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Kokk og innovasjonsleder Kristine Hartviksen i NorgesGruppen skrev historie da
hun under Nordic Chefs Associations (NKF) kongress i Lahti ble valgt til organisasjonens første kvinnelige president noen sinne.
Hartviksen har også ledet Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL) gjennom seks år,
også da som første kvinne ut i den stillingen.
Men Hartviksen sier at kjønn ikke bør være det
avgjørende.
– Det er viktig at jeg ikke er valgt fordi jeg er den
første kvinnen, men fordi jeg fortjener plassen,
sier Kristine Hartviksen til Kjøkkensjefen.
– Restaurantbransjen har vært kjent for å være
en tøff bransje og kvinner kan synes det er
vanskelig å kombinere jobb her med barn og
familie. Men bransjen har vært igjennom en
endring på dette feltet de siste årene. Som i
alle andre bransjer er det viktig at det er en god
blanding av kvinner og menn.
Bak Hartviksen verv ligger det mye arbeid.
– Det har kostet mye, og vil gjøre det også videre,
men det er verdt hver time. Jeg har jobbet mange
ekstra timer. Utover jobb og familie, har jeg ikke
prioritert å være medlem av private foreninger.
– Hva skal til for å lykkes?
– Du må ta din plass og være trygg på deg selv.
Men med i bagasjen har Hartviksen mesterbrev,
erfaring som kokk, kjøkkensjef, lederskoler fra
bedriftene hvor hun har jobbet og ikke minst
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– Hva er det største høydepunktet i karrieren
din?
– Jeg var meget stolt og fikk gåsehud da jeg ble
valgt til president i NKL med akklamasjon. Da
følte jeg at hele foreningen stod sammen med
meg i ønsket om å ville lykkes. Det var stort.
Med presidentskiftet vil det komme endringer i
NKF.
– Det blir ingen revolusjon, men jeg er opptatt av
struktur og orden. Jeg ser muligheter til hvordan
løfte foreningen, rekruttere til bransjen og
fremme faget. Videre kommer det nye markedsplaner og nettsider. Samtidig kommer vi til å
engasjere oss i bærekraft, arbeid mot matsvinn
og mot sult gjennom World Association of Chefs
Chefs Societies, som driver initiativet Feed the
planet.
I bunnen av arbeidet, ligger det stor kjærlighet
til faget.
– Jeg brenner for faget, vil folk vel og er opptatt
av felleskapet, sier hun.

DETTE ER KRISTINE H. HARTVIKSEN

DETTE ER NORDIC CHEFS
ASSOCIATION (NKF)
Nordic Chefs Association er en
politisk nøytral organisasjon som
fremmer kjøkkensjefyrket.
Fem land er representert:
Norge, Sverige, Island, Finland
og Danmark.I styret sitter det to
representanter fra hvert land.
Organisasjonen arrangerer også
konkurranser for kokker og
servitører.

mange år i ledende stillinger i Compass Group og
NorgesGruppen.

Alder:
45 år
Bor:
Asker
Familie: Gift, to barn og hunden Ella.
Karriere: Kokk med mesterbrev. Gikk i lære på Caravelle Restaurant og jobbet så blant annet
på SAS Park Hotell på Fornebu, Hotell Bondeheimen, Røde kors og Eurest/Compass Group. Nå
jobber hun som leder for innovasjon i NorgesGruppen. Tidligere president i NKL, nå president i
Nordic Chefs Association. Fikk NKLs høyeste utmerkelse André Enghs gullnål i år.

KJØKKENSJEFEN 4/17

KJØKKENSJEFEN 4/17

15

