
                                            
  
 

  

                                                                                                                                 
 

  
 

PERSBERICHT 
 

Wildplukken op niveau  
Onderscheiding restaurants voor culinaire hoogstandjes uit de vrije natuur  

 
 
Beek-Ubbergen, 20 mei 2014 

Lekker Landschap introduceert deze lente de Gouden en Zilveren Schaal voor restaurants die 
gebruikmaken van wildpluk-ingrediënten. Deze onderscheiding maakt duidelijk in welke restaurants je 
culinair kunt genieten van natuur en landschap. Vanaf vandaag kan iedereen restaurants nomineren op 
de website en via de facebookpagina van Lekker Landschap. Een deskundige jury beoordeelt alle 
nominaties en reikt in oktober de Zilveren en Gouden Schalen uit. In de jury zitten onder meer Makkie 
Mulder (hoofdredacteur Delicious magazine), Marjoleine de Vos (culinair journalist NRC) en Harry 
Boeschoten (directeur Staatsbosbeheer). Meer informatie over de criteria en samenstelling van de jury 
staat op de website www.lekkerlandschap.nl 
 
De smaaksensatie van wildpluk 
In restaurants liggen steeds vaker ingrediënten uit de vrije natuur op het bord. Sterrenkoks Jonnie Boer en 
Ron Blaauw zijn enthousiast over de smaaksensatie van ingrediënten die ze oogsten in parken en 
natuurgebieden. Landschap en eten blijken een smakelijke combinatie te zijn, onverwachte smaken en 
bijzondere verhalen maken van de gerechten een belevenis. Inmiddels zijn er veel chef-koks die een deel 
van hun ingrediënten uit de vrije natuur halen. Om deze onder de aandacht te brengen, introduceert de 
organisatie van Lekker Landschap de Gouden en Zilveren Schaal voor restaurants. 
 
Natuurbeleving als dagelijkse kost 
Lekker Landschap nodigt iedereen uit al het eetbare en al het lekkers in het landschap te ontdekken en 
ervan te genieten. Natuurbeleving als dagelijkse kost. Dat is simpel en vooral heel leuk. Want overal in de 
vrije natuur zijn eetbare planten, bloemen, vruchten, noten en paddenstoelen te vinden. Van bramen tot 
waterkers en van eekhoorntjesbrood tot kastanje. Puur natuur, smaakvol en gezond. De Foodwalks die 
Lekker Landschap publiceert op www.foodwalks.nl zijn inmiddels een begrip.  
 
Lekker Landschap is een project van Stichting wAarde en Landschapsbeheer Nederland en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. 
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- Meer informatie:  

Lekker Landschap, Hindrik-Jan Knot en Thomas van Slobbe;  
Telefoon 024-6844836; email info@lekkerlandschap.nl  
www.lekkerlandschap.nl 
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