KOOKSLAG Battle met Streekproducten
Horeca Flanders Expo van Gent woensdag 23/11 om 16u
Streekproduct.be en de Sector Streekproducten binnen VLAM waagt zich aan een eerste
kookwedstrijd op Horeca Expo. In overleg met Horeca Vlaanderen werd gekozen voor een korte,
snelle formule voor jonge chefs uit Vlaanderen of Brussel. Een eerste oproep werd gelanceerd op 8
september 2022 via Instagram. Nadien volgen nog FB, nieuwsbrieven en mailings.
Deelnemen kan via inschrijving op Streekproduct.be. Kookslag richt zich op jonge chefs vergezeld van
een commis, beiden mogen max. 30 jaar zijn op moment van wedstrijd en zijn professioneel actief in
de horeca of catering. Bij het inschrijven wordt aan de kandidaten gevraagd om een herfstmenu voor
te stellen, zonder recepten, met 4 gangen en drank. De 5 finalisten worden gekozen door VLAM en
Horeca Vlaanderen. De selectie wordt op 31/10 bekend gemaakt.
Kookslag is geïnspireerd op “Ready Steady Cook”, een lang lopend BBC kookprogramma. We opteren
in deze eerste editie voor snel & eenvoudig. De finalisten ontvangen bij de start een mystery
kookpakket met 3 streekproducten en een hoofdingrediënt (vlees of vis of kaas of dessert). Naast de
mystery bag zijn basisproducten (zoals bloem, boter, melk, groenten, kruiden …) heel de wedstrijd
toegankelijk.
De wedstrijd wordt gepresenteerd door Sabine Goethals, gefilmd en gestreamd op Facebook-live.
We hopen op een ruim publiek van streekproducenten, familie en supporters van de finalisten,
beursbezoekers, … Het publiek is de uiteindelijke jury!
Kort overzicht van het verloop van de wedstrijd op 23/11:
- Deel 1: voorstelling van de chefs en hun commis, toewijzing van de keukens & symbool. De
chef ontvangt zijn verrassingspakket en krijgt 10 minuten bedenktijd. Sabine komt langs voor
een interview van 2 min. met eerste reactie op de producten.
- Deel 2: start de klok, 20 minuten koken, iedere chef wordt kort geïnterviewd.
- Deel 3: stop de klok, 5 gerechten worden gepresenteerd door de chef.
- Deel 4: het publiek stemt, tijdens telling kunnen nog wat producenten geïnterviewd worden
- Deel 5: uitreiking van de trofée en prijzen.
Tot slot de beloning!
De 5 finalisten worden meegenomen in de online acties voor, tijdens en na de wedstrijd.
Bij de uitreiking ontvangen alle finalisten een diploma en een waardebon van 250€ te spenderen bij
bij erkende streekproducenten naar keuze.
De winnaar krijgt daarenboven:
• een originele eetbare trofee,
• een dag Oostende met diner & overnachting en een privé Workshop Streekproducten met
lunch,
• de winnaar mag deelnemen aan een van de door Horeca Vlaanderen georganiseerde
inspiratiedagen voor Jong Keukengeweld.

