
De dinoburgers van
Chloé Rutzerveld

N... CAMERA LOOPT.'
'We zijn hier in de studio, of eigenlijk moet
ik zeggen in de kookstudio van Chloé

Rutzerveld. Chloé...'
'Stop. Ie zou beginnen met: "Welkom in ons weke-
lijkse programma Toekomstbouwers. We gaan het
vandaag hebben over het eten van de toekomst. We
zijn te gast in de kookstudio", enzovoorts. Nog een
keer opnieuw graag.'
'Ja, sorry, regisseur, even vergeten.'
'Klaar? En... camera loopt.'
'Welkom bij ons wekelijkse programma
Toekomstbouwers. We gaan het vandaag hebben over
het eten van de toekomst. We zijn te gast in de kook-
studio van Chloé Rutzerveld. Chloé heeft van eten
haar beroep gemaakt. Er staan hier dan ook alle-
maal lekkere hapjes klaar. lk ben benieuwd naar wat
we in de toekomst allemaal gaan eten. Misschien
kunnen we zo wat proeven, Chloé?'
'Nou, nee, dat gaat niet. Dit eten is niet echt.'
'Stop de opname maar. Zeg, Chloé, begrijp ik nou
goed dat alles wat hier staat niet eetbaar is?'
'la, dit is het eten van de toekomst. Het woord zegt
het al. Het is er nog niet. lk ben geen kok. lk doe aan
fooddesign. Sommige mensen denken dat ik bezig
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ben met het bedenken van nieuwe producten, zoals

plakjes boterhamworst die eruitzien als clowntjes.

Dat is niet zo. Het gaat mij er niet om kinderen voor

de gek te houden, maar om ervoor te zorgen dat

ze aan genoeg bouwstoffen komen. Nog belang-

rijker is de vraag: hoe kunnen we in de toekomst

alle mensen te eten geven zonder de wereld te

vervuilen. lk hou ervan om na te denken over het
eten van de toekomst.'

'Interessant. Vroeger las ik altijd toekomstverhalen
over ruimtereizen, daarin aten de mensen alleen
nog maar pillen.'
'la, lang werd gedacht dat de mensen in de toekomst
elke dag een paar pillen zouden innemen. Ontbijt?
Hup, een pil. Lunch? Hup, de volgende pil. Maar eten
is meer dan brandstoffen binnen halen. Het is ook
beleving, genot, geur, gezelligheid, verbazing, mond-
gevoel. lk denk dat we in de toekomst de inhoud van
ons eten kunnen loskoppelen van de vorm en van de
smaak.'

'Zou je een voorbeeld kunnen noemen?'
'Stel, je bent een meisje dat enorm van snacken
houdt. Je bent gek op patat met kip en je bent
verslaafd aan stroopwafels. Is dat een probleem?
Ja, nu wel. Maar in de toekomst niet. Waarom moet





die kip van een echte kip worden
gemaakt? Waarom zouden we
wachten tot die kip een ei legt,
als we dat ei ook zelf kunnen
maken? Waarom bestaat die
stroopwafel uit nutteloze
vulmiddelen en dikmakers?
In de toekomst kunnen we alle
bouwstoffen uit elkaar peuteren
en in een andere samenstelling in
elkaar zetten.'
'Nou, ik weet het niet hoor, ik hou
zelf nogal van patat. En daar heb je
toch echt aardappelen voor nodig.'
'Dat vraag ik me af. De patat waarover ik het had,
is misschien wel gemaakt van algen en van sprink-
hanen die speciaal zo gekweekt zijn dat ze maar
heel kleine pootjes en piepkleine vleugeltjes hebben
en een heel sappig, krokant lijf. Een soort plofsprink-
hanen, zeg maar. Trouwens, als we zo nodig vlees
willen eten, waarom kweken we dan geen vlees uit
onze eigen lichaamscellen?'
'Brrr... ik moet er niet aan denken.'
'Ook niet als het nog steeds naar patat smaakt?'

'Nou, misschien dan.'

