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Hvad er “GoCook on tour”? 
 
Missionen med GoCook er at skabe den første generation af børn og unge, som er bedre til at lave mad end deres forældre. Mere end 
160.000 børn og unge er hvert år med i GoCook på skolerne og derhjemme.  
 
Når projektet ’GoCook on tour’ ruller ud, er formålet at inspirere børn og unge fra den lokale skole til at lave mad med gode råvarer 
gennem involvering, leg og læring. Børnene skal servere smagsprøver på deres ret til forældre, kunder og øvrige forbipasserende.  
 
Aktiviteten skaber synlighed af butikken i dit lokalområde, som en anderledes og ansvarlig 
butik. Det giver mulighed for at skabe loyale kunder. Desuden støtter aktiviteten op om 
Coops fokus på at være sammen om bedre mad og flere gode madoplevelser. Aktiviteten 
er IKKE målrettet mersalg. 
 
Aktiviteten er et samarbejde mellem butikken, bestyrelsen og den lokale skole. Så brug 
touren til at skabe en bedre relation til skolen, børnene og deres forældre. 
 

Aktiviteten kort fortalt 
 
GoCook-mobilen kører rundt i landet og stopper ved en Coop-butik. Du skal være tilmeldt for at deltage i touren. Børn fra den lokale 
skole serverer grønne pizzaer, som bliver bagt i den medbragte pizzaovn. Aktiviteten foregår foran butikken, men børnene leverer også 
smagsprøver ind i butikken, til de handlende kunder. 
 
GoCook on tour er tænkt ind i faget madkundskab og ’åben skole’, hvor eleverne skal lære udenfor klasselokalet. Butik/bestyrelse 
udleverer GoCook bogsystemet gratis til klassens lærer, som kan bruge det i et undervisningsforløb ifm. aktiviteten. 
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Dine opgaver som ansvarlig for GoCook on tour 
 
GoCook on tour er enkelt at gå til. Du skal som arrangør blot have styr på enkelte ting: 
 

• Etablere et samarbejde med en lokal skole og invitere en lokal skoleklasse til at lave mad i og omkring GoCook-mobilen. 

• Være tovholder og holde overblik over aktiviteten og koordinere med butikken. 

• Sørge for placering af GoCook-mobil foran butikken, samt adgang til vand og strøm. 

• Sørge for assistance fra 2-3 andre engagerede personer (fx medlemsvalgte fra bestyrelsen, frivillige, ansatte i butikken eller andre), 
som kan hjælpe på dagen med lidt praktisk eller tale med kunderne om arrangementet. 

• Sørge for at skabe omtale før, under og efter aktiviteten. 
 

COOP FORUM: 
De informationer du skal bruge for gennemførelse af GoCook on tour ligger på Coop Forum: https://coopforum.dk/lokalt-
engagement/gocook-on-tour/  
Siden bliver løbende opdateret. Så sørg for at holde dig opdateret her og hent de filer, du skal bruge. 

 

https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
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Tidsplan 
 

Tilmeldingen sker efter først-til-mølle.  

 

Når I er blevet tilmeldt touren er der en række opgaver, som I skal have styr på for at få en vellykket aktivitet.  
 

FØR TILMELDINGEN ELLER UMIDDELBART EFTER: 

• Koordiner med hinanden: medlemsvalgte + butik, hvem gør hvad og hvornår. 

• Invitér en lokal skoleklasse, som har madkundskab, til at deltage i aktiviteten. Hent dokumentet ’GoCook on tour brev til skole’ og 
send til skoleleder eller lærere.  

• Når skolen er interesseret:  

o Send forældrebrevet ’GoCook on tour brev til forældre’ til den interesserede lærer. Så kan læreren få tilbagemelding på, 
hvor mange elever der kan deltage, hvis besøget ligger efter skoletid. Besøg fra kl. 14:30 giver typisk flest besøgende. 

o Bestil GoCook bogsystemet til madkundskab i webshoppen på Coopforum 
(se næste side for detaljer vedr. bestilling) 
 

•  Når skolen har tilmeldt sig. Mød op på skolen med: 

o GoCook bogsystemet (Det består af grundbøger og kogebøger – og er tungt).  

o Lærervejledning (hentes fra https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/). 

o Hvis skolen har brug for at rykke arrangementet til et bestemt tidspunkt på den tilmeldte dag, så kontakt madformidler 
Michel Kröger for at justere tidspunkt.   

