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‘Qui sera le prochain 

grand pâtissier?’ 

Een nieuw culinair programma 

op TV5MONDE 
 

4 episodes 

Iedere zaterdag om 21:00 uur 

 

Nederlands ondertiteld 

 

   
 

WIE MAG ZICH DE BESTE BANKETCHEF NOEMEN? 
 

Op zaterdag 30 november om 21:00 uur wordt op TV5MONDE de eerste aflevering uitgezonden van  
‘Qui sera le prochain grand pâtissier?’. Tien banketchefs gaan de strijd met elkaar aan en dromen ervan om 
naam te maken binnen hun vakgebied. De kandidaten zullen worden bijgestaan door een jury van vier 
internationaal gerenommeerde chefs op het gebied van patisserie: Christophe Michalak, Christophe Adam, 
Pierre Marcolini en Philippe Urraca. De presentatie ligt in handen van Virginie Guilhaume. 
 
Tijdens het programma wordt er een beroep gedaan op de creativiteit, techniek en kennis van de deelnemers door 
middel van uitdagingen en proeven. In een reeks van vier afleveringen zal uiteindelijk een van hen worden benoemd 
tot ‘le prochain grand pâtissier’. 
 
Uitzendingen 
Aflevering 1:  zaterdag 30 november om 21:00 uur (Nederlands ondertiteld) 
Aflevering 2:  zaterdag 7 december om 21:00 uur (Nederlands ondertiteld) 
Aflevering 3:  zaterdag 14 december om 21:00 uur (Nederlands ondertiteld) 
Aflevering 4:  zaterdag 21 december om 21:00 uur (Nederlands ondertiteld) 
 
Over TV5MONDE 
TV5MONDE is een publieke televisiezender en is 100% Franstalig. TV5MONDE is in 1984 opgericht door verschillende 
Franstalige omroepen. Door deze unieke samenwerking van verschillende omroepen kan TV5MONDE de beste 
programma’s in de Franse taal selecteren. De zender heeft een brede programmering voor alle leeftijdsgroepen. Het 
accent van de programmering ligt op nieuws, cultuur, amusement, muziek, sport en films en documentaires. 
Bovendien wordt ruim 30% van de programma´s ondertiteld in het Nederlands. Meer informatie over TV5MONDE in 
het Nederlands op www.tv5monde.nl. 
   
Voor aanvullende informatie of beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met: 
 
PR TV5MONDE in Nederland 
Tineke Smits - Van Altena 
T 0187 – 64 00 00 
E tineke@mbpa.nl 
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