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“5 Topchefs, 10 topverhalen en topgerechten.”
Topchefs, topverhalen
Vanaf zaterdag 20 oktober presenteert Kanaal Z de 5e editie van het succesvolle culinaire
programma “Masterclass”. In 10 afleveringen komen 5 chefs aan bod, telkens met een
andere gast, en vertellen ze hun verhaal als ondernemer, bedrijfsleider en kok aan
interviewer Ianka Fleerackers.
De topchefs zijn Laurent Folmer van restaurant Couvert Couvert, Axel Colonna-Cesari van
restaurant Cent Pour Cent, Broes Tavernier van restaurant ’t Vijfde Seizoen, televisiekok
Christer Elfving en Vincent Tibau, de kok van de wetstraat.

Topchefs, topgerechten
De chefs koken een van hun favoriete gerechten op basis van onze eigen streekproducten
terwijl ze in een boeiend gesprek hun persoonlijk ondernemersverhaal vertellen. In elke
aflevering nodigt de chef een gast uit om zijn verhaal te ondersteunen en natuurlijk ook het
gerecht te proeven en te beoordelen. Gasten zijn onder andere horecadesigner Lieven
Musschoot, brouwmeester Rudi Ghequire, wijnkenner en kok Peter Van Den Bossche van
Brasserie Latem, zakenman en bassist Michel de Coster, wijnspecialist Jacques Masy en
modepioneerster, Sonia Noël.
Met Masterclass versterkt Kanaal Z als digitale zender zijn weekendaanbod van laidbackontspanningsprogramma’s, gericht op de vrijetijdsbesteding van haar doelgroep van
managers, ondernemers en actieve professionals. Een groep die, hoe gedreven ook tijdens
de week, in het weekend als Bourgondische levensgenieter tijd maakt voor de fijne dingen
van het leven.

Deze Masterclass-reeks komt er in samenwerking met Bulthaup, Gaggenau, Belgomilk,
Eaumega en Miummm samen met het Ondernemers Center en VDAB.
Masterclass V is te bekijken in de weekendlus op KanaalZ vanaf 20 oktober, tien weken lang
tot en met 22 december en op Kanaalz.be. Alle recepten zijn naderhand online te
consulteren op www.knackweekend.be/culinair.

Kanaal Z, het enige business en finance kanaal biedt u het meest uitgebreide gamma aan
programma’s over de wereld van business, economie en geld. Kanaal Z en Canal Z bereiken
als één van de belangrijkste digitale zenders in ons land, dagelijks 265.000 kijkers en
1.159.000 op weekbasis (bron CIM).
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