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Unge kokketalenter til U21-turnering i Danmark 

 

Mens Christian Eriksen, Mathias ”Zanka” og Daniel Wass skal forsvare de 

danske farver på grønsværen mod Europas bedste ungdomsspillere dyster 

unge kokketalenter fra nogle af de europæiske lande, som har haft størst 

indflydelse på gastronomien de sidste to årtier, imod hinanden i U21-

kokkekonkurrencen Nations Cup. 

 

Tre kokkehold fra England, Spanien og Danmark skal konkurrere i tre dage i Viborg, 

Silkeborg og Århus. De unge kokke, der ikke må være fyldt 22, skal servere tre 

måltider på tre retter for op til 35 gæster og pressefolk. Turneringen afholdes 

samtidigt med de afsluttende runder af U21-EM i fodbold og ligesom 

fodboldturneringen er et kig ind i fremtidens fodbold, vil man til U21 Nations Cup for 

unge kokke kunne se hvad de unge kokketalenter gør sig af forestillinger om 

morgendagens mad. 

”Vi har forberedt os meget, for det er nogle dygtige folk der kommer herop. Jeg 

glæder mig meget til at se hvilke ting de kommer med, kokkefaget er jo i konstant 

udvikling og det betyder meget at følge med i andres kreativitet. Sådan en 

begivenhed er jo både en mulighed for at prøve sig selv af, lære noget nyt og også 

møde mennesker med samme brændende kærlighed til madlavning som vi har”, 

siger Umut Sakarya, kokkeelev fra Skovshoved Hotel, og en af de udvalgte deltagere 

fra Danmark. 

Danmark har i de sidste år fyldt mere og mere på den internationale gastronomiske 

scene. Nations Cup er en begivenhed der både viser nogle af de kvalitetsfødevarer 

fra Danmark som indgår i konkurrencen og hjælper næste generation af kokke, der 

skal løfte opgaven med at fastholde Danmark som et land der laver mad i 

verdensklasse. 

Se vedlagte faktaark 

Der er pladser reserveret særligt til pressen ved de tre arrangementer. Er du 

interesseret kontakt: Kasper Fogh, the Food Organisation of Denmark, 

kasper@thefoodproject.dk, Tlf. 26111519 
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Fakta om Nations Cup kokkekonkurrence 

 

Program: 

Første konkurrencedag 21. juni i Viborg 

Adresse: Hotel & Restaurantskolen HC Andersensvej 8800, Viborg. 

Holdene starter med at lave mad kl 9, dagens vinder præsenteres kl 16:15 

 

Anden konkurrencedag 22. juni Silkeborg (før semifinalerne i UEFA U21  

Europamesterskaberne) 

Hotel & Restaurantskolen, Kejlstrupvej 87, 8600 Silkeborg.  

Holdene starter med at lave mad kl 9, dagens vinder præsenteres kl 16:15 

 

Finale Lørdag 25. juni i Århus (før finalen i UEFA U21 Europamesterskaberne) 

Adresse: Arla Foods, Karolines Køkken, Sønderhøj 14. 8260 Viby J 

Holdene starter med at lave mad kl 10, samlet vinder præsenteres kl 17:15 

 

Deltagerne: Unge toptalenter: 

 Fra Spanien deltager et hold samlet fra Michelinstjerne-restauratørerne Salvador 

Gallego, Pedro Larumbe og Mario Sandoval. 

 Fra England deltager et hold samlet af The Dorchester 

 Fra Danmark deltager et hold udvalgt af den danske 

Ungdomskokkelandsholdstræner. 

 

Regler: 

 Hvert hold består af fire kokke under 22 og en træner, der dog ikke må hjælpe 

med madlavningen. 

 Juryen der skal vurdere retterne består af fem – en fra hvert af deltagerlandene 

og to fra neutrale lande. 

 Hver konkurrencedag skal holdene tilberede tre retter for 35 gæster og 

dommerne. 

 Produkterne der bruges vil være de samme for alle. Indholdet i råvarekurvene er 

oplyst deltagerne i maj. Kun ingredienser fra råvarekurvene må bruges. 

 Hvert hold vil have 5 timer og 50 minutter til at tilberede måltidet. 

 Konkurrencen varer tre dage. Efter hver dag er offentliggøres en vinder på 

dagen. På sidste dag samles point sammen fra alle tre dage og en samlet vinder 

offentliggøres. 

 Alle hold vil have adgang til samme udstyr. 



   
 
Pointsystem for Nations Cup 

 Smag: op til 20 point 

 Teknik: Op til 20 point 

 Visualitet: Op til 10 point 

 Samlet evaluering: op til 10 point 

Nations Cup kokkekonkurrencen er organiseret af Region Midtjylland, Food 

Organisation of Denmark og restaurationsskolerne i København og Silkeborg.  

 


