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LEKKER LELIJK
Afvalcontainers vol tweebenige wortelen en kronkelende courgettes, bij het Nederlandse 

Kromkommer vinden ze het een scheef gegeven. Zo scheef, dat ze van het weer in de armen 
sluiten van gekke groenten hun stiel hebben gemaakt. 

Door Kelly DeriemAeKer

Zou ik kiezen voor een bultrugpa-
prika of gezwelvormige tomaat als 
mijn supermarkt mij die keuze bood? 
Na alle reportages over voedselver-
spilling, waarover ik zo verontwaar-
digd was, zou ik denken van wel. En 
toch blijf ik mezelf erop betrappen 
naar een perfect gevormde super-
marktpompoen te grijpen, ten nadele 
van een losbandig exemplaar. Als je 
weet dat ik ze aan het eind van mijn 
soepbereiding door een staafmixer 
draai, is dat toch een beetje belache-
lijk. 

HagelscHadesap
Ik besef pas echt hoe decadent mijn 
kiescriteria zijn, als ik groenten 
oogst op de plukboerderij. Omdat 
ik ze daar in al hun grillige glorie zie 
gedijen en kan voelen hoe broos het 
productieproces is, sluit ik er wel met 
gemak een onregelmatige monster-
courgette in mijn hart. Een die ik in 
het warenhuis geen blik zou gunnen, 
omdat ik daar ten prooi val aan de idi-
ote gedachte dat courgettes perfect 
gevormd van een fabrieksband rollen. 
Niet dat ik de lelijke courgette terug 
zou vinden in dat warenhuis, want 
wat niet voldoet aan een bepaald 
gewichtscriterium, komt er niet in. 
Bij voorkeur weegt een supermarkt-
courgette tussen de 280 en de 400 
gram. In één dag kan een exemplaar 
evenwel zo hard groeien dat het over 
die grens heen schiet. Een uur eer-
der nog perfect voor consumptie, nu 
klaar voor de vuilnisbak. Om het nog 
niet te hebben over het gevaar van de 

courgettenaald, stekels aan de plant 
die bruine krasjes op de schil maken 
en ook weer een njet betekenen. Een 
bult of kromming maakt vervoe-
ren en stapelen dan weer lastig. Heel 
wat telers zien vijf tot tien procent 
van hun oogst verloren gaan door 
dergelijke eisen. ‘Dat is toch waan-
zin?’ zegt Chantal Engelen van het 
Rotterdamse Kromkommer, een 
start-up die alles in het werk stelt 
om de verspilling van niet-perfecte 
groenten een halt toe te roepen. ‘We 
gooien tonnen groenten en fruit 
weg omdat ze niet uniform zijn, en 
waarom? De enige reden die ik kan 
bedenken om een perfect gelijkvor-
mig exemplaar te willen is dat je een 
symmetrische fruittaart wilt bakken. 
Maar hoe vaak doen we dat?’
Want terwijl Kromkommer nu 
vooral focust op groenten, heeft fruit 
natuurlijk net zo goed last van onze 
drang naar perfectie. Alleen kun je 
van een appel of peer die te lijden 
kreeg onder een vernietigende hagel-
bui makkelijker moes of ‘hagelscha-
desap’ (onthouden voor uw volgende 
rondje scrabble!) maken dan van een 
aubergine.
Vanuit hun bescheiden Krom-
kommerhoofdkwartier – gelegen in 
een verkommerd subtropisch zwem-
paradijs dat zelf ook steeds krommer 
trekt – gaan drie jonge vrouwen de 
strijd aan. Lisanne en Jente kwamen 
tijdens hun studies bedrijfskunde zo 
gechoqueerd terug van een dump-
sterdive-experiment, dat ze ermee 
aan de slag gingen. Ze hesen wat later 

Chantal van Too Good To Waste aan 
boord, die ook al bezig was met pro-
jecten rond verspilling. 

