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Koken met 
Chef Watson

“Nederland moet, zowel binnen als buiten 
Europa, samenwerken om meer duur-
zaam eiwit te produceren. “Hoe meer 
samenwerking, hoe beter”, aldus Louise 
Fresco, bestuursvoorzitter van Wagenin-
gen Universiteit in gesprek met dagvoor-
zitter Astrid Joosten. “Geen land kan de 
problemen waar we mondiaal tegen aan-
lopen alleen oplossen.” Fresco deed de 
oproep tijdens de tiende editie van de 
Food Valley Expo in het Nederlandse 

sportcentrum Papendal. In een volle zaal 
pleitte ze voor een hogere productie van 
duurzaam eiwit zoals vis, algen en insec-
ten. Ook Aalt Dijkhuizen, voorzitter van 
de topsector Agri&food, wees op de 
noodzaak van eiwit. “De uitdaging zit in 
de productie van hoge kwaliteit eiwit: zui-
vel en vlees.” Dijkhuizen pleitte voor alle 
focus op groei en het verbeteren van de 
concurrentiekracht. Hij herinnerde het 
internationale publiek eraan dat de top-
sector Agri&food de op twee na grootste 
exporteur is van food na de Verenigde 
Staten. Volgens Dijkhuizen moeten we de 
komende 40 jaar dezelfde hoeveelheid 
voedsel produceren als de afgelopen 80 
jaar. Dijkhuizen gelooft dat het mogelijk 
is om te groeien in Nederland. “Als alle 
boeren zouden opereren zoals de beste 
twintig doen, zou de productie 50% 
hoger zijn”, aldus Dijkhuizen. 

‘Chef ’ Watson

Een op het eerste gezicht vreemde eend in 
de bijt was de aanwezigheid van IBM op 

Dutch Food Innovations
Tijdens het congres ging de website www.
dutchfoodinnovations.com online. Deze 
website biedt een overzicht van vernieu-
wende technologieën, producten en ingre-
diënten op het gebied van voeding, levens-
middelentechnologie en land- en tuinbouw. 
Op de website kan gezocht worden onder 
het thema ‘Health’ naar bijvoorbeeld 
innovaties op het gebied van zout-, 
suiker- of vetreductie.

Het hoogtepunt van de tiende editie van de Food Valley Expo 
was de aanwezigheid van computergigant IBM die kookte 
met behulp van big data. Daarnaast pleitten Louise Fresco, 
bestuursvoorzitter van Wageningen Universiteit, voor meer 
samenwerking en haar voorganger Aalt Dijkhuizen voor een 
focus op meer groei.

Tiende editie van Food Valley Expo

de expo. Het bedrijf heeft een computer 
genaamd Watson ontwikkeld waarmee 
het heel snel door heel veel data kan zoe-
ken. In de gezondheidszorg wordt de 
computer gebruikt om betere behandel-
plannen voor zieken te ontwikkelen. “De 
computer kan grote hoeveelheden data, 
ook de meest recente wetenschappelijke 
literatuur, zeer snel doorzoeken. Meer 
dan een dokter ooit zou kunnen”, aldus 
Nicky Hekster, health care& life sciences. 
Watson kan ook worden gebruikt in de 
voedingsmiddelenindustrie, catering, zor-
ginstellingen en vooral in de gastronomie. 
Twee sterren chef-kok Onno Kokmeijer 
van Ciel Bleu restaurant in hotel Okura, 
had als enige chef in Nederland toegang 
tot de computer. Een chef-kok kan aange-
ven met welke ingrediënten hij wil koken 
en in welke stijl. ‘Chef ’ Watson doorzoekt 
binnen drie seconden 200 miljoen 
pagina’s en komt met suggesties. Op de 
foodexpo presenteerde Kokmeijer een 
saus op basis van pindasaus. De kok 
maakte een saus waarin de pindasaus met 
onder andere rijstazijn, cola en mosterd 
werd gemengd. Kokmeijer is enthousiast 
over het systeem. “De creativiteit van de 
kok blijft het belangrijkst, maar de moge-
lijkheden worden enorm uitgebreid. Een 
chef-kok kan nooit zoveel recepten in een 
keer lezen.” Cognitief koken, zo noemt 
IBM het. De ‘smart culinary software’ is 
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makkelijk om mee te werken. Het is vol-
gens het bedrijf geen ‘sexy receptenapp’, 
maar een gericht intuïtief zoeksysteem. 
Volgens Hekster kan het programma – 
wanneer het beschikbaar komt voor de 
consument – ook worden gebruikt om 
food waste tegen te gaan. Een consument 
kan aangeven wat nog in zijn koelkast aan-

