
Pressinbjudan: Kockduellen till Husbygårdsskolan
Matlagningstävlingen ”Kockduellen” fortsätter imorgon (tisdag) när tävlingen kommer till Husbygårdsskolan. Eleverna tävlar
om vem som kan laga godast mat från en bestämd matkorg. Och vinnarna går vidare till kommunens stadsfinal.

På tisdag kommer Kockduellen till Husbygårdsskolan i Husby. Under 50 minuter ska elever på högstadiet laga en måltid från en korg med
matvaror som har bestämts på förhand. Den godaste maträtten utses av en professionell kock och lärare och vinnarna får möjligheten att
representera skolan i kommunfinalen senare i vinter.

Media bjuds in för att följa tävlingen på plats

Var: Husbygårdsskolan

När: Tisdag 14/11 klockan 12.20

Eventuella frågor och anmälan görs till Jonas Partheen, pressekreterare Visita, 08-762 74 68, j.partheen@visita.se. Vänligen respektera att
anmälan är obligatorisk.

 

Kockduellen är en tävling för högstadieelever från hela Sverige. Utifrån en korg med matvaror som har bestämts på förhand ska eleverna laga
en middag. Resultatet bedöms av representanter från professionen och lärare på skolan. Kockarna till den bästa maträtten får representera
skolan vid stadsfinalen som hålls senare i vinter. Därifrån kan man gå vidare till den stora Sverigefinalen i Stockholm i februari där bästa
matlagaren i högstadiet utses. Under tävlingen finns en kock med för att berätta om yrket och svara på elevernas frågor.

Kockduellen är ett samarbete mellan Visita och skolorna för att öka intresset för att jobba inom restaurangbranschen.

http://www.visita.se/kockduellen

Jonas Partheen
Pressekreterare
08-762 74 68
j.partheen@visita.se

Visita – Svensk besöksnäring är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar drygt 5 000 medlemsföretag
med drygt 7 000 verksamheter inom hotell, restaurang, catering, spa, nöjes- och djurparker, skidanläggningar, camping och stugor, nattklubbar,
vandrarhem, konferensanläggningar, aktivitetsföretag med mer. Som bransch- och arbetsgivarorganisation är Visitas huvudsakliga verksamhetsområden
branschfrågor och branschpolitik samt arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra fackliga motparter. Visita – Svensk besöksnäring är en
medlemsorganisation inom Svenskt Näringsliv. Besök oss gärna på www.visita.se.


