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Marketing & Consument

Slow Food Nederland organiseerde begin 
mei de tweede Nederlandse Terra Madre 
op Landgoed de Haere bij Deventer. Meer 
dan 80 producenten uit heel Nederland 
presenteerden hun slowfoodproducten, 
van kaas tot geitenvlees, aan het publiek. 
Gedurende de twee dagen bezochten 
ongeveer 2.300 mensen het festival. Spe
ciale gast op de Terra Madre was Carlo 
Petrini, oprichter van Slow Food Interna
tional. Van dichtbij, veel smaak en duur
zaam zijn de trends die op het festival te 
ontdekken waren. Ook lag er nadruk op 
samenwerkingsverbanden tussen leve
ranciers en gebruikers. Groothandel van 
lokale producten Willem & Drees zocht 
naar leveranciers in Overijssel.

Chocoladebloedworst 
Topkok Nel Schellekens van restaurant 
de Gulle Waard in Winterswijk werkt 
samen met Ekoboerderij ’t Helder om 
nieuwe producten te maken van biolo
gisch varkensvlees. De boeren hebben 

het ras zelf ontwikkeld. Daar zijn ze acht 
jaar mee bezig geweest. “De varkens 
lopen veel buiten, waardoor ze veel spek 
hebben. Het spek heeft een bijzondere 
smaak. We gebruiken ook de kop”, legt 
Schellekens uit. Schellekens, een Vlaam
se van oorsprong, ontwikkelde een cho
coladebloedworst met het bloed van deze 
varkens. “Het ruikt naar chocolade en 
smaakt naar bloedworst”, vertelt ze 
enthousiast. Via het merk GiesZ (Geduld 
is een schone Zaak) maakt ze diverse 
lokale producten makkelijker toeganke
lijk voor iedereen. 

Presidia
Bij een aantal kramen was geitenvlees te 
proeven. Dit product heeft het moeilijk in 
Nederland, vertelden de producenten. 
Geitenkaas is het hoofdproduct, maar ze 
benadrukken dat het vlees ook erg lekker 
is. “Net zoals er verschil is in smaak tus
sen een koe en een kalf, is dat er ook bij 
geiten.” Naast de geiten konden de 

bezoekers ook proeven van schapen; om 
preciezer te zijn, van het lamsvlees van 
het Kempisch Heideschaap. 
Dit schaap behoort tot een van de zes 
Nederlandse Presidia. Een Presidium 
bestaat uit een of meerdere lokale produ
centen van een authentiek streek
product, dat door Slow Food is aange
merkt als cultureel erfgoed en drager van 
bio diversiteit. Het product moet nog op 

authentieke wijze worden gemaakt en de 
betrokken producenten zijn gebonden 
aan strenge eisen. Nederland telt inmid
dels zes Presidia. Naast het Kempisch 
Heideschaap zijn dat Boeren Goudse 
Oplegkaas, Texelse Schapenkaas, Oos
terscheldekreeft, Chaamse Pel en het 
Drents Heideschaap.

Vergeten rassen
Een nieuwe toevoeging aan de Ark van de 
Smaak is Sint Jans Rogge. In de Ark van 
de Smaak worden vergeten producten en 
grondstoffen opgenomen om de bio
diversiteit te handhaven. Sint Jans Rogge 
is een graan met een hoog eiwitgehalte. 
De zaden waren alleen nog aanwezig in 
de genenbank in Wageningen. 
Sándor Schiferli, voorzitter van de Natio
nale Ark Commissie, legt uit: “Granen 
zijn veredeld om hogere opbrengsten te 
verkrijgen, maar dit is ten koste gegaan 
van de smaak en voedingswaarde.” Het 
oude ras, Sint Jans Rogge, wordt zeker 
twee meter hoog en heeft langere wor
tels. Het graan wordt gebruikt in pasta’s, 
brood en is bruikbaar voor bier.

Geitenvlees, schapenvlees van Kempense Heideschapen, vleeswaren van de Feijterhof: allemaal 

waren ze te proeven op het slowfoodfestival dat dit jaar in Overijssel, op landgoed De Haere in 

Olst, op bezoek was. 

Smaak speelt de hoofdrol

‘De veredeling van granen ging 
ten koste van de smaak’

Dionne Irving
Meer dan 80 producenten toonden hun producten op het slowfoodfestival op landgoed de 
Haere bij Deventer.
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