
 
 
 
PRESSEMELDING: 

Ryfylkekokken skal jobbe med barn og mat globalt 
 
-Mat og barn er en hjertesak for meg, og når denne muligheten 
dukket opp kunne jeg ikke si nei, sier Frode Selvaag, selveste 
Ryfylkekokken. 
 
2022 blir starten på noe nytt, og teamet i Ryfylkekokken jobber allerede nå med å forberede 
og tilpasse seg den nye hverdagen fra årsskiftet. 
 
Arbeidet med mat og barn er en aktivitet Ryfylkekokken skal drive i samarbeid med 
barnehagene i Læringsverkstedet/ Dibber. Frode Selvaag har sammen med Arne Brimi 
utviklet matkonseptet «Et godt måltid» der det satses på kortreist, hjemmelaget og sunn 
mat. 
 
-Vi deler mattradisjoner, matkultur og gleden over mat med den kommende generasjonen. 
Nå skal vi enda lengre ut med dette også utenfor landets grenser, forteller Selvaag. 
 
Han ser frem til å bruke mer tid på de yngste blant oss, og mener det er svært viktig å skape 
entusiasme om mat og å dele kunnskap om mat fra en ung alder. 
 
-Her får vi jobbe med barn og det er det kjekkeste jeg gjør. Å lage mat med barn og ikke 
minst starte en samtale om hvor maten kommer fra er noe jeg aldri blir lei av. Jeg gleder 
meg veldig til å få mer tid til dette, sier den profilerte kokken. 
 
Frode og Cathrine Selvaag kommer fortsatt til å drive Landahuset på Finnøy med matkvelder 
og ulike arrangementer, samt ta konsulentoppdrag rundt drift, konsept og kreativ utvikling.  
Ryfylkekokken vil også være en del av St.13 i Stavanger sentrum med kurskjøkken og 
eventer. Samarbeidet med Ryfylke Livsgnist om arrangementer fortsetter, og Frode er 
kveiteprodusenten Sterling White Halibut sin offisielle Sterling Chef fremover. 
 
-Frode bidrar videre med kurs for Norsk Smaksskule i regi av Norsk Kulturarv. Fra 
produksjonskjøkkenet på Landahuset kommer det produkter under egen merkevare foredlet 
av råvarer fra Ryfylke.  



 
Samtidig har Ryfylkekokken i samråd med selskapets styre bestemt seg for å «rydde» litt i 
porteføljen. De tar dermed noen grep for å tilpasse aktiviteten frem til årsskiftet. 
 
Avslutter kafedriften på Judaberg 
-Vi avslutter avtalen med Stavanger kommune om kafédrift på Innbyggertorget på Judaberg 
fra 15.oktober. Vi har avklart dette med kommunen og våre ansatte. Ryfylkekokken runder 
også av catering- og bakerivirksomheten fra nyttår, sier Selvaag. 
 
- Noen muligheter kan man bare ikke si nei til, runder han av. 
Vi gleder oss til å levere gode matopplevelser i kafeen frem til og med 15.oktober. Og til å ta 
imot gjester på Landahuset i tiden frem mot jul. Mat og måltidsopplevelse vil alltid være 
viktig for oss.  
 
 
Kontakt/mer info: 

• Frode Selvaag, Ryfylkekokken mobil: 91 54 91 33 epost: frode@ryfylkekokken.no 
 
 
www.ryfylkekokken.no 
 
Facebook/Ryfylkekokken 
Instagram/Ryfylkekokken 
LinkedIn/Ryfylkekokken 
 
 
Vedlagt foto krediteres Elin Engelsvoll  



 