'lk voorspel dat dat meisje dat zo van snacken
houdt in de toekomst een lekkere kluif kan

bestellen die is gemaakt van een dino-

saurus uit de prehistorie. De
cellen waarvan die dino-

burger is gemaakt

kun je dan gewoon

bestellen in de

genenbibliotheek

van Museum Naturalis.

Of, stel, je bent een jongen
die niet zo gek is op
groenten en zelfs een

hekel heeft aan fruit.
Waarom zou je hem
dwingen om kersen
of sinaasappels te

eten? Je kunt ook tegen

hem zeggen: "Vertel maar

in welke vorm je je vitamines

wil binnenkrijgen." En misschien

zegt hij dan wel: "Doe mij maar in de vorm van

stroopwafels." Snap je? Wat ik voor me zie is een

hele slimme machine. Bovenin gooi je alle gezonde

en nuttige voedingsstoffen. Door op de knoppen te

drukken kun je kiezen wat je wil: eten in de vorm

van spruitjes, maar met de smaak van frambozen en

het krokante van bitterballen. Zoiets dus.'

'Maar dan houd je dat meisje en die jongen toch voor

de gek? Net als met die clowntjesworst?'

'Nee, dat is toch echt iets anders. Nu laat je kinderen

clowns eten, maar eigenlijk zijn het varkens. Als je in

de toekomst het eten zo vormgeeft dat het aantrek-

kelijk, voedzaam en gezond is én dat er genoeg van

is in de wereld om het eerlijk te verdelen, dan kun

je kinderen zelf laten kiezen. Dan kun je ze eerlijk
vertellen wat hun lichaam nodig heeft en weten ze
precies waar hun eten van is gemaakt.'

'Zeg, Chloé, mag ik vragen: hoe komt het eigenlijk
dat je van eten je werk hebt gemaakt?'
'Dat komt door mijn opa en oma. Toen ik op de
basisschool zat, ging ik twee keer per week na
school naar hen toe. Ze hadden een grote moestuin.
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lk hielp mijn opa in de tuin met onkruid wieden, met

bonen plukken, met aardappels rooien. Daarna hielp

ik mijn oma in de keuken met het doppen van de

bonen of met het schillen van de aardappelen. Maar

het allerleukst vond ik het wecken van het fruit.'

'Wecken?'

'la, ken je dat niet? Het is een geweldige manier

om groenten en fruit te bewaren. Eerst koken tot

de micro-organismen dood zijn, dan in een glazen

pot stoppen en afsluiten met een rubberen ring en

een glazen deksel. Na afkoeling zitten die kruis-

bessen, aalbessen, boontjes, paprika's of wat je

maar wil luchtdicht afgesloten. Bij mijn oma in de

kelder stonden er rijen weckpotten vol verrukkelijke

dingen op de planken.'

'Dat klinkt heel aantrekkelijk.'

'la, dat was het zeker. Ie hoeft niet altijd compleet

nieuwe dingen te bedenken. Ie kunt ook iets

leren van vroeger. De toekomst van het eten is
misschien ook wel: zelf voedsel kweken en daar
iets lekkers van maken. Misschien staan er over een
poosje in de supermarkt wel groeikasten waarin we
onze eigen groenten kunnen kweken.'
'Kopen we in de toekomst niet alleen kant-en-
klaargerechten?'
'Nee, heus niet. Wat mij betreft zou het echt heel
nuttig zijn om kinderen al jong te leren koken. Laat
ze lekker experimenteren in de keuken. Daar leer
je echt heel veel van. Toen ik klein was, deed ik dat
ook. Mijn moeder zei altijd: "Als ie kunt lezen, kun je
koken. Kijk maar in de koelkast, pak een recept en ga
aan de slag." Zo ben ik ook begonnen.'
'la, nu snap ik hoe het komt dat je zo door eten
gefascineerd bent geraakt. Het is je met de paplepel
ingegoten. Nou, hartelijk bedankt dat we een
kijkje mochten nemen in je kookstudio. En stop de

opname maar, regisseur.'

'Stoppen? De camera loopt helemaal niet!'

'Wat? Waren we niet aan het opnemen?'

