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Interview

Oscar
Farinetti

ceo en grondlegger
Eataly

‘Ik houd
van
kopiëren’
Oscar Farinetti, bedenker van de wereldwijd
spraakmakende Italiaanse voedingsbelevenis Eataly,
spreekt slechts honderd woorden Engels. “Maar
daarmee zeg ik veel meer dan veel mensen die
duizenden woorden Engels spreken.” De filosofisch
ingestelde Farinetti schuwt grote woorden niet als hij
zijn visie op voeding en gezondheid uiteenzet, die hij in
2018 naar Nederland brengt. Daarmee voegt Farinetti
weer een land toe aan zijn Eataly-imperium dat sinds
2007 razendsnel groeit.
Door: Pascal Kuipers
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ure seks en goede
ketensamenwerking
hebben volgens
Eataly-ceo Oscar
Farinetti meer
gemeen dan je denkt.
“Een orgasme is
beter als je je partner
kent en helemaal geweldig als je van je partner houdt.
Dat geldt ook voor voeding”, zei hij begin dit jaar tijdens
het Rabobank Anton Dreesmann Jaarcongres. “Weet wat
je eet en wat je verkoopt. Ken je klanten en je producten.
En houd van je leveranciers.”
Van copuleren naar kopiëren is een kleine stap. Farinetti is een fervent voorstander van kopiëren. “Geen
imitatie, maar inspiratie”, aldus de bedenker van Eataly.
“Ik houd van kopiëren. Ik heb mijn hele leven niets
anders gedaan. Als ik in Istanbul door de grote bazaar
loop, raak ik helemaal geïnspireerd. Kopiëren is heel
democratisch. Daarvoor is internet ook heel geschikt. Na
het vuur is het internet de tweede grote innovatie van de
mens. Met vuur koken we ons eten. Het verwarmt de
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en waar vooruitgang en samenwerking ontstaan. Internet is een
ideaal middel om te kopiëren, te delen en te inspireren.
Het gaat erom dat je waarde herkent en dat aanpast aan
je eigen stijl.”

Dus Eataly is een kopie. Wat maakt Eataly dan zo
bijzonder?
“Eataly is een mirakel. Pas acht jaar geleden opende ik de
eerste winkel. Dat was in Turijn in januari 2007. En nu
bestaat Eataly uit 25 winkels in alle hoeken van de
wereld. Het is een mirakel want het is een echt nieuw
format. Italië heeft het grote geluk dat het de grootste
biodiversiteit ter wereld heeft. Het is het enige schier
eiland dat in die rijke Middellandse Zee steekt. De
zeewind ontmoet de wind uit de Alpen en creëert zo
allerlei microklimaten met een enorme biodiversiteit als
gevolg. Zo hebben we zevenduizend groenten, 58 duizend
dieren, twaalfhonderd druivensoorten. Daaruit is een

interview
heerlijk gevarieerde keuken ontstaan, die mensen uit de
hele wereld aanspreekt. Voordat ik met Eataly begon was
er geen retailer die speciaal deze Italiaanse voedings
specialiteiten aanbood. Wat dat betreft is Eataly een voor
de hand liggend concept. Ik bedacht van daaruit de
combinatie van markt, restaurant en klaslokaal waaruit
Eataly is samengesteld.”

OSCAR FARINETTI
2004 – heden
Grondlegger en
ceo Eataly
1976 – 2003
Bestuurslid en
ceo UniEuro

U heeft een hekel aan het woord winkelketen. Hoe
verschillend zijn de 25 Eataly’s?
“Winkelketens zijn uniform en vervelend. Eataly is een
verzameling perziken. De signing is universeel: een witte
achtergrond zodat de boodschap over voeding alle
aandacht krijgt. Alle posters, productinformatie en het
gebruik van houten stellingen hebben eenzelfde herkenbare Eataly-stijl. Maar verder is elke Eataly uniek. Net als
perziken die allemaal een eigen huid hebben. Dat is de
marketing. De perzikhuid vertelt het eigen verhaal van
elke Eataly. Daaronder zit het vruchtvlees. Het bevat de
redenen waarom de klant Eataly bezoekt en er terugkeert. Zoals het assortiment dat uit Italiaanse en lokale
specialiteiten bestaat. Het is een ode aan de bio
diversiteit. De Middellandse Zee kent zeventienduizend
verschillende soorten vis, maar slechts zestig soorten
bepalen zeventig procent van het reguliere aanbod aan
vis. Dat is toch raar? Hetzelfde geldt voor groenten en
fruit. Daarin variëren en verrassen we. En bieden we
gezonde voeding van goede kwaliteit tegen redelijke
prijzen. Ook het personeel dat trots en servicegericht is,
is een reden om Eataly te bezoeken. En uiteindelijk kom
je uit bij de pit. De kern bestaat niet uit plat geld verdienen. Dat is geen doel maar een noodzaak om te
kunnen bestaan. De perzikpit vertegenwoordigt het
poëtische doel. Eataly heeft er vier: werk creëren voor

