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“De consument besteedt nu nog maar
vijftien tot twintig minuten aan de berei-
ding van zijn maaltijd”, vertelde Gertjan
Schaafsma van TNO Voeding tijdens het
symposium ‘De verloedering van de eet-
cultuur’. Het symposium was door Euro-
Toques Nederland georganiseerd op de
vakbeurs European Fine Food Fair in
Maastricht.“En hoewel dat best nog iets
moois kan opleveren, moet het doen van
de boodschappen ook snel, snel, snel.”
Het in huis halen van ambachtelijke en
verse ingrediënten voor een vijfgangen-
diner vergt meer dan een dag. De adres-
sen – een bakker met een ziel, een kaas-
winkel met een hart, een slager met ver-
stand, een groenteboer met liefde, een
patissier met een geweten – liggen ieder
aan een ander eind van de stad.

Doelgroep
Ook tussen horeca en industrie bestaat
een dergelijk groot verschil, ook al lijkt
het alsof de doelgroep dezelfde is. De

horeca, en zeker toprestaurants, koken
niet voor de gemiddelde Nederlander. Zij
willen en kunnen onder meer opvallen
door bijzondere smaken en smaakcombi-
naties in hun gerechten. Authentieke pro-
ducten als spruitjes (die van nature bitter
smaken), preskop, hangop, bloedworst,
zure zult, hete bliksem en reuzel hebben
van zichzelf al een extreme smaak. De
keuze voor deze producten is door top-
koks dan ook snel gemaakt. Daarnaast is
de consument bereid in een restaurant
meer voor zijn eten te betalen dan in de
winkel.
De voedingsmiddelenindustrie produ-

ceert wél voor de gemiddelde consument
en moet de smaak daarbij laten aanslui-
ten en op de prijs letten van de gebruikte
ingrediënten. Gecombineerd met het
door de consument gewenste bereidings-
gemak, is de populariteit van kant-en-
klaarproducten verklaard.

Toenadering
De circa 2.500 leden van Euro-Toque
reageerden tijdens het symposiumdebat
niet echt enthousiast op deze ontwikke-
lingen. Sommigen bekijken de opkomst
van gemaksvoeding en de werkwijze van
de voedingsmiddelenindustrie met grote
argwaan. Zij zetten zich namelijk in voor
het behoud van het culinaire erfgoed en
werken volgens ambachtelijke berei-
dingswijzen. Ze gebruiken in hun keu-
kens alleen ‘natuurlijke’ ingrediënten en
zijn wars van kant-en-klaarproducten.
Dat er toch wel sprake is van enige toena-
dering, blijkt uit het feit dat industrie en
koks steeds vaker een vorm van samen-
werking aangaan. Een verbetering van
smaak en kwaliteit is het gevolg. 

Productontwikkeling

Twisten over smaak

De best verkochte kant-en-klaarmaal-
tijd in Nederland is de boerenkool-
stamppot van Albert Heijn. Volgens
Alice de Haan, categorymanager kant-
en-klaarmaaltijden van Albert Heijn,
wordt aan de smaak van de maaltijden
heel veel zorg besteed. “We zijn
gemiddeld dertig weken bezig met de
ontwikkeling van elk nieuw gerecht.
We werken met kok Joop Wijman, die

veel ervaring heeft met de traditionele
Nederlandse keuken. Het ontwikkelen
begint gewoon in onze eigen keuken
hier op kantoor. We maken daar wat
we zelf erg lekker vinden. Daarna is de
uitdaging om bij de opschaling van de
productie de smaak ook zo te houden.
Een schone taak voor de productont-
wikkelaar.”

Boerenkoolstamppot

Behoud van het culinaire
erfgoed of toch het
gemak van een exotische
kant-en-klaarmaaltijd?
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Verloedert onze eetcultuur met

de opkomst van kant-en-klaar-

producten? Waardeert de con-

sument nog wel een bijzonde-

re smaak of dreigt het gevaar

van smaakvervlakking? Top-

koks bekijken de ontwikkelin-

gen in de industrie met argus-

ogen, maar vergelijking en

oordeel lijken niet terecht.

Ank Louwes
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