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Benvenuto op deze expeditie naar Salone del Gusto in Turijn. We 
gaan op pad met een uitstekende ploeg doeners en denkers uit 
verschillende organisaties uit de Achterhoek. We halen inspiratie voor 
het versterken van Achterhoek Food en dragen zo bij aan voedsel dat 
past binnen het motto ‘duurzamer, gezond en als het ff kan uit eigen 
grond’. Lees dit expeditieboekje goed door, voor meer informatie en 
je missie!

Het doel van deze expeditie van Smaakacademie Achterhoek is te 
ontdekken wat we van de Salone del Gusto kunnen leren en wat we 
zelf kunnen doen. We verkennen goede ideeën en concepten en 
passen deze met een eigen twist en vakmanschap toe om zo van de 
Achterhoek een onderscheidende foodregio te maken. Hou dus je 
oren en ogen geopend! De opgedane kennis en ideeën benutten we 
graag in het onderwijs van Smaakacademie Achterhoek, de Learning 
Community Achterhoek Food, en proberen we onder te brengen in de 
LEADER Ontwikkelingsstrategie 2023-2027.

Terra Madre Salone Del Gusto
Het gehele evenement wordt georganiseerd door Slow Food. Een 
internationale beweging die zich inzet voor 3 pijlers: Good, Clean en 
Fair food. Slow Food Achterhoek is een afdeling van het wereldwijde 
Slow Food. Het is niet toevallig dat dit grote evenement in Turijn wordt 
gehouden. Turijn is namelijk dé Slow Food hoofdstad van de hele 
wereld. In de regio Piemonte, waar Turijn de hoofdstad van is, is het 
allemaal begonnen. 
Terra Mare Salone del Gusto is hét internationale evenement waar 
volop aandacht is voor foodbeleid, duurzame landbouw en het milieu. 
Deze thema’s komen terug in diverse activiteiten zoals workshops, 
lezingen, onderwijsactiviteiten, gesprekken en een megagrote markt 
van meer dan 600 standjes.

Het thema van dit jaar is ‘Regeneration’. Slow Food omschrijft dit als volgt:

If 2020 and 2021 were years of resilience, the 2022 edition of Terra Madre 
Salone del Gusto will be one of regeneration, of radical renewal and real 
agroecological transitions that – Slow Food believes – can and must begin 
with food: by improving our agricultural practices, our systems of production 
and distribution, our diets and consumption and habits, from the largest 
cities to the smallest villages.

An edition that will return to Turin and Piedmont with all its colors, aromas 
and voices. Beyond the physical event in Turin, Terra Madre Salone del Gusto 
2022 will be a hybrid physical and digital event with a calendar of activities 
organized by the Slow Food network around the world, for those who cannot 
travel to Turin.

The regeneration we’re talking about isn’t just the joy of meeting in person 
again. It’s an act of responsibility, of love and care for our home, the Earth, or 
Terra Madre.

Parco Dora is de perfecte plek om het grotendeel van de activiteiten te 
organiseren in Turijn. Het zal de eerste keer zijn dat het evenement in dit 
park plaatsvindt, maar de symboliek is duidelijk: op een locatie waar ooit 
fabrieksrook en het lawaai van de industrie voltallig aanwezig waren, 
houden ze nu ‘s werelds grootste internationale foodevent gewijd aan 
duurzame landbouw, milieubeleid en de toekomst van voedsel.

Kijk voor meer informatie op de website 
https://2022.terramadresalonedelgusto.com/en

Veel plezier toegewenst namens Smaakacademie Achterhoek en 
LEADER Achterhoek,

Maurits Steverink,
Jolanda Kemna,
Jeanne Steverink
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Woensdag 21 september Tijd

Voor de heenreis volgt een apart voorstel om gezamenlijk te rijden naar Schiphol

Vertrek vliegtuig 20:55 uur

Aankomst vliegveld Turijn 22:35 uur

Aankomst hotel & inchecken 23:35 uur

Donderdag 22 september Tijd Locatie

Ontbijt in hotel Vanaf 7 uur Lancaster Hotel

Gezamenlijke aftrap: voorstelronde en doornemen programma 9 uur Lancaster Hotel

Bezoek aan dé Salone beurs met standjes, demo's en workshops. In kleinere groepjes loop je rond en 
werk je aan je top-5.

