PLAYFOOD - Synopsis

Formål
At samle gastronomiske fagfolk til inspirationsworksops og gastronomiske laboratorier. At teste
idéer og hente gensidig inspiration. At gøre os allesammen dygtigere gastronomer.
Workshop
Workshops tager udgangspunkt i et tema. Der kan være inviteret én udefra til at holde oplæg om
en metode, tilberedning eller råvare. Eller det kan være et medlem, der holder et oplæg for resten
af medlemmerne. Det kan være egentlige masterclass' hvor medlemmerne kan tilegne sig en
specifik kundskab eller viden.
Laboratorium #1 - Ny ret
Deltagerne møder op med en skrivebordsret og råvarer til denne. Dvs. en tænkt ret, der ikke er
afprøvet. Idéerne fremlægges - og laves i samarbejde. Undervejs kan retterne justeres og gennem
sparring forfines og videreudvikles til helt nye retter.
Laboratorium #2 - Teknik
Særlige teknikker og tilberedninger er i fokus. Vi ser hvilke veje vi kan tage den konkrete
tilberedningsmetode og teknik. Alle deltagere tager råvarer med til eksperimenterne.
Laboratorium #3 - Råvare
En specifik råvare er i fokus. Hvad kan den bruges til? I hvilke forgreninger kan vi tage råvaren?
Alle tager supplerende råvarer med - og har gerne tænkt over forsøg de har tænkt sig. Særligt
værktøj er også velkomment.
Laboratorium #4 - Offentligt
Medlemmer afholder offentlige sessions, der er åbne for offentligheden. Evt. mod entré.
Logbog
Der føres løbende online logbog (kun for medlemmer) over forsøg, retter og resultater.
Tilberedninger, teknikker og opskrifter dokumenteres. Ophavsmanden/kvinden til en ret eller
teknik udviklet i PlayFood-regi krediteres ligeledes.
Desuden forefindes et lukket online forum samt en lukket Facebook-gruppe kun for
medlemmerne. Der er desuden en åben Facebook-side, hvor udvalgte opslag og eventuelle
offentlige events offentliggøres.
Medlemskab
Der ansøges om medlemskab. Ansøgningen skal begrundes med en kort forklaring og
baggrundsbeskrivelse.
Der er ikke noget kontingent. Men arrangementer, workshops og laboratorier har brugerbetaling
til dækning af omkostninger.
Struktur
PlayFood, cvr.: 37787590, er en frivillig forening, der drives og organiseres af I Will Cook For Food,
cvr.: 33548648.

