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Youth food movement in voetsporen van 
Slow food
‘Als het aanbod verandert, verandert ook 
het eetpatroon van de consument’

Liza Titawano, freelance journalist

‘Moet je zien wat een eten! Ik had niet verwacht dat zoveel mensen 
iets mee zouden nemen.’ Cateraar Lotte Wouters (28) staat aan 
de lange rij tafels waar over de lengte van zeker vijf meter een 
variëteit aan biologisch voedsel van lokale producten is neergezet. 
Bijna allemaal zelfgemaakt, want dat was de opdracht. Tijdens het 
opscheppen verbaast ze zich over de verschillende hapjes voor haar 
neus. Zelf heeft Wouters haar best gedaan om zich zoveel mogelijk 
aan de opdracht te houden. ‘Mijn Indiase curry is met koolraap 
en postelein, want we hebben hier natuurlijk geen mango’s en 
groene chili groeien’, zegt Wouters. ‘Het is wel goed om een keer zo 
bewust lokale biologische producten te gebruiken.’

Het is Terra Madre Day en samen met vrienden en andere geïnteres-
seerden viert de Youth Food Movement (YFM) het 20-jarig bestaan 
van de van oorsprong Italiaanse Slow Food beweging. Voor deze Eat-
in, in de Amsterdamse Studio K, was iedereen gevraagd iets te eten 
mee te nemen wat zelf is gemaakt van producten uit de regio. Dit om 
verbonden te raken met lokaal voedsel, het ideaal van Carlo Petrini, de 
oprichter van Slow Food.
Volgens de YFM weet de consument nog nauwelijks wat ze daad-
werkelijk eet. Voor de bezoekers is dit een herkenbaar fenomeen. We 
zijn gewend geraakt aan het comfort van snel en makkelijk eten, zegt 
Wouters. ‘Wie gaat er tegenwoordig nog bietjes koken? Ik wel, maar ik 
vind het leuk.’ Wouters houdt van lekker koken en is ervan overtuigd 
dat het eten van lokale producten het beste is voor iedereen. Alleen 
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is dit voor haar Arabisch-Oriëntaalse catering wat betreft bepaalde 
ingrediënten haast onmogelijk. ‘Ik heb het nu creatief opgelost, maar 
sommige kruiden koop je hier gewoon niet.’ 
Het is niet de bedoeling om de buitenlandse keuken uit te bannen, 
zegt Samuel Levie (26), voorzitter van de YFM. ‘Helemaal duurzaam 
koken lukt daarom niet. Maar zolang je bewust kiest voor de boontjes 
en spinazie van de boer, dan hoeven deze producten van minder ver 
te komen en dat scheelt voor het milieu.’ Daarnaast is lokaal voedsel, 
volgens Levie, vaak minder industrieel bewerkt. Dit maakt lokaal voed-
sel gezond. ‘De kleine producent, zoals de kaasmakerij of de varkens-
boer, verliest het bovendien vaak van de massaproducties voor grote 
supermarktketens. Door deze ambachten weer onder de aandacht te 
brengen willen we dat stukje cultuur behouden.’ 
De YFM werd afgelopen september in Nederland opgericht. Door 
studenten, koks, boeren en andere voedselproducenten met elkaar 
in contact te brengen, wil de beweging de consument meer bewust 
maken van de voedselindustrie. Dat wat de Slow Food beweging is 
voor ouderen, dat wil YFM zijn voor de jongere generaties. Veel men-
sen zijn zich niet bewust waar hun eten vandaan komt, zegt Levie. 
Hij is ervan overtuigd dat je meer van een product als chocolade kunt 
genieten, als je zeker weet dat het Amazonegebied niet ten koste gaat 
van de cacaoplantages en dat de mensen die daar werken een eerlijke 
prijs krijgen voor hun product. Volgens Levie heeft eten naast genot 
ook een politieke lading waar niet iedereen bij stil staat.

AcAdemie  Deze maand gaat de YFM Academie van start. Vijf-
entwintig studenten zullen een half jaar praktijk- en theorielessen 
krijgen over rechtvaardige voedselproductie en -consumptie. Via het 
programma Youth in Action van de Europese Unie ontving de YFM 
hier 9.000 euro subsidie voor. ‘Met de academie willen we jongeren 
inspireren om een positieve bijdrage te leveren aan een eerlijke voed-
selindustrie’, zegt voorzitter Levie. ‘De studenten volgen colleges over 
de wereldvoedselproblematiek, de vis- en vleesindustrie, biodiversiteit 

