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Marketing & Consument

De Food Professional Day was onderdeel 
van kennisfestival Food4You in het Cine-
Mec in Ede. ‘Good food, better mood’ 
was het thema van de vijfde editie van  
het evenement, georganiseerd door 
Wage ningen UR en Rijn IJssel Vakschool 
Wageningen.

Kweekvis
Tijdens de opening door Raoul Bino, 
algemeen directeur Agrotechnology & 
Food Sciences Group van Wageningen 
UR, werd meteen duidelijk dat duur-
zaamheid en innovatie hoog op de culi-
naire agenda staan. Wouter Abbink licht-
te dit toe aan de hand van de vissoort yel-
lowtail kingfish. De projectleider bij 
Imares, een onderzoeksinstituut van de 
WUR voor marien ecologisch onderzoek, 
vertelde: “Deze op Nederlandse bodem 
gekweekte vis heeft een optimale 
groeisnelheid en vereist geen hormoon-

behandeling.” Diverse bereidingen van 
de kweekvis namen de bezoekers mee op 
een culinaire vlucht. Tartaar, gerookt en 
zelfs vacuüm gegaard. Chef-kok Leendert 
Scholtus van vijfsterren Hotel Gastrono-
mique De Echoput: “Yellowtail kingfish 
heeft een vlezige structuur en veel 
smaak. Dit is het biefstuk onder de vis”, 
benadrukte de chef. De kweekvis is vanaf 
2012 beschikbaar.

Wetenschap
Hoe keukenervaring en wetenschap 
samengaan, lieten tweesterrenchef Onno 
Kokmeijer van Ciel Bleu en Jeroen Knol, 
food & biobased research WUR, zien. De 
samenwerking resulteerde in een gepas-
caliseerde oester, een oester die onder 
hoge druk heeft gestaan en daardoor 
gemakkelijk te openen en te eten is. Ook 
werd een ‘hartige’ tom ka kai suikerspin 
gemaakt, waarbij de zoetkracht van de 
suiker werd gemaskeerd door de stof lac-
tisole, een extract uit gebrande koffiebo-
nen. Om in de sfeer te komen kregen de 
bezoekers een ballon met de geur van de 
suikerspin. 

Beleving
De wetenschap achter gerechten is 
belangrijk, maar de beleving mag daarbij 
niet worden vergeten. Dat werd duidelijk 
tijdens de presentatie van SVH meester-
kok Edwin van Gent en Pascal van Loon, 
beide culinair adviseur bij Unilever Food 
Solutions. In samenwerking met senior 
onderzoeker René de Wijk van WUR wer-
den diverse bereidingswijzen getoond 
waarbij beleving essentieel was. 
“Geur heeft invloed op mondgevoel en 

smaak. Je kunt magere melk dik en romig 
laten smaken of de zoetkracht van een 
product versterken met geurstoffen”, zei 
De Wijk. Daarop kregen bezoekers van de 
inspirerende dag een gerechtje te proe-
ven met een lichte smaak van mandarijn, 
terwijl in de zaal een sterke mandarijn-
geur werd verspreid. Het gerechtje kreeg 
hierdoor een enorme smaakimpuls. 

Visueel
Niet alleen geur en smaak zijn volgens de 
culinair adviseurs van belang. Om de eet-
beleving te versterken presenteerden zij 
een oester op digitaal servies. “Zintuigen 
beïnvloeden elkaar. Mensen zeggen 
vaak: het oog wil ook wat, maar dat is 
echt zo”, aldus Van Gent. 
Een bordje zeekraal in het zand op een 
iPad met daarop een echte oester, gaf 
een dubbelzinnige eetbeleving. Ter 
afsluiting presenteerde het trio een 
3D-dessert. Door op een placemat 
3D-servies af te beelden met daarop  
échte gerechtjes, was met een 3D-bril  
de werkelijkheid nauwelijks te onder-
scheiden.

Wetenschappers uit de voedingsmiddelenindustrie werden 

tijdens de Food Professional Day samengebracht met 

sterrenchefs om kennis te delen. Met de centrale dag vraag ‘Hoe 

maak je eten lekker en gezond?’ lieten diverse professionals hun 

innovatieve ideeën en creativiteit de vrije loop.

Food Professional Day 2011:

Combinatie van weten-
schap & culinaire kennis

‘Zintuigen beïnvloeden elkaar’

Eline Cox

Onder leiding van chef-kok Bastiaan Doesburg 
van restaurant Fifteen en Arnold van Huis, 
hoogleraar Tropische Entomologie aan de WUR, 
werd tijdens een workshop de noodzaak van 
insecten benadrukt. “Insecten zijn de sleutel tot 
voedselzekerheid. Om te beginnen kunnen we 
het graan uit de veevoederindustrie vervangen 
door insecten. Het bespaarde graan kan dan 
worden verwerkt in de levensmiddelenindus-
trie”, aldus Van Huis. 
Om te laten zien dat insecten ook voor menselij-
ke consumptie geschikt zijn, presenteerden leer-
lingen van de Rijn IJssel Vakschool meelwormra-
violi, sprinkhaantaart en buffalowormworst.

Insecten

Ter afsluiting van Food Professional Day werd een 
3D-dessert gepresenteerd. 
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