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Ett lag och två mål. Blir det guld 
igen? 
Efter en fantastisk seger i Nordiska Mäster-

skapen i Konditori 2017. Är det dags igen, 

Nordiska Mästerskapen 2018. Emelie Karlén 

från Dessert och choklad i Stockholm och 

Minna Lindegård från Lillebrors Bageri, tävlar 

tillsammans med Gustaf Mabrouk som är 

lagledare. Emelie Johansson från Valhalla-

bageriet är elev i laget. Värdlandet är Dan-

mark. Platsen är Herning den 19 mars och de 

nordiska lagen tävlar i glass, chokladtårta, 

desserter och en stor chokladskulptur. Temat är 

sport och tillsvidare är lagets valda sport 

hemlig, men vi kommer avslöja det strax före 

avresan.  

 

Gastro Nord 24-27 april 
Vill ni ha en konditor i er monter? Utveckla 

recept? En konditorshow? Bjuda på smak-

prover? Kundevent i samband med mässan? 

Eller andra uppdrag för en konditor? 

 

Konditorlandslaget kommer att vara på plats 

varje dag under mässan i april. Kom gärna 

förbi med kollegor, vänner och kunder. Vi 

bjuder på ett glas vin eller alkoholfritt 

alternativ. Följande tider träffar du konditor-

landslaget och de visar upp delar av tävlings-

bidraget till European Cup i Turin.  

    

24 april kl. 11-16, tidspass och isskulptering  

25 april kl. 11-16, choklad- och 

karamelluppvisning  

26 april kl. 11-16, tidspass och isskulptering 

27 april kl. 11-16, tidspass och isskulptering 

 

Ny medlem till laget  
Vi har rekryterat Oscar Landh som jobbar på 

Lennartice Event AB. Han kommer att 

skulptera i is på Gastro Nord och har många 

internationella tävlingsmeriter.  

 

Vill du åka med till European Cup, 
Turin 9-11 juni? 
Jessica Sandberg och Martin Morand kommer 

att tävla i Europeiska Mästerskapen i Turin den 

10 juni 2018. Tony Olsson är lagledare och det 

är full fart med att få fram glasstårta och 

dessert samt stora skulpturer i socker och 

choklad.  

 

Jag har preliminärbokat ett antal platser på 

morgonflygen från Stockholm, Göteborg och 

Köpenhamn den 9 juni. Vi kan alla vara i 

Malpensa, Milano kl. 10.30 med mellan-

landning i Köpenhamn. Flygbolaget är SAS för 

tur och retur till Italien.  

 

Buss hämtar på flygplatsen, vi äter en 

gemensam lunch i en trevlig by och besöker en 

vingård på väg mot Turin. Den 10 juni tävlar 

konditorlandslaget hela dagen på mässan. En 

gemensam italiensk middag på kvällen. Den 11 

juni finns det tid att besöka mässan eller göra 

egna utflykter i Turin. Vi flyger tillbaka på 

kvällen till Sverige från Milano kl. 20.05 via 

Köpenhamn.  

 

Hotellrum är preliminärt bokade på 

www.hotelexecutivetorino.com nära mässan 

med tunnelbana eller taxi. Kostnaden är cirka 

8 500-10.000 kronor beroende på antal, enkel- 

eller dubbelrum, avreseort, storleken på bussen 

mm. Självkostnadspris gäller. Vi hoppas att du 

vill hänga med och heja på laget, ta med 

kunder, träffa kul kollegor i branschen, få 

inspiration på mässan och njuta av Italien.  

 

Boka resan nu = garanterad plats 

Om du vill ha en garanterad plats behöver jag 

boka flyget omgående för att få bra priser och 

plats. Självklart kan ni beställa senare men 

kanske höjs priserna och kanske finns det inga 

platser kvar på SAS. Skräddarsytt program 

kommer senare när vi vet antalet resenärer.  

 

Deadline den 23 februari 2018 för 

garanterad plats.      

Hör av dig till projektledare Ingrid Persson om 

du är intresserad av resan.  

Mob: 0705-348885 www.konditorlandslaget.se 

Instagram @konditorlandslaget 
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