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Wat maakt food fotografie zo leuk?
“Food fotografie is heel levendig en veelzijdig, 
waardoor je er veel creativiteit in kwijt kunt. Al die 
verschillende gerechten hebben allemaal een eigen 
benadering. Bij Foodies gaan we bovendien met de 
seizoenen mee. In de zomer is alles heel licht en luchtig. 
Zo belicht ik een gerecht dan ook. En in de winter zijn 
de foto’s donkerder en warmer. Dit vraagt om heel 
specifiek licht. Het ene plekje mag bijvoorbeeld wat 
meer licht hebben, terwijl het andere plekje best wat 
donkerder mag zijn. Dan ben je dus echt zelf een 
beeld aan het creëren. Dat alles naar je eigen hand 
kunnen zetten, vind ik heel leuk aan studiofotografie. 
Je zorgt zelf voor het juiste licht en je kunt helemaal 
zelf bepalen hoe je iets wilt neerzetten.” 

Hoe komt een foto bij Foodies tot stand?
“Bij Foodies werk ik nauw samen met een kok en een 
styliste. Naast de fotostudio waar we verschillende 
studioflitsers hebben staan, is er een keuken waar de 
kok de gerechten bereidt. De styliste verzamelt op haar 
beurt alle aankleding voor de verschillende sets. Denk 
aan een mooie ondergrond, achtergrond, borden; per 
gerecht moet alles met elkaar matchen. Vervolgens 
overleggen we samen hoe we de foto gaan maken. De 
kok heeft bijvoorbeeld in gedachte hoe hij een bepaald 
gerecht wil presenteren en dan bedenk ik hoe ik dat 
het beste kan fotograferen. Soms maken we enkele 
variaties om te kijken wat het beste werkt en hoe het 
gerecht het mooist uitkomt. Hoewel we dus allemaal 
onze eigen taak hebben, is elke foto echt een kwestie 
van teamwork. We versterken elkaar.”

Wat is de grootste uitdaging?
“Gemiddeld doen we een uur over één gerecht, vanaf 
de bereidingstijd tot en met de styling en de fotografie. 
Maar sommige gerechten houden minder lang op de 
studioset. IJs smelt bijvoorbeeld heel snel onder al die 
warme lampen en vlees kan uitdrogen. Dan moeten we 
dus heel snel en goed voorbereid werken om die ge-
rechten mooi op de foto te krijgen. Verder kunnen we 
nooit meer dan één tot twee maanden vooruit werken, 
omdat de kok graag met de seizoensgroenten werkt. 
En die zijn natuurlijk niet altijd te verkrijgen.”

Gebruik je nog trucjes? 
“Of we de gerechten met haarlak bespuiten bedoel je? 
Nee, we houden het zo natuurlijk mogelijk. Natuurlijk 
gebruiken we weleens een kwastje en een beetje olie 
om bijvoorbeeld vlees er net even lekkerder uit te laten 
zien. En fruit besproeien we van tevoren altijd met wat 
water. Maar onze foto’s staan echt in het teken van de 
maakbaarheid. Het is dus ook niet erg als hier en daar 
een kruimeltje ligt. Die homemade uitstraling staat bij 
Foodies hoog in het vaandel. Het hoeft er niet heel 
gelikt uit te zien, maar gewoon lekker. En ook op zo’n 
manier dat je het zelf kunt maken.” 

Wanneer is een foto voor jou goed gelukt?
“Als je er honger van krijgt, vind ik een foto geslaagd. 
Dat hoor ik weleens van mensen als ze Foodies door-
bladeren, en dat vind ik een compliment. Zelf kijk ik of 
het licht mooi is, of de foto spannend is qua contrast, 
dat soort zaken. Maar uiteindelijk is het een wissel-
werking: als alles klopt, ziet het er ook lekker uit.” 

CULINAIRE FOTOGRAFIE

Sinds 2008 fotografeert Stephan van Raay (35) allerlei 

heerlijke gerechten voor kookmagazine Foodies. Wanneer 

een foto goed gelukt is? ‘Als je er honger van krijgt.’ 

Nou, dat krijgen wij zeker bij het zien van die lekkere foto’s! 

Stephan geeft tips om je eigen gerechten mooi op de foto 

te zetten én de recepten bij al die smakelijke foto’s.

Smakelijk eten!
Het oog wil ook wat...

Tips voor food fotografie 
& overheerlijke recepten
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Maak het niet te ingewikkeld
Beschik je over externe flitsers? Maak het niet te 
ingewikkeld. Begin gewoon met één flitser en één 
reflectiescherm, maar plaats niet meteen allerlei flitsers 
links, rechts, boven en achter, want daar maak je het 
jezelf onnodig moeilijk mee en het resultaat is ook 
nooit zo fraai. Zet die flitser achter, aan de zijkant of 
daartussenin en het reflectiescherm (of papier dan wel 
piepschuim) plaats je aan de andere kant van de flitser 
ten opzichte van het gerecht. Zo creeer je al een mooie 
kleine ministudio. 

