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Suomen Keittiömestarit ry. on valtakunnallinen, vuonna 1950 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena
on lisätä jäsenistönsä ammattitaitoa. Yhdistyksen tavoitteena on edistää suomalaista ruokakulttuuria
ja korkealaatuista keittotaitoa Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys on Pohjoismaiden Keittiömestareiden
(NKF) ja Keittiömestareiden Maailmanliiton (WACS) jäsen.

Ensimmäinen Uutiskirje
Edessäsi on Suomen Keittiömestarit ry:n ensimmäinen Uutiskirje. Tulemme pitämään sinua, hyvä lukijamme, ajan tasalla alamme ajankohtaisista asioista.
Puheenjohtajan tervehdys
Kiitoksia kuluneesta vuodesta hyvät yhteistyökumppanimme, alueyhdistyksemme sekä muut ruoka-alan toimijat. Tervetuloa uudet alan
ammattilaiset mukaan Suomen Keittiömestareitten toimintaan.
Suomen Kokkimaajoukkue sijoittui mainiosti Luxemburgin Culinary
World Cupissa ja sai kultaa lämpimässä keittiössä, kylmän pöydän antimet toivat hopeaa. Kiitos joukkueellemme erinomaisesta suorituksesta,
tästä on hyvä jatkaa kohti Erfurtin kokkiolympialaisia kahden vuoden
kuluttua.
Parhaillaan yhteistyökumppanimme Aromilehti valmistautuu Pro Gaalaan. Finalistit on valittu ja 12.2.2015 Helsingissä järjestettävässä upeassa
juhlassa nähdään ketkä huippuammattilaisistamme vievät voiton omassa sarjassaan. Tämä tapahtuma on omiaan nostamaan alamme arvostusta, Pro Gaala on hyvän ruoan tekijöiden Emma Gaala.
Näin vuoden lopuksi haastan kaikki ruokatoimijat puhaltamaan yhteen hiileen. Ravintola-alalla on ongelmia ja moni huippuravintolakin
on joutunut lopettamaan toimintansa. Nyt jos koska on aika vetää yhtä
köyttä. Siksi haastankin kaikki ruoan toimijat puhaltamaan yhteen hiileen! Toimenpiteitä ja tuloksia tulevissa Uutiskirjeissä, ollaan yhteydessä, me kaikki alan toimijat.
Hyvällä ammattitaidolla, uusiutumalla, kehittymällä ja tekemällä yhteistyötä tästä kyllä noustaan. Käytetään myös suomalaisia raaka-aineita ja
suositaan hyviä ruoan tekijöitä. Nyt jos koska on aihetta suosia suomalaista!
Hyvää ja Menestyksellistä Uutta Vuotta 2015, tehdään ensi vuodesta
meille kaikille hyvä vuosi!
Ulla Liukkonen, puheenjohtaja, Suomen Keittiömestarit ry.

Talvipäivät Helsingissä
Helsingissä järjestetään 6.8.2.2015 Suomen Keittiömestarit ry:n Talvipäivät. Ilmoittaudu
mukaan 7.1.2015 mennessä,
osoitteeseen etela-suomen.keittiomestarit.ry@kolumbus.fi
Ohjelmassa muun muassa:
- perjantain get2gether-party
- lauantaina lounas keskustan
eri ravintoloissa
- lauantai-iltapäivän yllätys
- lauantain 7 ruokalajin juhlaillallinen, jonka valmistaa
Suomen Kokkimaajoukkue.
Lähiruoka & Luomu -messut
Järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 26.-29.3.2015.
www.messukeskus.fi
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Yhteistyökumppanit koolla

Talvipäivät Helsingissä
Suomen Keittiömestareiden hallitus vastasi illan
ruokatarjoilusta.
Joulukuun puolivälissä Suomen Keittiömestarit ry ja Suomen Kokkimaajoukkue kokoontuivat yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa
Aromilehden tiloihin viettämään mukavaa iltaa hyvän ruoan merkeissä
ja keskustelemaan ruoka-alan ajankohtaisista näkymistä. Osanottajien välillä herkesikin hyviä ja rakentavia keskusteluja, hyviä ideoita ja
ajatuksia.
- Haluamme jatkossakin käydä aktiivista keskustelua yhteistyökumppaniemme kanssa ja luoda yhteyksiä, jotka vievät alamme kehitystä eteenpäin, Keittiömestareiden puheenjohtaja Ulla Liukkonen sanoo.
Illan maistuvista tarjoiluista vastasivat Keittiömestarit, kuohuvasta juomasta Kesko ja tilat tarjosi hyvään käyttöön Aromilehti.
Uudet internetsivut avautuvat
Suomen Keittiömestarit ry:n hallitus päätti syksyn aikana, että yhdistyksen nettisivut uudistetaan. Vanhat sivut ovat vuodelta 2004 ja joten
uudistus on jo ajankohtainen.
Yhdistyksen sivut päivitetään ilmeeltään täysin uusiksi, vastaamaan
nykypäivää.
Yhteistyökumppanit tulevat paremmin uusilla sivuilla esille ja mukana
ovat myös linkit heidän sivuilleen. Uusien sivujen myötä on entistä paremmat mahdollisuudet hyödyntää sosiaalisen median palveluja, kuten
Facebookia.
Uudistuksen yhteydessä jokaiselle hallituksen jäsenelle avataan oma
sähköposti, samoin käyntikortit tulevat uudistumaan samantyylisiksi
sivujen kanssa.
Sivut ovat valmiit heti tammikuun alussa 2015. Alkuun näkyvillä on
vain etusivu, mutta mahdollisimman pian sivut avautuvat kokonaan.
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