
V R A G E N  V O O R

Y O T A M  O T T O L E N G H I

1. Welk van je gerechten belichaamt het beste de FEAST-collectie?

Dan moet ik kiezen voor de Franse bonen en peultjes met hazelnoot 
en appelsien. Dat is een klassieker van Ottolenghi die reeds opdook 
in het eerste Ottolenghi-kookboek in 2008 en die vaak verschijnt op 
ons menu, vooral tijdens de herfstvakantie. Het ziet er even goed uit 
op een grote schotel als in een kleine kom, vergezeld door andere 
groenten. Het gerecht straalt eerlijkheid uit, net zoals Ivo's borden.
 
2. Waarom heb je gekozen voor Serax als partner voor deze collectie?

Het was ons al langer bekend dat Serax samenwerkt met de beste 
ontwerpers ter wereld om een verbluffend mooi scala aan tafelgerei 
te creëren. Als je hun catalogus doorbladert, is het erg verleidelijk 
om jezelf te verliezen in het universum van elk van deze artiesten. 
De schoonheid en het praktische aspect zijn naadloos verweven. Dat 
is exact wat we zochten voor onze eerste collectie tafelgerei. Iedereen 
bij Ottolenghi was van mening dat de eerste officiële borden waarop 
we ons eten zouden serveren ongewoon, hedendaags, mooi, en 
toch praktisch moesten zijn. Serax bleek een geweldige partner - de 
medewerkers gunden ons volledige creatieve vrijheid, vertrouwden 
erop dat we het karakter van Ottolenghi zouden kunnen vertalen in 
prachtige objecten, en waren toch steeds aanwezig met steunende 
en aanmoedigende woorden. Het was een ongelooflijk aangename 
samenwerking.

3. De FEAST-collectie is enorm kleurrijk en hedendaags. Waar kwam 
de inspiratie voor de collectie vandaan?

Doordat we samenwerkten met Ivo, wisten we dat de collectie 
een wirwar van kleuren zou vertonen. Een duidelijke knipoog 
naar het eten dat we opdienen, dat steeds bestaat uit meerdere 
lagen en sterke contrasten. Net zoals de recepten en gerechten 
van Ottolenghi, vallen de ontwerpen van Ivo niet over een kam te 
scheren. Daarentegen is er wel een rode draad terug te vinden, 
namelijk intensiteit en uitbundigheid. De schotels waarop we ons 
eten presenteren in onze delicatessenzaken zijn al langer een 
obsessie van me. Nauw samenwerken met Ivo om schalen te creëren 
die perfect aansluiten bij het gerecht en die het doen schitteren is 
een droom die werkelijkheid wordt.



4. Wat is je favoriete stuk in de collectie en waarom?

Ik ben dol op al de grote serveerschalen: alleen al door hun grootte 
onderscheiden ze zich, en ze zijn ideaal om onze salades in op te 
dienen. Als ik er slechts één mocht kiezen, zou het de turquoise 
schotel met een motief van gouden pepers zijn. Het was erg 
uitdagend om de juiste tint turquoise te vinden. We hebben wel 
vijf experimenten opgezet voordat we de perfecte kleurschakering 
vonden, die zowel geluk als kalmte uitstraalt. Het goud voegt 
een tikkeltje zuivere, hedonistische luxe toe, maar door het te 
implementeren in de abstracte vorm van een eenvoudige groente is 
het allesbehalve banaal.

5. Je werkt al een hele tijd samen met Ivo Bisignano aan de creatieve 
onderdelen van het merk Ottolenghi. Hoe verloopt jullie werkrelatie? 
Zijn jullie het soms oneens over hoe iets er moet uitzien? Wie neemt 
er de leiding bij nieuwe creatieve avonturen?

