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   naar de ex-
pertise van de wijnkenners werd

met veertien ervaren proevers een
experiment gehouden om hun
smaakvermogen te testen. De test
bestond uit twee onderdelen. In het
eerste deel werd het analytische
smaakvermogen getest in het tweede
deel werd de wijnkennis en proeferva-
ring beoordeeld. Beide delen werden

blind uitgevoerd. Er zijn 23 wijnen
geproefd, 11 wit en 12 rood. Het ging
om ‘duidelijke’ wijnen, met druiven-
soorten die gebruikelijk zijn in de
streek van herkomst en met een
gebruikelijke vinificatie. De consu-
mentenadviesprijzen liepen uiteen
van een paar euro tot ver over de
honderd. Iedereen proefde de wijnen
in een andere volgorde. Om elke asso-
ciatie te voorkomen, waren de wijnen
overgeschonken in neutrale laborato-
riumflessen.

De resultaten lieten zien dat onge-
veer de helft van de proevers uitste-
kend in staat is om analytisch te proe-
ven. De beste analytische proevers
slaagden er beter in om de herkomst
en het druivenras aan te geven dan de
minder goede proevers. Dat sugge-
reert een relatie tussen het analytische
proefvermogen en het vermogen om
het druivenras en de herkomst te her-
kennen. Het viel op dat alle deelne-
mers goed in staat zijn om de prijs
van een wijn te schatten. Blijkbaar is
een lastig te definiëren begrip als
smaakkwaliteit voor experts toch her-
kenbaar.

Nieuwe toets    Om na te gaan hoe
goed wijnexperts kunnen proeven, is
een objectieve toets nodig, maar deze

bestaat niet. In het onderzoek is geke-
ken naar de mate van consensus tus-
sen de proevers, die onafhankelijk van
elkaar waarnamen. Daarbij wordt
aangenomen dat als de uitslag aan-
geeft dat de wijnen significant ver-
schillen op bijvoorbeeld ‘zuur’, deze
uitkomst de ‘werkelijkheid’ aangeeft.
Vervolgens is nagegaan of iedere
proever in de pas loopt met deze
‘werkelijkheid’, die door de proevers
zelf is vastgesteld. Als dat zo is, heeft
deze proever een bijdrage geleverd
aan het significante verschil en kan
worden vastgesteld dat deze proever
goed in staat is om verschillen in
‘zuur’ te proeven. Deze procedure is
voor alle ‘objectieve’ termen uitge-
voerd, te weten het ‘smaakgehalte’,
‘rijpe tonen’, ‘frisse tonen’, ‘bitter’,
‘zoet’, ‘zuur’, ‘strak’ en ‘soepel/filmend’.
Een persoon die met meerdere objec-
tieve termen significant in de pas
loopt, is te kenmerken als een uitste-
kende proever. Van de 14 proevers
bleken negen goede proevers te zijn,
vijf bleven onder de maat.

Een bijzonder gegeven is dat de
proevers niet gewend zijn om de wij-

Consumenten

Op zoek naar de kwaliteit van smaak

Smaakverschillen tussen

proefexperts en consumenten
Kunnen experts allemaal even goed proeven en zijn er verschillen tussen professionele proevers

en consumenten? Het Centrum voor Smaakonderzoek deed er twee onderzoeken naar; begin

vorig jaar één naar de ‘proefkunde’ van wijnkenners; en eind vorig jaar vond een proefsessie

plaats van wijn-, chocolade- en koffie-experts en consumenten samen. De uitkomsten geven rich-

ting aan het bepalen van wat de kwaliteit van goede smaak is.
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Deelnemers goed in staat om prijs van

wijn te schatten

Het aantal keren

juist geraden drui-

venrassen en land

van herkomst.

% juiste uitstekende proevers minder goede proevers

antwoorden welk ras? welk land? welk ras? welk land?

rode wijnen 28% 32% 23% 25%

witte wijnen 42% 40% 31% 24%
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Consumenten

nen op een ‘objectieve’ wijze te beoor-
delen. Zij stellen zich er meestal op in
om algemene karakteristieken van
een wijn vast te stellen, zoals druiven-
ras en land van herkomst. In dit expe-
riment is dan ook nagegaan of beide
eigenschappen samen kunnen gaan.
Of zijn het verschillende vaardighe-
den die niet zo veel met elkaar
gemeen hebben? Aan de deelnemers
is verder gevraagd om een indicatie te
geven van de consumentenadvies-
prijs. Deze schatting is gebaseerd op
de smaakkwaliteit van de wijn. De
prijzen liepen uiteen van een paar
euro tot ver over de honderd.

