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Hou jij van koken? Doe dan mee met Keukenbazen! 
 

Vind jij het leuk om te koken en kun je het ook best goed? Doe dan mee aan de Keukenbazen 
Battle. Keukenbazen is een hele leuke én hele spannende kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 
12 jaar, in Noordoost-Brabant. Maak een team van 2, 3 of 4 vrienden en win! 
 

Wat moet je doen? 
De opdracht is simpel: Maak een driegangenmenu met lekkere en gezonde producten uit je eigen 
buurt. Je kunt het zo eenvoudig of ingewikkeld maken als je zelf wilt. Wat je kookt mogen jij en je 
teammaatjes helemaal zelf weten, als je maar een voorgerecht, een hoofdgerecht en een toetje 
maakt.  
Gezonde en lekkere ingrediënten kun je halen bij leveranciers in de buurt. Dat is niet verplicht, maar 
wel extra leuk! Kijk op de website www.keukenbazen.nl bij jouw gemeente wat je kunt kopen bij 
welke leverancier.  
 

Chefkoks jureren 
In jouw gemeente doen natuurlijk meer teams mee. In elke gemeente jureert een echte chefkok alle 
ingezonden menu’s. Hij of zij kiest de winnaar in de gemeente en coacht dat team tijdens de finale. 
Kijk hier welke kok de menu’s beoordeelt in jullie gemeente: www.keukenbazen.nl/juryenkoks/jury/ 
 

Naar de finale 
In elke gemeente gaat één team door naar de grote finale: de Mega Live KookBattle. Dat is op 
zaterdag 15 oktober van 13.30 tot 21.00 uur in ‘s-Hertogenbosch. Daar koken de teams die in de 
verschillende gemeentes hebben gewonnen. Een topjury kiest het beste menu. Kijk hier wie de 
topjury is: http://www.keukenbazen.nl/juryenkoks/ 
 

Dit kun je winnen! 
Dit is echt cool: als jouw team wint mogen jullie een opname meemaken in de tv-studio van 
24Kitchen! (www.24kitchen.nl) Bovendien wint jouw team het splinternieuwe Ons Mooie 
Voedselboek. 
En de burgemeester van jullie gemeente mag zich een jaar lang Smaakburgemeester van Nederland 
noemen. 
 

Zo doe je mee 
Alles over aanmelden en meedoen met Keukenbazen vind je op www.keukenbazen.nl.  
Doe mee! De organisatie van Keukenbazen kijkt uit naar jullie inschrijving.  
   

Meer over Keukenbazen: 
Like Keukenbazen op Facebook  
Volg Keukenbazen op Twitter: @Keukenbazen 
Ga naar www.keukenbazen.nl 
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