Noam Bar, de mede-oprichter van Ottolenghi, en ik werken nu al enkele 
jaren met Ivo. Of het nu gaat om een handig servet, een menulogo 
of kerstgeschenkpapier: Ivo verzint altijd originele, grappige en 
menselijke ideeën.  Ivo is een Siciliaan, dus uiteraard worden we soms 
geconfronteerd met de vurige discussies waarvoor het Middellandse 
Zeegebied bekendstaat, maar op de een of andere manier begrijpen 
we allemaal intuïtief wat het merk vertegenwoordigt en welke 
esthetische waarden daarbij horen. Ik kan je verzekeren dat we aan 
deze gemeenschappelijke manier van denken allemaal veel plezier 
beleven. Met deze collectie is Ivo er echt in geslaagd om de visuele 
taal van Ottolenghi uit te breiden en opnieuw uit te vinden. Daar zijn 
we hem allemaal erg dankbaar voor.
 
6. Wat was jouw favoriete onderdeel tijdens de schepping van FEAST?

Het was erg leuk om de schotels langzaamaan tot leven te zien 
komen op een manier die echt begrijpt waar voedsel om draait. De 
eerste keer dat we werkelijk eten opdienden op de schotels van de 
collectie deed me weer denken aan iets dat ik altijd al geweten heb: 
de manier waarop voedsel gepresenteerd wordt, is even belangrijk 
als de smaak; voedsel op prijs stellen is een holistische ervaring die 
gebruik maakt van alle zintuigen.

 



7. Wat waren de meest uitdagende aspecten bij de creatie van FEAST?

Ik moet zeggen dat het een erg positief proces was, een schoolvoor-
beeld van samenwerking, waarbij alle partijen begrepen wat hun rol 
was, wanneer ze hun mening moesten doordrukken en wanneer ze 
best een stap terug konden nemen om iemand anders te laten uit-
blinken. Wat wel uitdagend was, is het feit dat meer dan de helft van 
het ontwerpproces gebeurde in tijden van Covid, via Zoom: Ivo in 
Israël, wij hier in Londen en Serax in België; waardoor de mogelijk-
heden om de stukken aan te raken en te voelen beperkt waren. Ik was 
oprecht bezorgd - kan iemand een volledige collectie digitaal ontwer-
pen? Hoe kan dat zelfs? Maar we zijn er toch in geslaagd en hebben 
naar mijn mening een nagenoeg perfecte collectie neergezet.

8. Werden de schotels, het tafelzilver en de tafeldecoratie in de 
Ottolenghi-restaurants steeds intern ontworpen? En zo niet, zal de 
FEAST-collectie nu de tafels van al jouw restaurants sieren, nu en 
in de toekomst?

We hebben indertijd heel wat stukken besteld bij jonge keramiek-
kunstenaars, hier in Londen. Jammer genoeg is de levensverwach-
ting van borden in restaurants erg beperkt, zelfs als we erg voorzich-
tig zijn, waardoor de samenwerking nooit is blijven duren. Het feit 
dat we onze eigen stukken nu kunnen gebruiken op grote schaal (en 
ze kunnen delen met het publiek) is een enorm voorrecht.
 
9. De collectie is geschikt voor elke maaltijd van de dag - van een 
eenvoudig Israëlisch ontbijt tot het overvloedigste/elegantste/
geraffineerdste avondmaal. Hoe belangrijk was het voor jou om 
iets te ontwerpen dat zo veelzijdig is?

Dat is waar het bij ons voedsel om draait. Het is echt 'gepast' op 
elk moment van de dag en voor elke gelegenheid. Het fijne is dat 
de scheidslijn tussen formeel en informeel volledig vervaagd is; je 
ziet wat je wilt zien, zowel wat het eten als wat de borden betreft. 
Hetzelfde voorwerp kan een andere rol vervullen, afhankelijk van 
het kader of van je gemoedstoestand. Net zoals de borden in het 
gamma, kunnen onze aardappelen met harissa en lookyoghurt 
bijvoorbeeld de hoofdschotel zijn op een informeel etentje, maar 
ook een bijgerecht in een betoverend mezzefestijn waarbij complexe 
en eenvoudige creaties zij aan zij op tafel staan.


