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Mästarnas kamp, Kockduell, Stadskamp, Generationskamp…

Kockduell på Passion för Mat!
Det blir en riktig smakstart när matmässan Passion för Mat öppnar fredag den
25 februari i Eriksbergshallen i Göteborg. På plats väntar fyra av Sveriges bästa
stjärnkockar på att få göra upp i en kockduell.
– Man kan kalla den här matlagningstävlingen många saker. Men utan tvivel blir
det en smakfull och underhållande sammandrabbning där publiken är domare,
säger Johnny Johansson som ansvarar för tävlingen.
Den här kocktävlingen liknar ingen annan, den blir underhållande, spännande och verbal
förklarar Johnny Johansson. Tävlingen bygger på två lag med två stjärnkockar i vardera
laget som på en timme ska skapa en eller flera rätter.
Lagen bemannas av Leif Mannerström och Erik Lallerstedt som möter Robert Maglia och
Nils Molinder. Med andra ord en laguppställning som kan beskrivas på många vis.
– Ja, man kan kalla tävlingen för generationskampen eller nestorerna mot ungtupparna,
säger Johnny Johansson med ett leende. Vi får väl se om gammal är äldst…
Tävlingen då? Jo, båda lagen får 40 minuter vardera på sig att laga sina rätter som baseras
på råvaror som tilhandahålls från ”Smaka på Västsveriges” monter. Tanken är att maten ska
ha en tydlig västsvensk inriktning. En bra gissning är att fisk hamnar högt på menyn, men
man vet aldrig…
Förutom det smakmässiga kan man räkna med en verbal njutning. Alla fyra kockarna är ju
kända för att vara mycket pratsamma. Räkna därför med en god portion underhållning, helt
enkelt en föreställning väl värd att se.
– Leif och Eric är ju med ålderns rätt mycket välkända med personlig utstrålning. Leif är ju en
levande legend, dessutom aktuell som domare i Sveriges Mästerkock i TV4.
Men hur blir det med stadskampen Göteborg mot Stockholm då?
– Nja, genom att vi låter en göteborgare och en stockholmare bamanna båda lagen, blir det
nog inte så mycket av stadskamp. Men det är nog att räkna med en hel del gliringar ändå.
Och det ska bli roligt, säger Johnny Johansson.
Vinnaren då? Det blir publiken som utser vinnarlag.
– Vi plockar ut fem personer ur publiken som får provsmaka rätterna uppe på scenen.
Därefter blir det handuppräckning och så är det hele klart, förklarar Johnny Johansson.
Kort om Passion för Mat
Passion för Mat arrangeras 25-27 februari 2011 för fjärde gången i Eriksbergshallen i
Göteborg.
Temat för årets upplaga av Passion för Mat är kort och gott ”Smak” vilket också märks i
Köksskolans program. Även föreläsningarna och mässans ”Taste Work Shop” kommer att
handla om smak. Bland annat tar SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik upp ämnet
sensorik.
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