 
 
 
 

https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
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Bestilling af GoCook on tour skole materiale 
 
Bestil via dette link 
https://materiale.coopforum.dk/addcart.aspx?upw=dXNlcj1jb29wX2ZvcnVtX2J1dGlrJnB3PWNvb3BfZm9ydW1fYnV0aWs&items=30*COOP_FORUM_118
F|30*COOP_FORUM_118A  

 
 
Via linket tilgår du en ”indkøbskurv” på Coopforum, hvor der automatisk 
er lagt 2 bøger i kurven, med 30 eksemplar af hver. 
De 30 stk. kan tilrettes alt efter hvor mange elever der deltager fra skolen 
i GoCook on tour hos jer. 
Husk - Bestil et ekstra sæt til læren, der deltager. 
 
Bestil kun det antal som I har behov for, så vi spare på papir og 
ressourcer. 
 
Når du har modtaget materialet, skal du aflevere det til læren på skolen. 
Dette gerne inden skoleopstart i august, således at det kan bruges i 
undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmateriale.coopforum.dk%2Faddcart.aspx%3Fupw%3DdXNlcj1jb29wX2ZvcnVtX2J1dGlrJnB3PWNvb3BfZm9ydW1fYnV0aWs%26items%3D30*COOP_FORUM_118F%257C30*COOP_FORUM_118A&data=05%7C01%7Cmati%40stibo.com%7C28b68d7f29dc4d61850b08da54f32d53%7Cf3b7525342144a54b05256ac6906ae80%7C1%7C0%7C637915700698618738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hVf3ctXlcTNXMYznHlHIrHaUR4403neslsVWSB6YawM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmateriale.coopforum.dk%2Faddcart.aspx%3Fupw%3DdXNlcj1jb29wX2ZvcnVtX2J1dGlrJnB3PWNvb3BfZm9ydW1fYnV0aWs%26items%3D30*COOP_FORUM_118F%257C30*COOP_FORUM_118A&data=05%7C01%7Cmati%40stibo.com%7C28b68d7f29dc4d61850b08da54f32d53%7Cf3b7525342144a54b05256ac6906ae80%7C1%7C0%7C637915700698618738%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hVf3ctXlcTNXMYznHlHIrHaUR4403neslsVWSB6YawM%3D&reserved=0
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1  MÅNED TIL 7 DAGE FØR AKTIVITETEN 
 

4 UGER FØR: 

• Madformidler Michel Kröger kontakter jer for at gennemgå arrangementet.   

• Planlæg jeres markedsføring.  

• Find gerne 2-3 hjælpere (medlemsvalgte, frivillige eller ansatte), som kan hjælpe på dagen fx med uddeling af kogebøger. 

• Søg om tilladelse til parkering af GoCook-mobilen. Se side 8. 

• Bestil evt. pizza-bagesten hjem og sælg til kunderne i forbindelse med touren.  
 

2 UGER FØR: 

• Udsend pressemeddelelse, hvor I inviterer pressen (se separat dokument).  

• Sæt de tilsendte plakater og materialer op i butikken. Gem de tilsendte opskrifthæfter til side til selve dagen. 

• Følg op med skolen – er eleverne klar? Og har de fået forældrebrev retur med ok til at tage billeder, grundet GDPR-lovgivningen. 

• Bestil råvarer til dagen se indkøbslisten s. 10. 

• Et opfølgende serviceopkald fra madformidler Michel Kröger. 

• NYT: Bestille pizzadej hjem og sætte på frost 
 

DAGEN FØR: 

• NYT: VIGTIGT – tag pizzadej fra frost og sæt på køl til optøning. (se separat dokument, obs dejen skal ikke i 
bøtter til arrangementet. Ønsker I at sælge yderligere dej til kunderne, skal dette i bøtter) 

• Afspær området til GoCook-mobilen.  

• Følg op på pressen.  

