
PERSBERICHT	  
	  
NIEUW	  IN	  FOODSERVICELAND:	  EERSTE	  DIGITALE	  BIJBEL	  MET	  FOODTRENDS	  
	  

Deze	  maand	  lanceert	  trendbureau	  Food	  Inspiration	  het	  eerste	  digitale	  
trendreport	  voor	  de	  Nederlandse	  foodservicemarkt.	  In	  het	  trendreport	  
worden	  de	  trends	  en	  ontwikkelingen	  voor	  2013	  vertaald	  naar	  
behapbare	  inzichten,	  bruikbare	  concepten	  en	  eigentijdse	  marketing	  
voor	  ondernemers	  in	  de	  food-‐	  en	  hospitalitymarkt:	  horeca,	  catering,	  
petrol,	  grossiers	  en	  producenten.	  
	  
In	  500	  pagina’s	  maakt	  de	  ondernemende	  foodservice-‐professional	  
kennis	  met	  de	  trends	  van	  2013,	  de	  laatste	  cijfers	  van	  het	  
foodservicekanaal,	  de	  meest	  innovatieve	  concepten	  en	  de	  beste	  
manieren	  om	  deze	  trends	  zelf	  toe	  te	  passen.	  Food	  Inspiration	  beoogt	  
hiermee	  het	  gat	  in	  de	  markt	  te	  vullen	  en	  inspirerende	  handvatten	  aan	  
te	  reiken	  waarmee	  de	  totale	  foodservice-‐sector	  in	  2013	  verder	  kan.	  	  
	  
Trendwatcher	  Hans	  Steenbergen	  is	  blij	  met	  het	  report:	  
	  

‘De	  invulling	  van	  het	  trendreport	  komt	  van	  zes	  trendwatchers,	  elk	  met	  hun	  eigen	  expertise.	  Dat	  maakt	  
dat	  alle	  huidige	  trends	  en	  upcoming	  trends	  erin	  staan.	  Heel	  compleet	  dus.	  Foodtrends	  worden	  steeds	  
belangrijker:	  ze	  zijn	  steeds	  vaker	  een	  inspiratiebron	  voor	  andere	  gebieden,	  zoals	  fashion	  en	  design.	  De	  
markt	  van	  foodservice	  is	  zo	  veelkleurig	  dat	  we	  met	  deze	  trends	  veel	  van	  de	  toekomst	  kunnen	  duiden.’	  	  
	  
Uniek	  aan	  het	  trendreport	  is	  dat	  het	  volledig	  digitaal	  en	  interactief	  is	  opgesteld.	  Geen	  saaie	  
rapporten,	  onoverzichtelijke	  diagrammen	  en	  wit	  papier,	  maar	  beeld,	  video	  en	  interactie.	  Deze	  leiden	  
de	  lezer	  langs	  trends,	  culinaire	  inspiratie,	  achtergronden,	  interviews,	  conceptwatching	  en	  
journalistieke	  reportages.	  Het	  trendreport	  biedt	  daarom	  niet	  alleen	  een	  nuttige,	  maar	  ook	  een	  
plezierige	  leeservaring.	  	  
	  
Hans	  Steenbergen	  vult	  aan:	  	  
	  
‘Zo	  aan	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  word	  je	  overspoeld	  met	  jaarlijstjes.	  Die	  zijn	  kort	  en	  vluchtig,	  zonder	  
gedegen	  onderzoek.	  Dit	  trendreport	  is	  diepgaand,	  biedt	  duiding	  en	  is	  transparant,	  eigenlijk	  de	  digitale	  
bijbel	  op	  foodgebied.’	  
	  
Voor	  meer	  informatie:	  http://trendreport.foodinspiration.nl	  	  	  
	  
	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie.	  	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  Food	  Inspiration	  Trendreport	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  :

	  

Lukas	  Vlaar	  

E-‐mail:	  	   lukas@shootmyfood.com	  	  

Tel:	  	   +31	  (0)6	  43	  54	  55	  98	  

	  

	  

Dit	  persbericht	  mag	  overgenomen	  worden	  of	  gebruikt	  

worden	  voor	  publicaties	  op	  andere	  media.	  Voor	  meer	  

beeldmateriaal,	  neemt	  u	  contact	  op	  met	  

redactie@foodinspiration.nl

	  



	  
FOOD	  INSPIRATION	  TRENDREPORT:	  DE	  15	  TRENDS	  VAN	  2013	  	  
	  
Speciaal	  voor	  deze	  persuiting	  een	  preview	  	  van	  vijf	  van	  de	  toptrends	  voor	  2013.	  	  
Voor	  meer	  trends,	  inspiratie,	  concepten	  en	  cijfers:	  http://trendreport.foodinspiration.nl	  	  
	  
	  

BISTRONOMIE	  
Bistronomie,	  een	  samentrekking	  van	  de	  woorden	  bistro	  en	  
gastronomie,	  staat	  voor	  de	  combinatie	  van	  een	  eerlijke	  
keuken,	  een	  ongedwongen	  sfeer	  en	  een	  correcte	  prijs-‐
kwaliteitverhouding.	  ‘Non	  fancy	  great	  food’	  noemt	  Food	  
Inspiration	  dit	  ook	  wel.	  Deze	  nieuwe,	  hippe	  bistro’s	  
poppen	  overal	  op,	  en	  Food	  Inspiration	  brengt	  ze	  allemaal.	  	  
	  