RestgRoentesoep 
met balletjes
Dankzij crowdfunding ontwikkelde 
Kromkommer een soepenlijn waarin 
alleen maar groenten verwerkt wor-
den waarmee telers geen blijf weten. 
Een vertrekpunt dat de continuïteit 
van het productieproces evenwel niet 
eenvoudiger maakt: als vraag en aan-
bod perfect op elkaar zijn afgestemd, 
zijn die overschotten er immers niet. 
‘Dat is vaak een van de argumenten 
die de grote fabrikanten aanhalen 
om niet te doen wat wij doen’, zegt 
Chantal. ‘Daarnaast zijn hun eisen 
wat betreft smaak en zuurtegraad 
ook erg streng. Als de seizoenen 
schuiven, dan smaken de tomaten die 
wij voor onze soep gebruiken anders, 
wat door de grote spelers niet wordt 
getolereerd.’ Kromkommer mag die 
smaakeisen dan wel niet stellen, toch 
trokken ook zij met behoorlijk wat 
voorwaarden naar de soepfabrikant 
waarmee ze in zee wilden: ‘Toen we 
aangaven dat we een soep wilden 
met zo weinig mogelijk zout en geen 
suiker of andere toevoegingen, die 
ook nog eens in een transparante zak 
moest, werd er gefronst. De meeste 
fabrikanten verpakken hun soep het 
liefst in een ondoorzichtig blik, omdat 
ze willen verbergen hoe ze eruitziet. 
Onze soep deelt zich na verloop van 
tijd op in laagjes, nog zo’n fenomeen 
dat producenten willen verstoppen, »
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maar dat is nu eenmaal hoe soep zich 
gedraagt.’
Ondanks het complexe productiemo-
del zijn er volgens Chantal mogelijk-
heden: Onze soepen worden verkocht 
in 40 kleine winkels in Nederland, 
en eentje in Vlaanderen (in het 
Limburgse Rekem). Het is de bedoe-
ling om ooit een deal te sluiten met 
een supermarktketen en de schaal te 
vergroten, maar we willen niet ren-
nen voor we kunnen stappen.’

Krom broederlijK 
naast recht
Winst maken met een succesvolle 

soepenlijn is immers niet het hoofd-
doel van Kromkommer. ‘Onze soe-
pen zijn de folders waarmee we onze 
boodschap willen verspreiden. We 
willen mensen aan het denken en 
praten zetten. Waarom gooien we 
zoveel weg? Waarom vinden we dat 
we recht hebben op een perfect ronde 
tomaat? Waarom gaan we er, vaak 
onbewust, van uit dat die ook lekker-
der is?’ 
Volgens Chantal heeft veel inderdaad 
te maken met het feit dat we steeds 
verder van het veld staan, zoals ik het 
voel op de plukboerderij. ‘Als je met 
eigen ogen ziet hoe groenten groeien 
en zich gedragen, en hoe arbeidsin-
tensief hun productieproces is, dan 
lijkt onze obsessie met de vorm ervan 
waanzin. We zitten ook in de luxepo-
sitie dat we genoeg voedsel hebben, en 
ons niet druk hoeven te maken over 
wat er wordt weggegooid. Daarnaast 
worden we ook slachtoffer van de 
regelgeving van de Europese Unie, 
die tot in 2008 voorschreef dat een 
kromme komkommer niet verkocht 
mocht worden. Ondertussen zijn 
die voorschriften voor 26 producten 
ingetrokken, maar dat wil niet zeggen 
dat er veel is veranderd.’
En toch beweegt er iets. De Franse 
supermarktketen Intermarché hield 
onlangs een grootschalige actie rond 
lelijke groenten, onder de noemer 
Inglorious Fruits and Vegetables, 
alleen schoot die volgens Chantal 
haar doel voorbij. ‘Veel mensen heb-
ben ons gemaild toen de actie de 
ronde deed op sociale media. Iedereen 
dacht dat wij er vast heel blij mee 
zouden zijn. Dat waren we, met de 
aandacht voor het probleem, alleen 
vonden we dat Intermarché de per-
ceptie dat er iets mis is met kromme 
groenten net vergrootte door ze 
onder de prijs aan te bieden en neer 
te zetten als “vreselijk”. Dergelijke 
acties maken dat wij de vraag krij-
gen waarom onze soep zo duur is, 

want die komt toch van minder-
waardige groenten? Wij willen net 
dat de groenten gezien worden als 
evenwaardig, dat ze op een dag naast 
elkaar kunnen liggen in het schap, dat 
mensen vinden dat ze het waard zijn 
om voor te betalen.’