Het groeiende imperium van Eataly
Na de eerste Eataly die Oscar Farinetti in januari 2007 in een oude
vermouthfabriek in Turijn opende, heeft hij zijn culinaire imperium
snel uitgebreid. Binnen Italië en wereldwijd. Op dit moment zijn er
– naast een internationale webshop – 25 Eataly-winkels in Europa,
Azië en Amerika. Veertien in de bakermat Italië: Bari, Bologna,
Florence, Forlì, Genua, Milaan (twee), Monticello d’Alba, Piacenza,
Rome, Turijn (twee), Trieste en Verona. De andere Europese Eataly’s
zijn gevestigd in Duitsland (München) en Turkije (Istanbul). Eataly in
Azië telt zes locaties: drie in Japan (Osaka, Tokyo en Yokohama),
twee in Zuid-Korea (Seoel en Seongnam) en een Eataly in de Verenigde Arabische Emiraten (Dubai). Eataly in Noord- en Zuid-
Amerika telt vooralsnog drie locaties: twee in de VS (Chicago en
New York City) en een in Brazilië (São Paulo). Dit is nog maar het
begin. Er staan tal van nieuwe Eataly’s in de planning. Naast
Amsterdam zijn dat Boston, Hongkong, Londen, Los Angeles (Holly
wood), Mexico City, een tweede winkel in New York in de Freedom
Tower/World Trade Center, Parijs, Philadelphia, Rio de Janeiro,
Sydney, Toronto en Washington DC.

24

nummer 3 | maart 2016

interview
‘Nederlanders zijn
geobsedeerd door de
laagste prijs; het domste
ooit bij voeding’

Zit er dan geen tegenstelling in de lokale voeding die
u voorstaat en de mondiale expansie van Eataly?
“Vijftig procent van het assortiment van Eataly komt uit
Italië en de andere helft is lokaal ingekocht. Uit respect
voor het land waarin Eataly is gevestigd. Grazie America!
staat boven de ingang van Eataly in New York. Als dank
voor de fantastische melk, groenten en vlees die we
lokaal inkopen. Een tweede reden voor lokale inkoop is
het probleem van invoerrechten. Het is stompzinnig om
voor mooie producten importheffingen te moeten
betalen. In New York bereiden we maaltijden met lokale
producten maar op basis van Italiaanse culinaire kennis.
En voor kennis hoef je geen belasting te betalen.”

mensen, meer land beschikbaar maken voor mensen –
daarom pleegt Eataly in Italië geen nieuwbouw maar
trekken we in bestaande gebouwen – en het vieren van
de geweldige Italiaanse biodiversiteit. De vierde doel
stelling is meer goede en gezonde voeding beschikbaar
maken voor meer mensen.”
U bent succesvol met Eataly, maar u heeft uw school
opleiding afgebroken. Is educatie overgewaardeerd?
“Ik heb klassieke talen en cultuur gestudeerd en daarna
economie. Maar ik heb mijn opleiding niet afgemaakt.
Zeven examens voor mijn afstuderen heb ik de opleiding
verlaten om mijn vader in de zaak te helpen. Studie is
uiteraard heel belangrijk. Mensen moeten goed opgeleid
worden. Maar dat was voor mij destijds niet mogelijk
omdat mijn vader veel problemen had in zijn bedrijf en
ik hem wilde helpen. Maar het is met mij allemaal goed
gekomen, want ik heb een eredoctoraat gekregen aan de
universiteit van Urbino. Dat is een vooraanstaande
universiteit in Italië. Lacht: Doctoratus honoris causa!”
Als eerbetoon omdat u met Eataly bent begonnen?
“Dat klopt. Voor mij is alles begonnen na Eataly. Vooral
na 2010, toen Eataly in New York opende. Dat veranderde
heel veel. New York is een metropool die voor Eataly als
een megafoon werkt. Manhattan verwelkomt jaarlijks
bijna vijftig miljoen buitenlandse toeristen uit alle
hoeken van de wereld. Naast New Yorkers bezoeken heel
veel toeristen Eataly. Om geïnspireerd te raken en lekker
te eten. En als ze weer thuis zijn, geven ze daar het
verhaal van Eataly door.”
Hoe belangrijk is educatie over voeding?
“Dat is van fundamenteel belang. In Zuid-Korea moeten
we klanten nog leren dat water moet koken voordat je de
pasta erin doet. In de Verenigde Staten hebben we een
kookopleiding op een hoog culinair niveau. Kinderen en
gepensioneerden krijgen gratis les over gezonde voeding.
Elk jaar bezoeken achttienduizend Italiaanse school
kinderen onze winkels.”
Slow food staat bij Eataly centraal. Wringt dat niet
met de snelle groei van Eataly wereldwijd?
“Carlo Petrini is de grondlegger van de slow food-
beweging. Hij is een goede vriend die me al jarenlang
vertelt over het belang van boeren en respect voor

