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Marketing & Consument

Streekproducten lijken voet aan de grond te krijgen. Op verschillende food festivals waren 

streekproducenten nadrukkelijk aanwezig. Zowel bij de Food Professional Day, het Real Food 

Festival als de Food Inspiration Day bestond de geserveerde lunch uit regionale producten. Na 

het succes van GIJS zoeken meer streekproducenten naar een commerciële doorbraak. Vooral de 

foodservice haakt hierop in. 

Food Festivals omarmen chef-koks en streekproducten

Eten van dichtbij is populair
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Streekproducten zijn populair.
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Kratjes met appels, kaasjes uit de regio, 
oerbrood, aardbeien, een gebakken 
Kempener eitje, biologisch appelsap van 
’t Groenewoud; slechts een greep uit de 
producten te proeven op de verschillende 
festivals. Het begon een paar jaar gele-
den allemaal met GIJS. Deze merknaam 
staat voor een lijn streekproducten uit 
de regio Brabant met boerderijyoghurt, 
pastinaakchips en slagersrookworst. De 
producten zijn verkrijgbaar in super-
marktketen Plus. Op het Real Food 
Festival had het GIJS-collectief veruit 
de grootste kraam op de boerenmarkt 
in de Brabanthallen en trok de meeste 
aandacht, mede door de vijf meter lange 
bavarois gemaakt van GIJS-producten. 
Naast dit succesvolle concept vinden 
streekproducten hun weg in de out-of-
homemarkt.

Regio is hot
Op de verschillende festivals waren diver-
se initiatieven te horen en te proeven.
De restaurantketen La Place van het 
warenhuis V&D, probeert in elke La Pla-
ce-vestiging tien regionale producten te 
gebruiken. “We werken met kleine pro-
ducenten waar de eigenaar nog zelf aan 
het roer staat”, vertelde directeur Paul 
Bringmann tijdens het Real Food Festi-
val. “Regionale producten en gerechten 
worden steeds belangrijker voor ons.” 
La Place ontvangt jaarlijks 35 miljoen 
bezoekers. De directeur claimt dat geen 
enkel recept bij de restaurantketen meer 
dan vijf ingrediënten bevat. Ook klanten 
waar het bedrijf voor catert zoals het 
muziekfestival Lowlands, eisen onder 
andere afbreekbare verpakkingen en het 
gebruik van biologische eieren. 
Kok Johan Verbon van bedrijfscateraar 
Sodexo kondigde op de Food Professio-
nal Day aan dat het bedrijf streekproduc-
ten gaat ‘adopteren’. Streekproducenten 
moeten grootschalig kunnen produceren 
en heel Sodexo kunnen bevoorraden. 
Per dag voedt Sodexo 700.000 monden. 
De cateraar werkt bijvoorbeeld samen 
met kalfsvleesleverancier Ecofields. Ter 
plaatse was een kalfsvleeshapje te proe-
ven waarbij de kok het stukje vlees had 
gekookt in een bouillon van eekhoorn-
tjesbrood. Dit samen met het natuurlijke 
hogere natriumgehalte van het kalfvlees 
maakte dat de kok geen zout meer hoef-
de toe te voegen aan het vlees. 
Op de Food Inspiration Day proefden 
de aanwezigen van verschillende hapjes 
gemaakt door producenten uit de omge-
ving van Eindhoven. Het samenwerkings-

verband Regio Eindhoven, dat bestaat uit 
22 gemeenten, riep oktober uit tot Food 
Inspiration Month. Tijdens deze maand 
vroegen ze aandacht voor regionale pro-
ducenten en lanceerden het boek ‘Eten 
van Vlakbij’. 
Groothandels zoals Sligro en DeliXL heb-
ben hun assortiment uitgebreid met her-
kenbare streekproducten. 

Risico’s van te klein
GIJS is een succesvoorbeeld, net als 
varkensvleesproducent De Hoeve, maar 
deze twee producenten zijn nog uitzon-
deringen. Er is een gat tussen ambachte-
lijk & kleinschalig en groot & industrieel, 
legt Jan Willem van de Schans van het LEI 
uit op de Food Professional Day in Ede. 
Op het Real Food Festival discussieerden 
telers en boeren met de retail. “Een stuk 
of tien initiatieven als GIJS zou real food 
veel goeds doen”, betoogt Paul Hutten 
van Hutten Catering.
GIJS krijgt ruimte in de supermarkt, maar 
dat geldt lang niet voor alle producten. 
Volgens Marc Jansen van het CBL moeten 
streekproducenten lekkere producten 
tegen een redelijke prijs kunnen leveren 
met leverzekerheid. Maar andersom kan 
ook. De ontwikkelaar van de Kanzi appel 
kreeg geen ruimte in de retail. Hij liet 
consumenten op beurzen proeven van 
zijn product waarna zij in de supermark-
ten vroegen naar de Kanzi appel, met als 
resultaat een plekje in de schappen.
Een andere manier waarop streekpro-
ducenten meer waarde voor hun pro-

duct kunnen creëren, kan via de trend 
gezondheid. Tijdens een workshop van 
Syntens op het Real Food Festival konden 
streekproducenten leren welke claim 
producenten van uiteenlopende produc-
ten voeren buiten de gezondheidsclaim 

die veel wetenschappelijke onderbou-
wing vergt. De reacties van de nuchtere 
deelnemers aan de workshop waren 
onwennig.

Gastronomie wordt zichtbaar
Koks zijn van oudsher al fan en grootge-
bruikers van streekproducten. Topchefs 
zijn steeds meer trendwatchers. Ze lopen 

Food Festivals omarmen chef-koks en streekproducten

Eten van dichtbij is populair – Food Professional Day, onderdeel 
van het Food4you Festival, Wage-
ningen en omgeving.