	  
Food	  Inspiration	  tip	  -‐	  De	  Nieuwe	  Winkel,	  Nijmegen.	  Kleine	  menukaart,	  weinig	  investeringen,	  schot	  in	  
de	  roos.	  	  
	  
	  	  
	  	  

CULI	  CROSSOVERS	  
Andere	  disciplines	  gaan	  zich	  steeds	  intensiever	  bemoeien	  
met	  de	  wereld	  van	  eten	  en	  drinken.	  Dat	  leidt	  tot	  een	  
enorme	  boost	  in	  verschijningsvormen	  van	  eten,	  
verpakkingen	  en	  productiewijzen.	  Food	  Inspiration	  brengt	  
de	  hoofdstukken	  ‘Food&’	  met	  muziek,	  architectuur,	  mode,	  
kunst,	  design	  en	  technologie.	  	  
	  
	  

Food	  Inspiration	  tip	  -‐	  Lunchbeat,	  een	  dancefeest	  tijdens	  de	  lunch	  voor	  young	  urban	  professionals.	  
	  
	  
	  
	  

	  
ANDERS	  DENKEN	  
Wanneer	  de	  omstandigheden	  ongunstig	  zijn,wordt	  er	  een	  
beroep	  gedaan	  op	  je	  creativiteit.	  Dan	  komt	  het	  erop	  aan.	  
Weet	  je	  als	  ondernemer	  je	  hoofd	  ook	  in	  crisistijd	  koel	  te	  
houden?	  Kun	  je	  je	  onderscheiden	  van	  de	  concurrentie?	  
Wie	  anders	  durft	  te	  denken,	  kan	  op	  nieuwe	  markten	  
stuiten	  die	  wachten	  om	  aangeboord	  te	  worden.	  	  
	  

	  
Food	  Inspiration	  tip	  -‐	  Starbucks	  Drive	  Through,	  enkel	  gebouwd	  van	  scheepscontainers	  waarmee	  
vroeger	  koffie	  en	  thee	  vervoerd	  werden.	  	  



	  
URBAN	  VEGETARIAN	  
Je	  kunt	  er	  niet	  omheen.	  Vegetarisme	  is	  hot	  en	  er	  zijn	  tal	  
van	  activiteiten	  die	  dat	  onderstrepen.	  Je	  zou	  er	  bijna	  
vegetariër	  van	  worden...	  In	  alle	  wereldsteden	  poppen	  
coole	  vegetarische	  concepten	  en	  ketens	  op,	  maar	  ook	  in	  
de	  periferie	  is	  vegetarisch	  eten	  prima	  mogelijk.	  De	  
implicaties	  voor	  de	  horeca	  zijn	  groot:	  zonder	  vegetarisch	  
menu	  wordt	  je	  niet	  serieus	  genomen.	  Wees	  creatief	  met	  
groente;	  vegetarisch	  is	  niet	  meer	  zweverig	  of	  hippie!	  	  

	  
Food	  Inspiration	  tip	  -‐	  Greenway,	  Gent:	  Eten	  volgens	  ‘the	  green	  way’	  betekent	  een	  spinazie-‐	  of	  
wortelburger,	  een	  Japanse	  of	  zelfs	  Syrische	  wraps,	  begeleid	  door	  bio-‐bier,	  bio-‐cola	  of	  een	  Oxfam	  
Novib-‐sapje.	  
	  
	  
	  
	  

NO	  WASTE	  
We	  leven	  in	  een	  periode	  van	  ‘overshoot’.	  Dat	  betekent	  dat	  
we	  jaarlijks	  meer	  consumeren	  dan	  de	  aarde	  ons	  duurzaam	  
kan	  leveren.	  Daarmee	  plegen	  we	  roofbouw	  op	  onze	  
natuurlijke	  hulpbronnen	  en	  grondstoffen.	  Een	  voorbeeld	  
uit	  het	  Trendreport	  hoe	  dit	  tegen	  te	  gaan:	  
	  
	  
	  
	  

Food	  Inspiration	  tip	  -‐	  Culinary	  Misfits:	  Dit	  Duitse	  	  cateringbedrijf	  gebruikt	  uitsluitend	  producten	  die	  
de	  supermarkten	  en	  restaurants	  weigeren	  te	  gebruiken	  vanwege	  hun	  imperfecties.	  
	  
	  
	  
	  
Noot	  voor	  de	  redactie,	  niet	  voor	  publicatie.	  	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  Food	  Inspiration	  Trendreport	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  	  

	  

Lukas	  Vlaar	  

E-‐mail:	  	   lukas@shootmyfood.com	  	  

Tel:	  	   +31	  (0)6	  43	  54	  55	  98	  

	  

Dit	  persbericht	  mag	  overgenomen	  worden	  of	  gebruikt	  worden	  voor	  publicaties	  op	  andere	  media.	  Voor	  

meer	  beeldmateriaal,	  neemt	  u	  contact	  op	  met	  redactie@foodinspiration.nl	  	  

	  


