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Du inviteres hermed til at deltage i kokkekonkurrencen 
Årets Vildtret i forbindelse med DM i Vildtmad 2019.

Årets Vildtret er en klassisk kokkedyst, hvor deltagerne konkurrerer 
om at tilberede den bedste hovedret baseret på vildt nedlagt af jægere. 
Som finalist ved du ikke på forhånd, hvad vildtparaden tilbyder på 
dagen, så kreativiteten og evnen til at tænke hurtigt bliver udfordret. 
Heri ligger en del af spændingen.

DM i Vildtmad
Kokkekonkurrencen, Årets Vildtret, bliver afholdt i forbindelse med 
DM i vildtmad 2019. DM i Vildtmad har til formål at sætte fokus på 
vildt som spise og vise, hvordan det både kan bruges på det højeste 
gastronomiske niveau i restauranternes køkkener og i hverdagens 
gode gastronomi. Med DM i Vildtmad vises, hvordan jægernes 
nedlagte vildt bliver til mad - sundt, næringsrigt og fyldt med 
spændende smagsoplevelser.

Årets Vildtprodukter
Under DM i Vildtmad 2019 kåres også Årets Vildtprodukter i 
kategorierne charcuteri & røgvarer, halvfabrikata, færdigretter og 
forsøgsprodukter.

Kontakt
For yderligere info, kontakt venligst gastronomisk konsulent 
Povl Lønberg. Tlf.: 28 40 48 32, e-mail: pl@luna.dk

Vigtige datoer 2019
 - 24/9: Deadline for tilmelding til konkurrencen
 - 9/10: Finalisterne får besked
 - 21/10: Finalisterne modtager nærmere information 

om finalen inkl. råvare- og udstyrslister
 - 3/11: Finalen afholdes på Det Grønne Museum ved 

Auning
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Tilbage til rødderne
Temaet for 2019-udgaven af Årets Vildtret er 
”Tilbage til rødderne”.

Helt konkret betyder det, at komfurer, ovne, 
sous vide og andre varmekilder bliver erstattet 
af åben ild. Således er en grill og et bålfad 
deltagernes eneste varmekilder.
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Tilmelding til konkurrencen
For at komme i betragtning til finalen skal du indsende én opskrift 
inkl. fremgangsmåde og råvareliste til en ret med vildtkød og 3 
garniturer. Opskriften er ikke den, du stiller op med i finalen, 
men det er vigtigt, at dommerpanelet ved udvælgelsen tydeligt kan 
se, hvordan du arbejder som kok, når du tilbereder vildt. Desuden 
vil der væres fokus på at bruge hele dyret og derigennem mindske 
madspild.

Opskriften skal være til 4 personer, og materialet skal være så 
udførligt, at dommerpanelet kan gennemskue retten. Efter 
indsendelse anonymiseres opskrifterne, så dommerpanelet ikke 
ved, hvem der står bag. Sammen med materialet skal der indsendes 
et anonymt, vellignende foto af retten, dvs. at kokkens navn og 
restaurantens navn, logo mv. ikke må fremgå af billederne.

Opskrifter, fremgangsmåde og råvareliste skal være klar og tydelig, 
uden mulighed for at afkode, hvor den stammer fra.

Materialet skal indsendes elektronisk gennem en online 
tilmeldingsformular senest d. 24. september 2019 kl. 23:59. 
Tilmeldingsformularen findes på dmivildtmad.dk/tilmeld-kok.

Finalen
På baggrund af de indsendte tilmeldinger udvælges minimum 6 
deltagere til finalen søndag den 3. november 2019 på Det Grønne 
Museum ved Auning. Finalisterne får besked senest den 9. oktober, 
og de bliver efterfølgende kontaktet med mere detaljeret information 
forud for konkurrencen.

De kokke, som bliver udtaget til finalen, vil senest den 21. oktober 
få tilsendt en råvareliste og en oversigt over, hvad køkkenerne 
indeholder. Råvarelisten giver ikke overblik over, hvilket vildt, der 
vil være på dagen, da det afhænger af, hvad der nedlægges op til 
konkurrencen. Der vil på dagen blive trukket lod om rækkefølge 
og starttidspunkt og dermed også, hvem der må vælge først fra 
vildtparaden. Konkurrencen startes forskudt, så der er 15 min. 
mellem, at hver kok får lov til at vælge fra vildtparaden og gå i gang 
med tilberedningen.

På dagen skal hver deltager indenfor 3 timer tilberede én hovedret 
med vildt, som gerne må bestå af flere serveringer. Det er vigtigt, 
at der er et klart udtryk, og at der samlet set er tale om én ret. 
Afleveringer med mange retter uden sammenhæng har svært ved at 
blive positivt bedømt. Det er ikke den tidligere indsendte ret, der skal 
fremstilles, men det som de på dagen foreliggende råvarer inspirerer 
til.

