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matbyen Hver fredag i Ba

Ove
Svendsen

Matskribent og vinkelner

måten er det mulig å danse i lag med an-
dre, men samtidig holde avstand, sier 
medarrangør Ingrid Røen. 

I noen av rommene kan du også kjøpe 
billetter til flere ganger på samme dag. 

I alt 100 forskjellige Djs spiller på Hot-
hothot. Flere store artister som blant an-
net, Annie, Biosphere, Prins Thomas og 
Lindstrøm er for lengst utsolgt. 

Likevel finnes det håp for de som vil få 
med seg en utsolgt favorittartist. 

Matmarkedet i bakgården er nemlig 
gratis for alle hele uken – og skal skal ha 
sine egne gjeste-djs som spiller blant bo-
dene. 

Miss Tati avslutter
Det kommer tungt med gjestekokker til 
USF denne uken. I boden til Morten 
Tungesvik finner du blant annet David 

McCarthy fra spisestedet Marg og Bein. 
– Jeg er litt usikker på hva «Dave» og 

jeg skal lage, men heldigvis har de andre 
bodene bedre kontroll, forteller Morten 
Tungesvik. 

– Benedicte Rasmussen fra «Vegan 
Pop Up» dukker med den spreke lille 
vognen sin. Det gjør også No Worries Ca-
tering som drar til med noe «digg» nepa-
lesisk. 

– Robin Hood Huset kommer også 
med en unik «Balkanbod» fra kokk Go-
ran. Det gjør også voksenopplæringen 
på Sandsli Videregående som stiller 
med mat fra Eritrea og Syria. 

Tilslutt har arrangørene på Hothothot 
sikret seg den restaurant-aktuelle snak-
kisen, Michelle Zhao fra Lysverket og 
blogg og pop-up-konseptet «No Sweet 
Sour». Michelle skal bidra med spen-
nende asiatisk i grønnsaksform. 

Festivalen avsluttes på søndag med 
gratiskonsert i bakgården med med Miss 
Tati og Klubb Diaspora. 

«bare» et supplement til noe kjøtt eller 
fisk.

Kanskje kommer Annie?
Festivalen Hothothot ble laget under 

korona og har derfor aldri eksis-
tert i en virus-fri tilværelse.

Arrangementet er der-
for ikke tilpasset koro-

na, men har hatt  
smittevernsløsnin-
ger på plass fra 
starten i form av 
mindre scener, el-
ler rom som det 
kan kjøpes billet-
ter til. 

– Hvert rom har 
plass til maksimalt 

50 personer. På denne 

En musikkfestival anno 2021 er 
ikke komplett uten et tilhørende 
matkonsept. 

Neste uke kan du oppleve klubbfestiva-
len Hothothot på USF med vegetarmat i 
regi av Morten Tungesvik. 

Grønnsaker først
Med knappe to uker siden exiten fra 
Bare Vestland, er kokk Morten Tunges-
vik allerede i gang med nye prosjekter. I 
hele neste uke finner du han og et knip-
pe kjente bergenskokker i gang i hver sin 
matbod på USF. 

Tungesvik har jobbet lenge med ar-
rangør Mikal Telle om hvordan gastro-
nomi og mat både bør og kan følge det 
musikalske. Både innhold og konsept 
skal være så inkluderende som mulig på 
Hothothot: 

– Er det to steder folk kommer 
sammen, uansett hvilke forskjeller de 
måtte ha, er det på dansegulvet eller 
rundt spisebordet, mener Morten Tun-
gesvik. 

Dermed er også hele menyen 
vegetar – noe Morten sier 
ikke er fordi det er trendy 
å spise mindre kjøtt, 
men fordi grønnsa-
ker er spennende å 
jobbe med.  

– Å tilnærme seg 
grønnsaker er in-
teressant fordi de 
som regel brukes 
som tilbehør til ret-
ter av kjøtt. På festi-
valen blir de hoved-
aktører – i stedet for 

Veggisfest på «Hothothot»
Matregi: Morten Tungesvik er allerede i gang med nye prosjekter – som neste ukes Hothothot-festival på USF. Ingrid Røen er også sentral i festivalen. foto: druefin/ypper

PoP-UP: Med kun 50 personer om gangen, er konserten med Annie for lengst utsolgt. Men kanskje 
dukker hun opp og gjestespiller i litt bakgården? foto: emil w. breistein 

«På festivalen blir 
de hovedaktører – i 
stedet for «bare» et 
supplement til fisk 

eller kjøtt».
morten tungesvik

Veggisfest på «Hothothot» 


