
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
   

 
 
 
 
 

PRIMEUR IN VLAANDEREN 
Dag van de Smaakmakers zet lokale producenten in de kijker 

Op zondag 28 juni 2015 vindt voor het eerst de Dag 
van de Smaakmakers plaats. Dan zetten Vlaamse 
producenten van lokaal lekkers hun deuren 
wagenwijd open voor het grote publiek. Bezoekers 
ontdekken het verhaal achter het product, leren het 
productieproces kennen en proeven van de 
smakelijkste spijzen en dranken. 

Nauwere band tussen consument en producent  
Dag van de Smaakmakers is een initiatief van Puur 

Smaak vzw. De organisatie wil consument en 

producent (opnieuw) dichter bij elkaar brengen. Didier 

Bastiaens: “Mensen staan vaak niet meer stil bij het 

verhaal achter een product. Ze eten en drinken te 

weinig bewust. Met de Dag van de Smaakmakers brengen we mensen – letterlijk – dichter bij 

de producten. De deelnemers zetten hun deuren open en tonen het productieproces. En 

natuurlijk wordt er ook geproefd! Dag van de Smaakmakers is tenslotte een culinaire uitstap!” 

Bewustmaking lokale diversiteit 
Voor producenten is de Dag van de Smaakmakers een uitgelezen kans om hun producten op 

een voetstuk te plaatsen, en om te tonen wat er allemaal bij het produceren of telen van hun 

unieke product komt kijken. Voor deelnemers is de Dag van de Smaakmakers in eerste 

instantie een leuke en leerzame excursie. Didier Bastiaens: “Vlaanderen is een culinair 

paradijs. We hebben een ongelooflijke verscheidenheid aan topproducten. Veel mensen zijn 

zich daarvan niet bewust. Onze ambitie is om mensen die diversiteit te laten ontdekken.” 
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Uitgebreid smakenpalet 
Het aantal deelnemende producenten groeit gestaag en het aanbod is zeer uiteenlopend. Er 

zijn groente- en fruittelers, koffiebranders en hoeve-ijsdraaiers. Er zijn ook whiskystokers en 

zelfs saffraankwekers. Didier:” Er zijn bekende en minder bekende deelnemers. Sommige 

zijn kleinschalig en ambachtelijk en werken volgens het korteketenprincipe, andere zijn 

hypermodern en grootschaliger. De rode draad? Ze maken lokale kwaliteitsproducten. Ze 

werken met passie en bieden een smakelijke ervaring. Ze geven met plezier een unieke kijk 

op hun productieproces: van het veld tot op het bord, van de stokerij tot in het glas, …” 

 
Praktische info & deelnemen 
Puur Smaak vzw is de bedenker en organisator van het initiatief, dat in heel Vlaanderen 

plaatsvindt.   

 De ‘Dag van de Smaakmakers’ vindt plaats op zondag 28 juni 2015, van 10 tot 18 uur. De 

toegang is gratis, maar sommige producenten vragen om vooraf te reserveren. Op 

www.dagvandesmaakmakers.be vind je meer informatie over het concept, de organisator en 

de Smaakmakers.  

 

Persinfo: Puur Smaak vzw Didier Bastiaens    info@dagvandesmaakmakers.be. 
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