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Ingrediënt & Product

“Het leven bestaat uit verbindingen”, 
benadrukte Frans van Leijden, begeleider 
van de deelnemende studenten. Onder 
het genot van ‘connected’ hapjes presen-
teerden 23 studenten food design, food 
marketing en food packaging hun con-
cept op 31 januari in Den Bosch aan het 
bedrijfsleven.

Sociale handeling
Naast sprekers als Bernard Lahousse, 
mede-eigenaar van Foodpairing.com, en 
Jeroen van Ooijen, eigenaar van foodbu-
reau Culiversum, stond foodtrendwat-
cher Marjan Ippel voor de kleine 400 
bezoekers van de dag. Zij maakte haar 
kijk op food connections duidelijk aan de 

hand van de nieuwste trends. “Eten is bij 
uitstek een sociale handeling. Alleen 
waren we dat heel lang vergeten. Geluk-
kig komt dat besef nu weer terug. Je ziet 
de laatste tijd veel sociale eetinitiatieven 
ontstaan. Neem bijvoorbeeld koks die de 
hele buurt uitnodigen om te komen eten, 
of die koken voor kinderdagverblijven. 
Eten is dé manier om culturele verschil-
len te overbruggen”, aldus Ippel.

Concept
Het thema van de dag was in veel con-
cepten terug te vinden. Verplicht was het 

echter niet, vertelde studiebegeleider 
Van Leijden: “Wij hebben de design- 
studenten zo veel mogelijk vrij gelaten. 
Natuurlijk wel met een knipoog naar het 
thema van de dag. De marketing-studen-
ten is gevraagd een product te herpositi-
oneren en de drie packaging-studenten 
hebben in opdracht van Bunzl een ver-
pakking ontwikkeld.”
Het doel van de dag was volgens Van Leij-
den om studenten in contact te brengen 
met de arbeidsmarkt. “En dat is gelukt. 
Ik heb veel enthousiaste bezoekers 
gesproken. Hierdoor krijgt de opleiding 
bekendheid.” 

Zoetzuur
Ook Ippel was enthousiast en noemde 
meteen enkele in haar ogen bijzondere 
concepten. “Prickle sprong er voor mij 
echt uit. Een simpele, maar strakke ver-
pakking, een goed verhaal en heel lek-
ker. Het kan zo het schap in”, zei ze over 
de groenten- en fruitsoorten ingelegd in 
zoetzuur. Bedenker Frederik Koenders, 
student food marketing, vertelde overtui-
gend hoe hij zoetzuur heeft geherpositio-
neerd. “Ik heb trends uit de gastronomie 
functioneel toegepast op een product 
voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Prickle kan als bijgerecht bij stamppot-
ten en wok, maar ook als extraatje over 
de pudding. Het geeft meer beleving aan 
een reguliere maaltijd door het gebruik 
van unieke smaakcombinaties.”

Drinkbare appeltaart, cola 

bonbons met QR-code en 

pompoen in zoetzuur. Met het 

thema ‘food connections’ 

lieten studenten tijdens de 

Food Design Experience op 

hogeschool HAS Den Bosch 

zien dat eten mensen verbindt. 

In de breedste zin van het 

woord.

Food Design Experience verbindt met eten
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Mikal Lefévre communiceert over hoe je gezond moet eten met het concept ‘Gezond maakt slim’.

Herpositionering van zoetzuur als 
bijgerecht via concept Prickle van 
Frederik Koenders.
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Koenders benadrukte het gezondheids-
aspect van zijn product.  
“Normaal gesproken wordt fruit ingelegd 
in suikerwater. Zoetzuur heeft een bedui-
dend lagere calorische waarde.”

Glühwein
In het concept Mrs Frost Hot Drinks ziet 
Ippel ook wel toekomst. “Hoewel het 
concept nog om een goede verpakking 
vraagt, heeft het zeker potentie. Dat nie-
mand hier eerder opgekomen is!” Het 

concept van design-studente Annemarie 
Otten omvat vijf alcoholische en drie 
non-alcoholische warme dranken. “Ik 
ben dol op de winter, maar heb een enor-
me hekel aan glühwein”, vertelde Otten. 
Ter variatie ontwikkelde zij onder andere 
drinkbare appeltaart. Wel benadrukte zij 
een designer te zijn en geen technologe. 
“Met verbeteringen aangebracht door 
een voedingsmiddelentechnoloog, kan 
mijn concept zo in productie worden 
genomen.”

Verpakkingsinnovatie
In opdracht van verpakkingsleverancier 
Bunzl ontwikkelde packaging-studente 
Nerissa Haak een magnetronverpakking 
voor ouderen. Eindresultaat was het con-
cept Prefere. Deze verpakkingsinnovatie 
omvat losse maaltijdcomponenten, 
onder andere aardappels, broccoli,  
wortels en vis, waarop een specifieke 
bereidingswijze kan worden toegepast.  
“Het zijn diepgetrokken bakjes van  
polypropyleen. Je kunt je eigen maaltijd 
samenstellen, waardoor je niet meer bent 
gebonden aan een voorverpakte kant- 
en-klaarmaaltijd waarbij iedere compo-
nent dezelfde bereidingswijze onder-
gaat”, aldus Haak.

Voorlichting
Naast voedingsmiddelen- en verpakkings-

concepten was er één designer met een 
voorlichtingsconcept. “Ik heb de schijf van 
vijf op een kindvriendelijke manier afge-
beeld”, vertelde Mikal Lefévre. Hij com-
municeert op een humoristische en begrij-
pelijke manier hoe je gezond moet eten. 
“Het Prinsentuin VMBO in Breda heeft 
inmiddels toegezegd het concept Gezond 
maakt slim toe te passen in de schoolkanti-
ne. Daar worden de platen opgehangen 
en gezonde broodjes, salades en tussen-
doortjes verkocht.”

Realistische concepten
Dat de ruimte tussen food design en de 
voedingsmiddelenindustrie kleiner 
wordt, hebben de studenten op de Food 

Design Experience bewezen. “Er is goed 
naar de trends gekeken, maar niemand 
heeft zijn of haar persoonlijkheid uit het 
oog verloren. Het resultaat zijn uitvoer-
bare en zeer persoonlijke concepten, in 
plaats van enkel marketingpraatjes”, 
aldus Ippel.  

Food Design Experience verbindt met eten

Eline Cox
E. Cox is studente Food Design aan hogeschool HAS  

Den Bosch

‘Eten is een sociale handeling;  
alleen waren we dat heel lang 
vergeten’

Het concept Prefere van de verpakkingsdesign- 
studenten omvat losse maaltijdcomponenten. 

‘Connected’ hapjes designed door DaLila Food waren volop te proeven.
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