
Resultater Jeunes Chefs Rôtisseurs & Jeunes Sommeliers konkurransene

Bailliage Oslo er stolte arrangører av den nasjonale konkurransen for Jeunes Chefs Rôtisseurs og

Jeunes Sommeliers som ble gjennomført søndag 26. mars i Oslo.

Jeunes Chefs Rôtisseurs finalister

1. plass Torkil Helmersen fra Scandic Nidelven

Stekt chevre med syltet og sprø bete, frisk eple, brunet smør og eple vinagrette

Stekt kyllingbryst og kyllinglår i kombinasjon med hasselnøtter,

grillet selleri og stekt savoykål. Potetkrem med sennep og hasselnøtt skum

Karamellisert hvit sjokolade mousse,

lun baba og sitrus og mango sorbet og krydderchips

2. plass Fredrik Log fra Charles & De i Sandnes



Variasjon på beter med sitron og kjørvell, savoykål, chevre fra Haukeli, nøttesmørvinagrette.

Bryst av vårkylling med hvit pepper og persille, karamellisert løk, skorsonerot.

Confit av vårkylling, sellerierot purè, syltet rødløk og skysaus

Sjokolademusse med solbærskum, crumble og solbærsaus

3. plass Rolf Arne Jørgensen fra To Rom og Kjøkken

Duo på beter, Geitost-krem og hasselnøttsmør

Pannestekt bryst av vårkylling, rillette på confiterte lår

Smørstekt selleri, syrlig savoykål og honningsky

Mørk sjokolade bouneé, variasjon på solbær og lunt bakverk

Torkil Helmersen blir Norges offisielle kandidat i den internasjonale finalen som arrangeres i

Frankfurt am Main i Tyskland 8. september 2017. Vi takker øvrige finalister så mye for flott innsats
og en stor takk til våre dommere: Jørn Lie, Kjetil Gundersen, Geir Magnus Svae og Stian Bøsterud.



Jeunes Sommeliers finalister

1. plass Henrik Dahl Jahnsen fra Bølgen & Moi Kristiansand
2. plass Mathias Toresen fra Oslo Militære Samfund

3. plass Marius Kristiansen fra Vaaghals

Henrik Dahl Jahnsen blir Norges offisielle kandidat i den internasjonale finalen som arrangeres i

Budapest, Ungarn 29-30. september 2017. Vi takker så mye for innsatsen til de øvrige finalistene og
en stor takk til våre dommere: Merete Bø, Liora Levi og Magnus Egerdahl Nørsett.

Bailliage Oslo gir en stor takk til våre generøse sponsorer:

En stor takk til våre samarbeidspartnere:


