
TALENTKONKURRENCE FOR KOKKEELEVER.

BMW MASTERS POWERED BY BRØNNUM
Fem af Danmarks største og mest talentfulde kokke dyster om titlen BMW Master,

og sideløbende afholdes særlig talentkonkurrence for kokkeelever, 
der skal tilberede 205 ens Finger Food til gæster og dommere.

LÆS OGSÅ MERE HER

SELVE KONKURRENCEN
 
Der skal serveres 205 stk ens Finger Food
(bund, rør, taco, tærteskal osv. må være medbragt)

Fyldet laves i køkkenet, der kun har induktionsplader samt 
bord og køl til rådighed. Der vil være fælles køkken med ovn til 
holdene i deres prep. Maskiner og køkkenudstyr medbringer 
holdene selv. Der vil være service til rådighed til servering.
Råvarebuffet vil være ud fra sæson og indeholde diverse friske 
råvarer, kolonialvarer og mejeri.

Det vegetariske hovedemne og råvarekurvens indhold, får I 
oplyst d. 1. september.

Der skal serveres 160 Finger Food til publikum, der selv kommer 
forbi jeres anretterbord kl. 16.00-18.00
Derudover skal der serveres 40 Finger Food til VIP-bordene 
kl. 17.30, der køres fra et fælles bord med de andre hold.
Derudover serveres der 5 Finger Food til dommerne og skue.

Gæsterne afgiver stemmer
Det hold med flest stemmer vinder.
Ved pointlighed afgøres det af dommerne fra BMW MASTERS.

BMW MASTERS.
POWERED BY BRØNNUM

OM KONKURRENCEN
- Bedste vegetariske Finger Food

- 5 hold dyster - hvert hold består af 2 kokkeelever, 
som endnu ikke har bestået deres svendeprøve, og ikke er fyldt 23 år til konkurrencen.

HVOR OG HVORNÅR?
I BMW Experience Center på Firskovvej 33 i Lyngby

Mandag d. 26. september 2022

PRÆMIE
1. plads: 10.000 kr. | 2. plads: Gavekurv fra sponsorer | 3. plads: Gavekurv fra sponsorer.

Alle deltagere modtager et diplom.

ANSØGNING
Er du kokkeelev eller kender du en, som skal deltage, så skynd jer at ansøg senest mandag d. 15. august

Ansøg på e-mail senest d. 15. august 2022 til Kristian Arlet - kristian.arlet@hotmail.com

Husk at oplyse følgende i e-mailen på begge deltagere: Navn - Alder - Læreplads - Udlæringsdato
- Evt. deltagelse i tidligere konkurrencer - Kokkejakkestørrelse

https://www.jan-nygaard.dk/pages/masters