'Nee, ik ben bang dat ik ben vergeten om "Camera

loopt" te roepen. Jullie waren gezellig aan het

kletsen, maar er staat nog niets op.'

'Oké. Zeg, Chloé, zou je nog één keer iets willen

vertellen over de toekomst van het eten?'

'la, hoor, ik doe niets liever.'

'En... camera loopt.'

'Beste mensen, welkom bij ons programma

Toekomstbouwers. We gaan het vandaag hebben

over de toekomst van ons eten. We zijn te gast

in de kookstudio van Chloé Rutzerveld. Ze is food-

designer, maar eigenlijk houdt ze vooral van lekker
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Het eten van de toekomst

Lekker!
Alle kinderen zullen het met elkaar eens zijn: eten
moet vooral lekker zijn. En hoe lekker het smaakt,
hangt voor een deel afvan hoe het eruitziet. Een
burger kan er nog zo lekker uitzien en nog zo lekker
smaken, als je weet dat hij van sprinkhanen is
gemaakt schuif je vast je bord opzij. Nieuwe dingen
lekker leren vinden is nog niet zo makkelijk.
Chloé Rutzerveld denkt graag na over het eten van
de toekomst. Hoe moet het eruitzien om lekker
gevonden te worden? Welke ingrediënten zullen er in
de toekomst beschikbaar zijn? Hoe denken we over
het eten van vlees?

Vies eten in Zweden
In de Zweedse stad Malmo staat een bijzonder
museum, namelijk het Disgusting Food Museum.
Ofwel: het museum voor walgelijk eten. Ooit rotte
haai gegeten? Zwartgeblakerde vleermuis? Ogen
of piemels van dieren? Spinnen, krekels, sprink-
hanen? Je mag het allemaal proberen in Malmo.
Ondanks de naam van het museum is het niet de
bedoeling om je te laten walgen, maar om je te
laten nadenken over smaak, eetgewoontes, duur-
zaamheid en gezondheid.
Wil je een toegangskaartje kopen? Dat is gedrukt
op een kotszakje.
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Voedsel en design
Voedselontwerper Marije Vogelsang is een vande oprichters van het Dutch Institute of Food &Design, een instituut dat onderzoek doet naarvoedsel en design. Wat lusten kinderen graag enwat niet? Waarom houden ze wel van zoet, maarvaak niet van zuur? Hoe moet eten eruitzien omlekker gevonden te worden? Het instituut onder-
zoekt niet alleen het uiterlijk van eten, maar ook
de smaak en de geur. En ook iets wat ze tonggevoel
noemen. Bij dit instituut is elke dag een verjaar-
dagsfeestje: geblinddoekt proeven, raden, testen...

Hollandse kost
Erwtensoep, poffertjes, rauwe haring,
stamppot boerenkool met worst.
Allemaal typisch Hollandse kost. Veel
mensen vinden dat we alles moeten
doen om die traditionele keuken
te behouden. Anderen snakken
naar nieuwe voedingsmiddelen.
Fooddesigner Katja Gruijters ontwik-
kelde een hele lijn producten gemaakt
van zeewier. Marielle Bordewijk hielp
supermarktketen Albert Heijn met het
bedenken van kaneen-klare verspak-
ketten om mensen te stimuleren om
meer verse groenten te gebruiken.
Mexicaanse wraps, poké bowls, insec-
tenburgers... als we het allemaal maar
lang genoeg eten, gaan we het vanzelf
Hollandse kost noemen.

Aan de slag!
Ie kent het spelletje vast wel van

feestjes: blind proeven en raden wat
er in je mond is gestopt. Gebruik dit

spelletje voor een uitgebreid geur- en
smaakonderzoek. Maak bijvoorbeeld

tien verschillende smoothies. Laat je

proefpanel proeven en raden welke

ingrediënten je hebt gebruikt. Wat

kunnen jouw panelleden vertellen

over hun geurbeleving en hun tong-

gevoel? Vergeet niet je zelfbedachte

smoothies mooie namen te geven.

Want ook de naam van een gerecht

kan de smaak beïnvloeden.


