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Michelin-kokke konkurrerer på Als 
 

Nogle af landets mest profilerede kokke samles i år på Als for at deltage i 

kokkekonkurrencen Årets Vildtret. Også ukendte kokke dyster med.    

 
Både prisvindende og ukendte kokke mødes i weekenden den 3. til 4. november på Mommark 

Handelskostskole på Als for at deltage i kokkekonkurrencen Årets Vildtret. Det er ottende gang 

kåringen finder sted, og igen i år er finalisterne udvalgt via anonymiserede opskrifter på vildtretter 

fra kokke over hele landet. En proces, der er noget atypisk i forhold til andre kokkekonkurrencer, 

hvor dommerpanelet normalt kender deltagernes navne fra start. For at opskriften kvalificerer sig til 

at blive vurderet, skal den indeholde lokale råvarer og vildt, der er repræsentativt for området. I år 

er Als centrum for konkurrencen.  

 

”Ved at udvælge finalisterne blindt sikrer vi, at det udelukkende er håndværket, vi vurderer, og så 

risikerer vi ikke at blive blændet af navnet på deltageren. Det giver større mulighed for, at nye 

navne kan være med og dermed måle sig mod de mere etablerede kokke. Sidste år så vi et højt 

niveau til konkurrencen på Samsø, og i år glæder jeg mig enormt til at se, hvordan Sønderjylland 

præsenteres på en vildt-tallerken”, siger Helle Brønnum Carlsen, madanmelder på White Guide, 

modtager af Det Danske Gastronomiske Akademis Hædersdiplom og bestyrelsesmedlem i 

foreningen Vildt Gastronomi. 

 

Blandt finalisterne er kendte ansigter som Henrik Yde og Dak Wichangoen fra Michelin-restauranten 

Kiin Kiin samt Martin Peter Leth Sjunnesson, der til dagligt huserer på Falsled Kro.  

Feltet af finalister indeholder også Nicola Franett fra Restaurant Brace i København, Mounir 

Carstensen fra Lego House i Billund, Martin Neumann og Eigil Bundsgaard fra Restaurant Uformel i 

København, Benjamin Theilmann Larsen fra Restaurant Babette i Vordingborg, Kasper Byrsing fra 

Restaurant Sletten i Humlebæk og Mikael Kopp fra Restaurant Musikkens Hus i Aalborg.   

 

Foruden Helle Brønnum Carlsen består dommerpanelet til Årets Vildtret af kompetente fagpersoner 

i form af Francis Cardenau, der var den første til at hive to Michelin-stjerner til Danmark, Vivi 

Schou, restaurantchef på Restaurant Babette, som i 2017 vandt titlen som Årets Restaurant, Brian 

Mark Hansen, køkkenchef hos Michelin-restauranten Søllerød Kro, Patrik Jaros, præsident hos 

Bocuse d’Or Tyskland samt Thomas Laursen, leverandør af blandt andet vilde planter, bær, rødder 

og svampe til en række toprestauranter i Danmark.    

 

Bag Årets Vildtret står foreningen Vildt Gastronomi og konkurrencen har rederiet Færgen, 

Destination Sønderjylland, Dansk Ø-ferie og Syddansk Vækstforums Kulturpulje som 

hovedsponsorer. Via Færgens bookingportal Dansk Ø-ferie er det muligt at booke pakkerejser til Als 

inklusive transport fra Fyn, ophold på Als og adgang til diverse aktiviteter i forbindelse med 

kokkekonkurrencen. Særligt er Destination Sønderjylland glad for, at kokkekonkurrencen i år 

kommer til Sønderjylland.    

 

https://www.danskoferie.dk/
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”Årets Vildret har de seneste år udviklet sig til en profileret konkurrence, der er med til at sætte 

ekstra fokus på vildt som en spændende og bæredygtig råvare. Derfor er jeg selvfølgelig glad for at 

konkurrencen i år kommer til Sønderjylland, og vi har allerede nu oplevet en stor interesse for 

konkurrencen og de øvrige aktiviteter, der planlægges i forbindelse med afviklingen af 

arrangementet”, siger Karsten Justesen, direktør i Destination Sønderjylland. 

 

Læs mere om kokkekonkurrencen Årets Vildtret her: www.aaretsvildtret.dk  

 

Billedtekst: Sidste år fandt kokkekonkurrencen Årets Vildtret sted på Samsø. I år kommer 

konkurrencen til Als. Det er ottende gang kåringen finder sted. Foto: Søren Gammelmark 

 

Om Færgen 

Færgen er et af Danmarks største ø-rederier og sejler til henholdsvis Samsø, Fanø, Als, Fyn, 

Langeland og Lolland via i alt seks forskellige ruter. Færgen står desuden bag bookingportalen 

Dansk Ø-ferie, der samler alle de bedste oplevelser på de danske øer ét sted og gør det muligt at 

booke både transport, ophold og oplevelser hjemmefra. Det sker blandt andet via såkaldte ø-hop, 

hvor ophold på flere øer kan kombineres og finde sted under én og samme rejse.    

 

For yderligere oplysninger kontakt Færgens salgs- og marketingchef Lindy Kjøller på 20 33 50 

44 eller likj@faergen.dk.  

 

For pressebilleder, pressetekster eller ved andre spørgsmål kontakt Morten Kalum hos 

EHRENBERG SØRENSEN Kommunikation på 23 49 10 09 eller mk@ehrenbergsoerensen.com.  
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