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AFSTEMNING
Restaurant SuRi i Holbæk vandt sidste år konkurrencen »Local Cooking« med denne ret, som
hedder »Fjorden og Jorden«.
Foto: Søren Sørensen, Grønt Center.
Sjælland - 06. februar 2014 12:34
Af BRITT NIELSEN

Går du 10.000 skridt om dagen?
53 procent af danskerne mener ikke, at de bevæger
sig nok i hverdagen, viser en ny undersøgelse, som
YouGov har foretaget for Go' aften Danmark.
Eksperter anbefaler, at vi går 10.000 skridt om
dagen. Gør du det?

Ja, jeg når op på 10.000 skridt om dagen
Nej, det gør jeg nok ikke
Ved ikke

Restauranter dyster om at
give kulinariske oplevelser
Lokale råvarer bliver tryllet om til delikate retter i konkurrencen »Local Cooking
2014«, der finder sted den 25. marts og
åbner for tilmeldingen nu.
I denne uge modtager restauranterne på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster en
invitation til årets store Local Cookingkonkurrence, som bliver afholdt på CELF i
Nykøbing Falster den 25. marts.
Restauranterne skal dyste om at kreere den
bedste ret, baseret på lokale råvarer, og
efterfølgende have retten på menukortet
hele sommeren. Ud over at støtte det lokale
erhvervsliv er formålet med
restaurantkonkurrencen at trække flere
danske og udenlandske gæster til regionen og de sætter pris på en kulinarisk oplevelse,
der er krydret med en god, lokal historie.
Sidste års vinder blev Restaurant SuRi i
Holbæk. Her er kok og indehaver Henrik
Nielsen slet ikke i tvivl om, at restauranten igen i år vil være at
finde på deltagerlisten.
- Vi er klar, siger han og indrømmer, at kokkene allerede har
vendt lidt kreative idéer til dette års ret.
Sidste år hed vinderretten »Fjorden og Jorden«, og den havde
kombineret stegt skrubbe med fjordrejer, kalvehaler og
Lammefjordsgrønt.
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»Local Cooking 2014« er en
konkurrence, hvor restauranter på
Sjælland, Møn og Lolland-Falster bruger
mindst 75 procent lokale råvarer til at
fremtrylle en ret.
Foto: Cecilie Hänsch
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