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Saffraanchocola ‘uit de muur’
Made in Knoal heet een kunstproject waarbij ontwerpers
nadachten over nieuwe toepassingen van typische streekproducten. Zaterdag was de presentatie in Stadskanaal.
KOOS BIJLSMA

STADSKANAAL Het regionale streek-

product is met een beetje fantasie
een ruim begrip. De organisatoren
van de kunstmanifestatie Made in
Knoal scharen de aardappel hieronder. Die wordt verbouwd op het agrarisch bedrijf ’t Kompas in Valthermond. Maar hennep ook. Die wordt
immers gekweekt in Nieuwe Pekela.
En zelfs een exotisch product als saffraan heeft Oost-Groningse wortels.
Saffraanbollen worden gekweekt op
het bedrijf van maatschap SchipperElberse in Nieuw Buinen.
Ontwerpster Nina van Bart uit
Den Bosch liet zich inspireren door
saffraan. Zij stuitte op de medicinale
(lees: heilzame) werking die aan dit
product wordt toegeschreven. Koningin Cleopatra maakte in de Egyptische oudheid hiervan al gebruik.
Toen Van Bart zich in saffraan verdiepte, stuitte ze op recent wetenschappelijk onderzoek waarin de
heilzame werking van dit product
wordt bevestigd.
Dat was voor haar reden over toepassingen van saffraan na te denken.
Volgens haar kan de plant dienen als
een soort antidepressivum. Die
wordt tot nu uitsluitend in tabletvorm verstrekt. Van Bart kwam op
het idee om saffraan te verwerken in
chocola. Van chocola is bekend dat
het troost biedt aan mensen die zich
even wat minder lekker voelen. Saffraan kan deze troostende werking
versterken. Eigenlijk vullen beide
producten elkaar heel goed aan, zegt
Van Bart.
De combinatie met chocolade is

Futurisme of werkelijkheid? Ontwerpster Nina van Bart bij de foto van het door
haar ontwikkelde loket waaruit saffraanchocola kan worden gehaald. FOTO DVHN
slechts een van de toepassingen die
de inwoonster van Den Bosch bedacht. Tijdens de presentatie in
Stadskanaal kwam ze ook met de
suggestie om het goedje te verwerken in melk van een lokale boer.
Melk staat bekend als een rustgevend drankje. Door saffraan toe te
voegen, ontwikkelde Van Bart een
slaapdrank die bij voorkeur ’s avond
laat in bed kan worden ingenomen
en ertoe zal leiden dat iemand al snel
in een diepe slaap belandt. Vooral
voor mensen die overdag een stressvol bestaan leiden, kan dit een probaat middel zijn, denkt zij.
Een derde toepassing die ze presenteerde is een combinatie van
badzout met saffraan. Dit middeltje
genaamd ‘badkuur’ voedt volgens
Van Bart de huid waardoor huidirritaties worden verzacht en de huid

bovendien een egale tint krijgt.
Of een (farmacie)fabrikant te interesseren is voor het in productie nemen van (een van) deze saffraantoepassingen, is nog even afwachten.
Van Bart dacht al wel na over de manier hoe haar producten aan de man
kunnen worden gebracht.
Op het Groningerland verbaasde
ze zich over de vele stalletjes van
boeren langs de kant van de weg
waar agrarische waren verkrijgbaar
zijn. Analoog hieraan toonde ze zaterdag een snackloket waarbij klanten van bijvoorbeeld de Febo na het
inwerpen van een munt een kroket
of gehaktbal ‘uit de muur’ kunnen
halen.
Volgens Van Bart is dit een uitgelezen wijze om de door haar bedachte
producten saffraanchocola, slaapmelk en badkuur te verkopen.

