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ÆRE: Trond Høiberget ved Bistroen på Bugøynes ser på det som en stor ære at restauranten hans fikk godkjennelsen som gjorde at de fikk delta i Gôut de France.  foto: Stian HanSen

21. mars er han én av 
to deltakere i Finn-
mark på den franske 
matdagen Gôut de 
France.
Tor Sandø 
tor.sando@ifinnmark.no

bugøynes/vardø: – Det 
er en flott utfordring for oss og 
en ære å få en godkjennelse for 
å bli med på dette, sier Trond 
Høyberget.

På oppfordring fra den fran-
ske ambassaden vil 29 norske 
restauranter kjøre en franskin-
spirert meny denne dagen, og i 
Finnmark er det Bistroen i Bug-
øynes og Varangerkokken i Var-
dø som kjører fransk program. 

Bistroen vil sette opp en fire-
retters meny på den franske 
matdagen. Suppe er blant ma-
ten som vil bli servert gjestene.

– Jeg er glad i fransk mat og vi 
har innimellom franske gjester 
her blant de 5500 gjestene som 
kommer til bygda mellom no-
vember og slutten av mars. Jeg er 
helt sikker på at dette skal bli en 
suksess og slå bra an hos oss, sier 
Høyberget, som åpnet Bistroen i 
slutten av november 2015.

"

Det er en flott 
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med på dette.
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Bugøynes har mange buss-
laster med turister som ønsker 
å bade på sandstranda i bygda 
og spise på Trond Høybergets 
restaurant.

Totalt har Bistroen ni bord og 
66 stoler klare til å spise fran-
skinspirert mat.

– Vi venter to busser hit den 
21. mars, så det blir nok bra med 
folk, sier Høyberget.

Feires over hele verden
Bistroen på Bugøynes og Varan-
gerkokken på Vardø hotell del-
tar begge på Gôut de France i år 
og deltar på merkedagen for 
fransk gastronomi. Dagen feires 
over hele verden, der deltaker-
ne tilbereder og serverer en fire-
retters meny inspirert av fransk 
kokkekunst, i harmoni med lo-
kale råvarer og mattradisjoner.

– Dette er en viktig dag for am-
bassaden. Det er jo å håpe at den 
franske menyen skal inspirere 
våre to deltakere til å fortsette å 
ha fransk mat på menyen også 
etter Gôut de France, eller God 
fransk, som det kan oversettes 
med, sier den franske honorær-
konsulen i Kirkenes, Gunnar 
Schaanning Kollstrøm. 

Ifølge den franske ambassa-

den er dette femte året på rad at 
det er duket for verdens største 
feiringen av fransk gastronomi.

God mat
Varangerkokkens daglige leder 
og kjøkkensjef Tor-Emil Sivert-
sen gleder seg veldig til de skal 
ha fransk mat på menyen.

– Viva La France, sier han.
Det vil ta noen dager før Si-

vertsen og hans stab er klare for 
den franske dagen.

– Akkurat nå er det Yukigas-
sen og forberedelsene til den 
som opptar oss, sier han.

Sivertsen legger ikke skjul på 
hvor høyt han setter det fran-
ske kjøkken.

– Fransk mat har liksom vært 
der hele tiden. Det er ingen til-
feldighet at dette er mat som 
har fått plass på UENESCOs ver-
densarvliste. Det er fullt for-
tjent, sier han.

På menyen torsdag 21. mars 
vil det på Varangerkokken være 
skalldyr- og kongekrabbesuppe, 
torsk, linseragu, lammecarre, 
ratatouille, franske oster og tre 
varianter av rabarbra til dessert.

– Jeg håper at dette er retter 
som vil slå an hos våre gjester, 
sier Sivertsen.

Alle restauranter som er med 
har meldt seg på og fått sin god-
kjennelse fra den franske am-
bassaden.

– Det er veldig artig at det 
ikke er bare stjernerestaurante-
ne som blir med på dette, men 
at vi i utkanten også får være 
med og delta og bidra, sier Va-
rangerkokken.

– Hva med etter den 21.? Blir 
det fransk mat å finne på deres 
meny?

– Fransk mat blir nok primært 
denne dagen. Først og fremst 
skal vi ha god norsk husmanns-
kost. Kortreist mat, sier Sivert-
sen.

Godkjent av jury
Alle de nesten 5000 restauran-
tene fra 150 land som er med på 
verdensbasis er blitt godkjent 
av en jury som sitter i den fran-
ske hovedstaden Paris. Gôut de 
France ble lansert første gang i 
2015 og er et initiativ fra Det 
franske utenriksdepartementet 
og stjernekokk Alain Ducasse.

