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Bakom	  varje	  vinnande	  kock	  finns	  en	  stolt	  mjölkbonde:	  
Det	  svenska	  matundret	  en	  30-‐årig	  framgångssaga	  
	  
1983	  startade	  föregångaren	  till	  Svensk	  Mjölk,	  Svenska	  Mejeriernas	  Riksförening,	  
tävlingen	  Årets	  Kock	  i	  samarbete	  med	  Gastronomiska	  Akademien	  och	  Tore	  
Wretman.	  Då	  fanns	  det	  endast	  ett	  par	  sorters	  mjölk,	  fil	  och	  grädde	  i	  mejerihyllan.	  
Tävlingen	  var	  ett	  sätt	  att	  höja	  kockens	  status,	  men	  även	  att	  öka	  försäljningen	  av	  
mejeriprodukter	  till	  gagn	  för	  Sveriges	  mjölkbönder.	  Detta	  i	  en	  tid	  då	  svensk	  
gastronomi	  inte	  fanns,	  kockar	  sågs	  lite	  som	  sluskar	  och	  rutiga	  kokboken	  var	  det	  
mest	  inspirerande	  i	  bokhyllan.	  
	  
Året	  är	  1983.	  16-‐åriga	  Carola	  vinner	  Melodifestivalen	  med	  låten	  Främling,	  det	  uppdagas	  
att	  ryska	  u-‐båtar	  gjort	  intrång	  i	  svenska	  vatten	  och	  mjölk	  med	  1	  procent	  fetthalt	  lanseras	  
i	  Sverige.	  Detta	  är	  också	  en	  tid	  då	  Sveriges	  mjölkbönder	  funderar	  på	  hur	  de	  kan	  komma	  
närmare	  sina	  konsumenter.	  Så	  föds	  idén	  till	  Sveriges	  mest	  prestigefyllda	  kocktävling.	  
	  
Tävlingen	  Årets	  Kock	  skulle	  bidra	  till	  att	  lyfta	  kockyrkets	  status,	  öka	  det	  generella	  
matlagningsintresset	  och	  slå	  ett	  slag	  för	  produkterna	  i	  den	  svenska	  mejerihyllan.	  
Detta	  till	  gagn	  för	  både	  Sveriges	  konsumenter	  och	  mjölkbönder.	  
	  
Sedan	  1983	  har	  produktnyheter	  och	  trender	  avlöst	  varandra	  i	  rask	  takt;	  från	  naturella-‐	  
och	  lättvarianter	  till	  smaksatt,	  laktosfritt	  och	  ekologiskt.	  I	  dag	  har	  kockar	  och	  bönder	  ett	  
helt	  annat	  kunskapsutbyte	  än	  för	  30	  år	  sedan,	  inte	  minst	  pga	  intresset	  för	  
närproducerat.	  
	  
Snabbfakta	  över	  utvecklingen	  1983-‐2013	  
	  
• Kocken	  –	  från	  ”slusk”	  till	  frontfigur.	  Fram	  till	  80-‐talet	  visade	  sig	  inte	  kocken	  i	  

matsalen	  och	  skulle	  inte	  ha	  någon	  kontakt	  med	  gästerna.	  Idag	  är	  kocken	  
restaurangens	  stjärna	  som	  mer	  än	  gärna	  får	  presentera	  vad	  som	  serveras	  direkt	  
inför	  gästerna.	  

• Stjärnor	  och	  medaljer.	  I	  början	  av	  1984	  får	  en	  svensk	  krog	  för	  första	  gången	  en	  
stjärna	  i	  Michelinguiden.	  Sedan	  dess	  har	  antalet	  stjärnrestauranger	  i	  Sverige	  ökat.	  I	  
år	  tilldelades	  två	  svenska	  restauranger	  två	  stjärnor	  och	  nio	  restauranger	  fick	  en	  
stjärna.	  Sedan	  starten	  av	  världsmästerskapet	  Bocuse	  d´Or	  1987	  har	  svenska	  kockar	  
tagit	  hem	  ett	  guld	  (Mathias	  Dahlgren	  1997)	  och	  fyra	  silver	  i	  tävlingen.	  

