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Isabel Boerdam
kies je eigen weg, maar kies bewust

WELKOM IN HET MENU VAN DE TOEKOMST
Vind je het ook zo spannend? Wij wel. We gaan je een kijkje
geven in de toekomst. Samen springen we 25 jaar vooruit en
gaan beleven wat er dan op het alledaags menu staat. Wil je
alvast raden? Overleg vooral ook even met je buurman.

MENU VAN DE TOEKOMST

Wat is dan die bewustere eetkeuze? En past die wel bij mij?
Daar willen we vandaag samen achter komen. Wij vroegen
zes experts wat zij denken dat er over 25 jaar op het menu
zal staan en gingen daarmee aan de slag in onze eigen keuken. Een avontuur! De uitkomst willen we je laten proeven
………………………………………………………………………………... en ervaren. We willen je verrassen met nieuwe smaken waar
……………………………………………………………………………...... je misschien nog nooit aan gedacht hebt. We willen je inspiratie geven om onze aardbol op een smakelijke manier een
Misschien denk wel je dat er niets gaat veranderen. Of heb klein beetje te helpen.
je daar helemaal geen zin in en ben je blij met alles wat je
nu te eten hebt. Helaas is het ontdekken van nieuwe dingen Geniet van de beleving, deel je ervaring en neem mee naar
onvermijdelijk, want met onze huidige eetgewoonten
huis wat bij je past. Op naar het jaar 2043!
kunnen we niet verder. Onze aardbol hikt tegen een burn-out
aan, best logisch als je bedenkt dat we in Nederland zijn energie
drie keer te snel verbruiken. In feite werkt hij 120 uur per week!
Alleen al door andere voedselkeuzes te maken kunnen we
de aarde verlichten. We eten minstens zes keer per dag iets,
dus dat zijn al gauw 2000 eetkeuzes per persoon per jaar. Als
we de helft van die momenten een bewustere keuze zouden
Isabel Boerdam food-expert en oprichter van De Hippe Vegetariër
maken, dan valt er al een hoop te winnen!

WAT ETEN WE OVER 25 JAAR?
Zes experts filosoferen over het menu van de toekomst.

PLANTAARDIGE EIWITTEN

2000 INSECTEN

WIEREN UIT DE ZEE

RESTSTROMEN

LOKALE SCHATTEN

GESTANDAARDISEERD VOEDSEL

“Voornamelijk plant-based proteins, want de
Nederlandse eiwittransitie heeft zich over 25 jaar
doorgezet. Plantaardig eiwit is hip and happening.
Alom wordt erkend dat eiwitten onlosmakelijk
verbonden zijn met gezondheid en duurzaamheid. 2016 was het jaar van de “Green Protein Big
Bang”; de omzet in plantaardige eiwitproducten
zoals bijvoorbeeld vleesvervangers, zuivelvervangers, peulvruchten en paddenstoelen explodeerde. Tegelijk durf ik te stellen: dit is nog maar
het begin. Om tot een duurzamer en gezonder
voedselsysteem te komen, is de ambitie om 50%
plantaardige eiwitten te consumeren in 2025.
Ik geloof dat dat gaat lukken.”

“Insecten! Meer dan tweeduizend insectensoorten
kunnen veilig worden gegeten én hebben een
uitstekende voedingswaarde. De milieuvoordelen
zijn veelvoudig: een lage uitstoot van broeikasgassen, weinig land nodig, efficiënte voederconversie
en de mogelijkheid om organische reststromen
om te zetten in hoogwaardige eiwitproducten.
Insecten maken zo een grote kans om een nieuwe
sector te worden in de landbouw en op ons bord
te komen liggen.”

“De huidige landbouw gebruikt nu al twee keer
te veel grondstoffen. We hollen de planeet uit.
Alle nutriënten die we kwijtraken op het land –
zoals fosfaten en ammonium – vinden we terug
in de zee. Zeewier heeft daarom potentie om dé
duurzame eiwitbron van de toekomst te worden:
het gehalte aan hoogwaardige eiwitten is hoog,
de teelt vraagt geen zoet water, kan duurzaam,
zonder schade aan het zeemilieu, en levert voedsel en grondstoffen van hoge kwaliteit. Zeewier
heeft alles in zich om uit te groeien tot een teelt
groter dan die van de huidige top-3 gewassen
(rijst, maïs, en tarwe). Wellicht kent de wereld van
2050 uitgestrekte zee-akkers en vormen eiwitten
uit zeewier dan een belangrijk onderdeel van het
menu van mens, dier en industrie.”

