Culinaire fotografie
Cheese!
Culinaire fotogafie is voor producenten van
levensmiddelen erg belangrijk.
Aandacht voor lekker eten is van alle tijden. En het
afbeelden van eten ook. Eten is een inspiratiebron voor
kunstenaars. Op Griekse vazen uit de Griekse oudheid en
Romeinse muurschilderingen staan vaak grote banketten
afgebeeld.
Pronkstillevens
Vrijwel elke periode in de schilderkunst kent schilderijen
waarin eten een rol speelt, van stillevens tot de
boerenbruiloft van Breugel. Andere bekende voorbeelden
zijn de pronkstillevens en de 'ontbijtjes' uit de 17eeeuwse schilderkunst (Spanje, Nederland), en er zijn nog
veel meer schilderijen waar gedekte tafels met prachtige
gerechten staan afgebeeld.
Voor iedereen
Eten is hip. Bijzonder eten, het is voor bijna iedereen
bereikbaar, het hele jaar door of met de feestdagen. Nu de welvaart in het Westen groot is,
is er veel aandacht voor het in beeld brengen van etenswaren. In de supermarkt
concurreren de mooiste verpakkingen elkaar om de gunst van de koper. Culinaire fotografie
speelt hierbij een belangrijke rol.
Eten op tv
Beelden van eten kom je tegenwoordig overal tegen. Op
straat, bij de friettent op de hoek, de McDonalds de
Pizzahut en op kaarten met foto’s van gerechten bij
restaurants in de toeristische delen van een stad. De
laatste tien tot vijftien jaar groeit aanbod van
programma’s op televisie over eten gestaag. Zo zijn er
programma’s van gerenommeerde koks die in hun eigen
programma laten zien hoe je een gerecht klaarmaakt
zoals Jamie Oliver en Nigella Lawson. Daarnaast zijn er

ook veel lifestyleprogramma’s waar tijdens het programma een kok gerechten maakt die
aan het eind door alle gasten gegeten gaan worden. Ook Kok Herman den Blijker heeft het
ene programma na het andere.
Eten in boeken en tijdschriften
Behalve op televisie verschijnen er ook kookboeken waarin foto’s van gerechten staan.
Grote supermarktketens geven gratis kooktijdschriften uit met daarin foto’s en recepten
en er zijn culinaire tijdschriften te koop in de boekhandel.

