra fyra 
filéer som ska vara pinnade samt ben- och skinnfria på 15 minuter.  
 
Jury bedömer de tävlandes teknik och kvaliteten på de färdiga filéerna. Juryn bestod av:  
-   Frida Ronge, TAK 
-   Ola Nyström, Leröy 
-   Patrik Fasth, FiskeBoa 
 
Har du koll på Örret? Art: Oncorhynchus mykiss. Örret är en norsk havsodlad regnbågslax. Den ska 
inte förväxlas med den regnbågslax som odlas i dammar och insjöar i Sverige och som har en helt 
annan smak, färg och textur.  
 
Delmoment 2 – hemlig råvarukorg 
De tävlande ska tillaga en varmrätt som måste innehålla ett antal råvaror. Utöver dessa råvaror 
har de tävlande tillgång till ett skafferi. De obligatoriska råvarorna och vad som finns i skafferiet 
avslöjas först när den tävlande påbörjar sin tid i köket. Likaså hur lång tid de har på sig. 
 
Obligatoriska råvaror 
Örretfiléerna som fileades i delmoment 1, 13 stycken svenska vita sparrisar från Västergötland och 
1 kg svensk färskpotatis från Gotland. Till det ska en valfri sås serveras.  
 
Tid 
De tävlande har 2 timmar och 15 minuter på sig att bestämma, planera och tillaga en varmrätt 
som ska serveras på sex tallrikar.  
 
Utrustning och råvaror 
De tävlande får använda den utrustning som de själva hade med sig dag 1 och fasta inventarier 
som finns i köken. De får inte ta med sig några egna råvaror, enbart det som finns på plats får 
användas.  
 
Stort utrymme lämnas till de tävlande 
Utöver de obligatoriska råvarorna är det fritt för de tävlande att tolka uppgiften, välja tekniker att 
jobba med samt vilka ingredienser från skafferiet de väljer att använda.  
 
Tid 
Om tallrikarna inte är klara efter utsatt tid får den tävlande ytterligare 59 sekunder på sig att 
leverera. Därefter blir det poängavdrag enligt följande: 
-   1.00 - 1.59 minus 5 poäng 
-   2.00 - 2.59 minus 10 poäng 
-   3.00 - 3.59 minus 15 poäng 
-   4.00 - 4.59 minus 20 poäng 
-   5.00 och över innebär diskvalificering 
 
Porslin 
Vilket porslin som tävlingsledningen valt avslöjas först när tävlingen startar. Årets porslin är Scape 
i vitt från Steelite. De tävlande får välja mellan djup eller flat tallrik, det finns en såssnipa för 
servering av sås à part.  
 
Jury 
Juryn bedömer smak och presentation och teknik. De tävlande behöver inte skriva ner och 
presentera ett recept. Juryn består av: 



  
  
  
  
  
  
  
  
 
-   Stefan  Karlsson,  juryns  ordförande,  Årets  Kock  1995,  SK  Mat  &  Människor  och  Götaplatsgruppen  
-   Adam  Dahlberg,  Adam&Albin  
-   Daniel  Höglander,  Aloë  
-   Henrik  Norström,  Lux  restauranger  samt  president  i  akademi  Bocuse  d’Or  i  Sverige  samt  Sveriges  

representant  i  den  juryn.    
-   Karin  Fransson,  Hotell  Borgholm  
-   Stefan  Ekengren,  Restaurang  Hantverket  
-   Stefano  Catenacci,  Hovtraktör  Operakällaren  
-   Tom  Sjöstedt,  Årets  Kock  2008,  Lilla  Ego  
-   Ulrika  Brydling,  Bro  Park  Krog  
 
Poäng och procentfördelning 
 
Dag 1 - max 64 poäng 
 
-   teori, 16 poäng, 12% 
-   råvarukunskap, 16 poäng, 12% 
-   inskickad rätt, 32 poäng, 24% 
 
Dag 2 - max 70 poäng 
 
-   handlagstest, 20 poäng, 15% 
-   råvarukorg, 50 poäng, 37% 
 
Totalt 134 = 100% 


