
RAI Amsterdam gaat in de ketchup business 
Initiatief tegen voedselverspilling leidt tot eigen foodlijn 
 
Amsterdam, 6 juli 2016 

Met Ketchup, Basil Olive Oil en Red Apple Vinegar lanceert RAI Amsterdam deze zomer een 
eigen food productlijn. Opmerkelijk nieuws van de Amsterdamse beursorganisatie die jaarlijks 
voor ruim 1,5 miljoen (internationale) gasten zelf de catering en hospitality verzorgt. Er ligt dan 
ook een bijzonder verhaal aan ten grondslag. 
 
Het verhaal begint een aantal maanden geleden met het faillissement van V&D. Grote hoeveelheden 
verse ingrediënten voor La Place (partner van de RAI) hebben geen bestemming meer, waaronder 
een grote batch tomaten van Stadskwekerij Osdorp. 
 
RAI Amsterdam streeft er met het eigen concept ‘Hartverwarmend Amsterdam’ naar om samen te 
werken met biologische (zuivel)boeren uit de regio, die staan voor dagverse, duurzame, 
diervriendelijke en smakelijke producten.  
 
Rooie Sien 
Executive Chef van RAI Amsterdam, Rientz Mulder: ‘Dit voorjaar kregen we een telefoontje van onze 
lokale partner Stadskwekerij Osdorp met de vraag of wij interesse hadden in een batch Rooie Sien-
tomaten en zo voedselverspilling tegen konden gaan. Vanzelfsprekend zagen we mogelijkheden en 
zijn aan de slag gegaan met Walter Abma’. 
 
Smaakmaker 
Abma’s is een bekende smaakmaker in de culinaire wereld en adviseur van de Stadskwekerij Osdorp 
(waar vooral jongeren uit de verslavingszorg en WA-jongeren werkzaam zijn). Hij bundelde graag de 
krachten met de culinaire chefs van RAI Amsterdam. Walter Abma: ‘Ze noemen zich de Basement 
Chefs en dat is niet zomaar. De Basement Chefs zijn no-nonsens en geven overal een eigen draai 
aan. Ze hebben aan de milieukeur geteelde tomaten een eigen gezicht en eigen receptuur gegeven.’ 
 
Rientz Mulder vervolgt: ‘Samen met Abma’s hebben wij vervolgens een eigen foodlijn ontwikkeld met, 
naast Ketchup, ook Basil Olive Oil en Red Apple Vinegar. Gemaakt met producten uit de eigen regio 
en volgens receptuur waarin onze Hollandse roots terugkomen.  
Het is geschikt voor iedereen, de hele wereld eet ketchup!’ 
 
Basement Chefs  
Basement Chefs is de naam van het culinaire team van de RAI. De naam is ooit zelf verzonnen om 
collega’s te enthousiasmeren over wat er allemaal in en rond de keuken gebeurt. De Basement Chefs 
opereren vanuit het centrum van ondergrondse tunnels en kelders, waar zich de keukens van de RAI 
bevinden. Van galadiner tot congres of beurs – de catering van de RAI heeft de mogelijkheden, 
logistieke slagkracht én de flexibiliteit om van ieder evenement een culinair succes te maken. Tijdens 
grote evenementen zijn er zeker een paar honderd koks in de keukens actief.  
 
Geen geheim recept 
De Basement Chefs zijn dit initiatief samen aangegaan om met de verse producten, die anders 
verloren zouden gaan, mooie recepten te ontwikkelen. De Ketchup, Basil Olive Oil en Red Apple 
Vinegar hebben een eigentijdse vormgeving en de recepten zijn geen geheim. De producten zijn 
vanaf nu te proeven in de horeca van RAI Amsterdam en tijdens evenementdagen te koop in het 
Grand Café van RAI Amsterdam. Online bestellen kan ook via www.rai.nl/ketchup. 
 
 
 
 
 
 
	  



RAI	  Amsterdam	  is	  in	  the	  ketchup	  business	  
Initiative	  against	  food	  waste	  creates	  own	  food	  line	  
	  
Amsterdam,	  6	  July	  2016	  

RAI	  Amsterdam	  is	  launching	  its	  own	  food	  product	  line	  this	  summer	  featuring	  ketchup,	  basil	  olive	  
oil	  and	  red	  apple	  vinegar.	  The	  story	  of	  how	  the	  Amsterdam	  exhibition	  company,	  which	  caters	  for	  
over	  1.5	  million	  visitors	  a	  year,	  decided	  to	  embark	  on	  this	  new	  venture	  is	  an	  interesting	  one...	  	  
	  
