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Culinair erfgoed?
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Culinair erfgoed omvat de vakkennis voor het maken van streekspecialiteiten, ambachtelijke
teelttechnieken, de vaardigheden voor het bereiden van traditionele gerechten én sociale gebruiken
rond eten en drinken. Het is wat mensen doen en doorgeven van generatie op generatie. En de
daaraan verbonden objecten, werktuigen, foto’s, recepten…
Werkplaats immaterieel erfgoed en Centrum Agrarische Geschiedenis zijn samen op zoek naar al dit
culinair erfgoed in Vlaanderen.

Maak samen met ons dit rijke en diverse erfgoed zichtbaar!
We zijn er ons niet altijd van bewust, maar heel wat gerechten en voedingstradities zijn wel degelijk
immaterieel erfgoed. Denk aan stutjespap in West- en Oost-Vlaanderen of frikadellen met krieken
in tal van Vlaamse streken. Of het maken van speculaas en het oogsten van witloofzaad. Maar ook
lentefeesten zoals Norouz en het bakken van platbroden.
Registreer de traditie en evolutie van het
vakmanschap dat jij in huis hebt en maak de
passie die achter een kwaliteitsvol product
schuilgaat zichtbaar op immaterieelerfgoed.be.
Via deze site tonen het Departement Cultuur van
de Vlaamse Overheid en De Werkplaats het rijke
immaterieel culinair erfgoed waar Vlaanderen
terecht trots op is.
Meer info?
Contacteer
Sarah@werkplaatsimmaterieelerfgoed.be

Wil jij zorg dragen voor jouw culinair erfgoed
maar weet je niet goed waar te beginnen?
Ontdek je graag de geschiedenis en de evolutie
van je streekproduct? Ben je op zoek naar hoe
je dit erfgoedverhaal kan brengen?
Daar kan Centrum Agrarische Geschiedenis je
mee helpen!

Met de steun van

Meer info?
Stuur je vraag naar
Laura.danckaert@cagnet.be

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) bestudeert en presenteert de geschiedenis en het erfgoed
van landbouw, voeding en landelijk leven van de 18de eeuw tot vandaag, en adviseert en begeleidt
het bewaren en doorgeven van dit erfgoed. (www.cagnet.be)
Werkplaats immaterieel erfgoed (De Werkplaats) zet immaterieel erfgoed in de kijker, deelt
informatie, brengt mensen samen en legt internationale linken. Jouw vragen zijn welkom bij ons.
(immaterieelerfgoed.be)
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