Matlagningsaktivitet på Yannick’s Kitchen.
Vad kan vara roligare än att laga mat
tillsammans under handledning i ett proffsigt
kök? För umgänge med vänner eller
arbetskolleger, för en kickoff, möhippa eller
svensexa, eller varför inte en upplevelsegåva...
Det finns många goda tillfällen för en
matlagningskurs!
Vi kan ta emot grupper på 8-24 personer. Allt
ni behöver göra är att komma med en dos
glädje och en nypa intresse för matlagning.
Resten ordnar jag och mina samarbetspartners.
När maten är klar avnjuter ni er delikata
trerättersmiddag i vår mysiga matsal.
Vänligen ring eller mejla för prisinformation
och menyer.
Vi har skapat två olika matlagningsaktivitets scenario:

”Aktiv matlagning”
För sällskap som vill laga i lugn o ro en tre- rättersmiddag och som delas i 3
mindre grupper som lagar var sin rätt. När maten är klar får varje grupp lägga
upp sin rätt på tallrikar i takt med middagslopp. Målet är samarbete!

”Lagduell”
Till er som är väldigt tävling inriktade och vill spöa varandra genom tillagningen
av en rätt gjord av en hemlig råvarukorg. Två lag skapas och tävlar mot varandra
med samma ingredienser och förutsättningar. Målet är seger!

Aktiv matlagning i grupp
Från 8 upp till 24 personer
(max 15st per omgång)
Tid: ca 1timme 45 minuter
Den optimala tiden för att komma är mellan
16:30-17:30.
När alla har kommit på plats så presenteras
kvällens aktivitet.
Sedan kan ni mingla en ½ timme då vi bjuder
på tilltugg som ni kan komplettera med egna
bubblor kanske? Vi har nämligen inte tillstånd
för alkohol försäljning. Ni får gärna komma
med egen.
Uppläggning:
Äntligen får vi börja med matlagning! Kocken samlar trupperna och ger gruppen
allmänna instruktioner om köksregler. Ni kommer att laga en tre- rättersmiddag
under kockens ledning. När snacket är gjort så kommer vi igång med själva
tillagningen. Självklart blir det säsongsanpassade råvaror av primakvalitet som
vi kommer att laga från grunden. Ofta med en sydeuropeisk touch, men
tyngdpunkten ligger givetvis i det franska köket!
En kaotisk känsla kommer det förmodligen att upplevas under
matlagningsprocess, men alltid med mycket glädje och skratt!! I slutändan blir
resultaten över förväntningar
Därefter kan ni äta i lugn och ro ert konstverk i den mysiga matsalen!
Idé är att varje grupp sköter matuppläggning på tallrik av sin egen rätt i takt med
middagsloppet.
Sällskapet är nu redo att ta över Kocklandslaget kommandot!
Obs! ni kan vara upp till 24 personer, då behöver vi dela upp gruppen i
två mindre grupper där en grupp börjar med matkursen och det andra
börjar med en sidoaktivitet såsom, ostprovning eller vinprovning, alternativ
sällskapsspelet Sybarit som handlar om mat och etikett.
Sedan byter vi grupperna efter 1 timme och en kvart. Så börjar vi om tills allt är
klart för att börja äta. Hela processen ta ca 2:45 timmar.
Ett kortare alternativ (1:45 timmar) handlar om att hälften av gruppen lagar
middagen för hela sällskapet medan den andra kan spela på Sybarit och duka när
tiden för att äta närmar sig.

Lag duell
Från 8 upp till 24 personer
(max 12st per omgång)
Tid: ca 1timme 15 minuter
Den optimala tiden för att
komma är mellan 16:30-18:00.
När alla har kommit på plats så
presenteras kvällens aktivitet.
Sedan kan ni mingla en ½
timme då vi bjuder på tilltugg
som ni kan komplettera med
egna bubblor.

Uppläggning
Två lag, en gemensam hemlig korg fylld med färska ingredienser, ett
välformulerat namn på rätten att tolka och att laga på sitt eget sätt. Det blir en
kamp om tiden, kökskunskap, teamwork och noggrannhet!
Kökschefen har alltid huvud över din axel och antecknar genom hela
tillagningen hur ditt lag klara sig enligt ett betygs schablon.
Sedan när tiden är över, dags att lägga rätterna på tallrikar utan att glömma en
extra till Le chef, för då måste han betygsätta smak och presentation.
Ni njuter era respektive konstverk i matsalen medan Le Chef väljer vinnaren.
Resultat avslöjas efter ni är klara med efterrätten som kocken redan har fixat i
förväg.
Må det bästa laget vinna!
Hemlig korg 1: fisk/skaldjur
Hemlig korg 2: kött
Hemlig korg 3: vegetarisk

