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Kulinarisk institution fejrer 30 års jubilæum 
Schleswig-Holstein Gourmet Festival 

 

Det, der i 1987 gennem Sammenslutningen af Visionære Gastronomer og Hotelvirksomheder blev 
til Kooperation Gastliches Wikingland e.V. i distriktet Slesvig/Flensborg, har i de seneste 30 år 
udviklet sig til en landsdækkende institution med stor tiltrækningskraft ikke alene i hele Tyskland, 
men også over landegrænser. Schleswig-Holstein Gourmet Festival (SHGF) har med stort 
engagement og ved at hente trendsættende gæstekokke fra hele Europa til de hjemlige komfurer 
været med til på afgørende vis at præge det højere køkken og gourmet-turismen i Slesvig-Holsten. 
Hovedformålet har under hele forløbet været det samme:  

x at stimulere turismen i de omsætningssvage vintermåneder 
x at udvide den kulinariske horisont hos medarbejdere og gæster gennem præsentation af Europas 

trendsættende køkkener 
x at opbygge netværk 
x at tiltrække nye gæster 
x at præsentere lokale kvalitetsprodukter fra Slesvig-Holsten  -  og ikke mindst 
x at etablere det ’ægte Norden’ som en Gourmet-delstat 

Konceptet har været en så stor succes, at der i de forgangne 3 årtier har udviklet sig et fremragende 
restaurations-landskab i Nordtyskland. 

***Harald Wohlfahrt: ”Jeg blev lige fra begyndelsen modtaget meget hjerteligt af alle mennesker. 
SHGF er blevet en fast bestanddel af min aftale-kalender.” **Michael Kempf: ”Hjerteligt Til 
Lykke med de 30 kulinariske år af høj værdi! For mig betyder SHGF først og fremmest, at jeg har 
fået lov til at lære mange begejstrede gæster at kende.” Cornelia Poletto: ”Jeg finder det vigtigt, at 
den kulinariske mangfoldighed i Norden får bevist sin gyldighed gennem SHGF.” Henri Bach: 
”Hos SHGF lærer vi interessante mennesker at kende, vi opbygger netværker og profiterer af det 
stærke PR-arbejde.” ”Konceptet hos SHGF begejstrer ikke kun gæsterne. Det er også en stor 
berigelse for gæstekokkene. God organisation, dejlige gæster og fantastiske værter”, siger 2x2 
stjerne kokken Rolf Fliegauf fra Schweiz. 

I jubilæums-sæsonen præsenterer de 15 medlemmer af Kooperationen igen specielle perler fra 
gourmetscenen. Optaktsgallaen, der finder sted søndag d. 18. September 2016 i Park Hotel 
Ahrensburg, lægger fokus på værtshotellernes egne fremragende kokke. Som highlight for de 180 
gallagæster får Nils Henkel, der gennem flere år har oppebåret 3 Michelinstjerner, sin debut ved 
festival-komfuret. Sammen med 5 køkkenchefer fra *SHGF’s egne medlemsvirksomheder, vil Nils 
Henkel forarbejde regionale top produkter fra økologiske landbrug til inspirerende kreationer. De 5 
køkkenchefer er *Lutz Niemann, Matthias Gfrörer, Marc Ostermann, Gunnar Hesse samt 

mailto:info@schleswig-holstein-gourmetfestival.de
http://www.gourmetfestival.de/


 

 
Pressekontakt: Plaß Relations, Susanne Plaß 

 s.plass@plass-relations.de, Tel: 040-25 92 87, mobil: 0171-61 322 17 
     

Kooperation Gastliches Wikingland e.V., Tönningerstraße 9, D - 25840 Friedrichstadt 
info@schleswig-holstein-gourmetfestival.de und  www.gourmetfestival.de 

 

lokalmatadoren Dominik Köndgen. ”Vi vil helt bevidst her ved 30 års jubilæet også stille vore egne 
kokke i fokus for at vise, hvad de har lært de seneste år, og hvordan de har videreudviklet sig”, siger 
Klaus-Peter Willhöft, der er Præsident for SHGF. 

 

Efter optaktsgallaen følger 32 begivenheder af høj karat hos de 15 medlemsvirksomheder. Indtil 
2004 var Waldhaus Reinbek medlem hos SHGF. Kooperation Gastliches Wikingland glæder sig 
over, at byde det 4 stjernede hotel ved det idylliske Sachsenwald velkommen tilbage i rækkerne. 
Hotellet bliver i dag drevet af Claudia Schunke og direktør Moritz Kurzmann. 17 mandlige og 2 
kvindelige gæstekokke optræder fra 18.september til 12.marts og vil fortrylle det ”ægte Norden” 
med deres gastronomiske kunnen. Fra udlandet deltager danskerne Kenneth Hansen og René 
Mammen med deres naturnære ’Nordiske Køkken’. Rolf Fliegauf fra Schweiz glæder sig til for 
anden gang at yde en indsats – denne gang i Ratzeburg. Fra det smukke Steiermark deltager Manuel 
Liepert for første gang hos festivalen ved den store Segeberger See.  

