
Het begon met blogs over wat 
men allemaal meemaakte in het 
leven of op een professionele mise
sie, maar geleidelijk aan hebben 
steeds meer bloggers het hoofde
zakelijk over eten. Ze schudden 
niet alleen recepten uit hun mouw, 
maar beschouwen tafelen als een 
levenswijze en posten allerlei wee
tjes, mijmeringen en kritieken over 
voeding en restaurants.
Culinaire recensenten zijn veele
al mannen, maar onder de foode
bloggers zien we vooral vroue
wen en zelfs ‘vrouwen van’. Een 
tijd geleden begon de trend dat 
‘vrouwen van’ gingen acteren 
en presenteren. Later klommen 
bekende eega’s liever in de pen. 
De laatste hype zijn beroemde 
echtgenotes die een blog stare
ten. En dan het liefst over eten. 
Zo heeft Ellemieke Vermolen, 
de vrouw van Sergio Herman, 
een healthy foodblog voor het 
gezin (Ellemiekevermolen.com).

INTERNATIONALE 
IMPACT

De koning der foodbloggers is 
een man. De Amerikaan Steve 

Plotnicki heeft een internationaal 
netwerk van foodies via Opie
nionatedaboutdining.com. Hij 
steekt Michelin en Gault&Millau 
naar de kroon en geeft een opie
nie over restaurants die een 
impact van jewelste heeft. Hij 
e en met hem zijn foodiesevole
gers e was de man die In de Wulf 
op nummer 1 zette in Europa, 
terwijl Michelin chef Kobe Dese
ramaults slechts 1 ster waard 

achtte en Gault&Millau nog 4 
andere Belgische restaurants 
liet voorgaan. Zijn uitspraak 
“foodies en bloggers kennen en 
bezoeken meer restaurants dan 
de meeste culinaire journalise
ten” spreekt boekdelen.

Er zijn ook criticasters. Sommie
gen noemen foodblogs een vere
kapt reclamemedium. Volgens 
een artikel in Nederlands reclae
mevakblad Adformatie laat one
geveer de helft van de bloggers 
zich betalen voor het schrijven 
van stukjes over producten of 
diensten. 

BELGISCHE 
FOODBLOGGERS

In de lifestylerubrieken in tijde
schriften en kranten worden 
foodbloggers op de voet gee
volgd. Een exhaustieve lijst mae
ken van gereputeerde Belgische 
foodbloggers is onbegonnen 
werk. Wel geven onderstaande 
quotes weer wat hun visie en 
missie is.

Katia Belloy

“Ik was (en ben) verslaafd 
aan de nieuwste trends, de 

nieuwste ontwikkelingen en de 
nieuwste smaaksensaties.” 

Flip Vroonen
Flipsfuckingfoodblog.com 

“Ik wil niet elk restaurant dat 
ik bezoek beoordelen, maar als 
ik het gevoel krijg dat een be-
paalde plaats extra aandacht 
verdient, dan is het mijn visie 
om dit met jullie te delen.” 

Frank Cops
Be-gusto.be

De weg naar een gezond 
leven ging niet van de ene op 
de andere dag – Rome is ook 
niet in één dag gebouwd, de 
gezonde Steffi ook niet. Het 
pad was lang. Het geknoei in 
de keuken was soms groot 

en er kwam veel research bij 
kijken, maar tegelijkertijd was 
het zo boeiend dat ik besloot 

het te delen.”
Steffi Vertriest

Byebyecheeseburger.be

“Door mijn blog krijg ik niet al-
leen de kans om mijn recepten 
met anderen te delen, ik blijf 
er ook door op de hoogte van 
nieuwe producten en ontwik-
kelingen binnen het gehele 

foodgebeuren.”
Kris Herrijgers
Kriskookt.be

“Waar ik van hou? Eerlijk en 
natuurlijk eten, de geschiedenis 
van voeding, eten dat mensen 
dichter bij elkaar brengt en de 

geur van verbrande toast.”
Anglofiele Regula Ysewijn

Missfoodwise.com

“De liefde van de man gaat 
door de maag, en zo begon 
ook mijn liefde voor koken. 
De man van je dromen… 
Die moet goed eten, toch? 
Ondertussen mag ik de 

man van mijn dromen ook 
mijn echtgenoot noemen en 

ontvangen we met veel plezier 
regelmatig ‘komen-eters’ bij 

ons thuis. Met mijn blog wil ik 
iedereen inspireren om achter 
de kookpotten te kruipen. Een 
lekkere maaltijd op tafel tove-
ren of je gasten verrassen; het 
is makkelijker dan je denkt!”

Amylia De Schepper
Cookameal.be

“We houden van een goed 
bord eten en kunnen het niet 
laten uit te zoeken waar dit 

eten vandaan komt. Via recep-
ten, verhalen en tekeningen 

documenteren we al jaren lang 
onze zoektocht naar goed eten 

op onze blog.” 
Johanna Goyvaerts, Barbara  
Serulus en Mayken Craenen

Alledagenhonger.be

“Op mijn blog deel ik een 
combinatie van gezonde, snelle, 
gemakkelijke en vooral lekkere 
recepten met hier en daar wat 

info over mijn whereabouts. 
Ik kook en eet heel graag, het 
liefst ook gezond. Maar het 

allerbelangrijkste is…  
it must be yummie!”

Alexia Stevens
Mustbeyummie.com

“Ik ben gebeten door rawfood 
en de plantaardige keuken.”
Julie Van den Kerckhoven

Julieslifestyle.com

“Mijn blog gaat over verras-
send koken in verrassend 

weinig tijd. En dat in een echte 
keuken: een die overhoop ligt 
en waar ik na een drukke dag 
nog snel iets in elkaar flans, 
terwijl er ook nog twee kin-

deren aan mijn been hangen. 
Daarbij kook ik wars van alle 

gezondheidsprincipes.”
Annelies Vermeir

Eenlepeltjelekkers.be

“Ik waag me aan alles wat in  
de oven past.”

Louie Van Nieuwenborg
Bakedlouies.com

“Ik droom van een moestuin, 
picknicks aan het water, 

ontroerend lekker eten op 
oud porselein. Maar ben al 
gelukkig als ik tot diep in de 

nacht kan staan koken.”
Dorien Knockaert

Jongesla.com

GEBETEN  
OM TE ETEN
Foodbloggers zijn de nieuwe  

culinaire recensenten
Foodblogs zijn alomtegenwoordig op het internet. Foodbloggers posten recepten en culi-
naire commentaren over verschillende thema’s: gezond, vegetarisch, taarten... Ze delen 

hun liefde voor koken en lekker eten. Men noemt ze zelfs de nieuwe culinaire recensenten.

Foodies en 
bloggers 

kennen en 
bezoeken meer 

restaurants 
dan de meeste 

culinaire 
journalisten.

Miss foodwise Regula Ysewijn
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