
vmt | 3 september 2004 | nr 18/19 37

Food design is de mix van productontwikkeling, marketing en creativiteit. “Design geeft food

karakter dat de consument aanspreekt”, volgens food designers Katja Gruijters en Marielle Borde-

wijk-van der Krol. Volgens hen zou de voedingsmiddelenindustrie meer kunnen verkopen als ze er

meer gebruik van zou maken. Maar wat is nou eigenlijk food design?

Katja studeerde aan de Eindhovense
Design Academy, Marielle Industrieel
Ontwerpen aan de TU Delft. Honig won
in 2001 de prijs voor Goede Voeding met
Katja’s conceptidee van Honig’s World
Wide Wrap. Ze werken sinds het begin
van dit jaar samen onder de naam
FooDoo, Fooddesign en innovation. 
Wat ze als food designers doen loopt
uiteen. “Van het bedenken van een
nieuw exportconcept voor chocolade
tot de vormgeving van niet op
vlees lijkende vleesvervangers”. 

Conceptgedachte
Om uit te leggen wat hun
vak nu precies inhoudt,
tekent Marielle een drie-
hoek met aan elke punt een
rondje. In de rondjes staan de
woorden ‘product’, ‘verpakking’
en ‘communicatie op het pro-
duct’: de eet- en bereidingswijze.
In de driehoek staat het woord
‘centrale conceptgedachte’. Dat is het
karakter, de uitstraling van het te maken
product.
“Wat belangrijk is, is de weg waarlangs
een ontwerper tot een centrale concept-
gedachte komt. Daar gaat uitgebreid
consumenten- en trendonderzoek aan
vooraf. Vaak doen we eerst een beeldstu-
die.” In hun studio ligt een aanzienlijke
verzameling bladen en boeken, zoals de
Britse magazines Good Food en Wait
Rose en het Australische Food & Travel.
Verder gebruiken ze ook non-food life-

stylemagazines voor ideeën. “Hieruit
kunnen we visualiseren en daarvan
maken we ‘moodboards’.” Op deze
‘stemmingwijzers’ staan een aantal foto’s
of illustraties die eenzelfde sfeer ademen
en worden samengevat in een trefwoord.
Het moodboard geeft inspiratie en con-
crete ideeën om te gebruiken in toekom-
stige productontwikkeling, verpakkings-
design en het verhaal achter het product.
De sfeer wordt in een volgende fase door-
vertaald in productschetsen en mock-ups
waarbij de vormgeving steeds verder
gaat.
Ze halen ook inspiratie uit consumenten-
onderzoek en shopstudies. Bij shopstu-
dies gaan ze winkels af om producten te
bekijken. “We zijn net naar Londen

geweest en volgend jaar gaan we naar
Japan en New York om ideeën op te
doen.”
Alle inspiratie verwerken de food
designers in een conceptgedachte en die
vertalen ze naar het product in de vorm
van schetsen achter hun tekentafel waar-
bij zij alle sensorische componenten

zoals vorm, kleur, smaak, geur, gevoel
en klank samenbrengen tot een

samenhangend geheel. Het basis-
idee wordt samen met product-

ontwikkelaars verder geoptima-
liseerd en uitgewerkt tot een
technisch haalbaar product.

Meerwaarde
De meerwaarde? “De voe-
dingsindustrie maakt nu nog

te weinig gebruik van de kracht
van design. Kijk maar naar de

iMac van Apple. Productont-
wikkelaars kijken meer naar
wat wel en niet technisch

haalbaar is, wij kijken juist naar consu-
menten en trends. En pas dan naar het
product. Daardoor krijg je dus producten
die nog beter aansluiten bij zijn behoef-
ten en hem meer plezier geven. Zo’n pro-
duct moet zichzelf verkopen. Als je als
producent daartoe in staat bent, ga je
meer verkopen.”
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