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Lehdistötiedote 
Helsinki, 10.6.2014 

 
Kumman kauha kestää? Suomi kohtaa 
Ruotsin huippukokkien maaottelussa  
 
Suomen ja Ruotsin huippukokkimaajoukkueet ottavat toisistaan 
mittaa tällä viikolla Electrolux Friendly Challenge Suomi-Ruotsi -
maaottelussa Taste of Helsinki -festivaaleilla. Ruokakuninkuudesta 
taistelevissa joukkueissa on kokemusta kauhan varresta maailman 
parhaista ravintoloista kuten Fat Duckista ja Nomasta.  

 
Taste of Helsinki -festivaaleilla nähdään Suomi-Ruotsi-maaottelu, jossa 
osaamista mitataan muualla kuin urheilukentällä. Suomen ja Ruotsin 
mainetta niittäneet kokkimaajoukkueet kohtaavat kokkien maaottelussa, 
Electrolux Friendly Challenge -ottelussa, jossa kahden hengen joukkueet 
valmistavat mysteerilaatikon aineksista ruoka-annoksen tunnissa. 
Lisäjännitystä kilpailuun tuo pakollinen henkilövaihto valmistuksen 
aikana. 

 
Kolmiosaista mittelöä tuomaroivat Suomen kokkimaajoukkueen johtaja 
Tapio Laine, Ruotsin kokkimaajoukkueen johtaja Jonas Franzen, kaksi 
lehdistön edustajaa sekä Jarmo Huhtala Electrolux Professionalista.  
 
Taistelu tulee olemaan äärimmäisen jännittävä, sillä Ruotsi voitti 
edellisissä Kokkien olympialaisissa kultaa.  

 
Electrolux toimii kummankin joukkueen sponsorina ja strategisena 
yhteistyökumppanina. 

 
”On erittäin mielenkiintoista nähdä huippukokit kisaamassa toisiaan 
vastaan hieman poikkeavissa olosuhteissa, kun raaka-aineet ovat yllätys 
ja kaikki valmistetaan kodinkoneilla. Taistelun lomasta lentää siis 
varmasti vinkkejä myös kotikokeille,” toteaa Arto Arhipoff Electroluxilta. 
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Voitokkaita huippuosaajia 
 

Molemmat joukkueet koostuvat maidensa huippuammattilaisista, joiden 
ansioluetteloissa löytyvät maailman huippuravintolat kuten Fat Duck, 
Noma, Olo, Luomo, ja Chez Dominique.  
 
Sekä Suomen että Ruotsin joukkueet ovat ansioituneet kansainvälisissä 
kilpailuissa, joissa joukkueet toimivat maansa ruokalähettiläinä. Vuonna 
2012 järjestetyissä Kokkien olympialaisissa Suomi sijoittui 
seitsemänneksi, ja Ruotsin joukkue otti loistavalla suorituksella kultaa. 
Kilpailussa käytettävästä pisteytyksestä johtuen kultamitali Kokkien 
olympialaisissa on erittäin arvostettu saalis. 
 
"Pohjoismaiset kokit dominoivat toukokuussa Tukholmassa järjestetyissä 
Euroopan Bocuse D'or -kisoissa vieden kaikki mitalit. Taste of Helsinki 
tarjoaa siis mahdollisuuden tutustua tämän hetken kiinnostavimpien 
maajoukkuekokkien taitoihin lähietäisyydeltä, sekä aitiopaikan oman 
suosikin kannustukselle Suomi-Ruotsi-maaotteluhengessä," kommentoi 
Joonas Halla Visit Swedenistä.   
 

  
 Electrolux on maajoukkueiden strateginen yhteistyökumppani 
  

Electrolux panostaa vahvasti paikallisten ruokakulttuurien kehitykseen 
sekä Suomessa että Ruotsissa. Electrolux on molempien 
maajoukkueiden pitkäaikainen yhteistyökumppani, sekä myös Taste of 
Helsinki ja Taste of Stockholm -festivaalien päätukija. Maailman parhaat 
keittiöt eivät ole muutenkaan Electroluxille tuntemattomia – noin puolet 
maailman Michelin-keittiöistä luottaa Electroluxin laitteisiin. 

 
Aikataulu: 
 
Suomen ja Ruotsin kokkimaajoukkueet kisaavat alkuruoasta 
torstaina 12.6. klo 18, pääruoasta perjantaina 13.6. klo 12 ja 
jälkiruoasta samana iltana klo 18. Mysteerilaatikoiden sisällön 
joukkueet saavat n. 15 minuuttia ennen koitoksen alkua. 
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Kuvia saa pyynnöstä osoitteesta: iida.valin@miltton.fi 
 

Lisää uutisia Electrolux Newsroomista: http://newsroom.electrolux.com/fi/ 
 
 
Lisätietoja 

 
Arto Arhipoff, tuotteet ja markkinointi 
Oy Electrolux Ab 
p. 0400 438 903 tai +358 30 600 51 52 
arto.arhipoff@electrolux.fi 
 
Iida Valin, viestintä ja PR 
Miltton Oy 
p. 040 4516559 
iida.valin@miltton.fi 

 
www.electrolux.fi 
 
Electrolux 
 
Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen kodinkoneiden 
valmistaja. Yhtiö myy vuosittain yli 40 miljoonaa tuotetta 150 maahan. Electroluxin ydintoimintaa 
on tuottaa innovaatioita, jotka on huolellisesti muotoiltu, perustuvat kuluttajatutkimukseen ja 
vastaavat sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin. Electrolux valmistaa jääkaappeja, 
astianpesukoneita, pesukoneita, pölynimureja, liesiä ja ilmastointilaitteita. Yhtiön tunnetuimmat 
tuotemerkit ovat Electrolux, AEG, Eureka ja Frigidaire. Vuonna 2012 Electroluxin myynti oli 13 
miljardia euroa (110 miljardia SEK) ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 59 000. 
Lisätietoja Electroluxista löytyy osoitteista www.electrolux.com/press ja 
www.electrolux.com/news. 
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