It	  all	  started	  a	  few	  months	  ago	  when	  the	  Dutch	  V&D	  department	  store	  chain	  was	  declared	  bankrupt.	  
Large	  quantities	  of	  fresh	  ingredients	  for	  the	  V&D’s	  catering	  arm	  La	  Place	  (a	  partner	  of	  the	  RAI)	  
suddenly	  lost	  their	  purpose,	  including	  a	  large	  batch	  of	  tomatoes	  from	  the	  Stadskwekerij	  Osdorp	  city	  
farm	  in	  Amsterdam.	  	  
	  
As	  part	  of	  its	  ‘Heartwarming	  Amsterdam’	  catering	  concept,	  RAI	  Amsterdam	  has	  a	  partnership	  with	  
organic	  (dairy)	  farmers	  from	  the	  region	  who	  produce	  fresh,	  animal-‐friendly	  and	  tasty	  products.	  “This	  
spring	  we	  received	  a	  phone	  call	  from	  our	  local	  partner	  Stadskwekerij	  Osdorp	  asking	  whether	  we	  
would	  be	  interested	  in	  helping	  prevent	  all	  these	  Rooie	  Sien	  tomatoes	  going	  to	  waste,”	  says	  Executive	  
Chef	  of	  RAI	  Amsterdam,	  Rientz	  Mulder.	  “We	  were	  pleased	  to	  explore	  the	  options	  and	  this	  brought	  us	  
into	  contact	  with	  Walter	  Abma.”	  
	  
Joining	  forces	  	  
Abma	  is	  a	  well-‐known	  figure	  in	  the	  Dutch	  culinary	  world	  and	  advisor	  to	  the	  Stadskwekerij	  Osdorp	  city	  
farm,	  which	  employs	  young	  people	  in	  addiction	  care	  and	  unemployed	  youths.	  He	  welcomed	  the	  
chance	  to	  join	  forces	  with	  the	  culinary	  experts	  at	  RAI	  Amsterdam.	  “They	  call	  themselves	  the	  
Basement	  Chefs	  with	  good	  reason,”	  says	  Abma.	  “They	  have	  a	  no-‐nonsense	  attitude	  and	  give	  
everything	  their	  own	  spin.	  The	  RAI’s	  chefs	  have	  used	  the	  batch	  of	  eco-‐label	  tomatoes	  in	  a	  unique	  way	  
with	  a	  very	  tasty	  recipe.	  
	  
“We	  ended	  up	  developing	  our	  own	  product	  line	  together	  with	  Abma	  that	  also	  includes	  basil	  olive	  oil	  
and	  red	  apple	  vinegar,”	  continues	  Mulder.	  “All	  have	  been	  made	  with	  local	  ingredients	  and	  using	  
recipes	  that	  reflect	  the	  RAI’s	  Dutch	  roots.	  They	  are	  products	  which	  will	  appeal	  to	  everyone	  –	  after	  all,	  
who	  doesn’t	  like	  ketchup?”	  	  
	  
Basement	  Chefs	  	  
Basement	  Chefs	  is	  the	  name	  given	  to	  the	  culinary	  team	  at	  RAI	  Amsterdam,	  originally	  conceived	  in	  
order	  to	  make	  their	  colleagues	  enthusiastic	  about	  everything	  that	  happens	  in	  and	  around	  the	  
kitchens	  at	  the	  RAI.	  As	  the	  name	  suggests,	  the	  chefs	  operate	  at	  the	  heart	  of	  an	  area	  of	  tunnels	  and	  
cellars	  beneath	  the	  RAI	  complex.	  From	  gala	  dinners	  to	  conferences	  and	  exhibitions,	  the	  catering	  
department	  offers	  a	  wealth	  of	  options,	  excellent	  logistic	  skills	  and	  the	  flexibility	  to	  make	  any	  event	  a	  
culinary	  success.	  During	  major	  events	  there	  are	  a	  couple	  of	  hundred	  cooks	  busy	  in	  the	  kitchens.	  	  
	  
No	  secret	  recipe	  
The	  Basement	  Chefs	  embraced	  the	  initiative	  to	  develop	  a	  food	  line	  using	  fresh	  products	  that	  would	  
have	  otherwise	  gone	  to	  waste.	  The	  ketchup,	  basil	  olive	  oil	  and	  red	  apple	  vinegar	  feature	  
contemporary	  packaging	  and	  the	  recipes	  are	  available	  to	  the	  public.	  The	  products	  can	  now	  be	  
sampled	  in	  the	  catering	  facilities	  of	  RAI	  Amsterdam	  and	  purchased	  during	  event	  days	  in	  RAI’s	  Grand	  
Café	  or	  online	  at:	  www.rai.nl/ketchup.	  


