Länets vassaste kockar fixar
årets grillbuffé för
äldreboendena
Nio av länets vassaste kockar kommer under två dagar att besöka
Torsta för att sätta samman årets grillmeny, en meny som under
sommaren och hösten ska serveras ute på turné på länets
äldreboenden.
Under namnet "Offentlig gastronomi i Jämtland/ Härjedalen" pågår under två
dagar ett "träningsläger" för nio utvalda kockar som ska ställa samman årets
grillbuffé som i sommar och i höst ska ut på länets äldreboenden. Intresset var
högt för att bli uttagen som en av de nio så kallade ambassadörskockarna. 80
sökte 9 valdes ut.

Olle Danielsson från köket på Solliden är en av nio utvalda ambassadörskockar.
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Under de två dagarna på Torsta växer den nya menyn fram för att sen också
provlagas, allt tillverkat av lokalproducerade råvaror. Smaker ska stämmas av,

allt ska provgrillas, allt ska klockas för att se om det är rimligt att överföra
menyn till äldreboendenas kök.
– Tanken är att de här nio kockarna ska inspirera sina kollegor ute på länets
kök, men huvudsyftet med projektet är först och främst att ge våra äldre
trevliga och festliga måltider ute på äldreboendena, säger Johan Andersson,
som basar för projektet.

Johan Andersson och Rickard Backskog har jobbat i team sen tidigare och känner varandra
väl.
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Menyn skäms inte för sig. Här finns bland mycket gott älgbratwurst,
smörstekta risottobiffar och krämiga rotfruktsgratänger. Allt tillagat av lokala
produkter. Även den grillade sockerkakan som serveras med lemoncurd och
vispad grädde som efterrätt.
– En dessert att drömma gott på, säger Johan Andersson.
Projektet har pågått i två år nu och har mötts av enbart positiva reaktioner. Nu
rullar succén vidare för en billig penning.

Kocken Jason jobbar med det som ska bli en utsökt korv.
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– Vi jobbar med billiga råvaror. Och när ambassadörskockarna är borta från
sina hemmakök går Torsta och projektet in och betalar vikariekockarna. En
fantastiskt billig fortbildning, menar Andersson.
Efter de två dagarnas träff i Torsta kommer att schema att upprättas för de nio
kockarnas besök på sammanlagt 18 äldreboenden runt om i länet.
– Det kommer att bli en festmåltid där även vården är delaktiga. Naglar ska
målas, skjortkragar ska strykas och till varje buffé blir det levande musik, säger
en entusiastisk Johan innan han manar på sina ambassadörskockar.
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