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marketiNg & CoNsumeNt

Trendwatcher Adjiedj Bakas 
duikt in de wereld van food

“Ik ben veel mensen tegengekomen die met 

hart en ziel werken aan innovatieve projec-

ten”, antwoordt trendwatcher Adjiedj Bakas 

op de vraag wat hem is opgevallen in de 

wereld van food. “Ik zoek natuurlijk wel de 

vernieuwers op, die voorop lopen met ont-

wikkelingen.” Een van de trends die Bakas 

opmerkte was de medicalisering van food. 

Verschillende onderzoeken tonen de posi-

tieve effecten van diverse producten op de 

gezondheid van de mens. “In het Oosten 

van Duitsland komt minder kanker voor 

dan in het Westen. Dat komt omdat ze in 

het Oosten meer kool eten dan elders. In 

India krijgen mensen minder vaak alzhei-

mer vanwege een stofje in de curry. Een 

component in de champignons verlaagt 

mogelijk de kans op borstkanker. De Uni-

versiteit van Utrecht voert in opdracht van 

vier jaar geleden verdiepte 
trendwatcher adjiedj bakas 
zich in de wereld van de zorg 
en kwam tot de conclusie dat 
beter eten tot lagere zorgkos-
ten leidt. twee jaar later dook 
hij daarom in de wereld van 
food. Dat leverde het boek  
The Future of Food op. 

worden toegepast. “Want als we mensen 

in een flat kunnen opsluiten, dan kunnen 

we dat ook met dieren, maar de boeren 

moeten het wel een andere naam geven. 

Megastal heeft geen goede naam. Ook 

moeten de stallen niet door het land ver-

spreid staan, maar in plaatsen vlak bij 

havens zodat er niet zo veel met de dieren 

gesleept hoeft te worden.” 

Insecten
“Hybridevlees wordt heel groot”, voorspelt 

Bakas. Hij verwacht dat we een paar 

dagen vlees, een paar dagen vegetarisch 

en een paar dagen hybride vlees zullen 

eten. “En het hybride vlees hoeft niet per 

se gemengd te zijn met soja, gemalen 

insecten zijn ook mogelijk.” Bakas is 

sowieso een voorstander van het eten van 

insecten. “Ze zijn niet aaibaar. Dan heb je 

niet zo’n last van dierenactivisten.” 

Dicht bij de boer blijft een trend, maar 

“daar voed je geen negen miljard mensen 

mee”.  De trends van industrieel en 

ambachtelijk zullen naast elkaar blijven 

bestaan. “De groep mensen die alleen eten 

van dichtbij consumeert, groeit, maar zal 

een kleine groep blijven.” Om deze groep 

tegemoet te komen, zal in de supermarkt 

steeds meer vers te krijgen zijn. “Dit heeft 

als nadeel dat er steeds meer afval ontstaat, 

maar daar zijn ook weer creatieve oplos-

singen voor te bedenken.”     

de champignonproducenten onderzoek 

uit”, somt Bakas op. Hij roemt Newtricious 

die een ei hebben ontwikkeld die ouder-

domsblindheid tegengaat. Ze zijn bezig met 

een ei dat een teveel aan suikers afbreekt. 

“Als we zo’n ei eten, worden we niet meer 

dik.” Volgens Bakas zullen we minder last 

hebben van obesitas als we alles toepassen 

wat de wetenschap ontwikkelt. 

Stadslandbouw
Een andere trend die Bakas waarnam was 

dat eten steeds meer in de stad wordt ver-

bouwd, met uitzondering van graan. “Het 

gaat vooral om groente. Ik heb de eerste 

keukens gezien die een groentekas hebben 

met ledlampjes om groente in de keuken 

te verbouwen.” Bakas is voorstander van 

megastallen als de nieuwste technologieën 

‘Hybride vlees met 
gemalen insecten is 
ook mogelijk’

• DioNNe irviNg •

the Future of Food is vanaf 25 oktober verkrijgbaar 

via www.bakas.nl en in de boekhandel. 
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