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Konkurrencen Local Cooking finder sted på CELF i Nykøbing F.
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"Local Cooking"-konkurrence skal finde den bedste restaurant på Sjælland, Møn og
Lolland-Falster.
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Den 12. marts dyster 18 kreative kokke om at tilberede den mest velsmagende
lokale ret. Ikke en traditionel egnsret, men en kulinarisk oplevelse, som er baseret
på råvarer her fra regionen, og som smager så godt, at den er værd at rejse efter.
Konkurrencen skal nemlig både skabe vækst i fødevarebranchen og trække danske
og udenlandske turister til Region Sjælland.
Initiativtagerne til Local Cooking er Østdansk Turisme, Horesta, CELF, Grønt Center
og GRO, Grønne Regionale madOplevelser. Hensigten er støtte det lokale erhvervsliv
ved at sætte fokus på det skatkammer af velsmagende danske råvarer, de regionale
spisesteder har til rådighed.
Et godt måltid mad af høj kvalitet bliver til en kulinarisk totaloplevelse, når der
følger en god historie med. Og det er en rigtig god historie at tænke bæredygtigt
frem for at servere specialiteter, der først lander på tallerkenen efter flere tusinde
kilometers transport.
Alle regionens restauranter modtager en invitation til at deltage i konkurrencen, og
de 18 hurtigste får plads. Der er mere end regional hæder på spil, for vinderen af
Local Cooking er automatisk med i finalen i den internationale Ostseegerichtkonkurrence, som bliver afholdt den 18. marts i Travemünde. Her skal 800
forventningsfulde gæster forkæles. Derudover får vinderen mulighed for at servere
smagsprøver til 2.500 gæster på Copenhagen Cooking den 24. og 25. august, og
omkostningerne til råvarer er dækket til begge arrangementer.
Konkurrencen finder sted på CELF i Nykøbing F. Yderligere information kan fås på:
regionalemadoplevelser.dk
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