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Jong Keukengeweld verpulvert alle records 

De jongerenactie van Jong Keukengeweld kon in 2017-2018 maar liefst 36.973 jonge tafelaars 

bekoren. Tablebooker en Toerisme Vlaanderen hebben in maart 17.523 boekingen van 

jongeren genoteerd, bovenop de 19.450 jongeren die in oktober vorig jaar aan tafel gingen. Dat 

is een stijging met wel 37% en een absoluut record. “Dankzij deze actie vinden steeds meer 

jongeren de weg naar de Vlaamse topkeuken”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.  

Vlaanderen is een culinaire topbestemming voor lekkerbekken uit de hele wereld. Onze jonge 

topchefs zijn onze beste ambassadeurs. De actie ‘Jong Keukengeweld’ speelt die jonge chefs uit 

in binnen- én buitenland. Het binnenlandse luik omvat onder meer een geweldig aanbod voor 

jongeren (tot 30 jaar); een volledig driegangenmenu bij één van de Jong Keukengeweld-chefs, 

inclusief water en aangepaste wijnen of bieren, voor amper 49 euro (of 59 euro in restaurants 

met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20).  

De jongerenactie van Jong Keukengeweld kent al jaren een groeiend succes. De editie van 2017-

2018 verpulvert nu alle vorige records. 17.523 jongeren hebben tijdens de voorbije maand maart 

de culinaire sterren gezien en vooral ook geproefd bij 1 van de 53 Jong Keukengeweld-chefs. 

Reken daar de 19.450 boekingen van oktober 2017 bij  en je telt een totaal van 36.973 boekingen 

voor de jongerenactie 2017/2018. Dat zijn er bijna 10.000 of 37% meer boekingen dan tijdens de 

jongerenactie 2016/2017.  

“Dit smaakt naar meer”, zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts. “In september lanceer ik 

samen met Toerisme Vlaanderen, Horeca Vlaanderen, de provinciale toeristische diensten en de 

steden de 10de editie van Jong Keukengeweld”.  

Er wordt dit najaar ook een nieuwe lichting voorgesteld van jonge topchefs (niet ouder dan 35) 

die Vlaanderen een heel jaar lang in binnen- en buitenland op de kaart zetten als gastronomische 

topbestemming. Eten en drinken is meer dan ooit een volwaardige vrijetijdsbesteding geworden. 

Voor 40% van alle toeristen is eetcultuur één van de top drie redenen om een reis te plannen. 

Meer nog: 6% kiest louter op basis van de goede keuken zijn of haar toeristische bestemming.  
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