• Find GoCook kogebøgerne frem fra lageret (leveret med plakaten). 

• Sæt evt. ekstra fokus på grøntsager og pizza-bagning inde i butikken. 

• Sørg for adgang til strøm og vand.  
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PÅ DAGEN: 

• Pluk varer til aktiviteten og stil dem klar til GoCooks madformidler. Se side 10-11. 

• Gør frugt fx æbler eller bananer eller anden sund snack klar til børnene. 
Madformidlerne sørger for vand til børnene. 

• En time før arrangement: Hjælp GoCook eventtekniker med opstilling af aktiviteten.  

• Briefing af hjælpere ca. 1 time før. 

• Mulighed for at børnene kan opbevare skoletasker, overtøj mv. Fx i rullebur el. 
indkøbsvogn på lageret, så det ikke roder ved bilen.  

• Del gratis GoCook kopskrifthæfter ud til kunderne. Den kan bruges af børn og 
børnebørn. 

• Byd evt. læreren/-erne på en kop kaffe undervejs. 

• Tag billeder undervejs. 

• Tal med kunderne om, hvorfor I arrangerer GoCook on tour. Se side 17.  

• Hjælp med nedpakning og oprydning, når aktiviteten er slut. Noget kan også klares løbende. 

• Forære evt. overskydende råvarer til skolen – eller børnene, så de kan fortsætte derhjemme. Aftal med madformidlerne om, hvad 
I gør. 

 

EFTER AKTIVITETEN: 

• Følg op på medierne. Send billeder til lokalpressen, hvis de ikke kom 
til aktiviteten. Læg opslag op på Facebook om en sjov dag. 

• Relation til skolen. Sig tak til skolen. Det er en god anledning til at 
fastholde det gode samarbejde til næste gang.  
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Butikken skal sørge for  
 

VIGTIG INFO TIL BUTIK: 

• At afspærre et område til placering af 
GoCook-bilen foran butikken (2,5x6 m) samt 
telt (2 stk. a 3x3m). 

• Mulighed for parkering af 10 meter lang trailer. 

• Adgang til strøm: 400V, 5 polet CEE, 16 amp udendørs stik.  
Vi medbringer forlængerledning (25 m). 

• Adgang til vandhane udenfor med koldt vand til GoCook’s 
opvaskemaskine.  

• Adgang til varmt vand inde eller ude til dunke, som børnene bl.a. vasker hænder i. 

• Hvis GoCook-mobilen skal holde på vej eller areal, som ikke ejes af butikken, skal kommunen søges om tilladelse, og der bør 
udarbejdes skiltningsplan. 

 

GOCOOK MEDBRINGER 

• alt til afviklingen af arrangementet: GoCook-mobil, telte, borde, bænke, duge, 
engangsservice, skraldespande, køkkengrej til madlavningen og udsmykning.  

• Desuden diverse materialer til markedsføring: roll-ups, opskrifter til uddeling, 
keyhangers og forklæder til børnene som de efterfølgende kan beholde. 
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Eksempel på tidsplan for aktiviteten på dagen 

 

Hverdag Weekend Eksempel på tidsplan og program for aktivitet 

Ca. 13.00 Ca. 9.00 Eventtekniker ankommer til butik med GoCook-mobil. 

Parkering af GoCook-mobil i afmærket område. 

14.00 10.00 Klargøring til aktivitet: opsætning af telte, borddækning,  
pluk af varer etc. 

Butikkens bestyrelse, frivillige madformidlere samt eventtekniker fra GoCook mødes ved 

butikken. Kort introduktion til dagens program og opgaver. 

15.00 11.00 Børnene ankommer til butikken og bydes velkommen. Byd evt. på lidt frugt. Anvis toiletter. 
(vær obs: det kan være de ankommer lidt før) 

15.00-17.30 11.00-13.30 Madformidlerne introducerer børnene til råvarer og pizzabagning - og inddeler børnene i 

grupper. Madlavning i grupper: skrælle, snitte, hakke, bage og eksperimentere. Børnene er 

værter. De uddeler smagsprøver og opskrifter. 

