
Stjernekokken Heston Blumenthal  
og Restaurant Yutaka i stærk samspil 
på Formland ... 
Nogle vil med sikkerhed kalde det for en sand madeksplosion, når Hernings 
bedste sushirestaurant Yutaka og stjernekokken Heston Blumenthal slår 
pjalterne sammen på årets Formland Messe.  I Trendzonen – Zusammen Outdoor 
fremtryller Yutaka lækre retter på den prisvindende Everdure HUB kulgrill med 
elektronisk tænding – designet af ingen ringere end Heston Blumenthal.

Witt A/S og Restaurant Yutaka har indgået et kulinarisk 
samarbejde, som med garanti vil få mundvandet til at løbe på 
såvel besøgende som udstillere, når Formland løber af stablen 
d. 17 – 20 august 2017. Med udlån af HUB grillen fra Everdure 
by Heston Blumenthal – den ultimative kulgrill til grillentusiasten 
– tilbereder Yutaka dagligt udsøgte retter, og som besøgende 
har du nu chancen for at opleve grillen i aktion samt få en 
madoplevelse af en anden verden. 

HUB grillen, verdens første kulgrill med elektronisk tænding og 
grillklare kul på bare ti minutter, blev lanceret på det danske 
marked til grillsæsonens start 2017, og har indtaget danskerne 
med storm. Det gælder både i de private hjem som hos de 
danske stjernekokke. Skagenfoods kok Jacob Dahl Andersen 

har gennem sæsonen arbejdet med grillen, og er stor fortaler 
for den. Han har testet den, rost den til skyerne og været 
foregangsmanden for, at den i dag står hos en lang række 
danske kokke, som deres foretrukne valg af kulgrill.

”Det er som sød musik i mine ører”, udtaler Flemming Nielsen, 
Sales and Product Manager, Witt A/S. ”Yutaka og Everdure by 
Heston Blumenthal grillene er et match made in heaven. Begge 
kredser for detaljer og stræber efter den unikke og uforglemmelige 
madoplevelse. Jeg er helt sikker på, at alle besøgende på 
Formland vil opleve fuld tilfredsstillelse”, afslutter han.

Følg blot duften til Trendzonen – Zusammen Outdoor, og lad dig 
friste af sanseindtryk og gode smage. Ses vi?
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