
Verantwoord gemak
Van thuisbezorgde fastfoodmaaltijden zijn 
we massaal overgestapt naar thuisbezorgde 
maaltijdboxen. Boxen met daarin verse en 
gezonde ingrediënten voor een verantwoorde 
maaltijd.  Wekelijks worden er naar schatting 
dertigduizend maaltijdboxen afgeleverd aan 
de Nederlandse voordeuren (bron: FD – 2014). 
We kiezen hiermee voor verantwoord gemak. 
Op de redactie zijn we fan van de Beebox. Het 
is Nederlands grootste aanbieder van maaltijd-
boxen met biologische ingrediënten, 100% van 
Hollandse bodem. Beebox is een coöperatie 
van burgers, boeren en business partners. Ieders 
belang wordt vertegenwoordigd in het bedrijf, 

maar juist ook de maatschappelijke leidend zijn. 
Beebox betaalt haar boeren een eerlijke prijs, 
wat bijdraagt aan de ontwikkeling van diversiteit 
en biologische productie in Nederland. 
www.beebox.nl

Moestuinieren
We zoeken steeds vaker naar nieuwe producten 
maar met de oude echte smaak van vroeger. 
Geen eenheidsworst, geen kunstmatige 
toevoegingen, maar producten die gemaakt 
zijn met respect voor mens en natuur. Eerlijke, 
gezonde producten uit eigen moestuin bijvoor-
beeld. Steeds meer mensen, van jong tot oud, 
kweken hun eigen groenten, kruiden en fruit. 
Weliswaar als hobby en meestal op kleine schaal. 
In de achtertuin, driehoog op een balkon of in 
een paar grote potten op een vensterbank. Hoe 
klein of groot dan ook, de moestuin is terug van 
weggeweest!

Vintage
Door de opkomst van ‘fastfashion zaken’ zoals 
Primark en Forever 21 is er de afgelopen jaren 
een tegenbeweging ontstaan. Steeds meer 
mensen kiezen voor unieke, betaalbare en 
duurzame items. Om een eigen stijl te creëren, 
maar ook om bewuster met geld en het milieu 
om te gaan. Vintage speelt hierin een grote 
rol. De tijd dat tweedehands blindelings werd 
gekoppeld aan aftandse spullen, goedkope kring-
loopwinkels en duistere magazijnen is resoluut 
voorbij. Vintage stores, pop ups en ruilbeurzen 
schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Tweedehands kleding, maar ook sieraden, meu-
bilair en boeken zijn nu hotter dan hot. 

Maaltijden delen met buren
Steeds meer organisaties, maar ook consumen
ten proberen voedselverspilling tegen te gaan. 
Een initiatief dat hier creatief op inspeelt, is het 
snelgroeiende platform Thuisafgehaald.nl. Bijna 
10.000 thuiskoks bieden op dit virtueel kook-
plein maaltijden aan die zij delen met mensen 
uit de buurt. Geen zin om te koken? Kijk dan 
welke maaltijden er in jouw omgeving worden 
aangeboden en haal iets lekkers op.  
www.thuisafgehaald.nl 

Slowjuicen
Sapjes zijn ook in! Fruitsappen, en groente -
sappen maken steeds vaker onderdeel uit van 
ons dagelijks eetpatroon. Logisch ook, want een 

verfrissende groene smoothie is nu eenmaal aan-
trekkelijker dan een bord spinazie. Slowjuicen is 
de nieuwste en meest gezonde manier om zelf 
sap te maken. Een slowjuicer past kneuzende, 
malende en persende handelingen toe op  
groente en fruit. Hier komt geen hitte of zuur-
stof bij vrij, waardoor vitaminen, mineralen en 
levende enzymen behouden blijven. Daarnaast 
scheidt de slowjuicer het onverteerbare pulp 
volledig van het sap. Zo maak je gemakkelijk 
een supergezonde pulpvrije shake.

3D printen van sieraden
3D printen was tot voor kort slechts een 
toffe tool voor ontwerpers in de high end 
consumentenmarkt. Inmiddels is de duurzame 
technologie ook steeds vaker beschikbaar voor 
de consument. Zo maakt HEMA het als eerste 
winkelketen mogelijk om m  een 3D printer je 
eigen sieraden te ontwerpen. Binnen drie 
minuten maak je met een online ontwerp module
zelf een armband of halsketting met eigen tekst 
of symbolen. De 3D printer is  in staat alles 

lokaal op maat te maken. Elk ontwerp wordt 
digitaal opgeslagen en kan via internet overal
lokaal en direct beschikbaar worden gesteld 
voor lokale productie. Dit reduceert de wereld-
wijde logistiek en transport en vermindert het 
aantal restproducten. Een nu nog stille revolutie

 waar we in de toekomst ongetwijfeld meer mee 
te maken gaan krijgen.   
www.3d-print.hema.nl

Streetfood
Eten is het nieuwe uitgaan. Nederland kent 
inmiddels meer dan 200 mobiele keukens die 
inspelen op deze foodtrend. De gepassioneerde 
ondernemers achter deze foodtrucks geven met 
hun creatieve initiatieven een vernieuwend en 
dynamisch gezicht aan streetfood in Nederland. 
Het nieuwe streetfood wordt aangeboden vanuit 

tot 
caravans en van vespakarretjes tot dubbeldekker-
bussen. Deze keukens vind je regelmatig samen 
op hippe food festivals als ‘Rollende Keukens’ 
en ‘Food Truck Festival TREK’, maar doorgaans 
ook gewoon op straat. Elke mobiele keuken 
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Trendspotting

heeft zijn een eigen niche waarin gestreefd 
wordt het best mogelijke product aan te bieden. 
Door de focus op het product spelen zaken als 
duurzaamheid, ambacht en creativiteit een grote 
rol in de bereiding en presentatie van het eten. 
De consument krijgt daardoor verantwoord eten 
op iedere denkbare locatie.

Pure Graze
De tijd dat we kiloknallers verkozen boven bio-
logisch vlees ligt voor steeds meer mensen  
gelukkig ver achter ons. We letten steeds beter 
op de kwaliteit van ons vlees en kiezen vaker 
voor een biefstukje met het kenmerk biologisch 
of beter leven. Een succesvolle nieuwkomer is 
het vlees van grasgevoerde dieren die vrijwel het 
hele jaar door in de wei hebben gelopen. Onder 
andere Pure Graze, een netwerk van veehouders 
in Nederland, biedt (h)eerlijk Hollands grasge-
voerd vlees van runderen, varkens, lammeren en 
kippen. Lokaal, milieu- en diervriendelijk(er) en 
vrij van antibiotica. Dat zie je, ruik je en proef je.  
www.puregraze.com
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