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Med elg til bok-VM
For tredje gang skal
Trysils
kokebokforf atter
Kirsten Winge
konkurrere om den
ærefulle tittelen årets
kokebokforfatter i
Paris.
- Det hadde vært kjekt
med en tur til Paris,
sier det jordnære
matmennesket i Søre
Osen.
MARIT BEATHE ANDERSEN
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SØRE OSEN: Det er den delikate
boka Man tar en elg som kan føre
Winge helt til topps internasjonalt
sorn kokebokforfatter.
Foreløpig er hun nasjonal kandidat etter at forlagene har plukket sine kandidater som igjen har
blir vurdert av en fagjury med sete
i Madrid.

Flere hundre land
Dette kokebok-VM, for å kalle det
så, begynner å bli veldig stort med
mange klasser og mange tusen
kandidater fra flere hundre land.
Etter at de nasjonale kandidatene
har passert nåløyet i fagjury som
består av fire-fem fagfolk på kokekunst og bokutgivelser, foregår
selve kåringen Folies Bergére-teateret i Paris. Teateret var i tidligere tider verdens mest kjente
varietéteater med gedigne forestillinger og kostymer.
Under denne gallaforestillingen
kåres verdens tre beste kokebøker
og deres forfattere.

Tun forlag
Kirsten Winge med medforfattere
og fotograf Kåre Vidar Pedersen
og Esten Borgos og Tun Forlag er
kandidat i klassen enkle oppskrifter, eller Easy Recipes som det står
i melding til kandidaten.
- Enkle matoppskrifter er litt av

min matfilosofi, sier Winge som
setter særlig stor pris på at hun
ble nominert i denne klassen.
- Folk skal kunne lage mat etter
oppskriftene mine. Forutsetningen er bare at man har elgkjøtt,
sier hun.
26.000 kokebøker
Kokebøker er in. Årlige blir det
gitt ut 26.000 kokebøker verden
over.
Ikke så merkelig det. Tenk bare
på Kina, sier Winge.
Med kandidaturet følger heder
og ære og bare det i første omgang,
men skulle biologen og kokebokforfatteren, tidligere kommunestyrepolitiker, Trysil kommunes
kulturprisvinner og utgiver av
mange kokebøker komme på
topp tre også internasjonalt blir
det nok en sum penger i tillegg.
- )a hvorfor ikke, sier Kirsten
Winge. Hun skulle gjerne tatt en
tur til Paris, sier hun.

Bær og rådyr
Med boka Man tar en elg som
kom ut tidligere i høst, er det
tredje gangen Kirsten Winge blander seg inn i det celebre selskapet
av kokebokforfattere som konkurrerer om VM-tittel i bokkunsten i
Paris.
Med boka Norske bær ble Kirsten Winge Norges kandidat i det
samme VW-et og da var det i klassen lokal mat hun konkurrerte.
Boka Man lar et rådyr som ble
Kirsten Winges gjennombruddsbok, ble plukket ut i kategorien ett
bestemt emne.
Winge nådde ikke helt til topps
de to foregående gangen, men
kanskje det blir alle gode ting er
tre denne gangen.
Man tar en elg selger godt. Til
jul kommer andre opplag. Winge
er ikke helt sikker på hvor stor førsteopplaget var da boka også gikk
som bokklubbok, men det var nok
drøyt 3.000. Winge sier at hun ikke
har noen ny bok på tapetet. Det
har blitt veldig mange boker på få
år. Nå føler hun seg litt tom og vil
ta det lirt med ro på bokfronten
framover.

MAT. Kirsten Winge er også en kokk i stjerneklassen. Her kokkelerer hun på eget kjøkken. For tredje
gang er Winge plukket ut til kokebok-VM i Paris.
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