
Hovedpræmie – uddeles ved  ´Sol over Gudhjem´ lørdag den 25. juni 2016 

Hovedpræmien, som overrækkes ved kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem den sidste weekend i juni 

2016, er sponsoreret af Bornholms Brandforsikring og er et gavekort til en middag for to personer på 

Stammershalle Badehotel til en værdi af 2.500 kr.  

 

 
 

 

 
Præmier ved 1. etape 26. maj 2015 – uddeles på Gaarden kl 19 

 

De tre bedste opskrifter præmieres:  

1. præmie: Gavecheck på 500,- kr.  Conny Møller - rødbedekage 

2. præmie: Gavecheck på 300,- kr.  Stine Hansen - rødbede - smoothies 

3. præmie: Gavecheck på 200,- kr.  Grethe Trnka - kinesisk broccoli med ingefær i wok 

 

Sponsoreret af Bornholms Brandforsikring 

 

 
Der blev serveret smagsprøver på vinderopskrifterne og på Vasagårds økogrise, sponsoreret af 

landmand Karsten Westh. 

 

 

 
Præmier ved 2. etape 12. september 2015 

 

De tre bedste opskrifter præmieres:  

1. præmie: Gavecheck på 500,- kr. Lillian S. Mortensen – blomkålscouscous med persille og parmesan 

2. præmie: Gavecheck på 300,- kr. Betina Juhl Tychsen – auberginegratin  

3. præmie: Gavecheck på 200,- kr. Janet Bendtsen - figenmangochutney 

 

Sponsoreret af Bornholms Brandforsikring 

 

 

Der blev serveret smagsprøver på vinderopskrifterne og på ”Den bornholmske kalv fra Nygård”, 

sponsoreret af landmand Jeppe Nielsen. 

 

 

 



Præmier ved 3. etape 30. november 2015 

 

De tre bedste opskrifter præmieres:  

1. præmie: Gavecheck på 500,- kr. Winnie Dam - Tarteletter med grøntsagsfyld 

2. præmie: Gavecheck på 300,- kr. Laila Williamson – Hvide gulerodsdeller med parmesan og hvid 

gulerodssorbet 

3. præmie: Gavecheck på 200,- kr. Janet Bendtsen – Chokoladekage med rødbeder og avocado 

 

Sponsoreret af Bornholms Brandforsikring 

 

 
Der blev serveret smagsprøver på vinderopskrifterne og på Hammershuslam, sponsoreret af Jan Serup. 

 

 
Præmier ved 4. etape 13. april 2016 

 

De tre bedste opskrifter præmieres:  

1. præmie: Gavecheck på 500,- kr. Janet Bendtsen – Grøntsagspate med champignoner og nødder 

2. præmie: Gavecheck på 300,- kr. Mathias Dam – Æggekage med grønt 

3. præmie: Gavecheck på 200,- kr. Janet Bendtsen – Blomkålssalat med bacon og mormordressing 

 

Sponsoreret af Bornholms Brandforsikring 

 

 
 

Der blev serveret smagsprøver på vinderopskrifterne og smagsprøver på fisk, sponsoreret af 

Fiskeværkstedet Svanevang i Svaneke. 

 

 

 

Dialogmøde den 15. april 2015 på Vibegaard i Rønne 

 

Da dysten blev skudt i gang sponsorerede Det Bornholmske Kødkompagni ved Karsten Westh 5 

gavekort til Vasagårdsgris.  

 

 
 

 

Da Grønne fif og fiduser blev skudt i gang på Vibegaard den 15. april 2015 havde BC Catering 

Roskilde sponsoreret frugt og grønt. 

 