10 - 16 uur Parco Dora

Om 16 en 19 uur volgt een gedeelte van de groep een workshop. Je bent zelf verantwoordelijk om op 
tijd te komen. Indeling van workshops wordt op woensdat 21-09 bekend gemaakt. De rest is vrij om 
verder op ontdekking te gaan in Parco Dora.

16 - 20 uur Parco Dora

Gezamenlijke afsluiting & diner 20:30 uur

Vrijdag 23 september Tijd Locatie

Ontbijt hotel Vanaf 7 uur Lancaster Hotel

Gezamenlijke aftrap & vertrek 9:00 uur Lancaster Hotel

Bezoek Porta Palazzo Market: de grootste markt van Europa! 10 – 13 uur Porta Palazzo, Turijn

Verzamelen, napraten & brainstormen 13 – 15 uur Nntb

Bezoek winkelconcept Eataly 15 – 17 uur Eataly Lingotto

Om 17.00, 17.30 en 19.00 uur volgt een gedeelte van de groep een workshop. Je bent zelf 
verantwoordelijk om op tijd te komen. Indeling van workshops wordt woensdag 21-09 bekend 
gemaakt. De rest kan weer verder op ontdekking in Parco Dora

17 - 20 uur
Parco Dora & Eataly 
Lingotto

Gezamenlijke afsluiting & diner 20:30 uur

Zaterdag 24 september Tijd Locatie

Ontbijt hotel Vanaf 7 uur Lancaster Hotel

Aanwezig/verzamelen  9 uur Lancaster Hotel

Vertrek naar vliegveld Turijn 9:15 uur Lancaster Hotel

Vertrek vliegtuig 11:45 uur

Aankomst Schiphol 13:40 uur

Programma
Er kan altijd iets wijzigen, dit zal van tevoren duidelijk gecommuniceerd 
worden. Donderdag en vrijdag zijn vrij intensieve dagen. We eten laat. 
Hou hier dus rekening mee en ga goed voorbereid op pad. 
Ondanks dit prachtige programma zul je tijd te kort komen om alles te 
zien.

We verblijven in het Lancaster hotel in Turijn. 
Op de website van het hotel vind je meer informatie. 
https://hotellancastertorino.com/en/home-eng/ . 
Het verblijf in het hotel is op basis van ontbijt. De locaties voor de diners 
waren bij het ter perse gaan van dit programma nog niet bekend. 

‘s Avonds tijdens het diner bespreken we de ideeën met de groep. 
Aan het eind van de reis maak je een top-5 van je ideeën die je invult op 
het ‘inspiratie formulier’ en bij Jeanne inlevert. 

Achterhoek Food: 
8 aandachtsgebieden 

1) GEZONDHEID 

Veel mensen, ook in de Achterhoek, hebben overgewicht. We zetten 
in op gezonde en gevarieerde voedselkeuzes, die bereikbaar zijn voor 
iedereen en koppelen dit aan duurzamere en lokale voeding. 
SDG 3, 12, 17

2) LANDSCHAP & NATUUR 

De soortenrijkdom aan planten en dieren neemt af. Onze voedselkeuzes 
steunen boeren en vormen van landbouw die een gunstige 
invloed hebben op biodiversiteit, behoud van plant- en dierrassen, 
bodemvruchtbaarheid en landschap. 
SDG 2, 12, 15, 17

3) MILIEU & ECOLOGIE 

Onze voedselkeuzes hebben invloed op bodem, lucht, water, klimaat 
en CO2-uitstoot. We steunen boeren, ketens en vormen van landbouw 
die zorgen voor een lagere milieubelasting, versterking van de 
kringlooplandbouw en minder voedselverspilling. 
SDG 1, 2, 6, 7, 12, 13, 15, 17