• 700	  procent	  större	  utbud	  av	  mejerivaror.	  Utbudet	  av	  mejerivaror	  har	  ökat	  med	  
700	  procent	  i	  Sverige	  de	  senaste	  30	  åren.	  Där	  det	  tidigare	  fanns	  några	  sorters	  mjölk,	  
grädde,	  fil	  och	  yoghurt	  är	  mejerihyllan	  i	  butikerna	  numera	  ofta	  flera	  meter	  lång	  i	  
flera	  hyllplan.	  Ett	  exempel	  är	  Ica	  Maxi	  Lindhagen	  i	  Stockholm	  har	  30	  meter	  
mejerihylla.	  Smaksatta	  och	  förädlade	  produkter	  som	  creme	  fraiche,	  färdigsåser	  och	  
soppor	  har	  fått	  genomslag.	  Parallella	  trender	  som	  tar	  hyllmetrar	  är	  ekologiskt,	  
laktosfritt	  och	  lokalproducerat.	  

• Ökad	  andel	  importerad	  ost.	  1983	  åt	  vi	  endast	  13	  000	  ton	  importerad	  ost.	  Idag	  
importeras	  över	  90	  300	  ton	  ost	  (2012).	  

• Från	  Muppet	  Show	  till	  25	  program	  i	  veckan.	  1983	  var	  Svenska	  Kocken	  på	  Muppet	  
Show	  den	  enda	  kocken	  på	  TV.	  Idag	  sänds	  cirka	  25	  matlagningsprogram	  per	  vecka.	  	  
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• Fler	  vill	  bli	  kockar.	  Antalet	  kockstuderande	  har	  ökat	  från	  2	  000	  (1983)	  till	  mer	  än	  
30	  000	  i	  dag.	  

• Kokböcker	  för	  300	  miljoner.	  1980	  släpptes	  klassikern	  ”Rutiga	  kokboken”	  i	  Sverige.	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  det	  lanserats	  drygt	  300	  nya	  kokböcker	  årligen	  i	  Sverige.	  
Svenskarna	  köper	  kokböcker	  till	  en	  uppskattad	  summa	  på	  300	  miljoner	  kronor	  
årligen.	  Sverige	  är	  det	  land	  i	  världen	  där	  det	  säljs	  flest	  kokböcker	  per	  capita.	  

• 10	  000	  matbloggare.	  1983	  bytte	  ARPANET	  officiellt	  namn	  till	  Internet	  Protocol.	  
Idag	  heter	  det	  Internet	  och	  har	  över	  10	  000	  matbloggare	  bara	  i	  Sverige.	  

• Internationell	  uppmärksamhet.	  I	  dag	  kommer	  utländska	  journalister	  och	  kockar	  
till	  Sverige	  för	  att	  lära	  sig	  mer	  om	  och	  inspireras	  av	  det	  svenska	  matundret.	  Efter	  att	  
brittiska	  dagligvarukedjan	  Waitrose	  rankade	  nordisk	  mat	  som	  den	  hetaste	  trenden	  
2011	  har	  engelska	  medier	  kastat	  sig	  över	  delikatesser	  som	  lingonsylt,	  
Västerbottenost,	  gravad	  lax	  och	  köttbullar.	  Den	  svenska	  fika-‐kedjan	  FIKA	  har	  fyra	  fik	  
i	  New	  York	  som	  är	  omåttligt	  populära.	  	  

• Mjölkbönderna.	  Om	  kockarnas	  utveckling	  och	  status	  har	  gått	  spikrakt	  uppåt	  de	  
senaste	  30	  åren,	  så	  har	  mjölkbönderna	  gjort	  en	  omvänd	  resa.	  1983	  fanns	  det	  37	  500	  
mjölkbönder	  i	  Sverige,	  i	  år	  är	  det	  bara	  5000	  kvar.	  Precis	  som	  mjölkbönderna	  har	  
hjälpt	  till	  att	  stärka	  de	  svenska	  kockarna,	  så	  kanske	  rollerna	  nu	  går	  mot	  det	  
omvända.	  

	  
	   DÅ	  -‐	  1983	   NU	  -‐	  2013	  
En liter mjölk kostar 3,42 kr/l	   7,90 kr/l	  
På kafferasten Café au lait  Latte, machiato, cappucino, caffee 

latte caffee machiato	  
På middagsbordet Flygande Jacob 

Plankstek 
Wok 
Banana split och ungsbakade päron 
med Aftereight 
 

Hemstoppad korv 
Långkok 
Dumplings 
Cupcakes 
Macarons 

	  
	  
	  
Källa:	  Svensk	  Mjölk,	  SCB,	  Landet	  Brunsås	  
	  
	  
Mjölken	  i	  siffror	  1983	  och	  idag	  

	  
1983	   2012	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Mjölkproduktion,	  ton	   3	  715	  000	   2	  881	  000	  

