Mathias (3) liker godt å hjelpe mamma.

MATriarken
FRA KJØKKENET I HUSET PÅ FJELLHAMAR SETTER DEN PRISBELØNTE MATBLOGGEREN
TRINE SANDBERG SMAK OG FARGE PÅ TILVÆRELSEN TIL FOLK OVER HELE LANDET.
NÅ SER HUN FRAM TIL Å SERVERE DEG OGSÅ – SOM MATSPALTIST I DET SKJER I LØRENSKOG.
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MATGLAD JURIST

-Utrolig gøy, særlig for meg, at en amatør kan
hevde seg blant proffene, sier Trine selv, som
nå gleder seg til å servere fristende oppskrifter

Matelsker og matblogger Trine Sandberg.
til leserne av Det skjer i Lørenskog.
Prisen var intet mindre enn en tur til Svalbard
med ledsager. Selve utdelingen, midt i rampelyset under stor festivitas på Matgallaen i

Stavanger, husker ikke prisvinneren så mye av.
-Det var helt surrealistisk. Jeg har aldri oppsøkt offentligheten, aldri hatt noen ambisjoner
i denne retningen, sier hun og ler.
Trine Sandberg er nemlig jurist, og jobber
til daglig med personvernrett i Utdanningsdirektoratet i Oslo. Lite ante hun om hva hun
satte i gang i 2007, da hun lette etter et sted på
nettet hvor hun kunne samle matoppskriftene
sine. For sin egen del, og for hennes to voksne
døtres del, som hyppig etterlyste oppskrifter
hjemmefra. Dessuten kunne jo venner og
bekjente også få mulighet til selv å lage det
deilige de hadde fått servert hos Trine. Hun
fant et bloggverktøy som kunne passe. Og det
passet så godt at hun ganske raskt - og veldig
overrasket - registrerte at andre enn dem hun
hadde tenkt på benyttet seg av bloggen hennes.
Siden har det sydet og kokt der inne.
Matbloggeren forklarer populariteten med at
det ikke var så mange matbloggere før henne.
Og at ting fungerer når man viser det man
gjør selv.
-Det gir troverdighet. Det har jeg også fått
mange tilbakemeldinger om, forteller hun.
Trine er dessuten opptatt av at bildene må
være et blikkfang. Det er viktig for henne når
hun leser kokebøker også.
- Hvis en kokebok ikke har fine bilder, blir det
langt ifra like spennende.
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Inn en dør, opp en trapp og til venstre ligger
Trine Sandbergs private matmekka. Et kulinarisk arnested, hvorfra hun daglig fôrer
titusener av sultne og matglade mennesker
med oppskrifter, tips og inspirasjon. Mange
av rettene hun tryller fram anrettes og fotograferes av kokken selv før ektemannen Viggo
Eilertsen, sønnen Mathias (3) og hun selv kan
sette tennene i fristelsene. Så legger Trine oppskrifter med bilder ut på bloggen sin, og derfra
er veien kort til kjøkkenbenker, bakefjøler og
middagsbord rundt om i landet. Og Trines
Matblogg gir mersmak, bokstavelig talt. Den
har nå over 1000 oppskrifter, og mellom 5000
og 6000 unike brukere daglig, og kjøkkengudinnen selv danket ut selveste Eyvind
Hellstrøm da prisen ”Årets Matgleder” for
første gang ble delt ut før jul i fjor.
”Utmerkelsen forutsetter at man har nådd ut
til mange og spredd matglede på en nytenkende måte. Vinneren må også ha gode matfaglige kunnskaper og en positiv holdning som
bidrar til utviklingen av det norske kjøkken.
Alt dette fant vi hos Trine, sa juryformann og
Bocuse D’or-vinner Geir Skeie.

