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Stjärnkocken Tareq Taylor till
Trelleborg
Han har briljerat i Kockarnas Kamp på TV under hösten
och vunnit mångas hjärtan. Snart kommer Tareq Taylor till
Trelleborg. Den 22 november finns han i Folkets Park i ett
arrangemang av Studieförbundet Vuxenskolan.
-

Vi har följt hans framgång och är därför extra stolta att kunna välkomna
Tareq Taylor till Trelleborg. Vi närmar oss fullt hus och biljetterna är
mycket eftertraktade, säger Emma Westerlind, affärsutvecklare på
Studieförbundet Vuxenskolan.

En folkkär vinnare
Måndagen den 6 november stod Tareq Taylor som vinnare av Kockarnas Kamp
2017. Den 22 november möter ni honom i Trelleborg där han berättar med inlevelse om sin resa från Kockutbildningen via gourmetrestaurangen Trappa ner och
Slottsträdgårdens kafé och dagens arbete som folkkär TV-kock och krögare - ständigt på utkik efter nya utmaningar.
Tareq har en livslång och passionerad kärlek till mat som vi som följt honom på TV
verkligen sett. Följ med Tareq på hans livsresa i matens universum, där mat och
kärlek ständigt möts och förenas. Mer personligt än så här blir det inte och Goodiebags till alla besökare utlovas.
Han är även känd som kokboksförfattare med titlar som "Tareq Taylor: om mat och
kärlek" och "Tareq Taylors Nordiska matresa" med massor av goda recept från
hans spännande resor i Norden m.fl. Några av hans böcker komma även lottas ut
under kvällen. Nu senast har han varit högaktuell i Kockarnas Kamp där han nu
står som segrare!
Fakta om föreläsningen:
Tid och plats: Onsdag 22/11 klockan 19.00 i Folkets Park i Trelleborg.
Biljettpris 325 kr.
Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
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