EXKLUSIV INBJUDAN TILL

VÄLKOMMEN TILL EN KULINARISK HÖGTID FÖR MÖTESBRANSCHEN

TÄVLINGEN
Nu är det äntligen dags att kora
Sveriges bästa möteskock
Årets Möteskock är en kocktävling där
24 kockar från kulinariskt utmärkande
mötesanläggningar tävlar under en heldag.
Många av Sveriges bästa kockar arbetar idag
på konferensanläggningar och hotell runt
om i landet. Vi på magasinet Kick Off vill
uppmärksamma den kulinariska upplevelsen
i samband med konferenser genom att
årligen utse Sveriges bästa ”Möteskock”.

Tidigare vinnare
Det är nu femte året vi anordnar denna
tävling och bland tidigare vinnare återfinns
profiler som Daniel Müllern.
(Ystad Saltsjöbad), Tommy Eriksson
(Högberga Gård), Emma Eijre (Färna
Herrgård) och Rikard Wicklund (Wenngarn).

EVENTET

Så går tävlingen till

Kostnad för medverkan

Varför ska ni medverka?

De tävlande ska tillaga 3 uppsättningar av en
två-rätters konferensmåltid på 45 minuter av
förutbestämda råvaror som tävlingsledningen
tar fram. Utöver tillagningstiden har
respektive kock 45 minuters tid för
preparering av råvaror.

Endast tävlande ...............17.950:-

Besökarna på Årets Möteskock består av
(förutom branschen) personer som bokar,
planerar och köper möten och konferenser på
sina företag.

Utställarplats (tävlande).....6.950:-

På plats hittar ni dessutom beslutsfattare
såsom F&B managers, kökschefer, kockar
samt ägare till anläggningarna.

Bedömning av jury
Måltiden bedöms av en professionell jury
bestående av välkända profiler i branschen.
Måltiden bedöms efter smak, presentation
och komposition/hållbarhet.

Vinnaren belönas med
Vinnaren av Årets Möteskock kan, förutom
äran och publiciteten, se fram emot en
flygresa för två till Köpenhamn med
övernattning i dubbelrum på hotell och en
middag för två på världsberömda restaurang
NOMA.

Tävlingsplats för en kock, en 1/3 sida i
mässbilagan samt afterworkpaket för 2
personer.

I priset för utställarplatsen ingår:
monteryta (ca: 1x2 m) med bord, stol, duk,
el och internet samt afterworkpaket för
två personer. (Medverkan i kocktävlingen
inkluderas ej i monterpriset).

Afterworkpaket............395:-/pers.

Program och hållpunkter
09.30 Tävling påbörjas och fortlöper under
dagen.

Mat, dryck och underhållning för
(tillkommande) besökare.

18.00 Vinnaren koras (plats 1-3)

Utställarplats (ej tävlande)..9.950:-

19.00-23.00 Afterwork, nätverksmingel
med mat, dryck och musikunderhållning

I priset för utställarplatsen ingår: monteryta
(ca: 1x2 m) med bord, stol, duk, el och
internet, en 1/2 sida i mässbilagan samt
afterworkpaket för 2 personer.

Vid bokning eller frågor kring eventet
kontakta Joel Dean 0766-39 63 41
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