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Europa viser det kulinariske flag ved 

den 31. Schleswig-Holstein Gourmet Festival 

 
Schleswig-Holstein Gourmet Festival begejstrer igen og igen sine fans med ”feinschmecker”-

oplevelser ud over det sædvanlige på grund af de innovative gæstekokke fra hele Europa, der 

medvirker. Det gælder også for den 31. sæson, hvor Sammenslutningen Gastliches Wikingland har 

samlet et overflødighedshorn af interessante kokke af begge køn, kokke som på grund af sprudlende 

idéer, en fantastisk teknik og kendskab til råvarer sætter nye standarder på den gastronomiske 

scene.  

Ved den store optaktsgalla søndag d. 17. september 2017 hos Romantik Hotel Kieler Kaufmann står 

Sveriges eneste kvindelige kok, *Titti Qvarnström, det danske TV-kok Henrik Jyrk, **Hendrik Otto 

fra Adlon Kempinski i Berlin samt fra egne medlemsrækker Matthias Baltz fra Slesvig og den 

lokale matador *Mathias Apelt  ved komfurerne i det nye køkken. Kvintetten har sat sig for at 

tilberede en helt unik menu for de ca. 170 gæster, der kommer til åbningsgallaen i Kiel. 

Efter åbningsgallaen følger 31 arrangementer med et stjerne-ensemble af høj karat: 3 kvindelige 

gæstekokke og 16 mandlige gæstekokke fører i perioden fra 17. september 2017  til 4. marts 2018 

an med talenter, der gør et stort indtryk og som fryder enhver sjæl. Vi er stolte og taknemmelige for, 

at *** Harald Wohlfahrt, selv om han er fratrådt sin stilling som køkkenchef i Schwarzwaldstube i 

Baiersbronn efter mange år, stadig med stor trofasthed er gæstekok ved arrangementet i Orangeriet i 

Maritim Seehotel. Datoen frigiver vi om kort tid via de sociale medier, siger SHGF-præsidenten 

Klaus-Peter Willhöft og tilføjer: ”Vi udvider vores række af arrangementer med en chokolade-vin-

menu hos vores nye partner ”Original Beans” i Gutsküche. 

Fra udlandet har vi fået tilsagn fra danskerne Henrik Jyrk og *René Mammen, som gæster os med 

deres eksperimenterende nordiske køkken. For første gang har vi også *Titti Qvarnström fra Malmö 

med hos os. Titti Qvarnström er med i forreste række, når det gælder bæredygtighed. Ny i rækken 

af gæstekokke ved SHGF, som er Tysklands ældste gourmetfestival,  er også: *David Görne, som 

er den første tyske stjernekok i Frankrig, *Matthias Diether, der kommer fra den bedste restaurant i 

Estland, det 5-stjernede Hotel Pädaste, *Julia Komp, Tysklands yngste, kvindelige stjernekok, 

*Philipp Stein, der med sine 27 år er Tysklands yngste stjernekok overhovedet samt *Kirill Kinfelt 

fra Restaurant Trüffelschein i Hamborg. Øvrige stjerner fra gourmet-besætningen hos SHGF er: 

**Wolfgang Becker, **Michael Kampf, **Thomas Martin, **Marco Müller, *Benedikt Faust og 

*Ronny Siewert.  (Hver stjerne markeret ud for navnene er udtryk for antallet af Michelin-stjerner, 

kokkene oppebærer). 

Der er stor rift om pladserne i konceptet: ’Tour de Gourmet Jeunesse’, der er tilegnet de unge, 

kommende gourmeter mellem 18 og 35 år. For 11. gang finder dette arrangement sted i år, søndag 

d. 6. januar 2018. I år går turen fra Kiel via Bad Segeberg og til Timmendorfer Strand. Det noget 

nyere koncept, ’Tour de Gourmet Solitaire’, der er et roundtrip for de, der er af sted alene og er i 

aldersgruppen +40, går i år ind i sin 3. runde. Potentialet er stort, da omkring 15,9 millioner 

mennesker alene i Tyskland lever alene. (I Danmark er det ca. 1.6 millioner). Dette arrangement 

finder sted som afslutning på sæsonen d. 4. marts 2018, hvor 38 gæster bliver kørt rundt i det 
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holstenske landskab i fornemme Audi biler – fra Pinneberg, via Düvenstedt og til Reinbeck. De 

heldige gæster får en begivenhedsrig søndag hos de 3 medlemshoteller. 

”Vi respekterer vore gæsters ønsker om, at vores arrangementer gerne må finde sted i en afslappet 

atmosfære samtidig med en sofistikeret køkken- og bord-kultur”, siger Klaus-Peter Willhöft. Derfor 

finder arrangementerne hos nogle af vores medlemshuse også sted under andre former end normalt 

hos SHGF. Priserne for 5-retters menuerne inklusive tilhørende drikkevarer befinder sig mellem 

140€ og 185 € pr. person. Disse priser kan vi kun fastholde ved hjælp af en mangeårig støtte fra 

følgende partnere: Lanson Champagne med deres boblende startere, Schlumberger med deres store 

udvalg af excellente vingårde, Selters mineralvand med deres perfekte udvalg af mineralvand, 

Chefs Culinar, Niehoffs Waihinger saft, Heimbs kaffe, Störtebecker øl og Deutsche See med friske 

fiske- og skaldyrs-produkter. Ny i portefoliet er Belsazar, Feingeisterei von Gut Basthorst, Original 

Beans med deres verdensomspændende, klimaneutrale chokolade og det professionelle knivfirma 

www.kochmesser.de. Det er vores fantastiske partner Audi, der sørger for shuttleservice ved 

optaktsgallaen såvel som ved d.11. ’Tour de Gourmet de Jeunesse’ og den 3. ’Tour de Gourmet 

Solitaire’.  

Flere informationer om arrangementsdatoer og booking fra juni måned på: www.gourmetfestival.de  

 

31. SHGF 

 

 31. Schleswig-Holstein Gourmet Festival fra 17.09.2017 til 04.03.2018. 

 Arrangører siden 1987 er Sammenslutningen Gastliches Wikingland 

 14 medlemshuse og 32 arrangementer – booking direkte hos de forskellige 

restauranter/hoteller 

 19 gæstekokke fra Tyskland, Danmark og Sverige 

 Hver restaurant/hotel bestemmer selv prisen for den 5-retters menu inklusive ledsagende 

drikkevarer, de serverer. 

 Åbningsgallaen søndag d. 17. September 2017 i Romantik Hotel Kieler Kaufmann. Pris 185 

€ for champagne-modtagelse, 5 retters menu inkl. desssertparty og alle tilhørende 

drikkevarer såvel som kulturprogram. 

 11. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ d. 6. Januar 2018 for gæster mellem 18 und 35 år. Pris 90 € 

for 4-retters-Menu, ledsagende drikkevarer og Audi Shuttleservice 

 3. ‚Tour de Gourmet Solitaire’ d. 4. marts 2018 for single-rejsende over 40 år. Pris 119 € 

inkl. 4-retters-menu, tilhørende drikkevarer og Audi Shuttleservice. 
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