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Zintuigen prikkelen
 

Snapped fotografie staat voor

smakelijke foodfoto's, voor foto's

die je zintuigen prikkelen! 

 

De persoon achter Snapped ben

ik, Eline Dabekaussen, tevens de

auteur van dit eBook. De

afgelopen jaren heb ik mij

gespecialiseerd in het maken van

foodfoto's en het vertellen van het

verhaal achter horecazaken. Sinds

2018 doe ik dat onder de naam

Snapped fotografie. 

 

Ik deel met veel liefde mijn passie

voor mooie foodfotografie en ik

weet hoe frustrerend het kan zijn

als je je ziel en zaligheid hebt

gestopt in het creëren van een

mooi gerecht en dat vervolgens

niet kunt overbrengen op beeld.

In dit eBook geef ik 3 tips om je

op weg te helpen naar mooiere

en smakelijkere foodfoto's.

 

Ik hoop je resultaten online te

kunnen bewonderen en ik wens je

veel fotografieplezier!

 

Eline Dabekaussen



De ene dag donker, de andere dag

licht. Eén upload met een kader, dan

drie zonder en dan weer één met... Ik

zie het vaker dan je zou verwachten. 

 

Mooie foto's is één ding, maar als je

website en socials

geen continuïteit kennen wordt het

als nel een rommeltje.  

 

Ik zeg altijd maar zo: je foto's moeten
bij je passen, zoals het meubilair bij
je zaak past. Je foto's moeten aan de

buitenwereld laten zien wat je binnen

kunt verwachten.

 

Zien jouw foto's er iedere keer anders

uit? Dan is het raadzaam om eens na

te denken over welke stijl je precies wil

uitdragen? Ga je voor meer

traditioneel, dan passen warme

donkere tinten wellicht beter bij je

foto's? Terwijl een hippe lunchbar die

zich helemaal richt op gezond eten

wellicht meer voor lichte foto's met

veel groen (voelt gezond) zal gaan.

 

Het interieur van je zaak en het

ontwerp van je website zal je waar-

schijnlijk al een eindje op weg helpen.

Maar vind je het echt moeilijk om je

stijl te bepalen? Zoek dan foto's op

internet en maak een moodboard. Ik

weet zeker dat je overeenkomst in de

foto's zult zien, die overeenkomst kan

dienen als jouw uitgangspunt op de

zoektocht naar jouw visuele identiteit.

Kom je er niet helemaal uit? Je kunt

natuurlijk ook je bedrijfsvisie erbij pakken.

Wat staat daar beschreven? Op welke

manier kun je je visie laten spreken in je

foto's? 

 

Een eenvoudige, maar minder diepgaande

manier om meer continuïteit in je foto's te

krijgen is door het gebruik van filters. Als je

altijd hetzelfde filter gebruikt, zullen je

socials ook een rustige uitstraling krijgen.

Nadeel hiervan is dat meerdere mensen ze

gebruiken en je zaak dus niet de unieke

uitstraling krijgt, die je zelf zou kunnen

geven.

T I P  1 :  K I E S

EEN  S T I J L

EN  BL I J F

DAARB I J



Overvolle borden zien er nooit

smakelijk uit. Bij een overvol

bord en dus een overvolle foto,

weet de kijker niet goed waar

hij naar moet kijken. De ogen

schieten dan als het ware over

de hele afbeelding.  Kleine

porties doen het veel beter. Ze

zijn rustiger voor het oog en de

kijker weet daardoor meteen

waar hij moet kijken. Zo'n foto

is dus gelijk spot on! Je maakt

het voor kijker nog makkelijker

als je close ups gebruikt.

 

Dit zijn echt de pareltjes van de

foodfotografie. Een goede

foodfoto prikkelt je zintuigen. 

Met close ups kun je bepaalde

structuren laten zien, die al iets

vertellen over het mondgevoel

dat een bepaald gerecht kan

geven. 

