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Taistelu parempien pizzojen puolesta alkaa taas

Suomalaisten rakastama pizza jatkaa voittokulkuaan, kun Pizzamestari-kilpailu käynnistyy jo kolmatta kertaa.

Pizza – tämä suomalaisten suosikkiruoka jatkaa voittokulkuaan, jota korona ei ole lannistanut vaan
päinvastoin. Kasvussa ovat olleet niin pizzojen kotiinkuljetukset, pakastepizzat, pizzataikinapakasteet, pohjat
kuin pizzanvalmistukseen tarkoitetut jauhotkin.

Nyt etsitään Suomen Pizzamestaria 2021, jolle laadukas pizza on intohimo. Food Camp Finland Oy hakee
Arlan johdolla osallistujia ammattikokeille suunnattuun kilpailuun, jonka voittaja palkitaan Pizzamestari 2021
-tittelin lisäksi 4.000 eurolla.

Pizzamestarit 2021 -kilpailun tuomaristoa johtaa Andy Bacon – Senior Global Culinary Lead, Arlalta, joka
haluaa nostaa sekä pizzan että pizzaosaajien arvostusta. Arvostelussa kiinnitetään huomiota
työskentelytapaan, makuun ja rakenteeseen, kuten kaikissa ammattikokkikilpailussa. Andy Baconin lisäksi
tuomaristossa on useita arvostettuja ruoan asiantuntijoita ja ammattilaisia kuten huippukokit Linnea Vihonen
ja Henry Alén.

Andy Bacon tunnustautuu olevansa todellinen pizzalla herkuttelija: ”Minulle hyvin tehty pizza on yksi elämän
suurista nautinnoista”.

Kilpailuun osallistutaan omalla pizzareseptillä ja -kuvalla. Kahdeksan parasta valitaan semifinaaliin, ja heistä
neljä parasta finaaliin. Pizzamestari 2021 -kilpailu järjestetään Fastfood & Café & Ravintola
-ammattilaistapahtumassa 3. – 4.3. 2021.

Arlan ja Food Campin lisäksi Pizzamestari 2019 -kilpailun yhteistyökumppaneita ovat Wihuri Oy Aarnio
Metro-tukku, Electrolux Professional, Verso Foods Oy ja Easyfairs.

#pizzamestari2021 #foodcampfinland #arlapro

Pizzamestari Facebookissa: @pizzamestari

Pizzamestari Instagramissa: @pizzamestarisuomi

Lisätiedot:

Markkinointi- ja viestintäjohtaja Sirkka Norha, sirkka.norha@foodcampfinland.fi

Food Camp Finland Oy on ruokailukokemuksen muotoilun edelläkävijäyritys Suomessa. Sen palveluita ovat gastro catering,
food service -alan toimijoiden konsultointi ja kouluttaminen ja ruokailuun liittyvien tapahtumien järjestäminen. Lisäksi Food Camp
pyörittää lounasravintola Maritoria, tilausravintola Väinö Kalliota, Hvitträskin tilausravintolaa ja kahvilaa sekä Villa Ivan Falin -
tilausravintolaa.
Lisätiedot: www.foodcampfinland.fi

Arla Oy on paikallinen maitoalan suunnannäyttäjä ja rehti kumppani niin tuottajille kuin asiakkaille. Tarjoamme kuluttajille luonnollisia
makuja Suomesta ja maailmalta päivän jokaiseen hetkeen. Meillä työskentelee 350 henkeä ja liikevaihtomme oli 333 miljoonaa euroa
vuonna 2019. Yrityksemme kuuluu kansainväliseen Arla Foods -konserniin, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen
2050 mennessä. Me Suomessa aiomme saavuttaa tavoitteen etuajassa. Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluu 10 yhteistyömeijeriä ja
500 maidontuottajaa eri puolilla Suomea. Arla Prosta lisätietoja osoitteessa: www.arlapro.fi


