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Region Sjælland vil styrke den lokale gastronomi
11. mar 2013
I morgen dyster 18 kreative kokke om at lave den mest
velsmagende lokale ret i Region Sjælland.
Det sker, når konkurrencen ”Local Cooking” bliver afviklet på
erhvervsskolen CELF i Nykøbing Falster.
Konkurrencen handler ikke om at lave den bedste egnsret,
men om at give gæsterne den største kulinariske oplevelse
baseret på regionens råvarer. Målet med konkurrencen er
nemlig at 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.
Vinderen af Local Cooking er automatisk med i finalen i den
internationale Ostseegericht-konkurrence, som bliver afholdt
på mandag den 18. marts i Travemünde. Her skal 800
forventningsfulde gæster forkæles.
I forbindelse med Østersø-konkurrencen i Tyskland
arrangeres en studietur, der giver mulighed for at følge
regionens vinder-restaurant. Samtidig får deltagerne
mulighed for at se ”bag kulissen” og få et indblik i, hvordan
fødevareevents kan blive ”reason to go” for turister, hvordan
man finder finansieringsmuligheder og etablerer samarbejde
med sponsorer, hvad udbyttet er for restauranter og
sponsorer, og hvad den økonomiske effekt er for området.
Alt sammen til inspiration for nye samarbejder om lokale
fødevarer, restaurantoplevelser og fødevareevents på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster som del af en større,
kulinarisk destination i Øresundsregionen.
Sidste frist for tilmelding er i morgen den 12. marts.
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