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Van 12 tot en met 20 september bruist het hele land 

van de smaak-activiteiten. Honderden restaurants, 

speciaalzaken, boerderijen, ambachtslieden, zieken-

huizen en zorginstellingen doen mee en organiseren 

speciaal voor de Week van de Smaak hun lekker-

ste smaakactiviteit. Natuurlijk zoveel mogelijk met 

producten uit de eigen streek, duurzaam en verant-

woord geteeld of gevangen. Maar bovenal lekker en 

gezond. Met voor  ieder wat wils, van jong tot oud. 

Ga mee op ontdekkingsreis naar de herkomst van 

ons eten...

Vier de Week van de Smaak met ons mee en kijk op 

de site wat er allemaal te beleven en genieten is!  

www.weekvandesmaak.nl
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Verrassende verantwoorde vis

De visserij is één van de oudste ambachten van Nederland. 

Dat is niet gek in een land met zoveel water. Toch zijn we niet 

echt een volk van vis-eters, behalve dan van de overbekende 

haring. Dat is jammer, want vis is gezond en lekker, met veel 

goede vetten. Dat geldt ook voor schaal- en schelpdieren. Wel 

is het van belang om verantwoord gevangen vis te kopen, in 

het juiste seizoen. Maar waar moet je dan op  letten en hoe kun 

je de Nederlandse visserij steunen? En hoe smaken de minder 

bekende vissoorten? De visspecialist en de chef-kok spelen 

een belangrijke rol. En ook de visserman zijn verhaal. Tijdens de 

Week van de Smaak 2015 zetten we dit thema nadrukkelijk op 

de kaart.

Colofon

De Week van de Smaak is hét jaarlijkse evenement waarin 

we gezond en eerlijk eten en drinken onder de aandacht 

brengen van een breed publiek, met de nadruk op am-

bachtelijke, seizoensgebonden,  duurzame en streekge-

bonden producten.  

Help ons om echt eten op de kaart te zetten en doe mee 

met de Week van de Smaak! Meld je eigen smaakactiviteit 

aan via www.weekvandesmaak.nl 

De week van de smaak is een initiatief van:

Held van de Smaak

De jaarlijkse Held van de Smaak verkie-

zing staat in het teken van vis, schaal- 

en schelpdieren.  We zijn op zoek naar 

vissers, chefs of visspecialisten die 

verantwoord gevangen of geteelde vis 

op de kaart zetten. Een Held van de 

Smaak is een pionier en een voorbeeld 

voor anderen. Via provinciale voorron-

des worden 12 finalisten geselecteerd 

die strijden om de eretitel Held van de 

Smaak 2015. Stuk voor stuk kanjers van 

kandidaten. 

Vanaf augustus kun je stemmen op 

jouw eigen favoriete kandidaat via de 

website www.weekvandesmaak.nl

De Mooie Maaltijd

In de Week van de Smaak is een 

bijzondere plek ingeruimd voor De 

Mooie Maaltijd. De Mooie Maaltijd 

biedt zorginstellingen en zieken-

huizen een perfecte kapstok om 

aandacht te besteden aan de kwa-

liteit van de maaltijd en daar iets 

echt moois van te maken. 

Bereid met verse, puur na-

tuur en seizoensgebonden 

ingrediënten, waar mogelijk 

afkomstig uit de eigen regio.  

Heerlijk
   VERSE VIS

Download de gratis VIS! 

App en kom alles te weten 

over visrecepten, vis en 

visserij
www.nlvis.nl

MMmmmmmmmm...

    lekker VIS!

www.weekvandesmaak.nl

Leeuwarden Hoofdstad 
van de Smaak 2015

Een jaar lang extra genieten van 

eerlijk en lekker eten van dichtbij. Dat 

is een van de belangrijkste doelstel-

lingen van Leeuwarden als Hoofd-

stad van de Smaak in 2015. Het hele 

jaar door worden in de provincie 

Fryslân activiteiten georganiseerd, 

met een hoofdrol voor de vele bij-

zondere Friese streekproducten. 

De Hoofdstad van de Smaak werkt 

daarin samen met tientallen produ-

centen, restaurants, onderwijsinstel-

lingen en bundelt de krachten met 

bestaande culinaire evenementen 

en bijvoorbeeld musea.
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