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Culinaire wedstrijd moet beste hotelschool van Europa aanduiden
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(BELGA) = Woensdag werd in hotel le Méridien in Brussel het startschot gegeven voor "The Culinary Star of Europe (CSE) 2002" In
deze wedstrijd nemen hotelscholen uit vijftien Europese landen het tegen elkaar op.

Elk land zal na een preselectie één school mogen afvaardigen naar de finale die volgend jaar in Brussel plaats zal vinden. Bedoeling is
om leerlingen uit het laatse jaar hotelschool in de kijker te stellen.

In een eerste fase worden in de loop van dit jaar in elk deelnemend land nationale selecties gehouden. Drie vooraf geselecteerde
scholen zullen tijdens deze selectie strijden voor een plaats in de finale die in april 2002 op de Heizel in Brussel zal plaatsvinden.
Voor een nationale jury zal elke ploeg een nationaal gerecht moeten klaarmaken en serveren aan een nationale jury. Voor België zijn
l'Institut Technique d'Hôtellerie, de hotelschool Coovi- Elishout en de Ecole hôtelière de Namur geselecteerd.

De finale zal plaatsvinden tijdens een internationale horecabeurs op de Heizel in Brussel. Voor de gelegenheid zullen vijftien volledig
uitgeruste keukens worden geïnstalleerd. De jury zal samengesteld zijn uit chefs, hoteldirecteurs, mâitre d'hôtels en culinaire
journalisten uit de vijftien deelnemende landen.

In het kader van de wedstrijd zal het productiehuis TV De Wereld een reeks culinaire documentaires maken over elk van de
deelnemende landen, hun gastronomisch erfgoed en hun finalist. Deze documentaires zullen gratis ter beschikking gesteld worden van
de Europese nationale omroepen.

Het is de eerste maal dat de CSE georganiseerd wordt. De wedstrijd biedt de deelnemers de kans in contact te brengen met de
verschillende culinaire culturen en met de beste chefs. De wedstrijd krijgt de steun van de Europese Commissie, de federale overheid,
en het Brussels Gewest.
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