hygiëne, zuiverheid, dieren en landbouw. Dit is de basis
van mijn business. Er is geen paradox met de snelle
expansie van Eataly. Als ik eet dan eet ik langzaam. Maar
als ik werk, dan werk ik snel. Het is belangrijk om hard
en snel te werken. Langzaam werken is niets voor mij.
Maar voor mijn eten neem ik de tijd.”
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Wat vindt u van de mondiale problematiek van
ongelijke verdeling van voedsel en de vraag of de
aarde groot genoeg is om de groeiende wereldbevol
king in de toekomst te voeden?
“Er leven nu 7,3 miljard mensen op aarde. Maar we
produceren tegenwoordig genoeg voor twaalf miljard
mensen. Dat is ongelooflijk. Maar er zijn bijna een miljard
mensen die geen voeding hebben en anderhalf miljard
mensen met overgewicht. Ook zijn er twee miljard
mensen die veertig procent van de gekochte voeding
verspillen. Het is heel belangrijk om voorlichting te geven
over manieren waarop de landbouwsector de bio
diversiteit kan stimuleren. Dat doen we via de universiteit van gastronomische wetenschappen in Bra, die ook
over slow food doceert. Ik ben de voorzitter en we hebben
studenten vanuit alle regio’s van de wereld. Verder
creëerdeEataly de afgelopen drie jaar duizend kleine
boerderijen in Afrika. Ons doel is om meer land aan
mensen te geven. Daarom hebben we kleine Afrikaanse
boeren land gegeven en we leren ze hoe ze de diversiteit
in planten- en dierensoorten kunnen bevorderen. Zo
kunnen die boeren in hun levensonderhoud voorzien.”
In Nederland zeggen boeren dat innovatie
onmogelijk is omdat retailers te weinig betalen.
Retailers zeggen dat boeren niet marktgericht
produceren en daarom geen meerprijs ontvangen. Is
er een uitweg uit dit dilemma?
“Dat is inderdaad een groot probleem. Ik heb vandaag
vier Nederlandse supermarkten bezocht. Allemaal
roepen ze dat ze de goedkoopste zijn. En bijna alle
prijzen in Nederlandse supermarkten eindigen op een
negen. Daarin is Nederland uniek. Dat is allemaal prijspsychologie uiteraard, maar het toont aan dat
Nederlandersgeobsedeerd zijn door de laagste prijs. Als
het om voeding gaat, is dit het domste en het slechtste
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geprepareerde veevoeders. Alleen maar natuurlijk
veevoer. Ik betaal hun dertig procent meer dan de
gemiddelde marktprijs en die boeren zijn fantastisch.
Die hogere prijs gaat vooral ten koste van mijn marge. Ik
vraag een redelijke en reële prijs aan de consument en
verkoop veel vlees. Dat is duurzame bedrijfsvoering voor
iedereen.”

wat je kunt doen. Als je als retailer hoe dan ook altijd de
goedkoopste wilt zijn, kun je de boeren onmogelijk een
goede prijs betalen om schoon, gezond en innovatief te
produceren. En eten de klanten dus slechte producten,
terwijl de boeren niets kunnen verbeteren want er is
geen geld. Het is de totale gekte. Want voeding wordt
gereduceerd tot niet meer dan goedkope producten.
Consumenten in de ontwikkelde markten van Noordwest-Europa besteden minder dan 25 procent van hun
inkomen aan eten en drinken. Driekwart van hun geld
gaat op aan uiterlijk vertoon als mobieltjes, auto’s en
kleding. Dat vinden mensen belangrijker dan de voeding
die ze in de gezondheid van hun lichaam investeren.
Eataly heeft 85 veehouders die ons voorzien van ons
rund- en kalfsvlees. Kleine mesterijen. Geen groot
bedrijven, want daar houd ik niet van. Zij geven geen
extra vitamines en medicijnen aan het vee. Ook geen

