
DENKVOER

Ons voedselsysteem is over de 

datum. In deze rubriek verwondert 

fooddesigner Katja Gruijters zich 

over vastgeroeste patronen en 

vanzelfsprekendheden binnen het 

voedselsysteem. Kan het ook anders? 

In deze aflevering haalt Katja inspiratie 

uit oorlogstijden en pleit voor 

energiezuinig koken met een hooikist. 

N
og nooit had ik in no-
vember nog zoveel groen 
blad aan de bomen 
gezien. De winterperiode 
wordt schijnbaar korter 

of wisselvalliger, maar brengt ook de 
nodige onzekerheden met zich mee. 
Grote onderwerpen als energieschaarste, 
stikstofproblematiek en klimaatveran-
dering komen erin samen. We zullen 
ons warmer gaan kleden met dikke 
truien, charmante lange onderbroeken 
en ons verwarmen met warme kruiken 
en zachte dekentjes om onder te krui-
pen. Wat als we minder energie mogen 
gebruiken? Wat is minimaal nodig om te 
leven, te eten? Die vragen brengen me 
terug naar mijn kookboekenverzameling 
uit de Tweede Wereldoorlog, een periode 
van schaarste aan voedsel en energie. 
Een waardevolle boekencollectie en een 
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grote bron van inspiratie. De essentie is 
dat als je niets hebt, je vanzelf creatief en 
inventief wordt. In tijden van overvloed 
lijkten voedsel en energie vanzelfspre-
kend. En dat laatste wordt noodzakelijk 
doorbroken. 
 
Een mooi voorbeeld is de hooikist, een 
houten kist gevuld met hooi, die overi-
gens ook al werd ingezet in de oorlogs-
jaren van 1914-1918. Je maakte eerst het 
eten klaar tot een zesde van de originele 
kooktijd op het fornuis en daarna liet je 
het doorgaren in de hooikist. Door in-
korten van het gaarproces kon je energie 
besparen of het eten warmhouden. Ook 
handig voor als iemand later thuiskwam.
Kun je de inspiratie van toen inzetten 
naar nu en de toekomst? Ik wil in elk 
geval pleiten voor de terugkomst van de 
hooikist in de keuken. Als experiment 

en als statement staat er bij ons al eentje 
klaar! Om te kijken hoe we met zo min 
mogelijk energie kunnen koken en nog 
steeds kunnen genieten van heerlijk 
eten. 
 
Laten we energie besparen juist leuk 
gaan maken! Kunnen we geen 'kerst-
hooikistdiner' houden? Of wat dacht je 
van een voorafje 'kruik'-soep. Vul in de 
namiddag een kruik met tomatensoep 
om je aan op te warmen, om 'm daarna 
heerlijk op te slobberen. Om je creativi-
teit te stimuleren, wil ik iedereen uitda-
gen om de thermostaat terug te zetten 
naar 16 graden en dan creatief te beden-
ken hoe je jezelf kunt opwarmen. Maak 
er een gezins-challenge van en deel je 
ideeën met mij. Ik geloof dat je eerst de 
noodzaak moet voelen om radicale idee-
en te bedenken en met echte oplossin-
gen te komen. 
 
Dat brengt mij naar de boeren en tuin-
ders. Ik heb te doen met de hardwerken-
de agrariërs, met name in de glastuin-
bouw. Hoe innovatief of duurzaam ze 
ook (proberen te) zijn, zij voelen als geen 
ander de energiecrisis. Dit jaar hebben 
ze bijvoorbeeld 25 procent minder to-
maten kunnen exporteren binnen de EU. 
Toch zijn we nog steeds de grootste to-
matenleverancier van Europa. Maar hoe 
lang houden we dit vol en waar ligt de 
grens? Of kan het ook anders? Jaren ge-
leden bijvoorbeeld vierde ik het tienjarig 
bestaan van mijn bureau in een toma-
tenkas. Ik maakte een tomatenrestaurant 
voor mijn gasten. Met een 4-gangen 
tomatenmenu. In het wijnglas: versge-
perst tomatensap. Een diversiteit aan 
prachtige tomatenvarianten werd door 

een chef omgetoverd tot mooie smaak-
volle gerechtjes. Van kas naar tomaten-
restaurant?

En hoe zit het dan met het welbekende 
'we zijn een exportland; waar een klein 
land groot in kan zijn'? Houden we dat 
nog vol? Of moeten we de slogan veran-
deren in 'we zijn een exportland; waar 
een klein land duurzaam en innovatief 
in kan zijn'? En stappen we dan in de 
toekomst over van glasteelt naar vertical 
farming? Los van het klimaat, beheer-
sen we dan zelf het klimaat. Het klinkt 
te mooi om waar te zijn; alles wat we 
bedenken kost energie. De vraag is: wat 
hebben we 'echt' nodig? 
 
'Minder is meer' en dat kan alleen ge-
paard gaan met een portie durf, om-
denken, verduurzaming, technologie 
en creativiteit. En een verlangen naar 
energie… 

Verlangen naar energie
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