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48 jonge chefs laten jongeren kennis maken met topgastronomie (1 oktober tot 15 november)

VLAAMSE EDITIE VAN ‘JONG KEUKENGEWELD’

Vlaanderen Lekker Land presenteert een nieuwe editie van Jong Keukengeweld.
Na twee succesvolle West-Vlaamse edities, georganiseerd door Westtoer,
kunnen jongeren dit najaar proeven van ‘Jong Keukengeweld’ in 48 restaurants
in heel Vlaanderen. De Vlaamse eet- en tafelcultuur is een eigentijdse
toeristische troef. Regio’s en steden tellen een groot aantal talentvolle chefs.
Met Jong Keukengeweld presenteert Vlaanderen Lekker Land de jongste garde.
Vlaams Minister van Toerisme Geert Bourgeois heeft op de beurs CHEF11
(Kortrijk) de 48 deelnemende jonge chefs voorgesteld.
Met het concept (uitgebreid naar heel Vlaanderen) willen de initiatiefnemers de jonge
Vlaamse topchefs (maximum 35 jaar) voluit in de kijker plaatsen. Het gastronomisch
driegangenmenu ‘Jong Keukengeweld’ kan in de 48 restaurants gereserveerd worden
voor jongeren van minstens 18 en maximum 30 jaar. Het bijzondere menu kost 45 euro
per persoon, inclusief aangepaste wijnen/bieren en water. Het volledige aanbod en de
menu’s van de 48 chefs staan vermeld op www.vlaanderenlekkerland.be. Iedere chef
wordt gepresenteerd met tekst en beeld. Met ‘Jong Keukengeweld’ kunnen jongeren
kennis maken met de eigentijdse en streekgebonden gerechten van de jonge chefs. De
deelnemers werden zorgvuldig geselecteerd en gescreend door een professionele jury,
onder leiding van culinair adviseur Jan Buytaert.
Flanders for foodies
Naast de ruime promotie in Vlaanderen wordt ook gecommuniceerd in de ons
omringende landen. Op 1 oktober start in samenwerking met Toerisme Vlaanderen de
imagocampagne ‘Flanders for Foodies’.
De jonge chefs fungeren als rolmodel voor de Vlaamse, innovatieve en eigentijdse
gastronomie. De jonge chefs bewijzen dat Vlaanderen een gastronomische
topbestemming is. De Engelstalige website www.flandersforfoodies.be bundelt de
uitgebreide informatie.
Voor de communicatie van Jong Keukengeweld in Vlaanderen worden diverse
instrumenten gehanteerd. Een ruime samenwerking met het weekblad Humo plaatst de
jonge chefs offline en online in de kijker.
Door de uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts wordt het boek ‘Jong Keukengeweld’
gerealiseerd. Alle 48 jonge chefs worden in het boek met woord en beeld gepresenteerd.
De foto’s zijn gemaakt door Michael Dehaspe. Ook diverse televisiezenders en
programma’s (Njam TV, Vlaanderen Vakantieland, De Laatste Show, e.a.) brengen
reportages over de jonge chefs en hun jongerenmenu. De Facebookpagina ‘Jong
Keukengeweld’ communiceert nieuws en verhalen over de 48 chefs. Via Facebook is er
elke dag ‘een etentje voor twee’ te winnen in één van de restaurants en dit gedurende
één maand. Elke dag zijn ook de boeken ‘Jong Keukengeweld’ te winnen.

Origineel: op donderdag 6 oktober is er ‘Ga eens lekker van de grond’ tijdens de Student
Welcome in Kortrijk: zes ‘Jong keukengeweld’-chefs inviteren 132 jongeren om
gastronomisch te genieten op 50 meter hoogte. Deze zitjes van ‘Dinner in the Sky’ zullen
via diverse wedstrijden aangeboden worden.
Meer info op www.kortrijk.be/jongkeukengeweld
Koppel je gastronomisch etentje aan een verblijf in Vlaanderen Vakantieland!
Ook Toerisme Vlaanderen lanceert een actie rond 'Jong Keukengeweld'. De Vlaanderen
Vakantielandganger wordt uitgenodigd om zijn gastronomisch etentje uit te breiden tot
een gastronomisch weekend. Nagenieten van een heerlijke maaltijd doe je immers best
in een logies in de buurt van het restaurant. Daarom wordt in deze actie niet
alleen aandacht geschonken aan de chefs, maar ook aan de toeristische informatie uit de
streek.
Meer info op www.vlaanderen-vakantieland.be
‘Jong Keukengeweld’ wordt tevens gepresenteerd in een magazine, gratis verkrijgbaar
tot einde voorraad bij Vlaanderen Lekker Land, bij de deelnemende chefs of men kan het
online lezen en/of downloaden via de website.

Alle info: www.vlaanderenlekkerland.be
Attn. Redactie
Meer info bij Justine Boutens – 02/504 04 52 – justine.boutens@vlaanderenlekkerland.be
Foto’s van de chefs (foto’s Michael Dehaspe) kunnen aangevraagd worden. Bekijk de foto’s via
http://www.flickr.com/photos/vlaanderenlekkerland
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