Nyhetsbrev 13 juni

information om lagets tävlingsmeriter,
favoritbakverk mm.
Tack till våra sponsorer
Stort tack till våra sponsorer Arla Foods,
Werners Gourmetservice, Kåkå som
tillsammans med Sveriges bagare &
konditorer gör det möjligt att driva laget.

Nya laget på väg mot nya mål
Nu är det klart! Svenska Konditorlandslaget börjar träna nu inför Nordiska
Mästerskapen.
Jessica Sandberg, konditor från Umeå
som driver Nya Konditoriet. Hon har tävlat
både nationellt och internationellt.
Nordligaste lagmedlemmen som inte kan
leva utan sin palett. Hennes bästa bakverk
är småkakor.
Martin Morand driver Pastry Inspiration
och är lagets sydligaste medlem från
Österlen. Han har vunnit Dessertmästarna
och tävlat i internationella lagtävlingar.
Som barn älskade han farfars chokladbiskvier och en bra termometer är ett
måste.
Emelie Karlén, jobbar på Dessert &
Choklad Stockholm. Hon fortsätter som
assistent åt laget och tävlade med laget när
de vann innovationspriset i Lyon 2017.
Tony Olsson är kvar som lagledare med
all sin erfarenhet från nationella och
internationella tävlingar.
Jesper Långström är coach och jobbar
även på Sveriges bagare & konditorer med
utbildning. Jesper har stor erfarenhet av att
bygga lag och laganda.
Läs mer på
http://www.konditorlandslaget.se/omlaget/ Här finns bilder att ladda ner, mer

Vi vill rikta ett tack till Arbesko, Bakers,
Dalblads Chocolate Machines, J.A.
Sundqvist, Scanbox och Segers som
möjliggör ett nytt konditorlag och nya
tävlingsutmaningar.
Utbildning hos Werners
Gourmetservice
Den 19-20 juni besöker Svenska
Konditorlandslaget Werners Gourmetservice i Skara för några intensiva
utbildningsdagar.
Nytt träningskök på Riksäpplet
Under sommaren kommer laget att flytta in
i Riksäpplet Hotell & Restaurangskola i
Haninge. Första träningen är där den 6-8
augusti. Ni är alltid välkomna och hälsa på
vid träningstillfällen. Ring och boka till
Ingrid Persson 0705-34 88 85.
Nordiska Mästerskapen
Nästa tävling är Nordiska Mästerskapen i
22-23 september på Kistamässan. Hör av
er om ni är på plats och vill använda laget i
er monter, nya recept eller i en aktivitet.
Ha en riktigt skön semester och njut av
sommaren bästa bär, fantastiska bakverk
eller en glass i hängmattan.
Ingrid Person, projektledare för Svenska
Konditorlandslaget, mobil 0705-34 88 85.
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