4) DIERENWELZIJN 

Onze keuzes voor dierlijke voedingsproducten bepalen hoe vee wordt 
gehouden. We steunen veehouders die extra inspanningen leveren 
voor een beter dierenwelzijn. Nederland is koploper in het verbeteren 
van dierenwelzijn van landbouwhuisdieren en er is een ruime keuze in 
dierlijke producten met meer dierenwelzijn. De Achterhoek heeft een 
aantal voorlopers op dit gebied die vlees, zuivel en eieren met een beter 
dierenwelzijn produceren.
SDG 12, 17

5) SOCIALE VERBONDENHEID 

We zetten ons ervoor in dat duurzamer én gezond voedsel 
bereikbaar is voor iedereen. Niet alleen voor welgestelden, maar 
voor jong en oud, alle rangen en standen, alle culturen, voor ons en 
onze bezoekers. Het samen produceren van voedsel, het bereiden 
van eten en ook tuinieren geeft voldoening, activiteit en kansen 
om mensen met elkaar te verbinden. Achterhoek Food versterkt de 
sociale cohesie in onze regio. Duurzaam en gezond voedsel behoort 
dan ook tot de basiseducatie. SDG 1, 3, 4, 8, 10, 12, 17

6) CULTUUR & IDENTITEIT 

De Achterhoek heeft een rijke eetcultuur en was oorspronkelijk 
een zelfvoorzienende voedselregio. Verschillende streken in Italië, 
maar ook in Denemarken, laten zien dat een regionale eetcultuur 
bijdraagt aan trots en verbondenheid met elkaar, met de omgeving 
(landschap en natuur) en aantrekkelijk is voor bezoekers. Wanneer de 
regionale eetcultuur als uitgangspunt wordt genomen voor horeca, 
festivals, recreatie- en verblijfssector leidt dat tot erkenning van de 
Achterhoek als een internationale duurzame foodbestemming en tot 
nieuwe bedrijvigheid. 
SDG 3, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

7) VERNIEUWING REGIOBUSINESS 

We zetten in op sociale en technische innovatie als basis voor 
duurzamere voedselketens met een gezond verdienmodel. Met 
de inzet van ICT en hightech uit de maakindustrie, start-ups, mbo-
studenten, hogescholen en universiteiten werken we samen met 
ondernemers aan nieuwe verdienmodellen en foodconcepten voor 
een duurzame en regionale voedselketen. Van grond tot mond. 
SDG 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17

8) VOEDSELVRAAGSTUK WERELDWIJD

 Met onze keuzes voor duurzaam voedsel hebben we ook impact 
op productieomstandigheden elders in de wereld en op de 
beschikbaarheid van voedsel elders. Minder dierlijke en meer 
plantaardige producten, minder verspilling en eerlijke handel van 
geïmporteerde producten dragen bij aan verduurzaming van het 
wereldwijde voedselsysteem, uitbanning van honger en voeding van 
de groeiende wereldbevolking. 
SDG 1, 2, 4, 10, 12, 14, 15, 17

Platform Achterhoek Food ziet volop kansen om van de 
Achterhoek een internationaal onderscheidende foodregio te 
maken, waar inwoners, werknemers en bezoekers vaker kiezen 
voor gezond en duurzamer eten en waar de producenten oog 
hebben voor klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. We willen 
de hele voedselketen verduurzamen, van grond tot mond en voor 
alle rangen en standen. De Achterhoek kan de meest gezonde en 
vitale regio van Nederland en Europa worden. Om de Achterhoek 
te laten uitgroeien tot een spraakmakende voedselregio werkt 
Achterhoek Food aan een voedselstrategie met een concreet 
uitvoeringsplan. De ingredienten van deze voedselstrategie staan 
beschreven in onderstaande 8 aandachtsvelden.

Voedsel verbindt! Onze keuzes voor voedsel bepalen hoe 
onze omgeving eruitziet. Als we oog hebben voor alle acht 
aandachtsgebieden van Achterhoek Food eten en drinken we in 
de Achterhoek en wordt de wereld mooier, socialer en gezonder. 
De acht aandachtsgebieden hebben een duidelijke link met 
de zeventien  Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
Verenigde Naties.

