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Week van de Smaak 2018: Gezond-Tijd centraal
12 NOVEMBER 2018

Van 15 tot 25 november kunnen we in Vlaanderen en Brussel weer volop genieten tijdens de ‘Week van de Smaak’, die al aan de
twaalfde editie toe is. Het thema van de culinaire week dit jaar is ‘Gezond-Tijd’, waarbij wordt opgeroepen om eens stil te staan bij
onze voeding en gezondheid.

Van 15 tot 25 november kunnen we in Vlaanderen en Brussel weer volop genieten tijdens de ‘Week van de Smaak’, die al aan de twaalfde editie
toe is. Het thema van de culinaire week dit jaar is ‘Gezond-Tijd’, waarbij wordt opgeroepen om eens stil te staan bij onze voeding en gezondheid.
De rode draad van deze Week van de Smaak wordt gevormd door de GezondBijten. Op 15 november, van 6u30 tot 9u30, is er in het station van
Brugge vanuit Week van de Smaak zelf een gezond ontbijt, waarbij alle passanten kunnen deelnemen aan een sportieve workshop en aan
verschillende standen kunnen genieten van een gezond ontbijt. Op 19 november, op dezelfde uren, kun je aanschuiven voor een GezondBijt in
Antwerpen-Centraal en op 22 november in Brussel-Zuid. Daarnaast roept de organisatie 19 november uit tot “Nationale Dag van het Gezond-Bijt”,
waarbij iedereen aangemoedigd wordt om tijd te maken voor een gezond ontbijt, bij voorkeur in het gezelschap van collega’s, klasgenoten … Met
een foto van je GezondBijt kun je trouwens leuke prijzen winnen.

Gezonde brooddoos
In deze workshop krijg je heel wat praktische handvatten over gezonde voeding en de inhoud van een gezonde brooddoos. Een gezonde en lekkere
brooddoos samenstellen is namelijk vaak een uitdaging, want er is niet altijd veel tijd of inspiratie.
Waar? Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1, 3960 Bree
Wanneer? maandag 19/11, 19u30-21u30
Prijs? 5 euro
Meer info? website Bibliotheek Bree

Dag van de Smaak Ateliers
Maak kunstwerken om van te smullen, probeer recepten uit die tot de verbeelding spreken en beleef activiteiten om onze voeding nooit meer te
vergeten! Voor 6- tot 12-jarigen.
Waar? Portaelsschool 62, Spiegelstraat 62, 1800 Vilvoorde
Wanneer? woensdag 21/11 & zaterdag 24/11, telkens van 13u30 tot 16u30
Prijs? 5 euro
Inschrijven en meer info? website Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw

Kookworkshop gezonde tussendoortjes Evere
Deze editie van de Week van de Smaak staat helemaal in het teken van gezonde voeding. Tijdens deze workshop leer je gezonde tussendoortjes
maken om vanaf nu die kleine hongertjes op verantwoorde wijze te stillen!
Waar? Brussels Museum van de Molen en Voeding, Windmolenstraat 21, 1140 Evere
Wanneer? zondag 25/11, 14u-16u
Prijs? 10 euro
Reserveren en meer info? 02 245 37 79; mbma-bmmv@evere.irisnet.be
De smaak te pakken? ;-) Ontdek ook alle andere activiteiten op de website van de Week van de Smaak.
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