
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

SØRLANDSCUP FOR LÆRLINGER

TANGEN VIDEREGÅENDE SKOLE

KRISTIANSAND

25. OKTOBER

Opplæringskontoret for Resepsjon-, Restaurant og Matfag i Agder inviterte til konkurranse
for lærlinger fra bedrifter i Agder.

Konkurransen ble i år gjennomført på Tangen Videregående skole i Kristiansand. 
Bordene var dekket i  skolens inngangsparti. Her foregikk også presentasjon og servering
av dagens meny.

Kokkenes oppgave var å tilberede og anrette  en to retters meny til 6 personer.
Hovedretten bestod av okse mørbrad, med rød delikatesseløk, selerirot, regnbuegulrot og
rosmarin som faste ingredienser. Med dertil hørende saus. Kokkene arbeidet 2 sammen i
team.

Ingediensene i dessertene besto av mørk sjokolade, blåbær og rødsyre som faste
ingredienser. Bakverk etter egen oppskift skulle medfølge.

Det deltok 16 lærlinger i kokkekonkurransen.

Servitørene ble i løpet av dagen uteksaminert i kunnskaper innen bar, vin og mat i
kombinasjon samt servering og dekking av bord.

Det deltok 3 lærlinger i servitørkonkurransen.

Bailliage de Sørlandet hadde gleden av å dele ut Chainemedaljer og gavesjekker på kr.
2.500,- til hver av vinnerne.

Vinneren i servitørkonkurransen kommer fra vår medlemsbedrift Smag og Behag, mens
vinnerne av kokkekonkuransen kommer fra vår medlemsbedrift Hos Moi. Det var forøvrig
disse to bedriftene som stod for lunchene under årets Grand Chapitre.

Vinnere ble:

Servitørlærling: Marcus A. Andersen                                               Kokkelærlinger: Michael Ueland og Bar
Eh Ler Htoo 

Bailli Henry H. Tranberg og Bailli Honoraire Jørgen Aall Flood deltok under arrangementet
og var så heldige å bli servert rettene fra vinnerlaget. Det var meget velsmakende.

Samtidig benytter vi anledningen til å takke våre medlemmer i Chaine des Rôtisseurs som
gjør det mulig for oss å delta med premiering i slike konkurranser. Vi mener det er viktig å
delta og gi en liten honnør til våre fremtidige medarbeidere i restaurantfaget.

Sammen med Norske Kokkers Landsforening, opplæringskontorene og skolene håper vi at
dette bidrar til å rekrutere engasjerte fagarbeidere i fremtiden.

Hjertelig takk og lykke til videre til alle deltakerne.
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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