“Er kan de komende 25 jaar zoveel effectiever
geprofiteerd worden van reststromen! Uit onderzoek van de Food and Agriculture Organization
komt naar voren dat wereldwijd elk jaar 1,3 miljard
ton voedsel verloren gaat. De Nederlandse
consument verspilt thuis zo’n 47 kilo per persoon
per jaar aan eten. Hiervan is 22% brood, 17% zuivel
en 14% groenten. Voedselverspilling is een issue in
de gehele voedselketen, van boer tot consument.
Denk daarbij niet alleen aan eten wat weggegooid
wordt, maar ook aan bijvisvangst, de ganzen van
Schiphol en afvalproducten van de voedselindustrie. Door ons beter bewust te zijn van waar in de
voedselketen de verspilling plaatsvindt en door
creatief om te leren gaan met deze reststromen,
valt hier nog een wereld te winnen.

“Misschien wordt het suikerbieten met brandnetels. Over 25 jaar is de aarde namelijk 1,5 tot 3
graden opgewarmd. Dat kan leiden tot verdroging
op sommige continenten en extreme regen op
andere, en dat leidt weer tot jarenlang mislukte oogsten. Als daardoor onze voedselimport
instort, vallen we terug op wat in Nederland goed
groeit: suikerbieten, aardappels, mais, erwten,
bonen, brandnetels en beukennootjes.”

“Onze voeding zal nog technischer worden, al
was het alleen maar om de ecologische voetafdruk van voedselproductie zo veel mogelijk
binnen de perken te houden. Door steeds verdergaande standaardisatie neemt de voorspelbaarheid en de gemiddelde kwaliteit toe, wat wel ten
koste gaat van de uitschieters in kwaliteit.”

Jeroen Willemsen, innovatie manager
& adviseur bij Food for Impact

Arnold van Huis, emeritus hoogleraar
op het gebied van insecten als voedsel

Willem Brandenburg, onderzoeker bij Plant Research
International, onderdeel van Wageningen UR

Freke van Nimwegen, mede-oprichter van InStock,
het restaurant dat voedselverspilling op de kaart zet

Martijn Katan, emeritus hoogleraar
voedingsleer aan de VU Amsterdam

Mark Post, hoogleraar fysiologie
aan de Universiteit van Maastricht

Misschien weet je al wat er vanavond op tafel staat, maar wat zal het zijn over 25 jaar?
Dat ga je nu proeven.

DE LUNCH VAN DE TOEKOMST

plantaardige eiwitten

2000 insecten

wieren uit de zee

reststromen

lokale schatten

100% Hollandse erwt:
verse erwtjes, erwten
crème, erwten cracker
en sap van erwten

gepofte Hollandse
pompoen, met pompoenpitolie en buffalo
wormen dukkah

zeewierpastasalade
met groenteslierten,
zeewier ‘bacon’ en
Zeeuwse vinaigrette

wentelteefje van onze
broodcollecte met
left-over fruitcompote

plukpaddenstoelen
bouillon met wilde
kruiden en brandnetelbrood

gestandaardiseerd
voedsel
maaltijdcapsule met
vitamine, mineralen en
eiwit geserveerd met
een glas gemberwater

€9,00

€10,00

€12,00

€8,00

€8,00

€4,00

PROEVERIJ VAN DE TOEKOMST
ontdekkingsreis door het menu van de toekomst 6 mini-gerechtjes in tapasvorm geserveerd
€20,00

DUURZAME
KOFFIE
VAN HYDRATATIE
DE TOEKOMST

kliekjes muffin

langzame koffie

dagelijks wisselende
verse muffin met kliekjes uit de keuken

pure, lichte en fruitige
koffie ouderwets aan
tafel gezet met de
Chemex

€3,00

€3,00

BORREL VAN DE TOEKOMST

gemengd warm 2.0

lokale wijn

bitterganituur 2.0 met
wit - elegant
een unieke selectie
wit - full bodied
(12 stuks) van insecrood - elegant
tensnacks in de vorm rood - full bodied
van de bekende ballen,
stengels en driehoekjes.
€10,00

glas €5,00
fles €25,00

bier uit de stad
blond
dubbel
trippel

€5,00

WATERKAART

waterkaart
onbeperke aanvoer
stil water
bruisend water
heet water
€3,00

munt

citroengras

lavendel

tijm

viooltjes

heerlijk verfrissend met kruiden of bloemen. pluk ze wild op je tafel.

zoethout

notities voor thuis

INSPIRATIE VOOR DE TOEKOMST
kies je eigen weg, maar kies bewust

