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Ystad Saltsjöbads Daniel Müllern till final i Årets Kock 2015

Ystad Saltsjöbads gastronomiske ledare Daniel Mûllern vann semifinalen i Halmstad 14 oktober och går nu 
direkt till final i Årets Kock 2015, det officiella svenska mästerskapet i professionell matlagning och Sveriges 
mest prestigefyllda matlagningstävling. Därmed är Daniel  en av åtta kockar som gör upp om titeln Årets Kock 
2015 i Göteborg den 5 februari.

Daniel vann  med receptet Svampar från Hällestad med krokfångad sej 
och picklade gröna blad där juryns motivering löd:

”Tagit vara på råvaran och använt olika tekniker samt 
gjort en bra balanserad presentation”

Daniel har haft ett intensivt år, redan i april korades han till Årets 
Möteskock i en landsomfattande tävling och han vann även  den 
prestigefyllda titeln Årets Köksmästare i Tv 5:s stora tävling.

Ystad Saltsjöbad har sedan 2013 gjort omfattande satsningar mot att göra maten som en viktig reseanledning. Förutom 
två nya restauranger anställdes Daniel Müllern som stjärnkock och gastronomisk ledare med ansvar för restaurangerna 
och köket.

Dessutom arrangeras den populära Matresan varje vår och höst där gäster besöker gårdar i närområdet och lagar mat 
tillsammans med hotellets kockar.

Ystad Saltsjöbad har anor från slutet av 1800-talet som en magnetisk 
mötesplats i Sverige. Sedan i maj 2007 är det nya ägare som har sitt 
ursprung ifrån hotellbranschen och restaurangbranschen. 

Flera restauranger i Göteborg och hotell i Falkenberg och 
Göteborg ingår i den lilla koncernen. Med lång erfarenhet ifrån 
konceptbyggande har nu hotellet tagit positionen som ett New Port 
inspirerat hotell. Framtiden ser väldigt ljus ut och ägarna har massor 
av fina planer för detta underbara hotell.
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