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En intensiv träningsperiod  
Tävlande lagmedlemmarna Jessica 

Sandberg, Martin Morand och assistent 

Emelie Karlén har haft många intensiva 

och långa träningspass sedan i somras inför 

Nordiska Mästerskapen. Vi hälsar elev 

Malin Nordberg från Gunnarsson 

Specialkonditori välkommen till laget. 

Lagledare Tony Olsson och coach Jesper 

Långström har tillsammans med laget 

utvecklat smakerna och finslipat detaljerna.  

Tack till referensgruppen för ovärderlig 

återkoppling på tävlingsmomenten.  

 

Nordiska Mästerskapen 22-23/9  
Tävlingen arrangeras på Sveriges Bageri & 

Konditorimässa på Kistamässan den 22-23 

september. En tävling med lag från våra 

nordiska grannländer Finland, Norge och 

Danmark. Under nio intensiva tävlings-

timmar kommer de att tillverka två tårtor, 

två glasstårtor, åtta desserttallrikar och en 

chokladskulptur som är 1,5 meter hög. 

Temat för hela tävlingen är film. Vi lovar 

en spännande tolkning av temat.  

 

Fredagen den 22 september 
 

10.00 Mässan öppnar. 

13.00–13.30 Lagen presenterar desserter 

för juryn. 

14.00–14.30 Lagen presenterar choklad-

tårtor för juryn. 

15.00–15.30 Lagen presenterar glasstårtor 

för juryn. 

16.00–16.30 Lagen presenterar 

chokladskulpturer för juryn.   

  

Lördagen den 23 september 
Prisutdelningen för Nordiska Mästerskapen 

i bageri och konditori sker på en 

branschfest den 23 september på hotell 

Clarion Hotel Sign. Välkomna till 

Nordiska Mästerskapen i bageri och 

konditori för att tillsammans heja fram 

Sverige. www.sverigesbagarimassa.se 

 

Tack till våra sponsorer  
Stort tack till våra sponsorer Arla Foods, 

Werners Gourmetservice och Kåkå som 

tillsammans med Sveriges bagare & 

konditorer gör det möjligt att driva laget. 

 

 

              
 

Vi vill även rikta ett tack till Ringdahls 

Bageriutrustning, Arbesko, Bakers, J.A. 

Sundqvist, Scanbox och Segers som 

möjliggör nya tävlingsutmaningar.  

 

Tack till Riksäpplet, Haninge 
I augusti flyttade laget in i Riksäpplet 

Hotell & Restaurangskola i Haninge.  

Stort tack till Riksäpplet för att vi får vara i 

era fina lokaler.  

 

Utbildning med Florian Poirot 
Den 23-25 oktober kommer fransmannen 

Florian Poirot till Stockholm. Svenska 

Konditorlandslaget kommer tillsammans 

med Svenska Kocklandslagets konditorer 

att ha en gemensam kurs kring socker-

skulptering med honom.  
 

Frågor? 
Har du frågor, hör gärna av dig till Ingrid 

Persson, projektledare Svenska Konditor-

landslaget.  

Mobil 0705-34 88 85 

http://www.konditorlandslaget.se                         