Kleur, prijs en ras    Het bleek dat
bij de rode wijnen de verschillen in
‘smaakgehalte’ het duidelijkst worden
waargenomen. Daarna volgen ‘rijpe
tonen’, ‘bitter’, ‘strak’, ‘zoet’ en ‘frisse
tonen’. De rode wijnen onderscheid-
den zich niet op ‘filmend’. Ook bij de
witte wijnen worden verschillen in
‘smaakgehalte’ het gemakkelijkst
waargenomen. Daarna volgen ‘rijpe
tonen’, ‘frisse tonen’, ‘zuur’ en ‘fil-
mend’.

De panelleden hebben bij zowel de
blinde test als een ‘as branded’ test de
prijs geschat. Met een correlatie is
nagegaan of er een verband is tussen
de winkelprijs en de geschatte prijs.
Dat is over alle wijnen gedaan. Er
blijkt geen verschil te bestaan tussen
de negen uitstekende proevers en de
vijf wat minder goede proevers in het
schatten van de prijs.

Er was wel verschil in het vaststellen
van druivenras en land van herkomst
(zie de tabel). Zoals al werd vermoed,
bleek het voor heel veel wijnen uiterst
moeilijk om de druivensoort te bepa-
len. Het makkelijkst bleken de witte

wijnen, en dan vooral die van char-
donnay en sauvignon. Bij de rode
werden de cabernet sauvignon en de
pinot noir het best herkend.

Het is aannemelijk dat het schatten
van de prijs minder afhankelijk is van
plaats en tijd. Een schatting van de
prijs is een goede indicatie voor de
‘smaakkwaliteit’. De respondenten uit
dit wijnexperiment hebben laten zien
dat ze prima in staat zijn om zowel
analytisch te beoordelen als ook om
goed de prijs in te schatten. Dit
onderzoek geeft overigens aan dat
verhalen in boeken waarbij een goede
wijnproever precies kan vertellen uit
welke streek en uit welk jaar de wijn
komt, geheel voor rekening van de
creatieve auteur komen!

Smaakmechanismen    Bij smaak
heb je twee mechanismen die tegelijk
plaatsvinden. Het eerste mechanisme
is het subjectieve waardeoordeel. Je
vindt een product lekker of niet. Als
je dat een ander wilt uitleggen, wor-
den objectieve termen gebruikt: ‘Ik
vind dat de bitters mooi in balans zijn
met de zuren en zoete componenten’.
Wijnen op objectieve termen, zoals
bitters, zuren en zoet, met elkaar te
vergelijken is mogelijk, maar het
vraagt een zekere vaardigheid.
Daarom wordt smaakonderzoek vaak
gesplitst. Getrainde mensen worden
dan ingezet voor het geven van analy-
tische oordelen en consumenten
geven alleen waardeoordelen. Het
probleem van waardeoordelen (het is
‘lekker’) is echter dat het afhankelijk
kan zijn van tijd en omstandigheden.
Een stukje chocolade kan na het eten
bijvoorbeeld erg lekker zijn, maar
‘s ochtends geef je er niet om. Of een
wijn kan bij de lunch lekker fris en
licht zijn, maar bij het avondeten is
dezelfde wijn niet lekker.

Een nadeel van het splitsen van
groepen is dat het onmogelijk is con-
trole te hebben over waardeoordelen
van consumenten. Alle antwoorden
moeten worden geaccepteerd. Ook
van consumenten die zomaar wat
invullen of van consumenten die met

een strategie invullen. Als je van alle
deelnemers maar één cijfer krijgt, is
het onmogelijk om het kaf van het
koren te scheiden. Dat is een niet op
te lossen probleem bij gesplitste
panels.

Indien aan proevers wordt gevraagd
om meerdere antwoorden te geven, is
er wel controle mogelijk. Aan de hand
van de analytische scores kan een
beeld worden verkregen in hoeverre
de proevers met elkaar in de pas
lopen. Je kunt van mening verschillen
of een wijn lekker is of niet, maar
over de mate van bitterheid, smaakge-
halte etcetera is geen ruimte voor dis-
cussie. De ene wijn is gewoon bitter-
der dan de andere wijn. Eerder is al
genoemd dat de proevers die het
meest in de pas liepen met het gemid-
delde van het totale panel, ook hoger
scoorden op een andere vaardigheid,
namelijk het schatten welk druivenras
is gebruikt en het land van herkomst.
Goed proeven is blijkbaar een vaar-
digheid om zowel iets over de techni-
sche eigenschappen te zeggen, als ook
over andere, meer complexe kwalitei-
ten. Misschien is het juist wel verstan-
dig om gevoel en verstand bij elkaar
te houden. Mensen bezitten en
gebruiken beide vaardigheden en
door ze te benutten, kan het raadsel
van ‘smaak’ wellicht beter worden
begrepen.

