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Pressemelding: 

 

Det norskekokkelandslaget til Vesterålen i august! 
 

For første gang i historien kommer hele Det Norske Kokkelandslaget til Vesterålen. 

De kommer til Vesterålen matfestival som legger opp til arrangement i alle 

Vesterålskommunene i perioden 19.-27.august 2011. 

 

 

 
 

 

Om Vesterålen matfestival 

Vesterålen matfestival er en ny regional festival, arrangert for første gang i 2010. Festivalen 

skal skape aktiviteter knyttet til mat, kultur og opplevelse. Matprodukter fra hele Vesterålen 

skal inviteres og presenteres, og et av målene med festivalen er å presentere et vidt spekter av 

produkter fra sjø og land i regionen. Festivalen skal også synliggjøre opplevelsesbaserte 

virksomheter i Vesterålen, og er et samarbeid mellom kultur, utdanning, reiseliv, handel, 

primærnæringene, samt sjømat - og jordbruksbasert produksjon i Vesterålen. 

 

I 2011 skal festivalen utvides til hele 9 dager, og gå over de 2 siste helgene i august. I løpet av 

festivalen kan man få oppleve en fantastisk kulinarisk byvandring, matarrangement for de 

minste, marked med mat fra hele Vesterålen, foredrag, kurs, musikk, kultur og mye mer. Bli 

med på matfest du også! Les mer på www.vesteralenmatfestival.no  

 

 

 

Halvar Ellingsen som festivalkokk 

Kokkelandslaget består av 13 av de aller beste kokkene i landet. En av 

dem er Halvar Ellingsen fra Sigerfjord, som i 2010 ble kåret til 

Norgesmester i kokkekunst bare 23 år gammel. I 2011 har vi vært så 

heldige å få Halvar Ellingsen som festivalkokk.  

 

 

 

http://www.vesteralenmatfestival.no/
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Gjestebud med 5-retters meny 

Kokkelandslaget skal bl.a. lage et stort gjestebud med 5-retters meny for 130 personer. 

Til dette gjestebudet skal de bruke lokale råvarer fra laks og kjøtt.  

 

OL i Tyskland i 2012 

Kokkelandslaget tar gjestebudet og besøket i Vesterålen som god trening foran neste OL i 

kokkekunst som foregår i Erfurt i Tyskland i oktober 2012. 

 

Tilbud for alle 

Kokkelandslaget vil gjerne vise seg fram på ulike arenaer for å inspirere produsenter, gjester 

og ikke minst unge kokkespirer fra Vesterålen. Tilbudene under Vesterålen matfestival 2011 

skulle være ypperlige arenaer for gode møtearenaer mellom de beste kokkene i Norge og alle 

som setter pris på god mat for både gane og øye.   

 

 

For mer informasjon kontakt:  
Ole Petter Bergland, styremedlem i Vesterålen matfestival, tlf. 918 60 003, e-post: 

naturop@nordlysnett.no eller 

Kine Johnsen, styreleder i Vesterålen matfestival, tlf 984 54 610 og  

e-post: kine.johnsen@nordlaks.no   
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