
 

Ost   &   ko   +   Mejeriforeningen   åbner   nu   for   ansøgninger   til:  

Kan   du   lave   Danmarks   bedste   ret   med   ost?  

Årets   mest   velsmagende   kokkekonkurrence   er   tilbage.   29.   marts   2020   udfordrer   Mejeriforeningen   og  
Ost   &   ko   igen   landets   kokke   til   at   kreere   kongerigets   bedste   ret   med   ost   og   dyste   om   præmien   på  
20.000   kr.   og   titlen   som   Danmarks   bedste   osteret   2020.   

I   2018   tog   restaurant   Jordnær   sejren   med   en   flan   på   Blå   Grubé,   hasselnødssablé,   brændte   figner   og  
figenescabeche   efter   en   tæt   konkurrence   med   Falsled   Kro,   Restaurant   Wilhelm,   Søllerød   Kro,  
Restaurant   Kanalen,   formel   B,   Trio,   Kiin   Kiin,   Restaurant   Hærværk   og   MeMu.   Se   alle   retterne    her .   

Igen   i   år   står   et   stærkt   dommerpanel   klar   til   at   bedømme   og   kåre   Danmarks   bedste   osteret:   Helle  
Brønnum   Carlsen,   madkritiker   på   Weekendavisen,   Lærke   Kløvedal,   madanmelder   på   Politiken,   Lisbeth  
Jacobsen,   restauratør   på   Restaurationen,   Rasmus   Palsgård,   madjournalist   og   dansk   juryformand   ved  
360   Eat   Guide,   og   Erwin   Lauterbach,   kok   og   restauratør   ved   Restaurant   Lumskebugten.   Se   video   fra  
Danmarks   bedste   osteret   2018    her .   

Kan   du   gøre   Eric   Vildgaard,   Brian   Mark   Hansen   og   Jeppe   Foldager   kunsten   efter?   Så   grib   kniven,  
udtænk   en   ret   med   en   eller   flere   danske   oste   og   tilmeld   dig   ud   fra   kriterierne   nedenfor.  

TID   OG   STED  
Søndag   29.   marts   2020   kl.   12.00-16.00   i   CPH   Food   Space.  

KONCEPT  
Ti   restauranter   udvælges   til   konkurrencen.   To   kokke   per   restaurant   laver   én   servering   med   dansk   ost  
som   tema.   Alt   må   bakkes   op   hjemmefra.  

Ost   &   ko   dækker   råvarer   og   transport   op   til   2.000   kr.   Retten   laves   på   stedet   og   serveres   og  
præsenteres   for   dommerne,   tilskuere   og   presse.  

DOMMERE  
-   Helle   Brønnum   Carlsen,   madkritiker   på   Weekendavisen  
-   Lisbeth   Jacobsen,    restauratør   på    Restaurationen  
-   Lærke   Kløvedal,   madanmelder   på   Politiken  
-   Rasmus   Palsgård,   journalist   på   Feinschmeckeren   og   juryformand   for   den   danske   jury   i   den   nordiske  
360   Eat   Guide  
-   Erwin   Lauterbach,   kok   og   restauratør   på   Restaurant   Lumskebugten  

BEDØMMELSE  
Serveringen   gives   op   til   60   point   og   bedømmes   på:  
Præsentation   (0-10),   originalitet   (0-10),   bæredygtighed   (0-10),   anretning   (0-10)   og   smag   (0-20).  

SÅDAN   DELTAGER   DU  
Find   en   makker.   Udtænk   en   original   ret   med   dansk   ost.   Send   en   ansøgning   til  
simone@koalitionkbh.dk,   hvor   du   skriver:   A)   Navnet   på   din   restaurant,   B)   Navnene   på   dig   og   din  
makker,   C)   Dit   telefonnummer,   D)   Beskrivelse   af   retten   og   din   idé   med   den,   E)   Hvilken   /   hvilke   dansk  
ost(e)   du   vil   arbejde   med   og   hvorfor,   F)   Et   billede   af   retten.   

OBS:   Hvis   din   ret   udvælges   som   en   af   de   10   nominerede,   vil   vi   desuden   bede   om   opskriften.   Denne  
vil   efter   konkurrencen   blive   bragt   i   Ost   &   kos   magasin   Ostekultur   samt   i   Ost   &   kos   andre  
kommunikationskanaler.  

https://www.facebook.com/pg/ostogko/photos/?tab=album&album_id=2253245111617559
https://www.facebook.com/ostogko/videos/2260647404153435/


 

 

 

TIMING  
Ansøgningsfrist   er   søndag   1.   marts   kl.   23.59.  
Dommerne   udvælger   deltagerne,   som   får   besked   10.   marts.  
Konkurrencen   afholdes   i   København   søndag   29.   marts   kl.   12-16.  

KONTAKT  
Send   ansøgning,   spørgsmål   og   kommentarer   til   konkurrence-koordinator   Simone   Hauglund  
simone@koalitionkbh.dk   og   telefon   20   84   62   84.   

 

 


