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Reflecties op een week raw-food
Femke Brandt
We ontlenen sociale status aan de producten die we kiezen, positioneren en
differentiëren ons in de samenleving door middel van consumentengedrag. Een
recent raw-food-experiment verschafte interessante inzichten in het proces van
consumeren en identificeren. Ik deed een onschuldig onderzoekje naar de
lichamelijke - en mogelijk psychologische of sociale - effecten van een week lang
een dieet volgen zonder producten die in enig stadium van de
voedselproductieketen verhit of bewerkt zijn. In andere woorden: geen warme
maaltijden, geen koffie, geen suiker, geen conserveermiddelen, geen zuivel, geen
brood en geen alcohol. Het dieet bestaat ‘puur’ uit rauwe voedingsmiddelen en het
liefst ook van biologische/organische oorsprong. Naast de fysiologische aspecten
van het dieet was de behoefte aan dit experiment geworteld in onvrede met de
gevestigde voedselindustrie, mijn eigen consumentengedrag en nieuwsgierigheid
naar wat er daarbuiten in de aanbieding is. Alternatieve supermarkten en producten
worden steeds zichtbaarder en populairder. Amsterdamse winkels als Eko-Plaza en
Marqt profileren zich als ecologisch verantwoorde en duurzame ondernemingen.
Ook zijn er steeds meer plekken waar we alternatief kunnen consumeren, en rauw.
Maar wie komen daar en hoe toegankelijk zijn ze? Worden ze vooral bezocht door
idealisten of door status jagers die met verantwoord consumentengedrag de sociale
ladder opklimmen? En wie ben ik zelf in dit plaatje? Mijn omzwervingen in de rawfood subcultuur tijdens de experimentweek lieten weinig idealisme en veel
individualistische obsessies met puurheid en gezondheid zien.
De voorbereidingen voor het bereiden en niet-koken van maaltijden wezen de
specifieke weg naar de raw-food industrie. Die bestaat uit un-cookbooks (met als
standaard recepten voor 1 persoon), lifestyle gidsen, raw food bars en centra die
niet alleen voeding en recepten aanbieden maar een complete levenswijze,
gebaseerd op ‘het pure eten’ waarbij optimaal gebruik van voedingsmiddelen
centraal staat. De filosofie wordt onderbouwd met een wetenschappelijk taalgebruik
over enzymen, vitaminen, anti-oxidanten en bouwstoffen. Zo probeert de industrie
je te overtuigen met de informatie dat er drie keer zoveel voedingstoffen zitten in
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een gekiemde kikkererwt en dat rauwe producten nauwelijks gifstoffen bevatten,
waardoor je immuunsysteem je lichaam de-toxt. Deze ‘kennis’ geeft je het gevoel
goed bezig te zijn door rauw te eten en dus de producten uit de raw-food industrie
te kopen, waaronder de peperdure, aanvullende voedingssupplementen,
watermachines, gedroogde zeewieren en bijbehorende leesstof met meer
informatie en succesverhalen. Puur en simpel is het allemaal zeker niet. In
tegendeel, de rauwe producten zijn wel degelijk ‘bewerkt’, namelijk tot een
commercieel product, dat niet alleen verkoopt vanwege de voedingswaarde, maar
ook vanwege de status die het oplevert. De mensen die je tegenkomt op de plekken
waar je deze producten kunt kopen zijn bijna allemaal blank, van middelbare leeftijd
en zien er vitaal en welgesteld uit. In die zin past een raw-food dieet perfect in een
cultureel waardesysteem waarin prestaties en succes afhankelijk zijn van
individuele inspanning en zelfcontrole over wat je eet, en niet eet. Het conformeert
aan een eetcultuur waar slankheid de norm is, zeker bij vrouwen. Hoewel ik het
experiment deed als verzet tegen gevestigde eetgewoonten en voedselindustrie,
weerspiegelde de raw-food sector een beeld van extreem geïndividualiseerd en
conformerend consumentengedrag, dat ik met toenemend schaamrood op mijn
wangen aanschouwde. Het is de hoogste tijd om deze overpeinzingen te verdrinken
in rode wijn, onder het genot van echte kaas.
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