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Food Inspiration Days 
24 en 25 oktober 2011 Evoluon Eindhoven 
 
Wat zijn de trends in de horeca en foodservice, hoe verzet een slimme horecaondernemer zijn 
bakens, waarmee kan hij zich onderscheiden?  
 
“Het gaat om ‘story telling’”,  zegt Hans Steenbergen, food trendwatcher en mede-
initiatiefnemer van de Food Inspiration Days die 24 en 25 oktober plaatsvinden in het 
Evoluon in Eindhoven. Het jaarlijkse inspiratie-event voor professionals in de foodservice en 
hospitalitybranche wordt voor de derde keer gehouden en is met meer dan 1.000 
deelnemers geheel ‘uitverkocht’. Een duidelijk teken dat er ‘honger is’ naar verhalen, live 
bronnen en voorbeelden van trends en ontwikkelingen. En die zijn er volop te vinden.   
 
Casualisation 
Een trend die internationaal opkomt en ook in de Nederlandse horeca terrein wint is dat 
voeding op steeds creatievere wijze wordt gepresenteerd. Er komt meer humor in het 
culinaire wereldje, aldus Steenbergen, er mag gelachen worden. “Niet langer overheerst de 
hoogmis van de gastronomie waar wij als trouwe discipelen aanschuiven.  Ik noem het 
‘casualisation’, het wordt allemaal wat informeler en losser. Zonder afbreuk te doen aan de 
kwaliteit van het product. Integendeel zelfs, want daar ligt de focus op.”  
 
Ontregelen 
 “Eten als tijdelijke kunst vraagt aandacht en ontregelt.  De trend werd gezet in restaurants als 
het inmiddels wereldberoemde NOMA in Kopenhagen en door de bekende Engelse Chef 
Heston Blumenthal. In NOMA peuter je geduldig een amuse uit de decoratie. Blumenthal 
serveert oesters met daarbij een iPod met zeegeluiden. De Belgische Dominique Persoone 
zorgt op de Food Inspiration Days voor rock&roll met een ‘chocolaatje’, waarin een spannend 
stofje een hoofdrol speelt. Uit Azië waaien niet alleen gezonde eetrituelen onze kant op, maar 
komen ook hippe drankjes, zoals bubble tea.   
 
Op de Food Inspiration Days zal onze eigen Johnny Boer maandag 24 oktober absoluut de 
aandacht trekken met een spraakmakende noviteit. Grap of geen grap? Dat is ter beoordeling 
van de gast, maar de Chef uit Zwolle die eerder al furore maakte met zijn lolly’s, heeft ook hier 
een overtuigend verhaal bij.  Het is in elk geval een antwoord op de vraag hoe je betekenis 
geeft aan zoiets ogenschijnlijk simpels als eten; als eter word je even op het andere been 
gezet.   
 
En daarover gaan meer presentaties in het Evoluon. Niet alleen Chefs kunnen hiermee 
overweg. 



 

 

 Ook producenten zorgen voor meer belevingscomponenten bij onze voeding. Zo komt 
Unilever met een 3D-dessert. Dat ís toch al driedimensionaal zullen mensen zeggen, Tja, hier 
wordt iets bijzonder gedaan vanwege het effect.   
 
Story telling 
Meer algemeen zie je de trend in de horeca en foodsector om eten, of voedsel, onderdeel te 
maken van een verhaal.  Mooi voorbeeld daarvan wordt tijdens de Food Inspiration Days 
gepresenteerd: vergeten vlees. Voor de bijna uitgestorven Blaarkop, stamvader van het 
Nederlandse rund, is een nieuw fokprogramma opgezet om het ras te redden en ons 
consumenten te voorzien van duurzaam geproduceerde ‘ouderwetse’ vlees- en 
zuivelproducten.  Zoals de ooit zo beroemde blaarkopboter, die al in de 17e eeuw als pure 
delicatesse gold aan Franse en Engelse hoven. Misschien kunnen we zelfs stellen dat wij op 
die manier hebben bijgedragen aan het succes van de Franse keuken. 
 
Streekgastronomie 
Maar je hoeft geen ingewikkelde verhalen te verzinnen om succes te hebben als restaurant. 
De trend van puur en eerlijk en seizoensgebonden producten die je van dichtbij haalt, spreekt 
niet alleen gasten aan, maar biedt ook bedrijfseconomische voordelen. Duurzaam, groen en 
biologisch hebben betekenis als je louter met verse seizoensproducten werkt van telers uit de 
buurt. En zo ontwikkelt de eigentijdse restaurateur met streekgastronomie zijn eigen verhaal 
en creëert zijn eigen succes. 
 
Sharen 
Ondanks de economisch moeilijke tijd stabiliseert het restaurantbezoek. (Jonge) mensen 
treffen elkaar aan tafel in plaats van aan de bar. Drie jaar geleden voorspelden wij op de 
eerste Food Inspiration Day de trend van ‘sharen’. Inmiddels is het concept van de  
gemeenschappelijke tafel een succes in alle segmenten van de horeca. En zelfs in de 
buitenlucht.  
 
Rock & Roll 
Er is een enorme belangstelling voor food, je ziet veel meer jonge mensen in de keuken. En 
die doen andere dingen dan hun ouders van wie ze niet hebben leren koken. Het wordt 
rebelser in de keuken. De jonge generatie zorgt voor rock&roll, met guerilla-acties en food 
raves zoals een Belgische collega die onlangs omschreef. En de 1.000 bezoekers van de Food 
Inspiration Days krijgen daar hun portie van mee. “   
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