GEZONDHEID

LANDSCHAP
& NATUUR

MILIEU &
ECOLOGIE

DIEREN-
WELZIJN

VOEDSEL-
VRAAGSTUK
WERELDWIJD

VERNIEUWING
REGIOBUSINESS

CULTUUR &
IDENTITEIT

SOCIALE
VERBONDEN

HEID



6 7

Deelnemers Salone del Gusto
Bastienne Bernasco
Food coördinator onderwijs voor Achterhoek 
Food, hoofddocent Hospitality Business & Green, 
ambassador bij Saxion Hogeschool
Als kennisgenerator wil ik met de groep ideeën 
ontwikkelen hoe we kennis van duurzame 
voedselsystemen samen met studenten, 
docenten en praktijk kunnen ontwikkelen. Ik 
ben benieuwd naar succesvolle voorbeelden 
van deze kennisontwikkeling in internationale 
communities.
www.saxion.nl

Lars Boers
Mede-ondernemer De Brömmels
In Turijn hoop ik het voor mij nog wat lege 
begrip ‘regeneratieve landbouw’ inhoud gaat 
krijgen. Hopelijk krijgen we voorbeelden en 
handvaten om thuis verder te kunnen met niet 
tegen maar mét de natuurlijke invloeden te 
werken. 
www.brommels.nl

Rick van den Broek
Chef Kok 
Ik ben voornemens een restaurant te starten in 
Doetinchem. Voor mij is dit een inspiratiereis 
naar bekende en onbekende Italiaanse 
producten, tevens ben ik  erg benieuwd naar de 
organisatie van dit evenement. 
www.opdepol.com

Isa Blij
Student voedingsmiddelentechnologie Den Bosch 
en eigenaar van Isa’s Foodtruck 
Ik werk graag met eerlijke producten die in de 
streek geproduceerd zijn. Ik wil graag ervaring 
en kennis opdoen van de deelnemers en de 
voedselontwikkelingen in Italië, om mee te 
nemen naar de Achterhoek.
www.isasfoodtruck.nl

Stefan Castrop
Docent Horeca Graafschap College Doetinchem
Ik wil mijn kennis en kunde blijven ontwikkelen 
door nieuwe invloeden vanuit de Slow Food-
beweging te implementeren in het horeca-
onderwijs.
www.graafschapcollege.nl

Marloes van Doren
Instructeur Horeca Graafschap College Doetinchem
Als docent verzorg ik onder andere 
praktijklessen en lessen Eetcultuur en Wensen. 
Bij deze lessen staan verschillende culturen, 
voedingswensen en streekproducten centraal. 
Ik verwacht in Turijn nieuwe kennis, inspiratie en 
informatie op te doen om de lessen van onze 
studenten mee te verrijken. 
www.graafschapcollege.nl

Melissa Dorland
Chef-kok
Ik hoop dat we in Turijn geïnspireerd raken 
om zo aan de Achterhoek een nieuw impuls 
te kunnen geven aan duurzaamheid en de 
regionale zelfvoorzienendheid, maar ook hoe 
we mensen mee kunnen nemen in het verhaal 
waar ons eten vandaan komt en wat daar 
allemaal aan vooraf gaat. 

Marieke Frank
Oud-wethouder gemeente Oost Gelre, voorzitter 
LEADER Achterhoek, LAG-lid LEADER Achterhoek 
namens de gemeente Oost Gelre
Voor de nieuwe LEADER-periode hoop ik 
over voedselstrategie te leren van regio’s die 
verder zijn dan wij. Ik ben ook benieuwd naar 
de organisatie van de Terra Madre. Binnen 
de voedselstrategie van gemeenten komen 
landbouw, cultuur, culinair, natuur, biodiversiteit, 
recreatie&toerisme samen. Hoe krijgen we dit 
goed op de agenda van gemeenten? En hoe 
zien wij onze voedselproductie voor de lange 
termijn?