– Det franske kjøkken har ut-
viklet seg mot lyset i harmoni 
med miljøet. Felles er sjenerøsi-
tet, det å dele og kjærlighet til 
det som er vakkert og smaker 
godt. Gôut de France er en mu-
lighet til å feire fransk mat over 
hele verden, sier Ducasse.

Inspirasjonen er hentet fra 
prosjektet «Dîners d'Épicure» 
(Epicurean Dinners) iverksatt 
av mesterkokk Auguste Escof-
feir i 1912, der den samme me-
nyen, ble servert i flere byen 
rundt om i verden, på samme 
dag. Goût de France har forsøkt 

Venter to busslaster med gjester når
han serverer en helt spesiell meny

å gjenskape denne ideen og har 
videreført noen av elementene. 
Kort fortalt går prosjektet ut på 
at de deltakende restaurantene 
forbereder en selvvalgt fireret-
ters meny (forrett – hovedrett – 
ost – dessert) inspirert av fransk 
kokkekunst og serverer den på 
én og samme dato: 21. mars.

– Menyen kan bestå av norske 
råvarer. Dette bestemmer del-
takerne selv, men med fransk 
tilsnitt. Det viktigste med da-
gen er at flere og flere skal opp-
dage hvor gøy det er å lage 
fransk mat, sier informasjons-
rådgiver Maja Blomberg ved 
den franske ambassaden i Oslo.

Tema for årets Gôut de Fran-
ce er bærekraftig utvikling 
gjennom ansvarlig matlaging 
og kokkekunst. Hvert år velges 
det også ut en region i Frankri-
ke for å hylle lokale mattradi-
sjoner og i år går turen til Pro-
vence.

– Kanskje noen av restauran-
tene vil la seg inspirere av  
friske middelhavsgrønnsaker, 
olivenolje og regionens viner, 
spør ambassaden i en presse-
melding. For andre år på rad  
er stjernekokk Bent Stiansen, 
vinner av Bocuse d'Or i  
1993, ambassadør for prosjek-
tet.

Både kirkenesrestauranten 
SALT, Gapahuken på Storskog og 
Kongsfjord gjestehus, har meldt 
at de vil søke om å delta i 2020.

– Forhåpentligvis blir det fle-
re restauranter fra Finnmark, 
sier honorærkonsul Schaan-
ning Kollstrøm.

Den franske ambassaden har 
en Instagram-konkurranse, 
#GoodFranceNorge2019, der 
man kan vinne en tur-retur bil-
lett fra Oslo til Paris med Air 
France. Man kan lese mer om 
konkurransen på den franske 
ambassadens Instagram-konto 
«ambafrance_norvege. 

– Bon Apetit!
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ÆRE: Trond Høiberget ved Bistroen på Bugøynes ser på det som en stor ære at restauranten hans fikk godkjennelsen som gjorde at de fikk delta i Gôut de France.  foto: Stian HanSen

FRANSK: Daglig leder og kjøkkensjef Tor Emil Sivertsen hos Varanger-
kokken i Vardø har franskinspirert meny 21. mars.   
 foto: anniken RenSlo Sandvik

SUKSESSFAKTOR: Tor Emil Sivertsen satser på lokal mat i Varan-
ger. 21. mars blir den lokale maten inspirert av det franske kjøkkenet.   
 foto: anniken RenSlo Sandvik

HONNORÆRKONSUL: Gunnar 
Schaanning Kollstrøm er fransk hon-
norærkonsul i Kirkenes.  foto: PRivat

Venter to busslaster med gjester når
han serverer en helt spesiell meny

Norske deltakere

Følgende 29 norske restauranter 
har fransk mat på menyen torsdag 
21. mars.
Bistroen (Bugøynes)
Varangerkokken (Vardø)
Steenhuset (Arendal)
Restaurant 1877 (Bergen)
Le Monde restaurant (Kristiansand)
Bedehuset (Larvik)
Brasseriet Hansken (Oslo)
Brasserie France (Oslo)
Bristol Grill (Oslo)
Ekebergrestauranten (Oslo)
Klosteret (Oslo)
L'Ardoise (Oslo)
Le Vin (Oslo)

REST (Oslo)
Rodins (Oslo)
Statholdergaarden (Oslo)
Theatercaféen (Oslo)
Vérité (Oslo)
Becks brasseri (Porsgrunn)
Rå videregående skole (Rå)
Smak brasseri (Sandefjord)
Jacob & Gabriel (Skien)
Strand Restaurant (Stabekk)
Renaa Matbaren (Stavanger)
Compagniet (Tromsø)
Restaurant Smak (Tromsø)
Kalas og Canasta (Trondheim)
Jossa mat og drikke (Trondheim)
To Rom og Kjøkken (Trondheim)


