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HAS Food Experience toont innovatieve concepten

Meer dan 500 mensen bezochten de bijna 
40 exposerende studenten van de Food 
Experience in Den Bosch. Zij konden ook 
hun stem uitbrengen op het meest innova-
tieve concept. Daarnaast kende de vakjury, 
waarvan VMT samen met Management 
Media en Food Inspiration deel uitmaakte, 
de FoodManShip awards toe.

Bonen en peulvruchten  
BOON was de winnaar van de FoodMan-
Ship Award 2014 voor food design, met 25 

concepten veruit de grootste categorie. Stu-
dent Michael Luesink ontwikkelde met 
BOON een alternatief voor aardappelen, 
pasta en rijst op basis van bonen en peul-
vruchten. De producten zijn gestoofd in 
verschillende umamibouillons, zoals harti-
ge kippenbouillon of gerookte spekbouil-
lon, en verpakt in een doorzichtige stazak. 
Luesink wil hiermee laten zien wat er met 
de steeds minder populair wordende bonen 
en peulvruchten allemaal mogelijk is. Om 
ideeën aan te reiken, had hij een smaakvolle 

bruinebonenstamppot en een witte bolog-
naise, waarin de pasta plaatsgemaakt had 
voor bonen, klaarstaan om te proeven.

Geen lucht verpakken
Winnaar in de categorie Food Packaging 
was het concept Deligro van de online 
bestelservice van Daan van Vught, een 
andere manier van boodschappen doen dan 
via de retail. Het concept richt zich in eerste 
instantie op studenten en daarom is het uit-
gangspunt een kwalitatief goed product, 
waarbij het merk er niet toe doet. Bestelde 
rijst, pasta, jam of elk ander product wordt 
in een standaard kartonnen doosje of gla-
zen potje geleverd, zonder bedrukking met 
alleen een etiket. Opvallen in het schap is 
immers bij online verkoop niet nodig en dit 
bespaart kosten. De verpakking is geheel 
gevuld zodat er geen lucht wordt verpakt en 

Food Experience toonde op 4 februari bij HAS Hogeschool de 
innovatieve food design-, verpakkings- en marketingconcepten 
van de examenkandidaten. Kinderen groenten leren eten en 
alcoholische dranken vormden dit jaar voor meerdere studenten 
een bron van inspiratie binnen een verscheidenheid aan inno-
vatieve concepten. 

Groenten en 
drankjes inspireren
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1. Het concept Deligro: online besteld en verpakt 

zonder lucht. 2. Jolie! is een licht alcoholisch 

drankje met bubbeltje op basis van probiotisch 

waterkefir. 3. BOON als alternatief voor rijst, pas-

ta en aardappelen. 4. Groenten ‘Vooropbrood’, 

plakken broodbeleg van rode biet/rode ui of wor-

tel/prei. 5. Kim’s Rough&Raw, gerookte whiskey 

voor de vrouw met een combinatiesmaakje van 

cacao en rode peper. 6. KOOKbier om mee te 

koken én om te drinken.  7. Koelverse babyvoeding Pienter. 8. Miss 

Friday is een ready to serve-mixdrank van granaatappel met limoen en 

munt. 9. Gastrobitters, aromatische bitters in drie smaken voor cocktails. 

10. Online besteld en verpakt zonder lucht.  11. Kinderen versieren 

hun avondeten met Tovergroenten..

het streven is om dit ook met de omdoos  
te bereiken. Gebruik wordt gemaakt van 
private label-producenten en bestaande  
distributeurs.

Kookhulp voor PDS
Het concept van de food marketeer Jeanine 
de Groen werd eveneens bekroond. Zij ont-
wikkelde een gebruiksvriendelijke website 
met recepten die als kookhulp dient voor 
mensen met het prikkelbare darm syn-
droom (PDS). Ingegeven kan worden welke 
voedingsmiddelen men niet kan eten en 
vervolgens rollen er recepten uit die deze 
componenten niet bevatten.

Bier om mee te koken
De publieksprijs was voor een food desig-
ner en wel voor Janneke Pieters. Zij ontwik-
kelde KOOKbier, een reeks bieren om mee 

te koken. Aan een WOK-, STOOF- en 
BBQ-bier zijn speci�eke kruiden toege-
voegd tijdens het brouwen. Het bier gaat in 
de pan als onderdeel van een gerecht dat 
niet kan mislukken. Doelgroep is dan ook 
de werkende man die eenvoudig wil koken. 
Tijdens het koken kan hij ook een slokje 
nemen, want het bier is ook heerlijk om te 
drinken, zo verzekerde Pieters.

Kinderen groenten leren eten
Een nominatie was er nog voor Pienter, 
koelverse babyvoeding geconserveerd via 
pascallisatie. Student Dries Habraken toon-
de producten voor baby’s van 6, 8, 10 en 12 
maanden waarbij de groenten van gepu-
reerd opliepen naar steeds grotere stukjes. 
“Zo wordt geleerd steeds meer groente te 
eten in de gewone vorm. Een opstapje naar 
normaal eten”, aldus Habraken.

Naast Pienter waren er meer concepten die 
kinderen moeten aanzetten tot het (leren) 
eten van groenten. Caro’s Ukkepukkies zijn 
kleine snoepstengels waar groenten in zijn 
verwerkt. Tovergroenten zijn tubes met 
gepureerde groenten als wortel, rode biet 
en spinazie, waarmee kinderen hun avond-
eten kunnen versieren. Groentevriendjes 
leert kinderen zelf groente verbouwen. En 
voor meer contacten in de buurt was er 
Stoepgroenten: plantenbakken met groen-
ten voor op de stoep. 
Nog meer inspiratie dan uit groenten, put-
ten de studenten uit alcoholische dranken. 
De foto’s tonen zowel food design-, marke-
ting- als verpakkingsconcepten op basis 
van dranken.

• Carina Grijspaardt-Vink •
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De expositie van de examenkandidaten 

van HAS Hogeschool inspireerde de 

bezoekers van de Food Experience. 
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