Kantlijncritici
En dus organiseert het drietal samen 
met een hoop enthousiaste vrijwil-
ligers allerhande initiatieven. Een 
voormiddag restmateriaal ophalen in 
zaken in Rotterdam, en er ’s middags 
een driegangenmenu mee maken 
voor een grote groep. Koken met rest-
jes op een festival. Acties die enthou-
siast worden opgepikt op de sociale 
media. Een Belgische Kromkommer 
blijkt niet te bestaan, terwijl er ook 
hier jaarlijks voor ongeveer twee mil-
jard euro aan levensmiddelen wordt 
weggegooid en de komkommers 
even kromtrekken als in Nederland. 
‘In Duitsland en Engeland zijn er wel 
initiatieven, zoals Culinary Misfits 
en Rubies in the Rubble, maar vanuit 
België horen we erg weinig. Behalve af 
en toe een mail van een enthousiaste-
ling die zich graag bij een plaatselijke 
werking wil aansluiten’, zegt Chantal.
En dan de vraag die ik moet stellen, 
omdat ik nu eenmaal een journalist 
ben die dat soort vragen stelt: is dit 
meer dan een druppel op een hete 
plaat? Chantal had ze zien komen, 
en gaat toch schuiven op haar stoel 
omdat ze ze zo vaak krijgt, vaak van 
wat ze mooi ‘kantlijncritici’ noemt. 
‘Als ik dat geloofde, dan kwam ik elke 
dag ongemotiveerd werken, of hele-
maal niet. Onze impact is moeilijk 
meetbaar, maar ik weiger te geloven 
dat wij geen verschil kunnen maken. 
Die groenten moeten weer in de 
schappen, waar ze horen. Het ideale 
scenario zou zijn dat we over vijf jaar 
niet meer bestaan, omdat we niet 
meer nodig zijn. Zolang dat niet zo is, 
gaan we door.’

Op de 
plukbOerderij 

sluit ik wel 
met gemak 

een mOnster-
cOurgette in 

mijn hart
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IngredIënten
500 g gekookte rode gekke 
bieten, geschild
1 ui, versnipperd
500 ml groentebouillon
Scheut olijfolie
100 ml kokosmelk
2 stengels selderij, in blokjes
2 teentjes knoflook, 
fijngehakt
Scheut azijn
Peper en zout

BereIdIng
Verhit de olie in een pan en 
bak er de ui en de knoflook 

kort in, maar laat niet te 
bruin worden. Voeg de 
bieten en de selder toe en 
laat ze even stoven. Giet 
de groentebouillon erover 
en breng aan de kook. 
Draai het vuur lager en laat 
zachtjes pruttelen tot de 
groenten gaar zijn. Pureer 
de soep met een staafmixer 
en breng op smaak met 
peper, zout en een scheut 
azijn. Laat nog even 
doorkoken en werk af door 
er de kokosmelk doorheen 
te roeren. 

IngredIënten
300 g tomaten 
100 g gekke 
snoeptomaatjes
1 ui, versnipperd
2 stengels selderij, 
in blokjes
Olijfolie
1 el gedroogde oregano
Peper en zout
1 liter water

BereIdIng
Laat de olie goed heet 
worden in een pan en 
fruit er de ui goudgeel in. 

Voeg de groenten behalve 
5 snoeptomaatjes toe en 
stoof enkele minuten aan. 
Voeg de kruiden en het 
water toe en breng aan 
de kook. Matig het vuur 
en laat zachtjes dertig 
minuten pruttelen. Haal 
er de staafmixer door, laat 
de laatste snoeptomaatjes 
nog een tiental minuten 
mee warm worden en werk 
eventueel af met extra 
kruiden. 

KleurrIjKe 
BIetensoep 
voor twee

tomatensoep 
met geKKe 

snoeptomaatjes

✂
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Kruidige soep 
van Kromme 

wortelen

ingrediënten
250 g kromme wortelen, in kleine 
blokjes
50 g knolselder, in kleine blokjes
2 teentjes knoflook, versnipperd
1 ui, versnipperd
100 ml kokosmelk
Een klein stukje verse gember, 
geraspt
1 tl komijn
Peper en zout
1 liter water

Bereiding
Laat de olie goed heet worden in 
een pan en fruit er de ui goudgeel 
in. Voeg aan het eind kort de look 
toe. Voeg de groenten toe en stoof 
enkele minuten aan. Voeg de 
kruiden, de verse gember en het 
water toe en breng aan de kook. 
Matig het vuur en laat zachtjes 
dertig minuten pruttelen. Haal 
er de staafmixer door en werk af 
met de kokosmelk en eventueel 
wat verse blaadjes koriander. Op 
smaak brengen met peper en zout. 

einDe
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