17.45 13.45 Gruppebillede, evt. uddeling af grøntsager i overskud til børnene eller 

skolen. Børnene beholder deres forklæder. Farvel og tak for en dejlig 

dag  

18.00 14.00 Oprydning, opvask og nedpakning. 

18.00 14.00 Vi anbefaler, at butik/bestyrelse inviterer madformidlere på lidt fælles mad og tager en snak 

om, hvordan dagen har været. 
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Bestilling af råvarer 
Frugt og grønt – du bestemmer selv om det skal være økologisk 

Æbler eller 
bananer til 
børnene 
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Bestilling af råvarer 
Kolonial og tørvarer 

Non-food 

NYT: 200633 BrødCooperativets pizzadej – 250g pr 
kugle. (Der er 50 kugler i 1 karton) 
 
Bestil 1 karton og sæt på frost. (1-2 uger før) 
Dagen før arrangementet sættes dejen på køl til 
optøning. 
Serviceopkald fra Michal Kröger vil ligeledes 
informere om denne proces. 
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Inde i butikken 
 

Følgende materialer sendes til butikken, så I har dem ca. 3 uger før jeres arrangement. Brug dem til 
synlighed i og omkring butikken. 

• Plakat 60x90 – 2 stk. 

• 1 ellipse til opsætning 

• (opskrifthæfter leveret med plakat og ellipse er først til arrangementet) 
 

DISPLAY MED RÅVARER OG PIZZABAGESTEN 
I forbindelse med ’GoCook on tour’ opfordres butikken til at lave opstilling i butik med salg af de 
grøntsager, som indgår i den ret, som børnene laver foran butikken – evt. sammen med salg 
af pizzabagesten, som kunderne bliver anbefalet at bruge af madformidlerne. Pizzabagesten er typisk 
grill-sortimentet i Kvickly og større SuperBrugsen. Den har dessin. nr. 22 53 53. 

 
EVT. RUNDVISNING 
Når børnene besøger jeres butik, er der en oplagt mulighed for at vise dem fx lageret og kølerummet, slagterafdeling eller bageri. Vis 
dem, hvordan butikken fungerer. Lad skoleklassen møde en halv time før, hvis I ønsker at give dem en rundvisning. 
 

EVT. EKSTRA GAVE – BOGEN ’GORM 100% DIN RET’ 
Hvis I vil gøre lidt ekstra ud af det, kan I evt. give børnene en ’Gorm 100% din ret’-kogebog. Den kan bestilles i webshoppen på 
Coopforum under GoCook-fanen: http://materiale.coopforum.dk/Navigering/Emnemenu/GoCook.aspx  
Så længe lager haves! 

  

http://materiale.coopforum.dk/Navigering/Emnemenu/GoCook.aspx
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Sådan skaber du omtale 
• Presse 

• Butikkens facebook 

• Butikkens nyhedsside I Coop app’en: Quickcoop 
 

PRESSE 
Husk, at der er presseinvitation og pressemeddelelse til rådighed til jer til lokalavisen 
på Coop Forum. Invitér pressen til at lave en artikel om arrangementet. 
 
Der er gode muligheder for pressedækning, når ’GoCook on tour’ besøger jeres butik. 
For at sikre pressedækning er det nødvendigt at invitere pressen. Det skal du gøre ca. 2 uger i 
forvejen. 
 
Sådan inviterer du pressen: 

1. Lav en liste over lokale medier og deres mail-adresse. Det kan f.eks. være aviser, den 
regionale TV 2-kanal, radiostationer, bloggere, m.fl. 

2. Download presseinvitationen (se ’Presseinvitation – GoCook on tour’).  

3. Følg vejledningen. Udfyld felterne markeret med gult i presseinvitationen. 

4. Send presseinvitationen via mail, ca. 2 uger før afholdelse af aktivitet. Følg evt. op med en 
opringning. 

 
Fortvivl ikke hvis ikke I får besøg af pressen. Der er stadig gode chancer for at få omtale i de lokale medier. Tag billeder fra dagen og 
eftersend til pressen sammen med oplysninger på skolen: antal elever, skoleklasse, skole. Madformidler Michel Kröger tager også enkelte 
billeder på dagen, hvis det glipper for jer. 
 
