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Tre Guld – Norges år i Kokboks-VM 
 
En debutant och två veteraner ordnade med tre förstaplatser i Gourmand World 
Cookbook Awards 2009 som avgjordes i Paris på torsdagen den 11 februari 
2010.  
 
Årets resultat är den störst framgången hittills för Norge i kokbokstävlingen och 
placerar Norge före alla andra nordiska länder. 
 
 
Inför ett absolut fullsatt auditorium kunde, den i dessa sammanhang unge, Geir Skeie 
bärga hem ännu en seger. Det var i kategorin Best First Cookbook som hans 
”Verdensmester fra barndom til Bocuse d’Or” (Skeie Metro) blev utsedd till 
världens bästa debutbok 2009. Boken beskriver som titeln säger på ett charmigt och 
elegant den målmedvetna utvecklingssagan. 
 
För Best Food History vann Henry Notaker med sin i USA utgivna bok ”Food 
Culture in Scandinavia” (Greenwood). Notaker ringar in den skandinaviska maten 
och dess traditioner och ger ett historiskt perspektiv med sin djupa kunskap och varma 
humor. Boken kommer att bli ett standardverk för studenter och professionellt matfolk. 
 
Hela mat-Norges bestemor Ingrid Espelid Hovig vet hur man bjuder till fest och vinner 
Best Entertaining Cookbook med ”Ingrid ber til julefest” (Gyldendal). Vad som 
behövs för att samlas till en av årets största fester vet Ingrid väl och beskriver det 
kärleksfullt. Att norrmän älskar fester framgår också av att det är andra året i rad som 
Norge vinner kategorin, med Anette och Bent Stiansen förra året. 
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