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'Gent Smaakt' palmt naast stadshal ook
Korenmarkt en Klein Turkije in

Het culinaire evenement 'Gent Smaakt' heeft door corona al twee keer verstek

moeten laten gaan, maar vindt volgend jaar normaal gezien opnieuw plaats. Het

festival zal van 26 tot en met 29 mei 2022 naast de stadshal ook Klein Turkije en

de Korenmarkt inpalmen.

Gent Smaakt zet met eet- en drankkraampjes chefs en handelszaken uit de Gentse regio in de

kijker. Het culinaire festival heeft in totaal al negen edities achter de rug, waarvan zeven onder

de stadshal. Tijdens de vorige editie in 2019 genoten maar liefst 400.000 passanten van de

sfeer.
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De vzw Smaakt heeft van de Stad Gent de opdracht gekregen om ook de komende drie jaar het

culinaire festival te organiseren. Het festival zal naast de stadshal ook Klein Turkije en de

Korenmarkt inpalmen, waar in 2019 nog Barrio Cantina plaatsvond. Gent Smaakt zal

bovendien nog meer de kaart trekken van Gentse culinaire kwaliteit.

Het voorstel van Gent Smaakt sluit mooi aan bij zowel ons Gents DNA als ons
divers culinair landschap. Met specifieke aandacht voor de Gentse
voedselstrategie, gezinsvriendelijkheid en innovatie zal het festival vier dagen
lang de culinaire waarden van onze stad uitdragen.
— Sofie Bracke, schepen van Economie en voorzitter PuurGent  

Drie verschillende zones

De zone onder de stadshal wordt ingenomen door de culinaire sensaties van Gentse chefs en

hun restaurants, zowel ervaren rotten als jonge beloftes. Op de Korenmarkt krijgen de Gentse

chefs die wereldkeuken en streetfood aanbieden een prominente plaats, en op Klein Turkije

komt een markt voor lokale producenten met aandacht voor de korte keten. Bezoekers kunnen

ook deelnemen aan workshops en infosessies.

Voor de kinderen komt er zelfs een kinderrestaurant waar jonge kinderen
kunnen ervaren wat het is om een heus restaurant te runnen.
—  Organisator Sandra Van Steenkiste 

Gentse telers, producenten, horecahandelaars, restaurateurs of bedrijven die interesse hebben

in een samenwerking op Gent Smaakt, kunnen contact opnemen met de organisator via

sandra@gentsmaakt.be of 0473 47 35 34.

Contact

Sandra Van Steenkiste, Gent Smaakt, gsm 0473 47 35 34, e-mail sandra@gentsmaakt.be

Robby Lannoy, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 32 79 33, e-mail robby.lannoy@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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