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Stoofpotje
Net gegeten: Kant-en-klare biopizza belegd met probiotica-moz-
zarella en lokaal geteelde zongedroogde tomaten. Tweet van 
dionne3�@VMT

Luttele uren voordat ik mij twee dagen ga onderdompelen in de 
wereld van consumententrends, schrijf ik deze column. Een con-
gres met de voorspellingen van de beste trendwatchers over de 
laatste trends van nu én de toekomst. Hierna weet ik of de trend 
van biologisch en authentiek doorzet. En of de consument getrig-
gered wordt door de kracht van een merk, prijs of door de status 
ervan in zijn sociale netwerk. In het volgend nummer speel ik de 
antwoorden aan jullie door. 
Maar wie niet tot dan kan wachten, komt in dit nummer al aan z’n 
trekken. Twitter, Hyves en linkedIn, leuk voor thuis, maar wat kan 
een bedrijf ermee? Verder nemen we in het omslagartikel de ont-
wikkeling van vier trends in verschillende Europese landen onder 
de loep: regionaal, biologisch, functional food en kant-en-klaar. 
En wat betekenen vergrijzing en de klimaatverandering voor de 
foodsector? 
Voor de coverfoto struinde ik verschillende supermarkten af op 
zoek naar fotogenieke producten. Daar ontdekte ik hoe trends in de 
praktijk zijn uitgewerkt. Functional foods zijn alleen bij de product-
categorie zuivel te vinden. Bio in de biowinkel is zeer uitgebreid en 
duur. En regionaal? Niet te zien in een doorsnee supermarkt. Het is 
maar goed dat er nog een potje Franse jam van de recente vakantie 
in de keukenkast lag. 
Een gesprek in de supermarkt van tegenwoordig:
“Wat zullen we vanavond eten?”
“We kunnen wel zo’n wokpakket voor twee personen proberen.”
“Kost bijna zeven euro man!”
“Daar ga je niet van uit eten.”
“Als we een bloemkool en een stukje vlees kopen, kost het niet 
eens de helft.”
“Ik moet vanavond voetballen, ik heb echt geen tijd om uren in de 
keuken te staan.’
‘Het is jouw avond om te koken. Je maakt je er altijd makkelijk 
vanaf met die kant-en-klare spullen. Ik wil gezond eten.”
“Dan drink je ’s ochtends toch zo’n flesje. Prima spul. Weet je wat, 
we nemen zo’n biopizza. Jij houdt toch zo van bio? Dat is pas duur, 
dan klaag je over mijn wokmaaltijd.”
Herkenbaar? Waar er vroeger 
alleen jus uit een pakje kwam om 
het leven makkelijker te maken, 
is het nu mogelijk om zonder 
snijplank, pannen, kruiden en 
messen binnen twintig minuten 
een aardappel/groente/vlees-
maaltijd te serveren. Trends roe-
pen meestal tegentrends op, zo 
ook deze. Slow food, stoofpotjes, 
zes-gangen-diners. Maar daar 
kan de kant-en-klaarbeweging 
vast ook iets op verzinnen. Stoof-
potjes klaar binnen een kwartier!
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Dankzij nieuwe technie-
ken kan sneller en beter 
worden onderzocht hoe 
bacteriën samenwerken. 
Geavanceerde compu-
tersimulaties, een snelle 
methode voor het detecteren van vluchtige 
verbindingen en een techniek om te kijken 
welke genen ‘aan’ staan, bieden mogelijk-
heden om stammen te selecteren voor een 
optimale fermentatie en voor nieuwe pro-
ductfunctionaliteiten.

Het produceren van een 
worst blijkt energie- en 
arbeidsintensief te zijn. 
Sonder Food Systems ont-
wikkelde een zuinigere vari-
ant, gebaseerd op radio-
frequente verhitting. Nu is 

de tijd rijp om de commerciële markt in te 
stappen.   
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