Eataly van vader op zoon
“Ga zo dicht mogelijk tegen het onmogelijke aanzitten, maar ga die
grens niet over.” Deze woorden van zijn vader Paolo zijn Oscar
Farinetti altijd bijgebleven. In feite is UniEuro, de zaak die Paolo in
1967 startte, de financiële basis voor Eataly geweest. Als ceo verkocht Oscar Farinetti UniEuro in 2003 voor zo’n 340 miljoen euro
aan Dixons Retail. Dat verschafte hem het kapitaal om vanaf 2004
met de ontwikkeling van Eataly te beginnen. Om de grote uitrol
verder te financieren, staat Eataly aan de vooravond van een beursnotering. “Dat gebeurt waarschijnlijk in 2017”, zegt Farinetti. “We
gaan met eenderde van de aandelen naar de beurs. Tweederde blijft
binnen de Eataly-partnership waarin mijn familie de meerderheid
bezit. Ik heb drie zonen die Eataly in de toekomst verder zullen
ontwikkelen.” De plannen van Eataly zijn ambitieus en zitten dicht
tegen het onmogelijke aan. “De wereld telt 194 landen”, zegt Farinetti. “Eataly zal uiteindelijk bijna overal winkels openen, want de
liefde voor Italiaans eten is universeel. Als het mogelijk is om lokaal
goede producten in te kopen en er is de mogelijkheid om een
vestiging te openen, dan doen we dat.”

Consumenten moeten op hun budget letten. Waarom
betalen ze bij Eataly dan toch die meerprijs ver
geleken met de reguliere supermarkt?
“Omdat ze beter nadenken over hun voeding en de
invloed ervan op de gezondheid. Mensen die omwille van
de laagste prijs slechte voeding kopen zijn oliedom. Ik
heb liever een oud horloge, een gammele auto en versleten kleding dan dat ik bezuinig op gezond eten.
Datgene wat ik letterlijk in mij lichaam stop moet van de
beste kwaliteit zijn. Het is goed mogelijk om een niet al te
hoge prijs te hebben in elke categorie. Eataly heeft wel
honderd verschillende soorten olijfolie. Je kunt er olie
kopen die gewoon goed is en niet te duur. Maar als je de
allerbeste olie wilt voor bij brood of ham, dan kun je ook
bij mij terecht. Ik weet zeker dat het bewustzijn over
gezonde voeding alleen maar zal toenemen. Het is voor
retailers heel belangrijk om hierover te communiceren.
Leg het uit.”
Wie heeft de sleutel om uit dat dilemma tussen
boeren en retailers te komen?
“Ik heb de Italiaanse minister van Landbouw al eens
gezegd dat het belangrijk is om minimum inkoopprijzen
in te stellen voor levensmiddelen. Gekoppeld aan de
verplichting voor boeren dat ze afzien van het gebruik
van medicijnen en andere chemische troep in hun
bedrijfsvoering. Dat moet de overheid wettelijk regelen.
Sorry dat dit allemaal nogal communistisch klinkt, maar
soms moet je weleens communist zijn. Niet voor je hele
manier van leven. Dat is stompzinnig. Maar voor deze
specifieke reden is het goed. Naast deze wetgeving moet
je vertellen waarom deze voeding beter en gezonder is.
Die informatievoorziening is heel belangrijk. Pas als
klanten weten waarom voeding gezonder is, zijn ze
bereid een meerprijs te betalen.”
Wanneer komt Eataly naar Nederland om aan te
tonen dat het hier ook anders kan?
“We hebben met de Canadese Weston-familie een
partnership gesloten. Zij zijn eigenaar van Selfridges in
Londen en de Bijenkorf in Nederland. En met hen gaan
we in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland
samenwerken. In Nederland openen we in 2018 een
Eataly. Misschien in de Bijenkorf in Amsterdam of op een
andere locatie. Eataly heeft minimaal drieduizend
vierkante meter nodig. Zesduizend vierkante meter is
nog beter. We hebben nu eenmaal veel ruimte nodig om
onze boodschap en ons format goed tot uitdrukking te
kunnen brengen.”

