Pressmeddelande 30 januari 2018

Systrarna Frej leder Gulddraken 2018
Den 5:e februari utses Stockholms bästa krogar när DN:s prestigefyllda gala
Gulddraken går av stapeln. Systrarna Jessica och Julia Frej, tillsammans
med Elin Peters från DN, har fått det ärofyllda uppdraget att leda årets
prisutdelning.
Årets vinnare presenteras under en festlig tillställning för Stockholms krogbransch
på Fotografiska i Stockholm. Priset delas ut i kategorierna Bar, Kafé, Krog Budget,
Krog Mellan och Krog Lyx.
– Jessica och Julia Frej är en stark systerduo med både branschkoll och stor mängd
star quality. Vi är säkra på att de kommer att addera det där lilla extra på scenen
under årets festligaste måndag, säger Anna Wallin, Marknadsansvarig,
Dagens Nyheter.
Under galan kommer matprofilen Jessica Frej vara konferencier och artisten
Julia Frej att stå för musiken.
– Efter många år som gäst på Gulddraken känns det otroligt ärofyllt att få leda
denna fantastiska gala. Att dessutom få göra det med min talangfulla och roliga
syster Julia känns superkul! Både jag och Julia älskar minnesvärda restaurangbesök
så det ska bli väldigt roligt att få hylla och prisa de bästa i branschen, säger
Jessica Frej.

För mer information kontakta gärna: Edit Künstlicher, presskontakt för
Jessica Frej på mobil: 070-818 57 00 eller mail: edit@editk.se.
JESSICA FREJ OCH JULIA FREJ
Jessica Frej är en uppskattad matinspiratör, kokboksförfattare, matbloggare och
TV-kock som bland annat medverkar i TV4 Nyhetsmorgon. Hon är tidningen amelias
matbloggare med fyra egna sidor i varje nummer och driver sin egen Youtubekanal, där tittarna får ta del av hennes recept och tips levererat på ett lekfullt och
sprudlande sätt. Hon har gett ut flera kokböcker, senast ”Supergott & supersnabbt”
(Bonnier Fakta 2017).
Julia Frej är en omtyckt musikartist, låtskrivare och programledare. Hon är en stor
liveartist som blivit känd för sin starka röst. Våren 2017 släpptes den uppskattade
EPn "Fröken Frejs Epistlar" som innehåller fem stycken egenskrivna låtar.
GULDDRAKEN
DN har i 40 år granskat Stockholms krogvärld och Gulddraken instiftades 2001.
Juryn utgörs av DN:s hemliga Krogkommission som anonymt recenserar
Stockholms restauranger. Krogkommissionen består av representanter från DN:s
redaktion och alla nominerade har testats anonymt, vid era tillfällen.
Smakupplevelse, atmosfär, prisvärdhet och hög trivselfaktor är viktigt i alla
kategorier. Ambition, fantasi, vinlista och fingerfärdighet i köket avgör också
bedömningen.

