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Intervju med Krister Dahl, ledare för Svenska kockiandslaget

Vilkadelar i grundutbildningen har du själv
haft allra störst nytta av?

Kombinationenskolan och praktikenpå företag.

Vilka delar skulle du vilja prioritera i grundutbildningen
idag?

Sätta fokus på säsongsvariationerna och

möjligheten till att använda lokala varor.

Formulera fritt dina funderingar om nödvändigheten
av grundläggande kunskaper som yrkesmatlagare!

Det som för mig underlättar det praktiska arbetet är en

grundläggande kunskap om olika varor som till

exempel grönsaker och om olika styckningsdetaljer och

bitar av kött, fågel och fisk.
Att kunna koka, veta och smaka skillnaden mellan olika

fonder och hur de bäst används ger stora fördelar för den
färdiga rätten.

Ha en allmän bred varukännedom och helst veta var

varorna kommer ifrån och hur de är framtagna är en bonus
som ökar förståelsen för hanteringen liksom förmåga att
ta vara på alla delar för att få så stort utbyte som möjligt,
alltså minimera svinnet.

Manifest för det nya nordiska köket
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Vi nordiska kockar finner tiden mogen till att skapa ett Nytt
Nordiskt Kök, som genom sitt välsmakande och egenart
kan mäta sig med de största köken i världen.

Det Nya Nordiska Köket ska:
1. uttrycka den renhet, friskhet, enkelhet och etik som vi

gärna vill förbinda med vår region
2. avspegla de skiftande årstiderna i sina måltider
3. bygga på råvaror som blir särskilt utsökta i våra klimat,

landskap och vatten

4. förena kravet om välsmakande med modern kunskap
om sundhet och välbefinnande

5. främja de nordiska produkter och producenters mång-
faldighet och sprida kännedomen om kulturerna bakom
dem

6. främja djurens trivsel och en hållbar produktion i havet
samt i de odlade och vilda landskapen

7. utveckla nya användningsområden för traditionella
nordiska livsmedel

8. förena de bästa nordiska tillberedningsmetoder och
kulinariska traditioner med impulser utifrån

396 . EFTERRÄTTER

9. kombinera lokal självförsörjning med regionalt utbyte
av varor med hög kvalite

10. Bjuda in konsumenter, andra mathantverkare, lantbruk,

fiskeri, små och stora livsmedelsindustrier, detalj- och
mellanhandiare, forskare, undervisare, politiker och
myndigheter till ett samarbete om detta gemensamma
projekt som ska gagna och vara till och glädje för hela
Norden
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