Is jouw kind een kooktalent?
Laat hem of haar meedoen met de Keukenbazen Battle!
Vindt jouw kind het leuk om te koken en kan hij of zij het ook best goed? Laat hem of haar dan
meedoen aan de Keukenbazen Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende
kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar, in Noordoost-Brabant. De kinderen strijden in een
team van 2 of 3 om de titel Keukenbazen 2018.
Wat is de opdracht?
Die is simpel: Maak een hoofdgerecht met lekkere en gezonde producten uit je eigen buurt. De
gerechten mogen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als de kinderen zelf willen. Wat ze koken mogen
ze helemaal zelf weten. Gezonde en lekkere ingrediënten kunnen ze halen bij leveranciers in de
buurt. Dat is niet verplicht, maar wel extra leuk. Bovendien leren ze zo waar hun voedsel vandaan
komt. De kinderen kunnen hun gerecht insturen tot en met zondag 23 september.
Chefkoks jureren
In elke gemeente doen meerdere teams mee. Per gemeente jureert een chefkok alle ingezonden
gerechten. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht dat team tijdens de finale op zaterdag
6 oktober. Hier zie je welke kok de menu’s beoordeelt in jullie gemeente:
www.keukenbazen.nl/juryenkoks/
Naar de finale
In elke gemeente gaat één team door naar de grote finale: de Mega Live KookBattle op 6 oktober in
‘s-Hertogenbosch. Daar koken alle teams die wonnen in hun gemeente hun gerecht. Een topjury
beoordeelt alle gerechten en kiest het beste gerecht. Het winnende team wordt op woensdag 10
oktober bekend gemaakt tijdens een feestelijk diner, waarbij de kinderen en ouders natuurlijk
aanschuiven. Er zijn drie prijzen te verdienen: de overall prijs, de prijs voor het meest creatieve
gerecht en de prijs voor het gerecht waarin het best gebruik is gemaakt van lokale producten. De
burgemeester van de winnende gemeente wordt een jaar lang SmaakBurgemeester van Nederland.
Aanmelden
Alles over meedoen met Keukenbazen vind je op www.keukenbazen.nl.
Lees daar ook hoe we omgaan met de privacy van de deelnemers.
Like en volg Keukenbazen:
Facebook.com/keukenbazen
Twitter.com/keukenbazen
Instagram.com/keukenbazen/
Kijk de trailer van Keukenbazen, vlogs van onze eigen Keukenbazen-vloggers Romy en Layla en nog
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veel meer filmpjes op ons YouTube-kanaal.
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