INVITATION

UDTAGELSE TIL DET
DANSKE JUNIOR
KOKKELANDSHOLD

KÆRE UNGKOK //KOKKEELEV
Du er hermed inviteret til udtagelse for det Danske Junior Kokkelandshold

MANDAG DEN 28. OKTOBER 2019 PÅ COOKERY
Vi søger unge og ambitiøse ungkokke/kokkeelever på max 21 år, som har lyst til at
være en del af et større projekt. Nogle af vores nøgleord er:

TEAMWORK – FOKUS – FORBEREDELSE – KVALITET
Du vil blive en del af et ungt kokketeam, som skal træne sammen med
Senior Kokkelandsholdet i Odense, hvor der vil være træning ca. 1 gang
om måneden (søndag – mandag).
Du vil blive en del af et større netværk, som vil kunne hjælpe dig i
din fremtidige karriere og omvendt.
Der er 2 store konkurrencer – VM og OL.
De ligger med 2 års mellemrum, hvilket vil sige at du skal kunne se dig selv være
en del af holdet i længere tid.
Vi ønsker at dele dagen med din faglære, køkkenchef eller lignende så
vi kan få et bredt samarbejde op og stå, på kryds og tværs.
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Den praktiske opgave som vi beder DIG udføre til denne udtagelse
vil bestå af følgende:
4 Couv., varm hovedret
Hovedemnerne er torsk og østers
Opgaven skal indeholde 3 garniture. En af dem må gerne være en stivelse
fx kartoffel/Pasta
Minimum 1 sauce (puré tæller ikke som en sauce)
Retten skal afleveres på en hvid tallerken
Der vil være hjælp til at bære tallerkner ind til dommerne, og du må gerne give
sauce ved bordet

Kokkelandsholdet vil sørge for, at der vil være følgende til rådighed:
Ovn, komfur, gryder, pander, bordplads, varmeplader, opvaskemaskine, tallerkener.

HUSK
Alt special udstyr skal du selv sørge for at medbringe.

VIGTIGT!
Da I er mange, som skal aflevere en ret inden for kort tid, vil I når vi har fået alle
tilmeldte, få en deadline sendt ud, som fortæller jer hvornår I skal aflevere jeres ret.
Det betyder at det er super vigtigt at I kommer forberedte hjemmefra.
I bestemmer selv, hvor meget tid i bruger i køkkenet. I skal bare overholde
afleveringstidspunktet.

SENEST TILMELDING 29. SEPTEMBER
På mail til Team Manager Kristian Arlet – kristian@kokkelandsholdet.dk
Med info: navn + fødselsdag/år + lærerplads/arbejdsplads
+ evt. tidligere konkurrencer du har deltaget i.

PRAKTISK INFO
Adressen er: Cookery – C. F. Tietgens Blvd. 28 – 5220 Odense SØ.
Ved spørgsmål, kontakt:
Christian Wellendorf – wellendorf-bak@hotmail.com – Mobil: 5366 6285
eller Team Manager Kristian Arlet – kristian@kokkelandsholdet.dk – Mobil: 6110 5861

