
 

 

PERSBERICHT, 13 oktober 2011  
 
1.000 foodprofessionals op jaarlijks vakevent 

Trends op Food Inspiration Days: rock & roll in de keuken  
  
De Food Inspiration Days op 24 en 25 oktober in het Evoluon in Eindhoven wordt een Triple 
A event. Triple A staat voor Andersdenken, Ambacht en Azië. Het jaarlijkse inspiratie-event 
stilt de honger van foodprofessionals met presentaties van  de jongste trends, opmerkelijke 
visies en boeiende sprekers. Daarnaast verzorgen foodproducenten en toeleveranciers 
demonstraties, proeverijen, productinnovaties en noviteiten. 
 
“We gaan rocken!”, zeggen Hans Steenbergen en Arjan de Boer van trendbureau Shoot my 
Food – winnaar van de LOF-prijs 2011 voor vakinformatie – dat de Food Inspiration Days voor 
de derde keer organiseert. “De Days krijgen dit jaar een ruiger tintje door het overkoepelende 
thema ‘Because you Rock’. We prikkelen de deelnemers aan het congres met foodconcepten 
uit Azië, dat hét voorbeeld wordt voor het westen. We confronteren ze aan de vaste hand van 
meesterslagers met ‘vergeten vlees’ en beleven een geheel nieuwe kijk op fooddesign in de 
rock & roll keuken met onder andere een spraakmakend concept van Jonnie Boer.”  
 
Een keur van inspirators en innovators staat op het podium. Onder hen: Kasia Vermaire, 
theesommelier & health coach over een razendsnel furore makend teaconcept; 
Meesterslagers met vergeten vlees; Fooddesigner Nick Twaalfhoven, die kunst en muziek 
integreert in foodbeleving; Dominique Persoone, Shock-O-Latier, die de zaal meeneemt op 
een sensationele chocolade-expeditie; marketingoeroe Jos Burgers; Pieter Aalbers die het 
rondreizend restaurantconcept Buitengewoon in ’t Land introduceerde en Food Inspirations 
eigen Hans Steenbergen, foodtrendwatcher, met de nieuwste trends in de internationale 
wereld van food & hospitality.  
 
Op de Food Inspiration Boulevard presenteren zich maar liefst 30 toonaangevende 
foodproducenten en leveranciers met demonstraties, proeverijen, productinnovaties en 
noviteiten: Alpro, Barry Callebaut, Culinaire Saisonnier, Deli XL, Depa, Douwe Egberts Coffee 
Systems, Foodprints, Friesland Campina Dagvers, GroentenFruit Bureau, Heinz Foodservice 
Benelux, Henri, Het Nieuwe Gilde, Huis van Beleg, Huuskes, Kruidenier Foodservices, 
Lantmännen Unibake Nederland, Levens Cooking & Baking Systems, Miele, Mövenpick, Nestlé 
Professional, Nestlé Nescafé, PlantLab, Sanday’s Sandwiches & Bakeries, Scelta Mushrooms, 
SPA Nederland, Sligro, Unilever Food Solutions, Van Gansewinkel, Van Oers Group, Yama 
Products, Zwanenberg Food Group. Andere partners zijn NVEP, Anna Caviar, Swinckels’ 
volmaakt, DSG Wijnkopers, Gemeente Eindhoven en Helmond, Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven en Provincie Noord-Brabant. 
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Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor een verdere toelichting en/of interview is Hans Steenbergen beschikbaar. U bent ook 
van harte welkom voor een reportage. Neem voor meer informatie contact op met: Marieke 
Klosters, telefoon: 06 53 37 17 89; marieke@mkpr.nl 
 
 
Over Shoot My Food 
Het in Bennekom gevestigde Shoot My Food organiseert trendtours, geeft boeken uit met 
city-reports over nieuwe concepten in wereldsteden, levert sprekers en heeft een 
professionele fotostock van meer dan 100.000 foto’s. Shoot My Food is de grootste online 
database met hot cities, hot concepts, facts & figures en trends in beeld, video en tekst – alles 
24/7 bereikbaar. www.shootmyfood.com 
 
Over Food Inspiration 
Food Inspiration is een concept dat rust op vijf pijlers: Food Inspiration Day, Food Inspiration 
Magazine, Food Inspiration Jaarboek, Food Inspiration Portal en de Food Inspiration Pioneers. 
Het Food Inspiration Magazine is een gratis driewekelijks online vakblad en wordt inmiddels 
verstuurd aan circa 45.000 foodprofessionals. Het doel is het inspireren van professionals 
door een optimale en onderscheidende mix van beeld, geluid en tekst. Interviews en 
journalistieke reportages worden afgewisseld met streetvideo’s, video-interviews en 
fotoreportages. Dit alles gebeurt onder leiding van journalist en Trendwatcher of the Year 
Hans Steenbergen, oud-hoofdredacteur van Misset Horeca. www.foodinspiration.nl 
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