Hvis pressen har uddybende spørgsmål vedr. GoCook er de velkomne til at kontakte projektchef for GoCook, Bente Svane Nielsen, 
bente.svane.nielsen@coop.dk, tlf. 30 91 92 74. 

mailto:bente.svane.nielsen@coop.dk
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Eksempel på 
Facebook-skabelon, 
som du kan hente på 
https://coopforum.dk

/lokalt-
engagement/gocook-
on-tour/ under links 

 

FACEBOOK - GENERELLE TIPS: 

• TAG GoCook: Når I laver opslag på Facebook, så må I gerne tagge GoCook (gøres ved at skrive @GoCook), når I lægger billeder op. 
Vælg siden med logoet (den officielle). Det vil guide jeres læsere hen til mere viden om GoCook og give GoCook-teamet en 
notifikation om jeres opslag.  

• Tag gerne forskelligartede billeder: fx nogle tæt på med fokus på mad, nogle med mange børn, nogle hvor børnene er 
koncentrerede eller har det sjovt … 

• Hvis I filmer, så husk at tippe kameraet til vandret. 

• Opfordr gerne folk til at gøre noget (call to action), fx ’kom og smag’ eller ’tag din mand med’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
https://coopforum.dk/lokalt-engagement/gocook-on-tour/
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FACEBOOK FØR: 
Her kan I kommunikere, at der kommer til at ske noget. Der vil være et Facebook-opslag tilgængelig for jer til download på Coop Forum 
(se eksempel på side 14). Tænk gerne på fængende fraser, der kan lokke kunderne til. Lov dog kun smagsprøver indtil en halv time før 
arrangementet slutter.  
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FACEBOOK UNDER ARRANGEMENTET: 

• Eksempler på opslag under arrangementet fra 2016 

• Her kan I kommunikere med billeder af børnene, som er i gang. I kan vise, at der sker noget, at der er liv. At Coop er mere end en 
forretning. Og ikke mindst vise forældrene, hvor dygtige deres børn er. TAG evt. skolen, hvis de er på Facebook. 

 

FACEBOOK EFTER ARRANGEMENTET: 

• Her kan I kommunikere, hvor seje børnene var eller hvor meget opmærksomhed det skabte. Vis, at I 
har haft en dejlig dag med madglæde for alle pengene. 

COOP APP 

• Læg omtale før og efter arrangementet på Coop-app’en. Husk at dele de allerbedste billeder og værdien af 
arrangementet med andre i Coop app’en. 
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Talepapir til bestyrelser på dagen 
 
Bestyrelser/medlemsvalgte kan bidrage til at gennemføre GoCook on tour, som beskrevet tidligere (Fra side 7). De kan også medvirke på 
dagen og tage dialogen med kunderne.  
 
Nedenfor kan du læse, hvorfor GoCook er relevant, hvordan GoCook on tour er sat op, og hvad GoCook og GoCook on tour egentlig er. 
Husk du kan uddele gratis GoCook opskrifthæfter til de forbipasserende kunder og bruge det til at få gang i snakken. 
 

HVORFOR? 

• GoCooks mission er: ’Vi vil skabe den første generation af børn og unge, der er bedre til at lave mad end deres forældre’. 

• Vi vil være med til at vende udviklingen, hvor danskerne bliver dårligere til at lave mad og i mindre grad efterspørger madbutikker 
med et bredt sortiment af kvalitetsfødevarer. 

• Coops formål er: ’Sammen om bedre mad’. Coops vision er at sætte det gode måltid, den gode vare og de gode valg på 
dagsordenen.  

• Vi vil give flere gode madoplevelser, fordi kun 10 % af danske børn er med i køkkenet. Tallet er dog, blandt andet via GoCooks 
indsatser, rykket fra kun 4 % i 2012 til 7 % i 2016 og nu 10 %. 

• Hvorfor er det vigtigt, at børnene er med i køkkenet? Vores ernærings-, mad- og måltidsvaner grundlægges i barndommen. 
Positive oplevelser med madlavning i barndommen er et vigtigt grundlag for sunde madvaner senere i livet, dvs. man kan sige, at 
børn bliver bedre i stand til at tage vare på deres egen sundhed. Desuden er børn mere interesserede i at smage, når de selv har 
været med til at lave den, og så lærer de samtidig råvarerne at kende. 