en smaakeducatie. Tijdens praktijklessen gaan ze bedrijven bezoeken 
in bijvoorbeeld de varkenshouderij of de visserij en naderhand worden 
deze sectoren besproken met de betreffende gastdocent.’ De gastdo-
centen tijdens de academie zijn ondermeer Peter Klosse, oprichter van 
de Academie voor Gastronomie, Marianne Thieme, fractievoorzitter 
van de Partij voor de Dieren, en Louise Fresco, hoogleraar duurzame 
ontwikkeling aan de Universiteit van Amsterdam. 
Naast de academie organiseert de YFM ook projecten waarin jongeren 
betrokken worden bij duurzaam produceren. De beginnende kaasboer 
wordt geholpen met betere klantbinding, de getalenteerde kok met 
duurzaam koken en de scholier met bewuste tuinbouw. In samenwer-
king met Feeding Good, Fairfood en Biologica wil de beweging ook 
de politiek benaderen. ‘Want als het aanbod verandert, dan verandert 
ook het eetpatroon van de consument’, zegt Levie. ‘Het gaat om een 
cultuuromslag. Hoogopgeleiden zijn wat betreft biologisch voedsel 
nu nog makkelijker te benaderen, maar als gezond eten goedkoper 
en aantrekkelijker wordt, dan bereik je daar ook andere consumenten 
mee.’

Technologisch  Volgens Frans Kok, hoogleraar Voeding en 
Gezondheid en hoofd van de afdeling Humane Voeding van Wage-
ningen Universiteit, komen we niet helemaal uit als iedereen overgaat 
op lokaal geproduceerd of biologisch voedsel. ‘Dan gaan er mensen 
honger lijden. Technologisch is er echter heel veel mogelijk en daarom 
kan de industrie steeds beter gezonde producten en maaltijden leve-
ren. Er valt precies uit te meten hoe er betere vetten, minder zout en 
toegevoegd suiker en meer vezel verwerkt kunnen worden.’
Volgens Kok liggen daar kansen voor de Nederlandse voedselin-
dustrie. ‘En als we daarnaast gewoon de boerenkool blijven eten die 
uit Nederland komt, ook al heeft hij in maart misschien een bruin 
randje, dan hoeft de niet-duurzame variant niet helemaal uit Spanje 
te komen. Je eet dan gezond en spaart het milieu.’ Kok denkt dat alle 
partijen, van consument tot multinational, gezamenlijk ver kunnen 
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komen als het gaat om een gezonde, duurzame voedselketen. Initia-
tieven als Slow Food en de YFM vindt hij dan ook belangrijk om een 
mentaliteitsverandering teweeg te brengen.

eAT-in  De Eat-in in Amsterdam is de tweede die er in Nederland 
wordt georganiseerd. Voor de YFM is dit dé manier om gezamenlijk, 
tijdens een diner, te genieten van de maaltijd en tegelijkertijd stil te 
staan bij de herkomst van producten en een eerlijke voedselindustrie. 
‘Nu in de winter ben je afhankelijk van een ruimte, maar het streven 
is om ’s zomers om de twee weken een Eat-in te organiseren’, zegt Jiri 
Brandt (26), penningmeester van de YFM en souschef bij Restaurant 
Merkelbach in Amsterdam. ‘Gewoon spontaan: jongens, over een 
week een Eat-in in het Vondelpark! Dat iedereen iets meeneemt en 
dan gezellig komt picknicken.’
Al pratend draait Brandt de worsten die hij speciaal voor deze Eat-
in maakt. Het zijn worsten van varkensvlees met stukjes appel en 
geserveerd op in bockbier gestoofde zuurkool. ‘Voor dat Hollandse 
smaakje’, zegt Brandt. Hij hoopt dat de Eat-in een trend wordt. ‘Het 
is nu nog wel een erg Amsterdamse club, maar als het gaat lopen dan 
hoop ik dat het ook in andere plaatsen wordt opgepakt.’
Hoewel alle aanwezigen zich tijdens de Eat-in tegoed doen aan 
het uitgebreide diner, komt de boodschap van de avond niet voor 
iedereen direct goed over. ‘Het eten is lekker, maar het doel van de 
avond snap ik niet helemaal’, zegt Sabine Vroling (24). Samen met 
een vriendin staat ze buiten en bespreekt ze hoe ze de Eat-In heeft 
ervaren. De weetjes over de voedselindustrie die met een beamer op 

een doek werden geprojecteerd vindt ze te negatief. ‘Wist je dat een 
aardbei die wordt ingevoerd per vliegtuig 24 keer zoveel energie kost 
als een lokaal geteelde aardbei gekocht in juli?’ Deze weetjes gaan 
voornamelijk over wat er slecht is aan de huidige voedselindustrie, 
zegt Vroling. ‘Er worden vanavond geen oplossingen geboden.’ Toch 
is Vroling deze avond al wel met verschillende mensen over voedsel in 
gesprek geraakt. ‘Over hoe die lekkere tapenade is gemaakt bijvoor-
beeld, of waar je goede mozzarella kunt kopen.’ De Eat-in is voor haar 
daarom wel een informatieve avond. 

Cateraar Wouters heeft zich al opgegeven voor de academie. Niet 
per se vanwege haar cateringbedrijf, maar gewoon, voor zichzelf. ‘Ik 
ben geen idealist en zal er niet voor op de barricaden gaan, maar ik 
vind het interessant en wil me graag meer bezighouden met eerlijk en 
duurzaam voedsel.’ 
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