
 

 

MENUEN OMBORD PÅ QATAR AIRWAYS TESTES I  
POPULÆRT DANSK TV-MADPROGRAM 

 
København, 11. september 2014  
 
I denne uge undersøgte det populære danske tv-madprogram Madmagasinet Bitz & Frisk menuen om bord 
på Qatar Airways. Prøvesmagningen foregik i køkkenet hos Qatar Airways cateringleverandør i Danmark, 
Gate Gourmet i Københavns Lufthavn, og programmet udforskede den fantastiske madoplevelse, 
passagererne kan forvente ombord på Qatar Airways. Programmet blev sendt på DR1 i tirsdags og er 
tilgængeligt på DR’s hjemmeside http://bit.ly/1rXwprV 
 
I juli 2014 blev Qatar Airways anerkendt med tre af de største priser ved Skytrax World Airline Awards, bl.a. 
vinder af ”Verdens bedste Business Class” for andet år i træk. Madkonceptet på Business Class går ud på at 
give kunderne en "a la carte" madoplevelse om bord, hvor de kan vælge fra et menukort, hvad de vil have, 
og hvornår de ønsker det under flyvningen.  
 
- Vi vælger Qatar Airways, fordi vi har hørt om Qatar Airways fremragende mad ombord, og vi ønskede at 
teste, om det er sandt, siger Jane Thyring Kristiansen, producent på Madmagasinet Bitz & Frisk.  
 
For passagerernes komfort og af respekt for miljøet, er Qatar Airways i gang med at udskifte engangsbestik 
med bestik i rustfrit stål på Economy Class. Passagererne kan også se frem til en ny ”film snack service”, 
hvor chokoladebarer og chips vil blive serveret, mens passagererne ser film efter maden.  
 
Mad og drikke har altid været et fokusområde for Qatar Airways. Fire mesterkokke, Nobu Matsuhisa, Tom 
Aikens, Ramzi Choueiri og Vineet Bhatia er blevet valgt til at skabe en unik og alsidig menu til Business og 
First Class. Sammen har de brugt måneder på at tilpasse og afprøve deres specielle retter til vores kunder, 
da både smag og krydderier samt smagsløgene ændrer sig i en flyvehøjde på 30.000 fod.  
 
Qatar Airways service ombord omfatter også et vin-program, der opdateres hver tredje måned med en 
række forskellige udvalgte druesorter og stilarter fra hele 12 lande.  
 
Qatar Airways, Staten Qatars nationale flyselskab, er vokset hurtigt i løbet af sine bare 17 år og har i 
øjeblikket en moderne flåde på 135 fly, der flyver til 144 vigtige forretnings- og feriedestinationer i Europa, 
Mellemøsten, Afrika, Asien, Oceanien samt Nord- og Sydamerika.  
 
For Qatar Airways corporate billeder, klik her:  
http://www.qatarairways.com/corporateimages 
 
For mere information: 
Christina Schuch, Marknadschef Qatar Airways Norden, Tlf.: +46 8 402 00 80 
Lotta Berglin, Comma PR, Projektleder Qatar Airways, Tlf.: +46 73 408 99 36 
Ingemar Åkesson, Comma PR, Senior Advisor Qatar Airways, Tlf.: +46 70 898 33 69 
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa 
Webside: www.qatarairways.com 
 
Om Qatar Airways: 
Den 30. oktober 2013 kom Qatar Airways med i oneworld alliancen. Qatar Airways er dermed det første luftfartsselskab 
fra Golfen, der tilslutter sig en global alliance af flyselskaber. Vores kunder kan nu drage fordel af forbindelser til næsten 
1.000 lufthavne i mere end 150 lande med 14.250 daglige afgange.  
 
Det prisbelønnede luftfartsselskab Qatar Airways blev anerkendt med tre udmærkelser ved Skytrax 2014 World Airline 
Awards, som i år blev afholdt ved Farnborough Air Show i England. Flyselskabet blev tildelt ”Verdens Bedste Business 
Class” for andet år i træk, ”Verdens Bedste Business Class Lounge” for andet år i træk, og ”Bedste Flyselskab i 
Mellemøsten” for ottende gang.  
 
Ved Farnborough Air Show placerede flyselskabet desuden en ordre på 100 Boeing 777X fly. Totalt har Qatar Airways 
nu ordrer på mere end 340 fly til en værdi af USD 70 milliarder kroner. For mere information, besøg vores hjemmeside 
www.qatarairways.com eller vores sider på Facebook, Twitter, Google+, Instagram og YouTube.  