Innovatie-award voor Pluckr
JFPT foodlife ontving de Food Valley Award 
2014 voor de beste innovatie voor Pluckr, 
een machine waarmee automatisch druiven 
van een tros worden geplukt. Het bedrijf 
ontwikkelde de machine samen met TOP. 
De Pluckr kan onder andere door ultrasone 
trillingen druiven onbeschadigd losmaken 
van hun tros. De machine kan tot zeshon-
derd kilo druiven per uur verwerken. Het 
handmatig onttrossen van eenzelfde hoe-
veelheid kost een werknemer ongeveer drie 
volledige werkdagen. De jury roemde onder 

Mobiel lab
Dutch Sprouts levert innovatieve oplossin-
gen voor de landbouw, waaronder het 
mobiel grondlab. De bus met analyseappa-
ratuur waarmee kwaliteitsanalyses van de 
grond binnen twee uur gereed zijn, gaat 
naar de boeren toe. Voor verschillende lan-
den in Afrika is dit een goede ontwikkeling, 
waar kleine boeren lastig toegang hebben 
tot grote labs. De analyse is betaalbaar voor 
hen en de resultaten worden in begrijpelijke 
taal gepresenteerd. Er rijden er al vier  
rond in Kenia, drie bussen zijn nog in  
ontwikkeling.

Zoutalternatieven
Op de beursvloer waren diverse zoutalter-
natieven te bewonderen zoals het mineraal-
zout Suprasel One Grain van AkzoNobel. 

andere de economische haalbaarheid van 
de innovatie. Ook het feit dat de technolo-
gie achter de Pluckr gepatenteerd was, 
bleek belangrijk voor de jury.

Het zout bestaat voor de helft uit natri-
umchloride, de andere helft is kalium- 
chloride. Kalium heeft als nadeel dat het 
een wat bittere, metaalachtige smaak heeft. 
AkzoNobel heeft deze smaak gemaskeerd 
door een gistextract aan het zout toe te 
voegen. Voordeel van dit zout is dat het 
natriumgehalte omlaag gaat en het zout 
nagenoeg dezelfde eigenschappen heeft 
als keukenzout. Het product wordt al toe-
gepast in brood en andere voorbewerkte 
producten.

Novel foods
Advocate Karin Verzijden van Axon Advo-
caten vertelde over de regelgeving rond 
novel foods. Ze gaf voorbeelden van bedrij-
ven die een succesvolle aanvraag indien-
den voor een novel food zoals een Australi-
sche producent van chiazaad. Ze ging ook 

in op het voorstel van de Europese  
Commissie om de doorlooptijd voor een 
aanvraag te verkorten tot 18 maanden. 

Zoutverlaging in vleesproducten
Ronald Klont van Vion vertelde over de ont-
wikkeling van bacon met minder zout voor 
de Engelse markt. Lastig daarbij was onder 
andere het verlies van yield (opbrengst) als 
er minder zout in een vleesproduct zit. Het 
bleek mogelijk om een low-salt bacon te 
produceren die een goede smaak had en 
voor dezelfde prijs als gewone bacon. 
Om het verlies aan yield op te vangen, zou 
Vion functionele eiwitten kunnen gebruiken 
zoals plantaardige eiwitten of bloedplasma, 
zo gaf Fred Beekmans aan. Beekmans 
werkt bij Darling Ingredients, het bedrijf  
dat eerder de ingrediëntentak van Vion 
overnam.

Verder op de Food Valley Expo:

wezig is en de computer een recept laten 
bepalen. Ook de foodindustrie kan vol-
gens IBM haar voordeel doen met deze 
technologie, bijvoorbeeld het ontwikkelen 
van een smakelijk product met minder 
vet. De computer zoekt in alle openbare 
data. De uitdaging is om data van een goe-
de kwaliteit te hebben. Bedrijven kunnen 

ook hun eigen data koppelen aan de uitge-
breide data van de computer voor een 
meer persoonlijke zoekopdracht. IBM zet 
sterk in op deze technologie. Het bedrijf 
investeerde 1 miljard dollar in deze ont-
wikkeling.  

• DIONNE IRVING •
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