
   

Wat is Cheflix?        

Cheflix is de allernieuwste streamingdienst voor iedereen die van koken en eten houdt. 

De ‘Netflix van Michelinsterrenchefs’ waarbij je onbeperkt toegang krijgt tot online 

masterclasses van de beste chefs ter wereld. Samen met Michelinsterrenchefs, zoals 

Stefan van Sprang, Jacob Jan Boerma en Jonnie Boer, duik je je eigen vertrouwde keuken 

in en leer je alle kneepjes van het vak. Onze chefs kennen alle trucjes, geheimen en 

valkuilen. En zullen die met je delen. Een meesterlijke risotto wordt ineens oersimpel 

omdat je af mag kijken bij Ron Blaauw. Cheflix belooft: dankzij deze chefs ga je 

geïnspireerd en vol zelfvertrouwen aan de slag!  

 

Een smaakvol streamingplatform met masterclasses van wereldniveau, bij jou in de 

huiskamer. 

 

Voor wie is Cheflix?       

Cheflix is voor iedereen: van foodies en bourgondiërs tot beginnende thuiskoks en 

ervaren chefs. Onze topchefs helpen je stap voor stap culinaire gerechten op tafel te 

zetten. Gastronomische gerechten met alledaagse ingrediënten - verkrijgbaar bij de 

supermarkt - die iedereen kan maken. Geen gepriegel, geen gedoe. Bij elke masterclass 

kun je een masterboekje downloaden met handig boodschappenlijstje en een 

overzichtelijk stappenplan waarbij je aantekeningen kunt maken. Gaat het te snel? 

Pauzeer, kijk opnieuw, alles kan in je eigen tempo.  

 

Behapbare masterclasses om je vingers bij af te likken. 

 

Wat biedt Cheflix / Wat kun je verwachten? 

Je duikt in de wereld van eten en drinken, waar je continue geïnspireerd wordt. Naast 

kooklessen van bekende chefs leer je alles over wijnen, champagne en brood bakken. In 

de toekomst kun je masterclasses verwachten van foodstyling, etiquette en het schrijven 

van een perfecte ‘dinner speech’. Inspirerende kennis waar je de rest van je leven de 

vruchten van plukt. En laten we eerlijk zijn: je leert méér dan een ei pocheren; je krijgt de 

beste ingrediënten voor een perfecte zondagmorgen. Elke masterclass bestaat uit 10-15 

video’s, gefilmd vanuit de keuken van de chef of op prachtige locaties zoals een Italiaanse 

wijngaard. Stream de masterclasses eenvoudig via smartphone, tablet en televisie – waar 

en wanneer je wilt. Voor slechts € 2,99 per maand.  

 

Waarom Cheflix? 

Midden in een periode van weinig sociaal contact en gesloten restaurants, hebben 

Michelinsterrenchefs de handen ineen geslagen. Cheflix inspireert en daagt uit om te 

genieten van de kleine dingen. Zolang eten mensen samenbrengt, wilt Cheflix de 

drempel verlagen om de mouwen op te stropen. Zodat jij met plezier, trots en 

zelfvertrouwen mooie, buitengewone avonden beleeft met vrienden en familie. Met 

Cheflix wordt jouw woonkamer een sterrentent. Voor jezelf, je geliefde, én die 

onvergetelijke momenten met vrienden en familie.  

 

Cheflix is het antwoord op de bekende vraag ‘wat eten we vandaag’ én gaat een stap 

verder. Cheflix biedt volop inspiratie waar Michelinsterrenchefs je uitleggen hoe je een 

gerecht bereidt. Zonder dat je keuken ontploft of de specerijen je om de oren vliegen. 

 