– Real Food Festival, onderdeel 
van de Week van de Smaak, Den 
Bosch.

– Food Inspiration Day, tijdens de 
Dutch Design Week, Eindhoven.

Festivals

 ‘Smaak en emotie horen bij 
elkaar’
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Chocolatier Dominique Persoone liet de aanwezigen verschillende bonbons proeven.
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serveerd via hoge druk technologie en 
zijn daarom 24 uur buiten de koelkast 
houdbaar. De maaltijden zijn verpakt in 
pouches. Deze zijn gezamenlijk verpakt 
in een doos die door de brievenbus past. 
Na ontvangst zijn de maaltijden nog vier 
dagen houdbaar in de koelkast.  
Kraak-Vers is het merk waaronder vlees-
producent Zwanenberg onder andere 
carpaccio op de markt brengt voor de 
foodservicemarkt. De hoge druk schakelt 
de micro-organismen uit en tegelijkertijd 
blijft de structuur en de smaak van rauwe 
ossenhaas behouden. Onder het eigen 
merk brengt Zwanenberg filet americain 
behandeld met HPP op de markt.  
Volsmaakt is een initiatief van vijf Neder-
landse zacht fruittelers. Samen met het 
Wageningse innovatiebedrijf TOP ont-
wikkelen ze een lijn HPP-geconserveerde 
versfruitproducten in een knijpverpak-
king. Aardbeien van Jan Robben, frambo-
zen van Raspberry Maxx, blauwe bessen 
van B-Berry, kersen van Theo Vernooy 
en bramen van Berry Brothers zijn de vijf 
smaken die in ontwikkeling zijn.

Unilever pakte uit met een theesomme-
lier, Campina Friesland Fresh serveerde 
’s ochtends Latte Macchiato in een beu-
gelflesje met een rietje en in het atelier 
smoothies met de smaken sinaasappel-
salie, groene appel-toffee en framboos-
peer.
Foodpairing (zie ook VMT 12, 2010) was 
alom aanwezig op de Inspiration Day. 
De bonbons met grassmaak of peper, de 
warme vegawrap met noten van sandwich-
producent Sanday’s zijn allemaal tot stand 
gekomen via de combinatie van smaken. 
Bernard Lahousse, de motor achter food-
pairing, legde uit dat door ingrediënten te 
combineren die overeenkomstige smaak-
stoffen bevatten, goed bij elkaar passen; 
zoals chocolade en gras.

Hoge druk geaccepteerd
De hoge druk techniek lijkt dwars door 
alle markten een weg te vinden. Kook-
land is daar een voorbeeld van, net als de 
carpaccio van Zwanenberg en Volsmaakt 
Knijpfruit.
Kookland heeft hoge druk voor de 
consument beschikbaar gemaakt via 
kookland.nl. Consumenten kunnen via 
de website een driegangenmenu bestel-
len die de volgende dag via de post wordt 
afgeleverd. De maaltijden zijn gecon-

vooruit op de voedingsmiddelenindustrie 
en foodservice. Op elk festival werd live 
gekookt, er was tenminste 1 kok aanwe-
zig. Op de Food Professional Day kookte 
Johan Verbon, chef-kok van het Restau-
rant van de Toekomst en chef-kok Erik 
van Veluwen. De Food Inspiration Day 
pakte helemaal uit met gastronomische 
hapjes. Bijna bij alle lezingen konden 
de aanwezigen proeven van bijpassende 
hapjes. Schrijver Ronald Giphart vertelde 
over zijn avonturen in de keukens van 
sterrenkoks Jonnie Boer van De Librije 
en Sergio Herman van Oud Sluijs. Deze 
koks zijn ook al ontdekt door de retail en 
foodservice.  
Jonnie Boer had al producten bij de Bij-
enkorf. Sinds kort werkt Sergio Herman 
samen met de Belgische supermarkt-
keten Delhaize. Herman heeft voor 
de warenhuisketen twee gerechten in 
eenpersoonsporties ontwikkeld: gelakt 
buikspek met linzen en mousseline van 
vergeten groenten en tagliolini met 
rivierkreeftjes, garnalenjus, aubergines 
en tomaten.
Ook supermarkt Super de Boer introdu-
ceerde onlangs een aantal producten 
ontwikkeld door topkok Marco Polder-
vaart voor het Superieurassortiment.
Op de Food Inspiration Day lanceerde 
Unilever Food Solutions drie basissau-
zen ontwikkeld samen met sterrenchefs 
Onno Kokmeijer en Peter Goossens.

Smaakbeleving
Beleving is het toverwoord van nu. Smaak 
en emotie horen bij elkaar, betoogde de 
populaire Belgische chocolatier Domi-
nique Persoone op de Food Inspiration 
Day. De bonbonmaker voegde tijdens 

zijn presentatie daad bij woord en liet de 
aanwezigen proeven van bonbons waar-
bij geur, beeld en geluid werden ingezet 
om de smaakbeleving zo optimaal moge-
lijk te maken. Op hetzelfde festival pre-
senteerden fabrikanten en leveranciers in 
de voedingsmiddelenindustrie zich in de 
zogeheten smaakateliers. De organisatie 
had hen uitgedaagd om te laten zien wie 
en wat ze zouden willen zijn in de toe-
komst. Dionne Irving

‘Regionale producten worden 
steeds belangrijker voor ons’
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Groentemeisjes deelden boekjes uit over streekproducten uit de regio Eindhoven.
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