Udover vildtet skal der indgå 5 obligatoriske ingredienser fra de 
historiske køkken- og frugthaver på Det Grønne Museum i retten. 
Disse vil være angivet på den tilsendte råvareliste.

Hver finalist skal fremstille 10 couverter af sin ret: 3 til dommerne, 
1 til foto, 1 til kommentator samt 4, som serveres for et udvalgt 
publikum. Alle couverterne skal anrettes til tallerkenservering.

Finalen bliver blandt andet kommenteret af David Carsten Pedersen, 
der er radiovært og jæger.

http://dmivildtmad.dk/tilmeld-kok


Vinder af Årets Vildtret 2018:
Kronkalvefilet med braiserede 

kronkalveribben, Musikkens Spisehus.
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Assistance
Ved finalen må hver deltager have én assistent – gerne en elev 
– med til konkurrencen, ligesom hver finalist skal medbringe 
en tjener, der kan bistå med serveringen for både dommere og 
de personer, der skal nyde den samme mad som dommerne.

Udstyr
Samtlige konkurrencekøkkener vil være udstyret med 
køkkengrej, men det er også tilladt at medbringe personligt 
køkkengrej og service.

Sammen med råvarelisten udsendes en liste over 
udstyrskategorier, der må medbringes. Udstyr, der ligger 
udenfor de oplyste kategorier, skal godkendes af dommerne.

Efter opfordring fra de tidligere års deltagere har vi i år 
besluttet, at du selv skal medbringe service til servering.

Der må ikke medbringes nogen form for råvarer, pynt og ting 
tilberedt på forhånd. Før konkurrencens start vil der blive 
foretaget en kontrol, og konsekvensen af at bryde ovenstående 
retningslinjer er bortvisning.

Vær opmærksom på, at temaet i år er grill & bål, og at al 
opvarmning derfor kommer til at foregå over åben ild. Vi 
anbefaler derfor, at eventuelt medbragte gryder, pander og 
forme skal kunne tåle dette.
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Bedømmelse
Deltagerne ved Årets Vildtret bliver bedømt af et 
dommerpanel bestående af 1 overdommer og 5 dommere.

Der bedømmes på:
 - Præsentation (helhedsindtryk, harmoni, nyhedsværdi 

og komposition)
 - Smag (grundsmage, dufte og tekstur) – tæller x 4
 - Innovation
 - Bæredygtighed (spild, økonomi)
 - Brug af obligatoriske ingredienser

Dommerne kan vælge at give supplerende bonuspoint efter 
andre kriterier.

Bedømmelsesskemaet kan ses på hjemmesiden.

Dommerpanelet til Årets Vildtret 2019 er:
 - Helle Brønnum Carlsen (Overdommer), 

madanmelder m.m.
 - Francis Cardenau, Præsident Bocuse d’Or Danmark
 - Kasper Tind Hasse, køkkenchef Faldsled Kro, Millinge
 - Mikkel Maarbjerg, Kirk+Maarbjerg
 - Nicolaj M. Christiansen, køkkenchef Treetop 

Restauranten, Vejle
 - Vivi Schou, restauratør Restaurant Babette, 

Vordingborg

Foto: Jonas Nørregaard



Konkurrencen i medierne
Gennem tiden er Årets Vildtret blevet omtalt i såvel nationale 
som lokale medier, ligesom også branchens medier har omtalt 
konkurrencen tidligere. Således blev konkurrencen i 2016 og 2018 
dækket af TV2-regionerne, i 2017 havde konkurrencen besøg af 
Jagtmagasinet på DK4, mens Gastro har omtalt arrangementet i de 
seneste tre år. Ligeledes vil der i år blive gjort en aktiv indsats for at få 
konkurrencen omtalt i både generelle og brancherettede medier.

Nyheder om arrangementet vil løbende blive offentliggjort på 
arrangementets hjemmeside og sociale medier, og vi opfordrer 
deltagerne til selv at dele deres forberedelse og træning på de sociale 
medier under hashtagget #åretsvildtret.

Opskrifter
Arrangørerne forbeholder sig ret til at bruge og publicere alle 
opskrifter, som er indsendt og/eller udviklet i forbindelse med Årets 
Vildtret. Dette omfatter både opskrifter indsendt i forbindelse med 
tilmelding og opskrifter udviklet til finalen.

De tre bedst placerede kokke skal senest d. 10. november sende 
opskriften på deres finaleret til kontakt@vildtgastronomi.dk.

Arrangørinfo:
Foreningen Vildt Gastronomi 
Molsvej 34 
8410 Rønde
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DM i Vildtmad 2019 arrangeres af:


