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JEROS A/S og Dansk Gastronomisk Union indgår spændende samarbejde
DGUs gastronomiske landshold kan snart se frem til endnu bedre træningsfaciliteter , når JEROS
bliver ny sponsor for Dansk Gastronomisk Union.
Fra den 1. februar indgår DGU et samarbejde med JEROS A/S. JEROS har mere end 55 års erfaring indenfor
udvikling, produktion og salg af hygiejneløsninger til fødevareindustrien og kommer til at levere spritnye
opvaskemaskiner og bordsystemer til indretning af køkkenfaciliteter på DGUs hjemmebane Cookery.
Dermed kan landsholdene glæde sig til, at der bliver endnu mere plads at folde sig ud på, når holdene skal
træne op til konkurrencer.

Direktør for Dansk Gastronomisk Union, Morten Juul Andersen, er begejstret over at kunne byde JEROS
velkommen på holdet:
”Det er helt afgørende for vores landshold, at de har nogle gode og professionelle faciliteter at træne i,
så de kan koncentrere sig om at dygtiggøre sig inden for deres felt,” siger adm. Direktør for Dansk
Gastronomisk Union, Morten Juul Andersen.
”Samarbejdet giver os mulighed for, at tilbyde vores landshold de allerbedste rammer, så holdene kan
præstere deres bedste til træningerne og dermed også til konkurrencerne, når de er ude og
repræsentere Danmark. Så vi er enormt glade for, samarbejdet med JEROS”, uddyber Morten Juul
Andersen.

Ifølge direktør for JEROS A/S, Evita Rosdahl, er samarbejdet med DGU også værdifuldt for dem:
”Det er enormt værdiskabende for JEROS, at være med til at støtte op om landsholdene og skabe
optimale rammer og højeffektive arbejdsforhold, som præcis er den travle hverdag landsholdene skal
kunne operere i, for at de kan performe på det høje niveau og skabe optimale resultater”, forklarer CEO
for JEROS A/S Evita Rosdahl og tilføjer:
”Vi ser dem tit i konkurrencerne på de internationale messer, vi også selv udstiller vores produkter på,
rundt om i verdenen, og det er med KÆMPE stolthed, når vi ser Dannebrog og de topprofessionelle
landshold til konkurrencerne, uanset om det er kokkene, catering, bagerne og konditorerne, vis e hvad
flere måneders benhård træning udmønter sig i.

Dansk Gastronomisk Union
Dansk Gastronomisk Union er en fond, der arbejder på tværs af aktører og interesser for at fremme dansk
gastronomi. DGUs mål er at give de største talenter inden for dansk gastronomi en platform til at
dygtiggøre sig og vinde nationale og internationale konkurrencer. Fonden genererer investeringer fra både
erhvervslivet og andre fonde for at støtte de danske gastronomiske landshold. Dansk Gastronomisk Union
er derfor afhængig af støtte fra sponsorer, offentlige tilskud og af frivillige, der leverer en stor
arbejdsindsats
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