Anne-Marie van Gaal
Kok bij Stadsboerin Doetinchem 
Ik hoop in Turijn inspiratie op te doen op het 
gebied van vernieuwend vegetarisch koken. En 
ik wil graag inspiratie opdoen over een mooi en 
gezond ontbijt.
www.stadsboerindoetinchem.nl

Jolanda Kemna
Coördinator LEADER Achterhoek
In Turijn hoop ik te leren van andere 
Europese landen op welke wijze men een 
voedselstrategie heeft opgezet voor duurzaam 
en gezond produceren én consumeren. En dan 
met name de rol van de (lokale) overheid en de 
strategische partners hierin. 
www.leaderachterhoek.nl

Anouk Klomps
Eigenaar Royal Onions,
Graag zou ik mooie samenwerkingen willen 
onderzoeken met alle deelnemers en genieten 
van de gedeelde passie voor mooie, duurzame 
en eerlijke voeding.
www.royal-onions.com

Bart Lammersen 
Docent Keuken/Consumptieve techniek 
Graafschap College Doetinchem
Het lijkt mij erg interessant om kennis te maken 
met verschillende slow foodambassadeurs 
en de verschillende projecten in de wereld. 
Ik verwacht deze kennis en dit netwerk te 
kunnen gebruiken tijdens mijn lessen op het 
Graafschap College. 
www.graafschapcollege.nl

Wico ter Maat 
Docent horeca Graafschap College Doetinchem
Ik zou graag informatie op gebied van 
duurzaamheid en trends ophalen voor mijn 
lessen bij de manager ondernemers. 
www.graafschapcollege.nl

Daniel Magwegwe  
Docent-Onderzoeker International Agro-business 
and Trade (Bedrijfskunde and Agribusiness)  
Hogeschool Van Hall Larenstein
Ik ben geïnteresseerd in hoe regionale 
stakeholders (onderwijs, overheid, 
bedrijfswereld, burger) kunnen samenwerken 
en samen innoveren om duurzame 
oplossingen te vinden voor feeding the cities/
regions.
www.hvhl.nl

Bjorn Massop
Mede-eigenaar en chef in verschillende concepten: 
Hotel Villa ruimzicht, Eetwinkel Van Mien, 
Naoberkrat, Lev foodbar, Lev by Mike, Hotel De 
Wereld en Momentenmakers
Mijn doel is op de hoogte te blijven van 
foodinnovaties die heel toegankelijk en te 
vertalen zijn naar het ‘Achterhoeks’, waardoor 
lokale ingrediënten in de keuken bij mensen 
thuis komen. Ik laat me graag inspireren door 
duurzaamheidsinitiatieven die ik samen met 
de regionale samenwerking kan uitrollen. 
Maar ik hoop vooral ook op een paar hele 
gezellige dagen vol lekker eten en drinken en 
kennismaken met gelijkgestemden.
www.hotelvillaruimzicht.nl

Kayleigh Nas
Student patisserie Summa College Eindhoven/
werknemer Banketbakkerij Jolink Brummen
Ik hoop in turijn inspiratie op te doen die ik kan 
gebruiken tijdens mijn examenjaar patisserie. 

Angelien Nijenhuis
Assistent-bedrijfsleider bij Stadsboerin Doetinchem
Ik hoop geïnspireerd te worden door 
voorbeelden van duurzame samenwerkingen 
tussen producenten en gebruikers en 
frisse nieuwe ideeën op het gebied van 
voedselproductie op te doen.
angelien@stadsboerindoetinchem.nl

Joost van Outheusden
Docent Horeca Graafschap College Doetinchem
We zijn bij het Graafschap College groot 
voorstander van regionale en duurzaam 
geproduceerde producten. Ik hoop in Turijn 
inspiratie op te kunnen doen over hoe ik de 
regionale en duurzame gedachte kan verwerken 
in mijn lessen en door mooie voorbeelden 
uit Turijn deze gedachte ook over te kunnen 
brengen op de leerlingen.
www.graafschapcollege.nl
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Esther Ruesen
Directeur Stadsmuseum en VVV Doetinchem
LAG-lid LEADER Achterhoek namens de gemeente 
Aalten
Ik ga mee naar Turijn omdat ik toekomst zie in 
een versterkte samenwerking van verschillende 
disciplines in de Achterhoek, zoals food, cultuur, 
toerisme en economie. Vanuit mijn functie als 
directeur Stadsmuseum en VVV Doetinchem 
én ook als LAG lid én bevlogen Achterhoeker 
geloof ik in de enorme verbindende kracht van 
onze regio.
www.stadsmuseumdoetinchem.nl