Daarom heeft het niet opsplitsen in
groepen belangrijke voordelen. Het is
immers dezelfde mond die het oor-
deel en de bijbehorende eigenschap-
pen geeft. Antwoorden zijn nu wel
controleerbaar en er is een directe
koppeling mogelijk tussen het waar-
deoordeel en de analytische eigen-
schappen die het waardeoordeel ‘dra-
gen’.

Smaakkwaliteit    Verder onderzoek
moet uitwijzen wat ‘smaakkwaliteit’
nu eigenlijk is. Dat inzicht kan nutti-
ge informatie opleveren voor het ver-
beteren van de smaak van alledaagse
producten als koffie, frisdrank, koek-
jes en chocolade. Hiervoor is inmid-
dels een oriënterend onderzoek uitge-

Consument: smaakkwaliteit 

is vriendelijke balans van smaak-

eigenschappen
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voerd met wijn-, koffie- en chocola-
de-experts én consumenten. Het vond
in december 2005 plaats. De belang-
rijkste bevindingen zijn dat hoe meer
verstand en ervaring men van een
product heeft, des te duidelijker het
kader is waarbinnen men beoordeelt.
De verrassende uitkomst van dit
onderzoek is dat experts over andere
interpretatiekaders beschikken dan
consumenten. Het vermoeden wordt
bevestigd: het is veel makkelijker om
van een bekend product de kwaliteit
vast te stellen, dan van een minder
vertrouwd product.

Experts ontwikkelen gelijke kaders
om te oordelen en om te waarderen.
Consumenten die minder ervaring
hebben met producten, maar wel
goede proevers zijn, beoordelen de
analytische termen op gelijke wijze als
de experts, maar waarderen deze
eigenschappen anders. Dit is interes-
sant: experts waarderen zuur en bitter
in hun eigen producten veel meer dan
consumenten en experts in andere
producten. Zoet is voor experts bin-
nen hun eigen productgroep niet erg
belangrijk of zelfs een negatieve
eigenschap. Consumenten lijken
vriendelijke smaken het meest te

waarderen. Dit zijn producten die wat
zoetig zijn en vooral niet te bitter, te
zuur en te strak.

Opvallend is dat voor wijnexperts
de geur- en smaakbalans een belang-
rijke factor is bij de beoordeling van
producten. Voor koffie-experts spelen
zuren een belangrijke, positieve rol.
Bij chocolade-experts is het smaakge-
halte van belang en voor consumen-
ten is de vriendelijke, niet harde
smaak van belang.

Binnen de eigen productgroep wor-
den kleine verschillen uitvergroot.
Buiten deze groep worden kleine ver-
schillen nauwelijks opgemerkt. Men
ontwikkelt dus een grote gevoeligheid
voor de eigen producten. Binnen de
eigen groep worden zuren en bitters
gewaardeerd en zoet als een negatieve
eigenschap gezien, maar bij andere
productgroepen lijken experts op
consumenten en waarderen zij ook
vriendelijke smaken! 

Op de intrigerende vraag wat nu de
smaakkwaliteit is, bestaat er een dui-
delijk antwoord: smaakkwaliteit is een
veranderlijk gegeven! Naarmate de
belangstelling voor een product
groeit, worden andere smaakeigen-
schappen gewaardeerd. Eerst worden

vriendelijke smaken gewaardeerd,
daarna komen meer ‘strenge’ smaak-
eigenschappen in beeld en meestal is
de eindfase de belangstelling voor
balans en harmonie. Wanneer er op
kwaliteit (= totaal oordeel) wordt ge-
scoord, gaat bijna iedereen af op zijn
persoonlijke smaakvoorkeur. Kwaliteit
wordt dus ook vooral bepaald door
persoonlijke smaakvoorkeuren.
Experts ontwikkelen blijkbaar een
kader van smaakvoorkeuren dat niet
overeenkomt met die van consumen-
ten.

Voor consumenten geldt daarom
een andere definitie van kwaliteit dan
voor experts. Voor consumenten zou
de definitie kunnen luiden: smaak-
kwaliteit is een vriendelijke balans
van smaakeigenschappen. Voor
experts zou de definitie kunnen 
luiden: smaakkwaliteit is een 
complexe balans van smaak-
eigenschappen.

Expert: smaakkwaliteit is complexe

balans van smaakeigenschappen

Het proeven van wijn

door experts.


