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Originele ideeën voor foodconcepten

Food Design  
Experience

ren ‘Wein’ produceren. Het is een alcoho-
lisch streekproduct in de smaken peer, 
zwarte bes of rode druif, waarbij de laatste 
variant gelijkenis vertoont met rode wijn. 

Gans Lekker
De Duitse student Sascha Kleinen ontwik-
kelde ‘Gans Lekker’ – een woordgrapje –, 
broodbeleg van op luchthavens geschoten 
ganzen. Het duurzame concept omvat de 
producten ganzenham en ganzenleverpa-
té, bijzondere producten voor een relatief 
lage kostprijs.
Marleen Rijke presenteerde Pitz, geheel 
allergenenvrije pindakaas en satésaus op 
basis van zonnebloempitten. EEFs Bollen 
zijn een variant op de oliebollen in de 
smaken zoet, hartig en een combinatie 
van beide. Kleiner dan de gebruikelijke 
oliebol, vormen ze volgens bedenker Eefke 
van Pelt als seizoenartikel een smaakvolle 
aanvulling op het bestaande assortiment. 

Verpakkingsontwerpen
De studenten Food Packaging bogen zich 
in opdracht van Bio Romeo en de bedrij-
ven Bunzl en Bakkersland over nieuwe 
verpakkingen voor streek- respectievelijk 
gebakproducten. Ook hier bleken de stu-
denten creatief. De verschillende concep-
ten voor de gebaksverpakking leggen elk 
een ander accent. Kiest de een voor 
gebruiksgemak door een eenvoudig te 
openen en hersluiten verpakking, de 
andere legt de nadruk op een feestelijke of 

FoodManShip was het thema waar het bij 
de Food Design Experience 2013 om 
draaide. Een thema dat onlosmakelijk met 
de opleiding Food Design & Innovation is 
verbonden, zo betoogden Harry van Delft 
en Antien Zuidberg, beiden werkzaam aan 
HAS Hogeschool. Maar wat is FoodMan-
Ship? Het woord als zodanig bestaat 
immers niet. “FoodManShip is het geheim 

achter elke geslaagde foodinnovatie. Het 
recept is een mix van ondernemerschap, 
creativiteit en kennis van food. En dat zijn 
nu juist de eigenschappen waarover een 
afgestudeerde moet beschikken. De X-fac-
tor voor succes in de foodwereld”, beant-
woordden de HAS-docenten de opgewor-
pen vraag. 

Anders genieten van eten
De studenten die hun werk toonden, wer-
den gedreven door smaak, maatschappe-
lijke betrokkenheid en gezondheid. De 
food designers toonden concepten voor 
onder meer de horeca en catering, maar 
ook voor specifieke doelgroepen als kin-
deren en alleenstaande mannen. Daarbij 
werden ideeën uitgewerkt om op een 
andere, vernieuwende manier van eten en 
drinken te genieten.
Verduurzaming was een terugkomend 
thema. Een voorbeeld was het concept 
‘Dag restjes!’, dat recepten aanreikt om 
van de restjes van maaltijden met toevoe-
ging van enkele ingrediënten opnieuw een 
gerecht te bereiden. 

Wein van wei
Andere food designers ontwikkelden als 
onderdeel van hun concept een nieuw 
product. Ook daarbij was verduurzaming 
regelmatig een thema. Zo bedacht Yan-
nick Stolwerk ‘Wein’, waarmee hij (vooral 
kleine) kaasboeren de methode aanreikt 
om van het bijproduct wei een nieuw pro-
duct te maken. Door toevoeging van loka-
le vruchten, suiker en gist kunnen de boe-

Has Hogeschool stond begin februari in het teken van de Food 
Design experience. studenten lichtten hun innovatieve concep-
ten toe aan de vele belangstellenden. Food Design, Creative 
Food Marketing en Food Packaging waren de drie categorieën 
waarin de ruim 40 originele ideeën werden getoond.

‘ Ondernemerschap,  
creativiteit en  
foodkennis: X-factor  
voor succes’
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optimale presentatie of kiest voor onder-
scheidend vermogen door een achthoeki-
ge vorm.

Kansrijk in Nederland?
De gepresenteerde marketingconcepten 
waren van uiteenlopende aard. Twee stu-
denten bogen zich over de kansen van een 
buitenlands concept op de Nederlandse 
markt. Zo bekeek Bart van Kessel de haal-
baarheid van rode wijn die gekoeld wordt 
gedronken. Michiel Schoonderwoerd 
onderzocht de mogelijkheden voor Fritz 
Kola, een onder Duitse jongeren in de ste-
den Hamburg en Berlijn bijzonder popu-
lair cola-merk. De frisdrank dankt de 
populariteit vooral aan de merkuitstraling, 
bereikt via gerichte communicatie. Ook 
haalbaar in Nederland, zo concludeerde 
de student.

Pop-Up
Geheel anders van aard was Pop-Up 
Streekwinkel van Marilou Verhoeven. Zij 
paste het pop up-concept – winkels die 
zich tijdelijk vestigen in (bestaande) pan-
den – toe op streekproducten. Een goede 
methode om (vaste) klanten te krijgen en 
nadat de fysieke winkel is verdwenen, de 
verkoop voort te zetten via een webwin-
kel.

• Carina Grijspaardt-Vink •

samen genieten van eten en drinken met het     

Compleat-concept.

origineel en duurzaam foodconcept van gans:     

gans Lekker.

gekoelde wijn is populair in Zuid-europa. ook iets 

voor nederland?

Bezoekers van de Food Design experience kregen 

bij binnenkomst een ‘koukleumpje’ of ander product 

uit de ‘voedingsapotheek’. 

een variant op de klassieke oliebol: eeFs hartige en 

zoete bollen.

slaat het Duitse cola-merk Fritz ook aan bij de 

nederlandse jongeren?

nieuwe gebaksverpakkingen zijn eenvoudig te    

openen en zorgen voor een goede presentatie.

Wein van wei: een alcoholisch streekproduct maar 

geen wijn.