Suzanne Ruesink
Agrarisch ondernemer die Farm, Food en Fun 
combineert
Ik hoop in Turijn geïnspireerd te raken wat 
betreft produceren voor een korte keten en 
duurzame voeding en hoop tevens collega’s te 
ontmoeten met dezelfde drive.
www.suziesfarm.nl

Thijs Rensink
Docent Horeca Graafschap College Doetinchem.
Ik hoop inspiratie op te doen voor mijn lessen en 
zo studenten enthousiast te maken.
Tel.+31(0)6 40 61 62 64
t.rensink@graafschapcollege.nl

Gert Smits 
Mede-eigenaar Groentekwekerij en Landwinkel 
Smits
Ik neem deel aan de reis naar Turijn om kennis 
en ideeën op te doen, zodat wij dit vervolgens 
weer in ons eigen bedrijf toe kunnen passen. 
www.groentekwekerij-smits.nl

Jeanne Steverink
Projectleider Smaakacademie Achterhoek
In Turijn hoop ik ervaringen en voorbeelden 
op te pikken van hoe leerlingen, docenten 
en ondernemers samenwerken aan de 
ontwikkeling van een foodregio.
www.truefoodprojects.nl

Maurits Steverink 
Coördinator foodprojecten LEADER Achterhoek, 
coördinator Achterhoek Food 
De Salone del Gusto is de inspiratiebron voor 
duurzamer, gezonder en regionaal food met 
indrukwekkend vakmanschap van producenten 
uit elke uithoek van deze planeet én je ervaart 
hoe waardvol food is voor ons allen. We gaan 
maximaal kennis halen én toepassen in onze 
eigen Achterhoek.
www.truefoodprojects.nl

Maud Tomesen  
Pluimveehoudster bij Tomesen 
Pluimveehouderij 
Ik wil graag ideeën opdoen voor 
het lokaal wegzetten van onze producten.
Tel. +31(0)6 46 05 50 24
maudtomesen@gmail.com

Inge Vleemingh 
Varkensboerin, administratieridder en 
verkooptovenaar bij de Goed Gevulde Boerderij 
Ik ga mee om samen met andere Achterhoekers 
de kunst van lekker eten en genieten in Turijn af 
te kijken. 
www.degoedgevulde.nl

Marcella de Vos
Projectbureau Achterhoek Toerisme
Turijn is voor mij een bron van inspiratie om de 
Achterhoek als foodbestemming te positioneren 
en biedt een mooie gelegenheid om hierover in 
gesprek te gaan met andere deelnemers. 
www.achterhoek.nl

Dionne Vrijdag 
Zelfstandig werkend kok ZZP / mede-eigenaar 
Noaberschappen
Ik hoop in Turijn meer inspiratie op te doen 
over traditionele productiewijzen en deze in 
een modern jasje te steken. Ook hoop ik kennis 
op te doen hoe we duurzamer kunnen gaan 
produceren en dit over te brengen naar de 
medemens.
www.vrijdagskooksensatie.nl

Notities

Bernou Wagenaar
Beleidsmedewerker vrijetijdseconomie, 
internationale samenwerking en lobby gemeente 
Oost Gelre
In Turijn hoop ik inspiratie op te doen omtrent 
storytelling. Hoe wordt het verhaal verteld over 
de verschillende onderwerpen aan de bezoeker.
www.oostgelre.nl

Ellen Willems
Bestuurder/tuinder Stadsboerin Doetinchem
In Turijn hoop ik mensen te ontmoeten 
die zich ook inzetten voor de hoognodige 
voedseltransitie en zo ons netwerk vergroten 
om van elkaar te leren.
stadsboerindoetinchem.nl
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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland

Achterhoek Food is in 2019 ontstaan vanuit LEADER, 

Gedeputeerde Jan Markink is voorzitter van platform Achterhoek Food.


