
MasterChef@Leiden: Food, language and society 

Colleges op vrijdagmiddagen van 13:15 tot 15 uur 

Datum Spreker Thema/titel college Korte beschrijving  
14-01-22 Prof. dr. Jos Schaeken  Mise en place (Inleiding) 

 Eten en identiteit 
 

Is jouw levensover-
tuiging of levensstijl 
leidend in je eetge-
drag? Onderwerpen 
die voorbij komen: 
Waarom zit er in een 
vliegtuigmaaltijd met 
vlees nagenoeg altijd 
kip? Wat is de kasj-
roet en wat is halal? 
Is vegetarisch of ve-
ganistisch eten een 
nieuw verschijnsel? 
En sinds wanneer 
doen we aan inter-
mittent fasting? 

21-01-22 Dr. Amanda Henry Eating our way to the top Human diets today 
have allowed us to 
spread to every cor-
ner of the globe, but 
are quite different 
from the diets of our 
closest living rela-
tives, the apes. How 
did today’s diets 
evolve? What were 
the major milestones 
along the way? 

28-01-22 Prof. dr. Marlou Schrover TBA TBA 
04-02-22 Dr. Amanda Henry What did you have for break-

fast? (and why?) 
The choice of what 
to eat is influenced 
by many factors, and 
is not always easy to 
understand. We will 
discuss the food en-
vironment, with im-
plications for health, 
social identity and 
marketing. 

11-02-22 Prof. dr. Jos Schaeken Service à la russe Wat weten we van 
de Russische keu-
ken? Is er meer dan 
alleen Russisch ei, 
huzarensalade en 
Moscovisch gebak? 



En waarom lijkt de 
Kaukasische keuken 
zo op die van het 
Midden-Oosten?  

18-02-22 Dr. Tom Hoogervorst Het Chinees-Indische restaurant Waar komt het “Chi-
nees-Indische” res-
taurant vandaan? 
Waarom is dit een 
typisch Nederlandse 
constructie? En wat 
zegt het over het ko-
loniale verleden en 
de geschiedenis van 
zowel Chinese als In-
dische migratie? 

11-03-22 Prof. dr. Katarzyna 
Cwiertka 

Van aardappel tot sushi: De 
aantrekkingskracht van vreemd 
voedsel 

Ons eetpatroon be-
staat tegenwoordig 
uit gerechten die er-
gens anders vandaan 
komen en pas kort 
geleden ingeburgerd 
zijn. Dit geldt zelfs 
voor de aardappel, 
die tweehonderd 
jaar geleden nauwe-
lijks in Nederland ge-
geten werd. Aan de 
hand van voorbeel-
den gaan we opzoek 
naar de redenen 
waarom voedsel van 
ver weg aantrekkelijk 
is en geaccepteerd 
wordt. 

18-03-22 Prof. dr. Katarzyna 
Cwiertka en iedereen die 
mee wil doen! 

Kookworkshop sushi  

 


