BESPAAR met

Jamie Oliver begon op zijn achtste met koken in het café
van zijn ouders, The Cricketers in Clavering, Essex. Na zijn
eindexamen volgde een carrière in de horeca die hem bracht
naar The River Café, waar hij ontdekt werd door een
productieteam van de televisie. The Naked Chef was geboren.
In 2001 stopte Jamie met The Naked Chef en opende hij
restaurant Fifteen in Londen, waar achterstandsjongeren
worden opgeleid om in de horeca te werken. Een paar jaar
later nam hij het initiatief om de schoollunches in Engeland
te verbeteren. Jamie maakt zich hard voor een betere
eet-opvoeding voor iedereen. Zijn liefdadigheidsinstelling, de
Jamie Oliver Food Foundation, heeft als doel om met kennis
over koken en voeding de levens van mensen te verbeteren.
De stichting bestuurt de Fifteen-restaurants en het
trainingsprogramma, met zusterbedrijven in Cornwall en
Amsterdam, en de Jamie’s Ministry of Food Centres in
Engeland, waar mensen basiskookcursussen kunnen volgen.
In Australië werkt de stichting hiervoor samen met The
Good Foundation. Jamie heeft ook Home Cooking Skills
opgezet, een lesmethode voor middelbare scholen, en het
Kitchen Garden Project, een nieuwe lesmethode voor
basisschoolleerlingen over het zelf verbouwen en koken van
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van educatie over voeding op scholen en bij bedrijven,

in Londen, de verschillende Engelse vestigingen van Union
Jacks en de Jamie’s Italian-restaurants in Engeland en
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daarbuiten. Jamie’s grote aanbod aan etenswaren en
keukenspullen is wereldwijd populair.
Jamie schrijft met regelmaat voor Jamie Magazine, hij is te
zien op het YouTube-kanaal ‘Jamie Oliver’s Food Tube’, heeft
vijf bekroonde apps en veertien kookboeken op zijn naam,
bestsellers met elk een eigen tv-programma. Zijn populairste
boek, Jamie in 30 minuten, was de snelste en grootste
non-fictie-bestseller in Engeland ooit. Jamie woont in Londen
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mensen kennismaken met Jamie’s initiatieven.
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voedsel. In de VS werkt Jamie’s stichting aan het verbeteren
samen met partners die ervoor zorgen dat zo veel mogelijk
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en Essex met zijn vrouw Jools en hun kinderen, Poppy, Daisy,
Petal en Buddy.
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