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Uppdrag Vego: Riktig soppa när TVprofilerna slår sina påsar ihop och lagar
vegetariskt i Dafgårds nya
Youtubesatsning
Mästerkocken Wichudaporn Chaiyasaeng och Uti Bôgda-stjärnan Andreas
Magnusson wallraffar och gör matklassiker vegetariska till
stereotypa målgrupper - raggare, jägare, träningsnördar, golfare och bönder för att få dem att testa vego. Den 2 juli har Youtube-serien premiär.
”Det kan inte bli dummare än så här. Nästan så att jag blev vegan på

kuppen.” säger Andreas Magnusson, Kass Humor.
Uppdrag Vego är ett matlagningsprogram för hela familjen i fem delar där
Andreas Magnusson försöker efterapa olika typer av människors matfavoriter
och göra dem helt vegetariska. Till sin hjälp har Magnusson mästerkocken
Wichudaporn som har fullt sjå med att hålla koll på vad som stoppas i
grytorna och Magnussons alla eskapader ute på bondgårdar och gröna
greener. Här blandas mat och olika traditioner till tonerna av kompositören
Carl-Johan Fogelklous, känd från rockbandet Mando Diao, specialskrivna
musik samtidigt som kulturkrockarna haglar i ett enda härligt hopkok.
“Det var väldigt roligt att göra ett humorprogram, det har jag inte gjort
förut. Andreas är ju inte direkt kock men han är väldigt rolig.” säger
Wichudaporn Chaiyasaeng.
“Det blir lite av en blandning mellan Historieätarna, Uti Bôgda och matlagning a
la Gordon Ramsey kan man säga.” säger manusförfattaren Katarina Macli med
glimten i ögat.

"Vi satsar mycket på vegetariskt just nu och vi vill nå de allra kräsnaste. Och sen
är det ju väldigt kul att kunna bidra till 100% lokalproducerad kvalitetskultur”
säger Carl Dafgård och skrattar.
Serien kommer vara tillgänglig gratis på Dafgårds Youtube-kanal där varje
avsnitt är ca 15 minuter långt. Det skojas friskt om olika stereotyper och dess
matvanor samtidigt som man får lära sig mer om alternativa tillagningssätt
till klassiska kötträtter.

Wichudaporn Chaiyasaeng är TV-kock, Grästorps stolthet och folkets favorit i
Sveriges Mästerkock. Wichudaporn har skrivit flera kokböcker och drivs av en
passion för Thailändsk gastronomi.
Kass Humor med Andreas Magnusson i spetsen är humorkollektivet kända
från TV och Youtube. Andreas är känd från flera succéer så som Snorkråkan,
Uti Bögda och Västgötanytt.
Dafgårds är Sveriges främsta producent av färdigmat och storsatsar just nu på

vegetarisk mat för hela svenska folket. All tillagning sker i köket i Källby,
beläget strax utanför Lidköping.
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