• De voksne og i særdeleshed forældre bliver bombarderet med viden om, hvad de burde gøre. De burde lave mad og de burde lære 
deres børn at gøre det samme. Men det er ikke altid, at de voksne selv kan lave mad eller har tid til det. Derfor inviterer børn i 
køkkenet til at kickstarte madlavningen derhjemme.  

• Danskerne efterspørger generelt inspiration til aftensmaden – særligt på at få grøntsagerne i spil. Så prøv at bag de grønne pizzaer 
derhjemme. Skru ovnen op på 220 grader og brug gerne en pizzabagesten. Så får du en sprød bund. 

• Supplér gerne med, hvorfor du/I har valgt at få aktiviteten til jeres butik. 
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HVORDAN ? 

• På GoCook on tour er fokus på involvering, leg og læring. Det skal være sjovt at lave (sund) mad, og børnene får selv lov til at være 
medbestemmende i madlavningen – børnene får lov at lave deres helt egen ret, som de også får lov at servere for kunderne. 

• På GoCook on tour er grøntsagerne i fokus, da børn ikke spiser så mange grøntsager, som de burde. 

• På GoCook on tour italesættes sundhed ikke direkte. Vi viser sundhed, men taler om smag og madglæde. 

•  GoCook on tour er tænkt ind i et læringsforløb for faget madkundskab. Butik/bestyrelse har udleveret et gratis 
undervisningsmateriale (en kogebog og en grundbog) til skolen i forbindelse med tilmelding til GoCook on tour-arrangementet. 
Coop Skolekontakten har udarbejdet undervisningsmaterialet, som relaterer sig til nogle kompetenceområder samt færdigheds- 
og vidensmål for madkundskab, og der er desuden udarbejdet et forslag til undervisningsforløb til læreren. 

• Formålet med læringsforløbet er at give eleverne lyst og kompetencer til at lave mad, herunder tilberedning, tilsmagning, 
anretning og rollen som værter. Herudover er der også et socialt element i aktiviteten, hvor eleverne arbejder sammen om at 
udvikle og tilberede deres helt egen ret. 

• I aktiviteten GoCook on tour udgør butikken læringsrummet. På den måde er din butik en del af åben skole. 

HVAD? 

• GoCook er Coops madprogram til børn og unge. 

• GoCook on tour er en del af den palette af aktiviteter, som GoCook udbyder. GoCook on tour er en lokal aktivitet, som samler 
butik, bestyrelse og den lokale skole. 

• GoCook forsøger at være til stede 360 grader i børns hverdag. Udover GoCook on tour har de også andre aktiviteter, såsom: 

o ’Smagekassen’ Danmarks største madprogram for børn, hvor 75 % af danske grundskoler deltager (155.000 elever i 2017). 

o Irmas store madmesse ’Irma Mad & Glæde’, hvor der er værksteder a la ’pimp din nudel’. 

o En digital kokkeskole på gocook.dk med videoer med tips og tricks til fx at koge æg eller hakke løg.  GoCook er også på 
Facebook, YouTube og meget mere. GoCook havde 1,4 mio. videovisninger i 2017.  
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Kontaktinformationer 
 
Hvis du har spørgsmål til: 
 

• Booking, materialer, økonomi eller aktiviteten generelt  
 
Niels Vest 
Projektleder og Foreningskonsulent 
Coops Foreningssekretariat.  
Telefon: 27 64 74 19 
Mail: niels.vest@coop.dk 
 

• Dagens forløb og indhold, mødetid og opgaverne på dagen 
 
Michel Kröger  
Eventtekniker og madformidler, 
som rejser rundt med GoCook on tour 
Telefon: 31 76 33 45 
Mail: mk@justsimple.dk 
 

• Hvis pressen har uddybende spørgsmål vedr. GoCook er  

de velkommen til at kontakte:  
  

Bente Svane Nielsen 
Projektchef for GoCook  
Telefon: 30 91 92 74 
Mail: bente.svane.nielsen@coop.dk 
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