Gunnar Hesse på øen Amrum har for at sætte trumf på begivenheden inviteret hele 4 venner, Patrick 
Gebhardt, Stefan Schleier, Andreas Scholz og Andreas Springer. De har planer om rokke hele øen 
med deres kokkekunst. Allerede ’indspillet i SHGF-orkestret’ er desuden: Jacqueline Amirfallah, 
Maria Groß, Dirk Hoberg, Michael Kempf, Thomas Martin, Marco Müller, Hendrik Otto, Christoph 
Rüffer, Ronny Siewert und Harald Wohlfahrt. 

’Tour de Gourmet Jeunesse’ fejrer sit 10 års jubilæum den 8.januar 2017. Konceptet med en 
oplevelsesrejse for den kommende gourmet generation i alderen 18-35 år blev lige fra starten en 
succes-historie. Her møder de unge tidsånden i et ophøjet køkken til priser, der er til at betale, og i 
en afslappet atmosfære. Og her træffer de ligesindede. De 40 gæster bliver kørt fra Ahrensburg via 
Ratzeburg og videre til Reinbek med Audi Shuttleservice og bliver undervejs forkælet med en 
lækker 4 retters menu.  

I det forgangne år fik konceptet ’Tour de Gourmet Solitaire’ sin debut og blev modtaget yderst 
positivt. Konceptet henvender sig til mennesker 40+, der ’rejser alene’. Potentialet er stort med ca. 
15,9 millioner mennesker, der lever alene i Tyskland. Som finale på jubilæumssæsonen får 38 
gæster d. 12.marts 2017 en luksuskøretur i Audi limousiner fra Holländische Stube via Ringhotel 
Waldschlösschen Schleswig og til Romantikhotel Kieler Kaufmann.  

”Vi respekterer vore gæsters ønsker om større mulighed for at få en god snak i en uformel 
atmosfære samtidig med et sofistikeret køkken og god spisekultur”, fortæller Klaus-Peter Willhöft. 
Af samme grund har nogle medlemshuse valgt at arrangere køkken- eller restaurant-partys eller 
andre præsentationsformer. Priserne for en 5-retters-menu inkl. alle tilhørende drikkevarer bevæger 
sig mellem 140 € og 185 €. Disse priser er kun mulige på grund af den støtte, SHGF gennem mange 
år har fået fra følgende partnere: Champagnehuset Lanson som boblende start, Schlumberger med 
deres store udvalg af excellente vinhuse, Selters mineralvand med deres udvalg af vand, der passer 
så godt til vin, Chefs Culinar, Niehoffs Vaihinger frugtsaft, Heimbs kaffe og ikke at forglemme 
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NONINO (grappa) til de små Petit Fours. Shuttle Service til optaktsgallaen, den 10.’Tour de 
Gourmet Jeunesse’ og den 2.’Tour de Gourmet Solitaire’ varetages atter i år af vores fantastiske 
bilpartner Audi. Ny i porteføljen er Deutsche See med friske fiske- og skaldyrs-produkter og 
ligeledes Störtebeker Braumanufaktur som nordtysk øl-partner. 

Aktuel information om datoer, gæstekokke og arrangementer kan ses på www.gourmetfestival.de  

 

 

 

30. SHGF 
 

x 30. Schleswig-Holstein Gourmet Festival fra 18.9.2016 til 12.03.2017 
x Arrangør siden 1987 er sammenslutningen Kooperation Gastliches Wikingland e. V. 
x 15 medlemsvirksomheder og 33 begivenheder  – Booking sker direkte til de restauranter, 

hvor begivenheden finder sted  
x 19 gæstekokke fra Tyskland, Danmark, Østrig og Schweiz  
x hver medlemsvirksomhed bestemmer selv prisen for 5-retters-menu inkl. ledsagende 

drikkevarer fra partnerne 
x åbningsgalla søndag d.18. september 2016 på Park Hotel Ahrensburg. Pris 185 € for 

champagne-modtagelse, 5-retters menu inkl. dessertparty og alle ledsagende drikkevarer 
såvel som kulturprogram 

x 10. ‚Tour de Gourmet Jeunesse‘ den 8. januar 2017 for gæster mellem 18 und 35 år. Pris 85 
€ for 4-retters-menu, ledsagende drikkevarer og Audi Shuttleservice. 

x 2. ‚Tour de Gourmet Solitaire‘ den 12. marts 2017 for gæster 40+ ‚der rejser alene’. Pris 119 
€ inkl. 4-retters-menu, korresponderende drikkevarer og Audi Shuttleservice 
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