
Westh och Brag favoriter i Årets kock
Enligt oddsen från spelbolaget Paf är semifinalernas vinnare favoriter inför finalen av Årets kock 2014. Det är jämnt mellan
Markus Westh och Martin Brag som delar samma odds som förhandsfavoriter.

Finalerna i Årets kock är ofta jämna. Det är små marginaler och minsta misstag kan bli avgörande. Inför finalen 2014 är det enligt oddsen från
det åländska spelbolaget Paf jämnare än någonsin. Det kommer framför allt stå mellan Markus Westh från The Flying Elk och Martin Brag från
egna firman Brag & Frodell Mat.
- Förberedelser och nerver kan förstöra dagen för vilken vardagskock som helst och det lär fälla avgörandet även för toppkockarna i Årets
kock som på förhand ser väldigt jämn ut, säger Mårten Skånman, PR-ansvarig för Paf i Sverige.

Odds på vem som vinner Årets kock
Markus Westh 2.75
Martin Brag 2.75
Johan Backéus 5.50
Filip Fastén 5.50
Sebastian Thureson 6.50
Jesper Bogren 6.50

Aktuella odds på Årets kock
https://www.paf.com/betting/?locale=sv_SE#/event/1001821194

Årets Kock är det officiella svenska mästerskapet i professionell matlagning. Den 7 februari 2014 är det final i Stockholm. Läs mer på
www.aretskock.se

Fakta om odds:
Ett lägre odds ger mindre pengar i vinst, men är också mer sannolikt.
Exempelvis betyder oddset 3,00 att man får tre gånger insatsen tillbaka om det spelade alternativet inträffar.

Fler roliga och udda odds på aktuella Snackisar hittar du på www.paf.com/betting
Gillar du också att prata spel? Gör det med @pafse på Twitter
Det blir roligare tillsammans på www.paf.com och på Facebook.com/Pafswe

För mer information kontakta:
Mårten Skånman, PR-ansvarig Paf i Sverige, marten.skanman@paf.com +46 76 867 91 21
Anders Sims, kommunikationsdirektör, +358 45 734 28 228, anders.sims@paf.com

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att skapa en vinst att dela ut till goda ändamål. Det uppdraget är fortfarande vår anledning att
finnas till.
I dag är Paf.com en internationell speloperatör med hundratals spel på internet. Vi bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1 300
spelautomater och 40 spelbord ombord på fartyg på Östersjön och i Paf Casino på Åland. Vi erbjuder spel i en säker och socialt ansvarsfull miljö för att ge
våra kunder glädje och underhållning bland vänner.

Under 2012 hade Paf-koncernen en omsättning på 117 miljoner euro och gjorde en rörelsevinst på 24,7 miljoner euro. Bidraget till goda ändamål var 19,0
miljoner euro. Paf-koncernen har över 300 anställda placerade i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid.


