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MATLAGNING	  MED	  STJÄRNKOCKEN	  TAREQ	  TAYLOR	  

	  
Låt	  stjärnkocken	  Tareq	  Taylor	  bjuda	  era	  kunder,	  samarbetspartners	  eller	  någon	  annan	  
du	  bryr	  dig	  om	  på	  en	  matlagningsupplevelse	  utöver	  det	  vanliga!	  Upplägget	  anpassas	  
efter	  just	  era	  önskemål	  och	  kan	  med	  fördel	  göras	  som	  en	  matlagningsweekend	  eller	  
företagsevent.	  
	  
Matlagningsweekend	  –	  god	  mat,	  friluftsliv	  och	  inspirationsföreläsning	  	  
Tareq	  tar	  er	  ut	  i	  naturen	  där	  vi	  hittar	  inspirationen	  till	  de	  maträtter	  som	  senare	  tillagas.	  
Tillsammans	  utforskar	  vi	  vad	  årstiden	  har	  att	  erbjuda;	  på	  våren	  letar	  vi	  efter	  de	  första	  
vilda	  primörerna,	  på	  sommaren	  avnjuts	  färska	  jordgubbar,	  fläder,	  rabarber	  och	  på	  
hösten	  tar	  vi	  tillvara	  på	  alla	  råvaror	  som	  naturen	  förser	  oss	  med.	  På	  vintern	  tar	  vi	  fram	  
det	  som	  vi	  lyckats	  konservera	  under	  de	  rikaste	  perioderna	  på	  året.	  Tillsammans	  med	  
Tareq	  tillreder	  och	  avnjuter	  vi	  den	  säsonginspirerade	  maten.	  Tareqs	  dotter	  Ellen	  –	  känd	  
från	  bland	  annat	  Sveriges	  yngsta	  mästerkock	  -‐	  deltar	  för	  de	  lite	  yngre	  gästerna.
	   	   	  
Efter	  en	  söndagsfrukost	  föreläser	  Tareq	  på	  ämnet	  ”Det	  Nordiska	  skafferiet	  –	  maten	  och	  
människorna”.	  En	  perfekt	  matweekend	  för	  den	  som	  söker	  njutning,	  energi	  och	  
livskvalité!	  
	  
Företagsevent	  –	  föreläsning	  och	  matlagning	  	  
Låt	  Tareq	  guida	  er	  bland	  kastruller	  och	  råvaror	  när	  vi	  gemensamt	  tillagar	  en	  måltid.	  För	  
de	  tävlingsinriktade	  finns	  möjlighet	  att	  hela	  arrangemanget	  utformas	  som	  en	  tävling	  
mellan	  olika	  matlag	  där	  Tareq	  agerar	  inspiratör	  tillika	  enväldiga	  domare!	  Oavsett	  val	  av	  
upplägg	  avnjuts	  därefter	  måltiden	  varefter	  Tareq	  föreläser	  om	  ”Mat	  och	  Kärlek”	  eller	  
”Det	  Nordiska	  skafferiet	  –	  maten	  och	  människorna”.	  	  
	  
	  
Om	  Tareq	  Taylor	  
Tareq	  är	  en	  av	  Sveriges	  mest	  välkända	  kockar	  med	  trettio	  års	  erfarenhet	  och	  en	  flitigt	  
anlitad	  föredragshållare	  och	  deltagare	  i	  event	  som	  kretsar	  kring	  alla	  olika	  delar	  av	  
matlagning.	  Tareq	  är	  även	  programledare	  i	  TV,	  bland	  annat	  på	  BBC	  Lifestyle	  med	  
”Tareq	  Taylor’s	  Nordic	  Cookery”	  .	  Han	  har	  också	  gett	  ut	  flertalet	  hyllade	  matböcker;	  
”Tareqs	  Sylta,	  safta	  och	  lägg	  in”,	  ”Tareq	  Taylor	  Klassiker”	  och	  senaste	  ”Helt	  Enkelt”.	  
	  
Under	  hösten	  2017	  medverkade	  Tareq	  i	  ”Kockarnas	  Kamp”	  (TV4)	  och	  vann!	  Kockarnas	  
kamp	  är	  en	  tävling,	  i	  vilken	  åtta	  av	  Sveriges	  främsta	  kockar	  ställs	  mot	  varandra	  och	  
tävlar	  i	  olika	  grenar	  som	  kräver	  både	  snabbhet,	  kreativitet,	  precision	  och	  inte	  minst	  
tävlingsnerver.	  	  
	  
	  
Kontakta	  hanna@promotormedia.se	  eller	  08-‐20	  30	  11	  så	  hjälper	  vi	  er	  hitta	  det	  
alternativ	  som	  passar	  bäst!	  


