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Vietnamees, Thai, Chinees en Japans. 
Deze keukens gaan we vaak terug zien in 
Europa en vooral in de fastservicesector. 
De Aziatische eeuw is gestart en daarbij 
de trend ‘new Asian’.                             
Kaisa Vermaire, health coach en thee-
expert, introduceerde op de Food Inspi-
ration Days in Eindhoven bubble tea, vrij-
wel onbekend onder het gezelschap, 
maar zeer populair in Azië. Bubble tea is 
een frisse milkshake bestaande uit cru-
shed ice, met daarin balletjes ge maakt 
van cassavemeel. Volgens Vermaire zijn 
de ‘bubbles’ een soort winegums, licht 
zoet van smaak. “Aziaten vinden het lek-
ker om tegelijkertijd iets te kauwen en te 
drinken”, vertelde Vermaire.   

Stop de verspilling
De trend ‘no waste’ heeft als hoofddoel-
stelling: stop de verspilling. Restaurants 
bedenken concepten om voedselverspil-
ling tegen te gaan. ‘Nose to tale’ is hier 
een voorbeeld van. Dit betekent dat een 
restaurant bijvoorbeeld een varken van 
neus tot staart bewerkt in gerechten. Dit 
concept wordt nog niet veel toegepast. 

De Japanse restaurantketen Sumo 
gebruikt een concept dat wel veel in 
gebruik is. Als je je bord niet leeg eet 
rekent Sumo een euro extra. Op die 
manier probeert de keten voedselverspil-
ling tegen te gaan. Ook in deze trend zijn 
de Aziaten vooruitstrevend.

Urban meet farmer
Het platteland weer terug brengen naar 
de stad, stadsmensen in contact laten 
komen met boer en teler. Dit heeft alles 
te maken met ‘urban farming’, een opko-
mende trend die onder andere kruiden-
tuinen in bedrijfsrestaurants wil ontwik-
kelen en diensten aan wil bieden die boe-
renproducten bezorgen in de stad. 
PlantLab speelt hierop in met een nieuwe 
technologie. Deze methode maakt het 
mogelijk om overal ter wereld te produ-
ceren, zoals in supermarkten, bedrijfsres-
taurants en zelfs in de woestijn.
                                                                                                                                                      
Flexibele prijzen
Prijzen aanpassen aan beschikbaarheid, 
weersverwachting en groepsgrootte zijn 
enkele voorbeelden van ‘new pricing’. 
Prijzen kunnen continu veranderen, is 
het idee achter deze trend. Daar hoort 
ook bij het betalen van je gerecht in 
gewicht, of je restauranttafel per tijdslot. 
Bij bijvoorbeeld Sumo betaal je een vast 
bedrag en krijg je twee uur de tijd om 
gerechten te bestellen en op te eten. 

Eten als leefstijl 
Steeds meer mensen zien hun eetstijl als 
hun leefstijl. De opkomende trend ‘food 
tribes’ houdt in dat mensen zich, net als 
bij muziekstijlen, om een bepaalde stijl, 
chef, restaurant of mentaliteit groeperen. 

Het aantal foodfestivals neemt toe, net 
als het aantal experimenten met voeding. 

Gefabriceerde ervaring of eenvoud?
Design, mode, muziek, technologie en 
andere disciplines gaan een steeds 
belangrijkere rol spelen in de voedings-
wereld, de zogenaamde ‘culi crossovers’. 
De trend vertaalt zich in verschillende 
verschijningsvormen van eten, 

verpakkingen en productiewijzen. 
Nick Twaalfhoven, eigenaar van Doperwt, 
haalt zijn inspiratie uit muziek en kunst: 
“Probeer eens vanuit iemand anders zijn 
referentiekader te denken.” Zo ontwik-
kelde de jonge fooddesigner een eetbare 
asbak geïnspireerd door artiest Serge 
Gainsbourg. De innovatiedrift leidt tot 
extreme uitingsvormen. Mogelijk gaat er 
een tegenreactie ontstaan van mensen 
die eenvoud verkiezen boven de gefabri-
ceerde ervaring.

De voedingsindustrie staat niet stil. Er is veel beweging op het 

gebied van eten en drinken. Invloeden vanuit Azië zijn niet weg 

te denken in Europa het komende decennium. Een kruidentuin 

in een bedrijfsrestaurant gaat ook niets vreemds meer zijn. Deze 

en andere trends staan in het Food Inspiration jaarboek 2012, 

dat werd gepresenteerd tijdens de Food Inspiration Days in 

Eindhoven. 

Food Inspiration Days 2011:

De eeuw van Azië
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Bubble tea is een frisse milk-
shake bestaande uit crushed ice, 
met daarin balletjes gemaakt 
van cassavemeel. 

Aziaten zijn in veel trends vooruitstrevend. 
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