Unilever Food Solutions och Kost & Näring
bjuder in till spännande inspirationsträffar!

Matlagning – grundligt,
modernt och smakfullt!
Hitta dina sinnen!

Under hösten 2012 och våren 2013 kommer vi att erbjuda
träffar i Oskarshamn, Ludvika, Haparanda och Trollhättan.

Vi kommer att hålla till på följande orter:

Vi vänder oss till skolkökskockar i de närliggande kommunerna
till dessa orter. Vi välkomnar 2-4 kockar från varje kommun, allt
för att så många olika kommuner som möjligt ska kunna vara
representerade. Du som kostchef har möjlighet att själv nominera
deltagare, alternativt låta först till kvarn principen råda. Vi hoppas
även att kockarna som deltar ska kunna inspirera sina kollegor på
hemmaplan efteråt. Max deltagareantal vid varje tillfälle är ca 20.
Vi håller på mellan klockan 10.00-14.30.

- Ludvika

28/2-2013, anmälan senast 15/2-2013

- Haparanda

6/3-2013, anmälan senast 22/2-2013

- Trollhättan

3/4-2013, anmälan senast 22/3-2013

PROGRAM
1. Våra olika sinnen – hur viktiga är dom?
2. Laga mat från grunden, vad är det? Finns det genvägar?
3. Hur viktiga är våra grundsmaker?
4. Råvaror – färskt, fryst, torkat?
Dagen kommer att bjuda på både teoretiska och mera praktiska
delar. Du som deltagare kommer också till viss del att involveras
i matlagningen.
Jenny Lindberg och/eller Peter Brunkestam från Unilever Food
Solutions provkök kommer att ansvara för utbildningen. Vi kan
utlova en spännande dag där du förhoppningsvis kommer hem
full av ny och värdefull kunskap. Målsättningen är att underlätta
din vardag – men framför allt – skapa ännu större matglädje för
dina gäster!

- Oskarshamn 30/10-2012, anmälan senast 19/10-2012

Maila namn, telefonnummer, e-mailadress, arbetsplats,
kommun samt vid vilken träff ni önskar delta till
erik.ekman@unilever.com
Hjärtligt välkomna!

Erik Ekman
Erik Ekman
Key Account Manager

P.S. Bekräftelse på ditt deltagande kommer till den e-mailadress
du angivit direkt efter anmälan, men också ca 1 vecka före
respektive träff. D.S

