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Wedstrijdreglement 
Het Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland 

 
Het lekkerste Lunchroombroodje van Nederland is een initiatief van Uitgeverij PS: bv. 

Uitgeverij PS: bv is uitgever van vakblad Lunchroom en van lunchroom.nl. Voor de wedstrijd van 
2021 geldt onderstaand wedstrijdreglement. 

 
Periode 
1. De inschrijfperiode voor de wedstrijd in 2021 start officieel op 15 februari 2021 om 08.00 uur 
2. De inzendtermijn sluit op vrijdag 1 oktober 2021 om 12.00 uur 
3. De genomineerden worden op dinsdag 5 oktober 2021 in de loop van de dag bekend gemaakt via 

www.lunchroom.nl, de nieuwsbrief en social media 
4. In de periode van donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 3 november 2021 worden de 

genomineerde broodjes onaangekondigd geproefd door de vakjury 
5. De winnaar wordt op vrijdag 5 november 2021 bekendgemaakt via de kanalen van Lunchroom 
 
Wie kunnen er meedingen? 
Lunchrooms, dagzaken, lunchcafés, foodpubs en aanverwante horecazaken kunnen met hun 
inzending meedingen naar de prijs ‘Lekkerste Lunchroombroodje van Nederland 2021’. 
 
Voorwaarden om mee te dingen 
1. Brood – in welke vorm ook - is het hoofdbestanddeel 
2. Het ingezonden gerecht moet in de periode van jurering (van 7 oktober tot en met 3 november 

2021) op de kaart staan of verkrijgbaar zijn (dat mag ook online, als bezorgbroodje) 
3. De inzending moet bestaan uit: 

i. Korte omschrijving van het broodje 
ii. Ingrediëntenlijst (beknopt, maar wel volledig) 
iii. Bereidingswijze (verkort) 
iv. Een duidelijke foto op hoge resolutie 
v. Verkoopprijs  

 
Voldoet een gerecht niet aan bovenstaande voorwaarden, dan wordt deze niet meegenomen in de 
beoordeling door de jury. 
 
Jurering 
De jury bestaat uit professionals uit de branche en een delegatie van vakblad Lunchroom.  
 
Voorronde & finale 
De wedstrijd beslaat twee rondes. 
 
Eerste ronde (voorronde) 
De eerste selectie wordt door de vakjury gemaakt, aan de hand van de inzending en op basis van: 
1. Originaliteit broodgebruik 
2. Originaliteit receptuur 
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3. Gebruikte ingrediënten (versheid, uitstraling, creativiteit, et cetera) 
4. Mise en place 
5. Prijs-kwaliteitverhouding 
6. Presentatie 
 
Tweede ronde (finale) 
De tweede ronde bestaat uit de proefronde. Alle genomineerde broodjes worden door minimaal vijf 
juryleden geproefd. Bezoeken (of in het geval van een bezorgbroodje: bestellingen) door de jury 
worden niet aangekondigd. De genomineerde broodjes worden beoordeeld op: 
1. Smaak (telt zwaar) 
2. Presentatie 
3. Kwaliteit en gebruik van brood 
4. Originaliteit 
5. Gebruik en versheid beleg 
6. Gebruikersvriendelijk (de gast moet het gemakkelijk kunnen eten) 
7. Prijs-kwaliteitverhouding  
 
Voor alle onderdelen wordt een cijfer gegeven van 1 tot en met 10. 1 staat hierbij voor ‘zeer 
slecht’ en 10 voor ‘uitmuntend’. Daarnaast kunnen er per onderdeel opmerkingen worden gemaakt. 
 
Het broodje met de meeste punten wint. Bij een gelijke stand worden de opmerkingen van de 
juryleden meegenomen in de jurering. Het oordeel van de juryvoorzitter is doorslaggevend. 
 
Bekendmaking 
Op vrijdag 5 november 2021 tussen 12.00 en 14.00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt. De 
bekendmaking wordt gedaan door een delegatie van vakblad Lunchroom, die de winnaar in zijn of 
haar lunchroom bezoekt. De afvallers worden na afloop van de plechtigheden geïnformeerd door de 
voorzitter van de jury. De winnaar gaat ermee akkoord dat Lunchroom foto’s en een video maakt 
van de uitreiking en deze publiceert en deelt, zowel online als in print. De sponsoren en Uitgeverij 
PS: bv mogen deze media gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.  
 
De prijs 
De prijs bestaat uit een oorkonde, een schaal, champagne, media-aandacht en eeuwige roem. In de 
vakbladen en de websites van Uitgeverij PS: bv wordt uitgebreid redactioneel aandacht besteed aan 
de winnaar en zijn/haar creatie.  
 
Uitslag 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
 
 
 


