KokkeKarlas Stipend 2017
Årets tildeling er spesiell på mange måter. Det er første stipend som skal deles ut, og utarbeidelsen av
stipendets formål og hva man ønsker å vektlegge hos mottakerne har vært viktig. Hva er arven etter
Karla og på hvilken måte skal dette leve videre gjennom stipendet og legatet?

Etter ønske fra Karla ble formålet å fremme unge kvinnelige kokker. «Kvinnelige» fordi
bransjen trenger flere jenter og fordi det kan være utfordrende å ta plass i et mannsdominert
yrke.
Vurderingen av kandidatene er ellers tatt utelukkende på bakgrunn av deres holdninger og
faglige kompetanse. Legatet har sett etter kokker som er opptatt av å bruke og fremme gode
norske råvarer og styrke norsk matkultur. Kokker som lar seg inspirere lokalt så vel som
internasjonalt. Kokker som er stolte av den faglige tradisjonen de tilhører, viser stor
yrkesglede og ønsker å videreformidle sin kunnskap. Kokker som er opptatt av sitt fag –
maten og opplevelsen de skaper, fremfor å sette seg selv i fokus.
Den første mottakeren av KokkeKarlas stipend representerer disse verdiene på en
fremragende måte. Om det var jobben med å plukke døde høner i ung alder som ledet henne
inn i kokkefaget vites ikke, men som 16 åring hadde hun egentlig tenkt å bli institusjonskokk
fordi hun så hva god mat kunne gjøre for mennesker med forskjellige livsutfordringer. Ved en
feiltakelse fikk hun imidlertid praksisplass på Credo i Trondheim under ledelse av Heidi
Bjerkan. Her falt hun pladask for restaurantkjøkkenet og det å være en del av at team som
skulle levere. Men like viktig: å lære seg å sette pris på råvarene og historien bak disse.
Til tross for sin unge alder er hun allerede en dyktig formidler av det norske kjøkkenet. Hun
er til stor inspirasjon for alle med sitt entusiastiske vesen. Hun er nysgjerrig, sta og hele tiden
på søken etter gamle tradisjoner så vel som moderne teknikker. Fra hønseriet via Credo til nå
å jobbe på Nomas kjøkken i Mexico, er hennes faglige reise allerede godt i gang.
Det er en stor glede for meg å kunne overrekke KokkeKarlas stipend 2017 til Eline Haugan
Bordvik.

