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Suomen paras pizzanleipoja tulee Pohjois-Suomesta
Suomen parhaaksi pizzanleipojaksi ylsi Katja Körkkö Iistä. Kotipizza-ketjun vuosittain
järjestämän Kotipizza Games -kilpailun voittaja saa palkinnokseen opintomatkan Las
Vegasissa maaliskuussa järjestettäville kansainvälisille pizzamessuille, joissa hän
edustaa Suomea Pizza World Games -kilpailussa.
Katja Körkkö vei voiton ennätysnopealla pizzanleipomisajallaan. Hän aloitti uransa Kotipizzayrittäjänä vuonna 2011 Iissä. Useasti hyvästä myynnistä palkittu yrittäjä on valittu myös
vuonna 2013 Vuoden Kotipizza-yrittäjäksi.
Kotipizza Gamesin finaalissa toiseksi tuli Maria Karjalainen Oulusta ja kolmanneksi viime
vuoden voittaja Tomi Laakso Parolasta.
”Ensimmäistä kertaa 20 vuoteen saamme pystin Pohjois-Suomeen ja vielä tuplavoitolla.
Lähden Vegasiin innoissani edustamaan Kotipizzaa ja Suomea”, Katja Körkkö iloitsee.
Kotipizza Games -kisassa kilpailtiin kolmessa lajissa: nopein pizzapohjien leipoja, nopein
pizzalaatikoiden kokoaja ja suurimman pizzapohjan leipoja. Kilpailussa pärjäämiseen
vaaditaan sekä taitoa että nopeutta.
”On hienoa, miten paljon lahjakkaita ja kädentaitoisia työntekijöitä ja yrittäjiä ketjussa on.
Finaalin taso on aina kova ja niin oli tänäkin vuonna. Katja on aktiivinen ja taitava
pizzanleipoja ja uskon menestykseen Vegasissa”, sanoo Kotipizza Oyj:n toimitusjohtaja
Tommi Tervanen.
Kotipizza-yrittäjien ja -työntekijöiden taitoja mittaavaa Kotipizza Games -kilpailua on järjestetty
jo 1990-luvulta lähtien. Kotipizza Games -tapahtuma pidettiin Lempäälän Ideaparkissa
lauantaina 30.1. Alkukarsinnoissa kilpaili 16 kotipizzalaista, joista valittiin kuusi kilpailijaa
finaaliin.
Lisätietoja:
Kotipizza-yrittäjä Katja Körkkö, Iin Kotipizza, Sorosentie 2, Ii, puh. 045 671 3259
Kotipizza Oyj, myyntipäällikkö Pekka Kolivuori, puh. 0207 716 773

www.kotipizza.fi
Valokuvia: sonja.paju@kotipizzagroup.com
Kotipizza Oyj
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla on tällä hetkellä 267
ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti vuonna 2014 oli 70,5 miljoonaa euroa. Yli 99
prosenttia Suomen Kotipizza-ravintoloista on franchising-periaatteella toimivia itsenäisten
franchising-yrittäjien johtamia ravintoloita. Franchising-yrittäjä saa käyttöönsä testatun ja
kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut
yhteistyön edut.
Kotipizza Group Oyj
Kotipizza Group -yhtiöihin kuuluvat Helsinki Foodstock Oy ja Kotipizza Oyj. Kotipizza Groupin
liikevaihto tilikaudella 2014 oli 52,2 miljoonaa euroa ja EBITDA 4,3 miljoonaa euroa. Yritys
listattiin Helsingin pörssin päälistalle heinäkuussa 2015.

