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Silver i Nordiska Mästerskapet 
Emelie Karlén från Dessert och choklad i 

Stockholm och Minna Lindegård från 

Lillebrors Bageri, tävlade tillsammans med 

Gustaf Mabrouk som var lagledare. Emelie 

Johansson från Valhallabageriet var elev i 

laget. En härlig framgång med ett silver i 

Nordiska Mästerskapen i konditori eller Nordic 

Pastry Cup som den också heter.  

  

Danmark plockade hem guldet på hemmaplan. 

Norge kom trea. Temat var sport och laget 

hade valt konståkning.  

 

Träffa Konditorlandslaget på  
Gastro Nord 24-27 april 
 

Konditorlandslaget kommer att vara på plats 

varje dag under mässan och visar upp delar av 

tävlingsbidragen till European Cup i Turin.  

Monter: A28:48, Stockholmsmässan 

 

24 april kl. 11-17, tidspass  

25 april kl. 11-16, choklad- och 

karamelluppvisning med skulpturerna 

26 april kl. 11-17, tidspass  

27 april kl. 9-14, tidspass  

 

På tisdag och onsdag kl. 11.00-13.30 står 

Oscar Landh i entrén med sin motorsåg och 

sina specialverktyg och skulpterar is. 

 

På fredagen är tiden kl. 10.00 -12.30.   

 

Kom gärna förbi med kollegor, vänner och 

kunder.   

   

Efter Gastro Nord följer några intensiva 

träningspass i maj för Jessica Sandberg och 

Martin Morand. Tony Olsson är lagledare och 

laget finslipar på detaljerna. Oscar Landh är 

reserv eftersom is inte ingår i tävlings-

momentet i Turin.   

European Cup i Turin 

Den 10 juni gäller det i Europeiska Mäster-

skapet i Turin. Vi hoppas självklart på en 

topplacering så att laget går vidare till Coupe 

du Monde de la Pâtisserie.  

 

Detta är laguppställningen;  

1. Belgien 

2. Turkiet 

3. Sverige 

4. Ryssland 

5. Polen  

6. Schweiz 

7. Bulgarien 

8. Israel  

 

De tre bästa lagen i Turin går vidare till Lyon 

och det finns också möjlighet för 5 länder att få 

ett s.k. ” Wild Card”. Den 27-28 januari 2019 

tävlar totalt 22 länder i Lyon.  

 

Åka till Turin och heja på laget!  
Om du vill åka med så finns det fortfarande 

platser kvar med morgonflygen från 

Stockholm, Göteborg och Köpenhamn den 9 

juni. Vi kan alla vara i Malpensa, Milano kl. 

10.30 med mellanlandning 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.  

 

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.   

      

Hör av dig till projektledare Ingrid Persson om 

du är intresserad av resan.  

 

Mob: 0705-34 88 85  

www.konditorlandslaget.se 

Instagram @konditorlandslaget 

http://www.konditorlandslaget.se/

