Bollinger och Arvid Nordquist korar ”Årets Lily Bollinger”
Vem tar över efter Maya Samuelsson? Den 17 augusti är det dags för uttagningarna till tävlingen om
vem som ska axla manteln efter Maya Samuelsson, som sedan förra årets vinst gjort succé bland annat
som TV4 Nyhetsmorgons vinexpert. – Vi tycker att det här är ett ypperligt sätt att lyfta fram den
kompetens som finns hos kvinnorna i branschen och hjälpa dem att bygga upp ett nätverk för idéutbyte,
inspiration och möjligheter till en framtida karriär inom dryckesindustrin, säger Kajsa Ekman,
produktchef för Bollinger på Arvid Nordquist, den svenska importören som står värd för tävlingen
tillsammans med Bollinger. Lily Bollinger Awards är öppen för både studerande vid dryckesutbildningar
och professionella sommelièrer. Årets tävling inleds den 17 augusti med uttagningstävlingar som
innehåller både teoretiska och praktiska moment. Ny, unik chans att ta del av tävlingen Den stora
finalen i Lily Bollinger Awards går sedan av stapeln den 7 september, i samband med det årliga
evenemanget ”Arvid Nordquists sortimentsdag”. Nytt för i år är att finaltävlingarna och presslunchen
äger rum samma dag. Det ger gästande press en unik möjlighet att ta del av tävlingsmomenten på plats.
För deltagarna i Lily Bollinger Awards är det inte bara äran som står på spel. Tidigare vinnare har
erbjudits utvecklande karriärmöjligheter och gått vidare och etablerat sig på tongivande positioner i
branschen. Vinnaren av Lily Bollinger Awards får också en resa till champagnehuset Bollinger samt en
vacker Kronan-cykel. Den senare inspirerad av Lily Bollinger, som gärna inspekterade vingårdarna på sin
cykel. Här är några tidigare ”Årets Lily Bollinger”: Maya Samuelsson – Marknadsansvarig på
Vinkällan och dryckesexpert på Nyhetsmorgon i TV4. 3:a i SM i sommellerie 2014 och 2015. Beatrice
Becher – Svensk och nordisk mästare i sommellerie 2014. Tidigare sommelière på Sturehof och Eriks
Vinbar, nu anställd hos vinimportören Vinunic. Susanne Berglund Krantz – Svensk mästare i sommellerie
2004. Vinskribent och flitigt anlitad föreläsare på bl.a. Restaurangakademien.

