
Nationale horecawedstrijd

 VISKOK VAN HET JAAR 2016 - REGLEMENT

WIE KAN DEELNEMEN?

Elke beroepskok, die in België zijn beroep uitoefent in een restaurant of traiteurzaak, kan inschrijven.  Deelname van bedrijfs-
restaurants is uitgesloten. Elke deelnemer verbindt zich er toe slechts één recept in te sturen en dit recept op zijn menukaart te 
plaatsen. We zoeken immers het lekkerste gerecht met de vis van het jaar – hondshaai in onze restaurants.

HOE SCHRIJF JE IN?

Stel het recept op een neutraal wit blad op: 1° titel van het recept, 2° ingrediënten voor vier personen, 3° bereidingswijze, 4° 
presentatie met foto, 5° bereidingstijd (max. 1u45).  

Je naam, de naam van je restaurant met adres en telefoonnummer en de titel van je gerecht voeg je op een afzonderlijk blad toe. 
Vervolgens mail je alles naar viswedstrijd@vlam.be (bij voorkeur). Je mag deze gegevens ook opsturen naar: VLAM - Vispromotie 
– Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel.  

De inschrijvingen worden afgesloten op 1 oktober 2015. Vergeet niet om het ingezonden gerecht op je menukaart te 
plaatsen en ons hiervan een kopie te bezorgen. 

HOE VERLOOPT DE WEDSTRIJD EN JURERING?

Een gerenommeerde jury zal de ingezonden creaties anoniem beoordelen en vijf finalisten selecteren. Gerechten waarin hondshaai 
als hoofdingrediënt het best tot zijn recht komt is een belangrijk aandachtspunt voor de leesjury, evenals het gebruik van inlandse 
producten. Alle kandidaten worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beoordeling van de leesjury. 

De finalisten bereiden hun gerecht op Horeca Expo  Gent op maandag 16 november.  De finalisten kunnen een keukenhulp 
meebrengen, enkel voor hulp bij de dressage van de degustatieborden en uitvoering van eenvoudige taken die geen invloed 
hebben op het gerecht. VLAM stelt ter plaatse gestroopte hondshaai ter beschikking, maar je mag die ook zelf meebrengen. Alle 
andere ingrediënten dienen door de finalist meegebracht te worden. 

De jurering gebeurt op basis van: keukentechniek (door de keukenjury) en smaak, originaliteit, presentatie (door de degustatie- 
jury).

PROCLAMATIE EN DE PRIJZEN

Op 16 november worden de winnaar en de vier laureaten bekendgemaakt tijdens een feestelijke receptie. 
De winnaar ontvangt: het diploma ‘Winnaar - Viskok van het Jaar 2016’, een cheque van € 1.250, een dinerkaart voor twee 
personen bij Peter Goossens, Restaurant Hof van Cleve*** in Kruishoutem. Bovendien organiseert VLAM in het winnend restau-
rant een persdiner ter waarde van € 750.

De laureaten ontvangen: het diploma  ‘Laureaat - Viskok van het Jaar 2016‘, een dinerkaart voor twee personen bij Filip Claeys, 
Restaurant De Jonkman** in Brugge.

Door hun inzending verklaren de deelnemers zich akkoord met het reglement en geven zij toestemming hun ingezonden recept, 
gratis en vrij van alle rechten, te gebruiken voor promotiedoeleinden.

VLAM - Vispromotie – Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel, tel. 02 552 80 19, fax 02 552 80 01, viswedstrijd@vlam.be.


