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Kjære medlemmer av Chaîne des Rôtisseurs!
Et aktivt år i Chaîne er snart over. Etter lang tid med aktivitet sterkt preget av
covid-restriksjoner, har vi igjen kunnet møtes over bordets gleder gjennom
størsteparten av dette året! Den gode oppslutningen om arrangementer i hele
landet vitner om stor interesse for mat og vin og det fellesskapet våre
samlinger gir.
Et av årets høydepunkter var å møtes på et meget vellykket Grand Chapitre i
Kristiansand i mai. Vi fikk nydelige mat- og vinopplevelser og hyggelige sosiale
samvær. Mange nye medlemmer fikk sine kjeder i intronisasjonen og
jubilerende medlemmer fikk sine utmerkelser!
Forretningsplanen, som ble vedtatt tidligere i år, omhandler våre aktiviteter og
planer fram mot 2027.  Et svært viktig mål for oss er å fremme faglig utvikling
hos unge kokker, servitører og sommelierer. Derfor er vi utrolig stolte over at
Tonje Svee fra restaurant To Rom og Kjøkken i Trondheim vant gull i Jeunes
Chefs Rôtisseurs-konkurransen i Mexico City i oktober. Konkurransen er  for
unge kokker under 27 år og fantastiske Tonje konkurrerte mot kokker fra 25
land! Dette viser at Trondheim har et unikt miljø for unge i kokkefaget! Vi ser
fram til neste års konkurranse.
14.-17. februar 2023 deltar 6 unge kokker fra Chaîne-bedrifter ved UMAMI-
konkurransene på Nova Spektrum.  Vinneren her vil delta i den internasjonale
konkurransen i Istanbul.
Vi kan se tilbake på et år med mange nye medlemmer i alle aldersgrupper, og
ved inngangen til det nye året har vi 860 medlemmer, som er «all time high».
Har du venner som er interessert i å bli en del av dette flott fellesskapet, ta
kontakt med ditt lokale Bailliage som kan ta seg av innmeldingen.
Våre medlemsbedrifter har vært gjennom svært vanskelige tider gjennom
nedstengninger og andre restriksjoner på grunn av covid. Når så landet åpnet
opp igjen og optimismen begynte å komme tilbake, setter krig i Europa og
krevende økonomiske tider sitt preg også på hotell- og restaurantbransjen.
Våre profesjonelle medlemmer er helt avgjørende for at vi skal kunne samles
til gode mat- og vinopplevelser i Chaîne des Rôtisseurs. Vi oppfordrer igjen
våre medlemmer til å støtte opp om og besøke disse stedene.
Bailliagene har planlagt mange og gode arrangementer for medlemmene i året
som kommer. Følg med i kalenderen på Hjemmesiden, www.chaine.no.
Vi benytter også anledningen til å minne om Grand Chapitre i Trondheim 25.-
27. august 2023. Det er svært god oppslutning om dette arrangementet
allerede og håper vi sees der!
Vi ser fram til et aktivt 2023 for Châine des Rôtisseurs i hele landet, og ønsker
dere alle en Gledelig Jul og et Riktig Godt Nytt År.
Julehilsen fra oss i Hovedstyret i Chaîne des Rôtisseurs
Thore Sande
Bailli Délégué

 

 

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

http://www.chaine.no

