
På trods af sine blot 20 år 
har konditoreleven på re-
stauranterne Lillering, Hø-
ver og Venge Kloster samt 
webshoppen Desserten.dk, 
Diana Kristensen allerede 
deltaget i op til flere kon-
kurrencer. Det blev blandt 
andet til en sølvmedalje i 
Danmarks største kagedyst 
med 350 deltagere fra hele 
landet, ligesom det er ble-
vet til en guldmedalje og en 
bronzemedalje ved OL for 
junior kokke landshold. 
Selvom Diana Kristensen 
har et år tilbage af sin læ-
retid som konditorelev, har 
hun nu sat sig for at deltage 

i Danmarksmesterskabet for 
konditorsvende d. 26.-27. 
september, et mesterskab, 

der afholdes på ’Kold col-
lage’ i Odense.
- Diana er en meget målret-

Dianas bud på en moderne bryllupskage opsætning blandt andet med isskulptur

Diana Kristensen med hånd-
lavede brudepar udarbejdet i 

marcipan.

tet elev, som lige fra starten 
har lagt meget tid i sit arbej-
de og går meget op i, at det, 
hun leverer, er i orden. Hun 
er meget ivrig for at lære så 
meget om faget som muligt 
og er ikke bleg for at bruge en 
masse fritid til at søge viden 
rundt om i branchen. Dette 
gør, at hun har stort overblik 
i det daglige arbejde, siger 
daglig leder Brian Brøckner 
om sin konditorelev.

Dianas motto er ’Ingen ud-

fordring er for stor’. Hun 
har trænet intenst i to til tre 
måneder op til konkurren-
cen, da det er en meget stor 
og krævende konkurrence, 
hvor man skal vise mange 
forskellige færdigheder. 
Ved konkurrencen skal 
Diana fremstille to dessert-
kager, to isdesserter, flere 
forskellige slags chokolade-
konfekt, samt flere forskelli-
ge marcipanfigurer og tilslut 
et flot blikfang, hvilket er en 
borddekoration lavet i enten 
chokolade eller sukker.

Restauranterne har desuden 
også en første års konditor-
elev ansat, Lisbeth Seekjær, 
der stiller op ved Danmarks 
mesterskabet i Dessertan-
retninger som ligeledes af-
holdes den 27. september i 
Odense.


