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Factory Food in Milaan
Design om op te eten!

Tijdens de Salone del Mobile 2008, presenteerde Ontwerpstudio Annelies Hermsen een nieuwe tak 
van vormgeving; food design. Met een uitdagende combinatie van smaken verleidde ze de 
bezoekers die kwamen kijken naar de nieuwste ontwerpen uit Eindhoven bij 
de ‘Design Factory Brainport’.

Het eten dat ze had ontworpen, was op maat gemaakt voor het evenement in Milaan, toepasselijk 
kreeg het de naam ‘Factory Food’. Met ijs van olijfolie en ijs van rode bietjes maakte ze een mooie 
combinatie tussen typisch Nederlandse en typisch Italiaans producten. Om haar gasten nog meer te 
verbazen voegde ze aan deze al bijzondere ijsjes kaviaar van drop (of kaviaar van tomaat) toe en 
maakte ze het geheel af met koekjes van Parmezaansse kaas en peper!

De reacties waren divers en over het algemeen ‘positief verast’. ‘Ik was blij dat er ook mensen 
waren die de smaken niet zo konden waarderen’, zegt Hermsen. ‘Smaak is iets persoonlijks en het 
zou raar zijn als iedereen ineens hetzelfde lekker zou vinden.’ Haar doel is natuurlijk wel om haar 
ontwerpen smaakvol te maken met speciale (of juist alledaagse) ingrediënten. 

Naast het ontwerpen van of met eten ontwerpt ze ook producten, van servetten tot servies en geeft 
ze advies aan horeca bedrijven over hun interieur en menukaart! Waarom besloot ze dan ‘factory 
food’ uit te delen en niet haar nieuwste producten te laten zien? ‘Er zijn natuurlijk duizenden
mooie design producten te zien, waarvoor de bezoekers hun uiterste best doen om die te 
onthouden. Food design is daarentegen nog niet zo bekend, ik vroeg mensen dan ook: “Wilt u mijn 
ontwerp proeven?” Dat maakte mensen wel nieuwsgierig en ik hoop, dat ze door mijn ontwerp te 
hebben gegeten, nog lang aan mij zullen denken!’

___________________________________________________________________________
Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Annelies Hermsen of haar 
website bezoeken om meer over haar achtergrond en ontwerpen te weten te komen.

Presentexemplaren worden zeer op prijs gesteld.
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