Bij luchtbelletjes in de saus,

kun je gelijk al denken aan een

licht gevoel in de mond. Terwijl

dik opgespoten room op een

cheesecake juist het

tegenovergestelde doet. 

 

Vaak denken we dat als je een

mooi opgemaakt bord hebt, je

het hele gerecht in beeld moet

brengen maar niet elk gerecht

is even fotogeniek. Veel pasta's

blijven over het algemeen niet

goed plakken. De kunst is dan
om het meest fotogenieke
deel van het gerecht te
vinden en dat in beeld te
brengen. Zie de foto

hierboven: de pasta was echt

geen fotomodel, maar ik koos

voor zijn beste kant.
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TE  VEE L  I N  BEE LD



In foodfotografie is er een aantal

standpunten dat uitermate goed

werkt. Ik durf zelfs te wedden dat je ze

meteen herkent als je hieronder de

beschrijvingen leest!

 

Topshot
Met een topshot wordt een foto

bedoeld, die je recht van boven

maakt. In de fotografie wordt dit ook

wel vogelperspectief genoemd. Op
social media werken deze foto's
bijzonder goed. 
 

Persoonlijk vind ik dit standpunt

ideaal als je veel tegelijkertijd in beeld

wil brengen, denk dan aan een

combinatie van kleine gerechtjes of

ingrediënten. Het is ook heel geschikt

als je de nadruk wil liggen op

bepaalde vormen. 

 

¾-hoek
Dit is een hele interessante, want dit is

namelijk de hoek waaruit je gast je

gerecht ziet wanneer hij aan tafel zit.

Wil je voor herkenbaarheid gaan?
Dan is dit je standpunt. 
Een belangrijk punt bij deze hoek is

dat een stuk van het servies, normaal

gesproken de rand van het bord extra

nadruk krijgt. Zorg er dus voor dat dit

perfect opgepoetst is.

 

Front Angle
Dit standpunt wordt minder gebruikt,

maar is toch een vermelding waard. Je

fotografeert als het ware recht van 

voren en daarom is dit standpunt iets

moeilijker toe te passen dan eerste twee.

Toch kan het heel nuttig zijn om met een

front angle te fotograferen. Heb je gerecht

dat de hoogte ingaat, zoals een taart? Dan
kun je door dit standpunt te gebruiken,
van je gerecht een echte eyecatcher
maken. Ook voor een gerecht met laagjes

werkt dit heel goed.

 

Extra tip: probeer op je socials te
variëren. Een account met alleen maar

foto's genomen vanuit hetzelfde standpunt

oogt al snel saai.
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S TANDPUNT



MEER  T I P S ?  VOLG  

DE  1  OP  1 - CURSUS !

privécursus van twee dagdelen

op locatie naar keuze;

tot 4 deelnemende

personeelsleden;

afwisseling tussen theorie en

praktijk;

de camera zelfstandig leren

instellen aan de hand van een

eenvoudig stappenplan;

tips en tricks voor

basisopstellingen die altijd

werken;

bekijken van stijl van bedrijf en

ontwikkelen van een

herkenbare, passende stijl;

onder begeleiding fotograferen

van minimaal 2 topgerechten

uit eigen keuken;

nabewerken in minder dan 5

minuten;

naslagwerk waar je altijd op

terug kunt vallen. 

Meer, beter, smakelijker
Heb je de smaak te pakken en wil

je nog meer en nog betere foto's

voor je website en socials maken?

Wil je afscheid nemen van foto's

die het net niet hebben? Wil je

fotograferen op een moment dat

het jou uitkomt? Dan is Snapped's

cursus It's all about food! de

cursus voor jou. 

 

Beschrijving

 

 

Kosten: € 799,-
 

 

Meer informatie of aanmelden? 
 

www.snappedfotografie.nl
eline@snappedfotografie.nl
06-12 66 12 20 
 

 

 

 

 


