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10de editie van Jong Keukengeweld verpulvert alle records 

De jongerenactie van Jong Keukengeweld lokte in oktober meer dan 21.000 Vlaamse jongeren 

naar het restaurant van een jonge chef. Dat zijn er 2000 méér dan bij de oktobereditie van vorig 

jaar. Een team van jeugdige ‘Smaakpupillen’ gaat de chefs van Jong Keukengeweld nu nog eens 

op creatieve wijze recenseren. “We willen zoveel mogelijk jongeren laten proeven van 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’ van Toerisme Vlaanderen 

speelt die jonge chefs uit in binnen- én buitenland. Het binnenlandse luik omvat onder meer een 

actie gericht op jongeren (tot en met 30 jaar), die de kans krijgen om voor amper 49 euro te 

smullen van een volledig driegangenmenu bij één van de Jong Keukengeweld-chefs (of 59 euro in 

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

De 10de editie van de jongerenactie lokte in oktober meer dan 21.000 jongeren naar het 

restaurant van één van de 67 Jong Keukengeweld-chefs. Dat zijn er nog eens 2000 méér dan in de 

oktobereditie van vorig jaar. De jongerenactie van Jong Keukengeweld kent al jaren een groeiend 

succes. “In Vlaanderen kan je genieten aan elke tafel en elke toog”, zegt Weyts. “We willen ook 

onze eigen jongeren op een laagdrempelige manier in contact brengen met onze topkeuken”.  

10 jonge ‘Smaakpupillen’ 

Helemaal nieuw zijn de ‘smaakpupillen’. Een jury van mediaprofessionals ging op zoek naar 

jongeren met een culinaire passie en een talent voor schrijven, foto’s maken, video’s monteren, 

illustreren, interviewen of online influencen. Uit 210 kandidaten werden 10 ‘smaakpupillen’ 

gekozen: Herlinde (20), Jeroen (20), Irmy (22), Lennert (24), Jacotte (25), Miette (26), Aline (27), 

Thomas (28), Liesbeth (29) en het broer-zus-duo Roxanne (25) en Axel (22). Zij brengen op 

creatieve manier verslag uit van hun culinaire bezoek aan chefs van Jong Keukengeweld. Ze delen 

hun ervaringen via www.jongkeukengeweld.be. Bovendien verschijnen de eerste recensies van 

deze smaakpupillen vanaf 5 november in De Morgen.   

Toerisme Vlaanderen organiseert de volgende editie van Jong Keukengeweld in maart van 

volgend jaar. Je kan reserveren vanaf 13 februari 2019.  

Meer informatie: www.jongkeukengeweld.be  

http://www.jongkeukengeweld.be/
http://www.jongkeukengeweld.be/


Contact:  

• Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99.80.88 

• Stef Gits, woordvoerder Toerisme Vlaanderen, 0486 22 67 95 

• Hanne Grégoire, productmanager Jong Keukengeweld, 0472 95 52 26 

 