	   	  Antal	  mjölkbönder	   37	  500	   5	  000	  
	   	  Konsumentpris	  dryckesmjölk	  0,5	  %	  (1	  liter),	  kr/förp	   3,42	   7,90	  
	   	  Andel	  ekologisk	  mjölk	  av	  all	  producerad	  mjölk,	  %	   0,0	   12,7	  
	   	  Mjölkkonsumtion,	  liter	  per	  person	  och	  år	   157	   90	  
	   	  	   	   	   	   	  

*)	  siffrorna	  avser	  2011	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	  Källa:	  Svensk	  Mjölk,	  Jordbruksverket,	  SCB	  
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Historik	  från	  mjölkböndernas	  egen	  tävling	  Årets	  Kock	  	  
	  
Första	  upplagan	  -‐	  1983	  
	  
• Syftet	  med	  tävlingen	  var	  att	  höja	  kockyrkets	  status,	  öka	  matlagningsintresset	  och	  

intresset	  för	  det	  skandinaviska	  köket,	  samt	  försäljningen	  av	  mejeriprodukter.	  
• Namnet	  Årets	  Kock	  uppfanns	  av	  media	  i	  mitten	  av	  80-‐talet,	  efter	  att	  innan	  ha	  varit	  

benämnt	  Mejerimedaljen.	  
• Tävlingsanvisning:	  ”Skall	  klassas	  som	  svensk	  mat	  och	  får	  gärna	  vara	  av	  festkaraktär.	  

Utnyttjande	  av	  lokala	  råvaror	  och	  anknytning	  till	  hemortens	  tradition	  och	  sedvänja	  
värdesätts”.	  

• Sammanlagt	  tio	  personer	  skickade	  in	  bidrag	  och	  tävlade	  om	  titeln.	  
• Juryn	  bestod	  bl	  a	  av:	  Tore	  Wretman,	  Märit	  Huldt	  (Hiram),	  Mats	  Rehnberg,	  Thorsten	  

Andersson,	  Einar	  Helgegren,	  Bertil	  Larsson,	  Eva	  Westerberg,	  Monica	  Hörner,	  Inger	  
Grimlund,	  Bengt	  Frithiofsson,	  Åke	  Södervist	  och	  Gunnar	  Göransson.	  Flera	  
jurymedlemmar	  var	  journalister.	  Prins	  Bertil	  skulle	  ha	  varit	  med,	  men	  blev	  sjuk,	  
vilket	  gjorde	  att	  flera	  journalister	  åkte	  hem	  och	  inte	  bevakade	  tävlingen.	  

• Finalen	  hölls	  i	  dåvarande	  Jordbrukets	  Provkök	  på	  Slakthusområdet.	  
• Under	  finalen	  fanns	  en	  ”groggbricka”	  framdukad	  avsedd	  för	  juryn.	  
• Vinnare	  blev	  Mats	  Ödman	  med	  sprängd	  lammsadel	  med	  grönsakstimbal.	  Som	  

vinnare	  fick	  han	  en	  medalj	  (i	  silver)	  med	  blågult	  band	  och	  krage	  i	  samma	  färg.	  Han	  
fick	  under	  en	  vecka	  göra	  en	  rundtur	  bland	  Sveriges	  mejerier.	  

• På	  den	  efterföljande	  banketten	  på	  Operaterrassen,	  dit	  cirka	  100	  personer	  var	  
inbjudna,	  serverade	  Werner	  Vögeli	  brännvinsbord	  som	  förrätt,	  vilket	  var	  både	  
populärt	  och	  sensationellt.	  Huvudrätten	  bestod	  av	  stuvad	  lake.	  Konferencier	  var	  
Lennart	  Swahn.	  

	  
Källa:	  Årets	  Kock,	  Sune	  Ullestad	  (redaktör	  och	  pr-‐ansvarig	  1983)	  och	  Gunnar	  Göransson	  
(jurymedlem	  1983)	  
	  
Milstolpar	  
	  
• 1990-‐95:	  Tävlingen	  baserades	  enbart	  på	  råvarukorgar,	  det	  vill	  säga	  en	  i	  förväg	  

hemlig	  uppsättning	  råvaror.	  
• 1999:	  Årets	  Kock	  blir	  ett	  SM.	  
• 2000:	  Tävlingen	  börjar	  sändas	  i	  tv.	  I	  och	  med	  det	  tar	  den	  ny	  tillväxt	  och	  är	  från	  och	  

med	  nu	  på	  allvar	  med	  och	  driver	  svensk	  gastronomi	  framåt.	  
• 2013:	  Mer	  än	  var	  tredje	  ingrediens	  i	  kockarnas	  recept	  specificerar	  vilken	  gård	  

råvaran	  kommer	  från.	  (Totalt	  146	  bidrag	  2013).	  	  
	  


