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Stjärnkocken Tommy Myllymäki komponerar årets 100-wattsmeny
Den 14 november koras Sveriges bästa reklam.
Nu står det klart att bakom maten som serveras under kvällen står en av Sveriges bästa kockar,
Tommy Myllymäki. 
100-wattaren firar 27 år. Prisutdelningen blir i år ett kvällsarrangemang och kvällen kommer bjuda på fest, glam, inspiration och en tre-rätters-
meny komponerad av stjärnkocken Tommy Myllymäki.

Menyn är än så länge hemlig, men Tommy Myllymäki kommenterar hur han tänkte när han komponerade ihop middagen.

– Tanken var att hålla mig till råvaror i säsong, smaker som många känner igen och en kul presentation av förrätten.

Ulf Hermansson Samell är marknadschef på intresseorganisationen Sveriges Annonsörer som anordnar 100-wattaren. Han är också ytterst
ansvarig för tävlingen.

– I år återvänder vi till Stockholms stadshus och det blir festligare än någonsin. Då känns det otroligt kul att ha en stjärna som Tommy
Myllymäki som sätter ihop menyn. När vi provsmakade maten blev vi oerhört imponerade av både hur den såg ut och smakade.

Här kan du läsa mer om 100-wattaren, se årets nominerade och köpa din biljett.

Om Tommy Myllymäki
Tommy Myllymäki är en av Sveriges mest erkända kockar. Han har arbetat på restauranger som Gondolen, Eriks bakficka och Pontus by the
sea och har flera vinster i sitt cv, från vinnare i Årets Kock och Kockarnas kamp till ärofyllt silver - och brons i den omtalade kocktävlingen
Bocuse d'Or i Lyon i Frankrike. Han är även känd från TV4:s Nyhetsmorgon och är en av TV4-Gruppens Köket.se-profiler.
https://www.koket.se/kockar/tommy-myllymaki

För mer information och kommentarer, vänligen kontakta: 

Tero Marjamäki, pressansvarig, 073 653 71 36, tero@annons.se

100-wattaren är tävlingen som har arrangerats sedan 1990. 100-wattaren belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett
bevisad effekt genom hög kreativitet. Kommunikationens mål ska vara väl definierat och resultatet mätt. Smartast lösning utifrån insikterna som gett
fantastiska resultat vinner. Tävlingen arrangeras av Sveriges Annonsörer . Läs mer på 100wattaren.se