Beperk de scherptediepte
Bij Foodies maken we gebruik van macrolenzen, maar 
een met een doodnormale kitlens kun je een heel eind 
komen door dicht op je onderwerp te kruipen en een 
groot diafragma (laag f-getal) te gebruiken. Zo zorg je 
ervoor dat alleen de voorkant van het gerecht scherp 
wordt, terwijl de rest vervaagt. Bedenk van tevoren 
dus wel waar je de aandacht op wilt vestigen. Wie niet 
beschikt over dergelijke lenzen, kan kiezen voor het 
macro-pictogram (de bloem) op je (compact)camera. 
Ook daar kun je prima foto’s mee maken, alleen zijn er 
minder mogelijkheden.

Onthoud een paar trucjes
Gebruik altijd mooie, verse ingrediënten en kook 
groente beetgaar. Wist je dat groentes hun mooie 
kleur behouden wanneer je ze na het koken even laat 

schrikken in koud water? Fruit kun je besprenkelen met 
water, dan ziet het er mooi vers uit. Eventueel kun je 
met een kwastje achteraf nog wat olijfolie toevoegen. 
Zo zien sommige gerechten er nóg smakelijker uit 
dankzij die extra glans.

Zie beter wat je doet
Tegenwoordig wordt het steeds makkelijker om je 

camera aan de computer of laptop te hangen terwijl je 

aan het fotograferen bent, ook wel ‘thetered shooting’ 

genoemd. Via een usb-kabel of wifi wordt het beeld direct 

doorgestuurd naar je computer. Erg handig, want zo heb je 

meteen een grote weergave waarop je veel beter kunt zien 

of scherp is wat je scherp wilt hebben en of je blij bent met 

de compositie. Wel heb je hiervoor speciale software nodig, 

zoals Canon EOS Utility of Nikon Camera Control Pro. Maar 

het kan ook met een algemeen programma als Adobe 

Lightroom.

Pak het goed aan
Wil je meer doen met culinaire fotografie dan alleen wat 

losse foto’s maken? Leg dan een mooi afwisselend portfolio 

aan met alleen je beste foto’s. Zet deze op een website of 

laat ze mooi afdrukken. Zo kun je jouw foto’s mooi presen-

teren aan potentiële opdrachtgevers. Hoeft het niet zo 

professioneel, maar vind je het leuk om een doel te hebben? 

Dan maak je toch gewoon een eigen kookboek! c 

Op pagina 27 vind je de recepten.

Misschien wel voor een eigen receptenboek.’‘ZO ZET JE JOUW GERECHTEN MOOI OP DE FOTO.

Wees goed voorbereid 
Bedenk van tevoren goed hoe je het gerecht wilt 
fotograferen en wat je wilt bereiken met je foto. Nadat 
je het gerecht hebt gekookt of klaargemaakt, kan het 
namelijk al snel verkleuren of verslappen. Maak dus 
van tevoren het gehele tafereel klaar en stel je camera 
alvast in (evt. op een leeg bord) zodat je direct kunt 
beginnen met fotograferen zodra het gerecht is bereid.

Bepaal het beste standpunt
Net als elk ander onderwerp heeft ook eten een beste 
kant. Loop en beweeg dus om je gerecht heen om 
het beste standpunt te bepalen. Recht van voren, 
iets van onderen of van boven. Ga eens op een 
stoel staan: sommige gerechten zien er geweldig uit 
vanuit vogelperspectief. Drie hapjes op een rij zijn 
dan misschien weer leuk wanneer je ze diagonaal 
fotografeert. Experimenteer gewoon veel totdat je het 
mooiste standpunt te pakken hebt.

Gebruik een statief
Voor al het studiowerk geldt dat je niet zonder statief 
kunt werken. Als je je standpunt eenmaal hebt bepaald, 
moet je camera namelijk stil staan, zodat je vrij om het 
gerecht heen kan lopen, kleine aanpassingen kan doen 
en vervolgens snel een paar nieuwe foto’s kan maken 
vanuit exact hetzelfde standpunt. Een paar millimeter 
verschil is namelijk al heel veel als je zo dicht op je 
onderwerp zit.

Werk met daglicht
In de studio maken we gebruik van studioflitsers, maar 
thuis kun je ook heel goed met daglicht werken. Je zou 
hier op zolder een ruimte voor in kunnen richten als je 
beschikt over een groot dakraam. Maar ook met een 
groot raam in de kamer of keuken kun je prima werken. 
Wel is het handig om je gerecht op een klein tafeltje te 
zetten, zodat je wat meer vrijheid hebt om er omheen 
te lopen. Zo zie je ook heel goed wat het licht voor je 
gerecht doet. 

Zorg voor structuur
Bij het fotograferen van gerechten wil je de structuur 
van het eten laten zien. En dat betekent dat je 
schaduwwerking in het gerecht moet creëren voor 
meer diepte en mooie contrasten. Laat je het licht van 
voren komen, dan wordt het gerecht juist heel vlak. 
Zorg je ervoor dat het licht van de zijkant komt of van 
achter, dan wordt de structuur van het gerecht wel 
duidelijk zichtbaar. 

Breng het licht in balans
Teveel schaduw laat je gerecht er ook niet bepaald 
lekker uitzien, maar dit los je  eenvoudig op met 
een reflectie- scherm. Je kunt hier ook gewoon een 
groot vel wit papier of een piepschuim plaat van de 
bouwmarkt voor gebruiken. Hiermee kun je het licht 
aan de schaduwkant weerkaatsen richting het gerecht. 
Zo breng je het licht dus in balans.




