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   menselijke ge-
waarwording en is daarmee

onderworpen aan psychologische en
fysiologische mechanismen. Smaak
bezit dynamische, beïnvloedbare
eigenschappen. Een mooie verpak-
king, een plezierige bediening en een
met veel zorg opgediende maaltijd
verhoogt de waardering van een pro-
duct.

Drie smaakmechanismen    Het
sensorisch onderzoek houdt zich
hoofdzakelijk bezig met de fysieke
smaak. Deze wordt vastgesteld door

producten ‘blind’ in witte hokjes te
laten beoordelen, om waarnemingen
zo neutraal mogelijk te verkrijgen. De
vraag is echter of op deze manier wel
een relevant beeld van de smaak
wordt verkregen. Uit onderzoek van
het Centrum voor Smaakonderzoek
(CSO) blijkt dat er drie smaakmecha-
nismen kunnen worden onderschei-

den (afbeelding 1):
– de fysieke smaak: deze smaak kan
worden vastgesteld door mensen pro-
ducten blind (zonder informatie) te
laten beoordelen;
– de psychologische smaak of de
smaakverwachting: deze smaak wordt
vastgesteld door de indruk die het
product oproept op basis van het
uiterlijk en de verwachtingen die het
uiterlijk oproept. Deze smaak speelt
bij het kopen een belangrijke rol;
– de totale smaak (de wisselwerking
van beide mechanismen): dit is de
smaak die onder normale omstandig-
heden wordt ervaren en is een combi-
natie van de fysiologische en de psy-
chologische smaak.

Smaaktesten    Om de invloed en
betekenis van de psychologische
smaak te onderzoeken zijn smaaktes-
ten met vijf producten, met verschil-
lende uitstralingen, uitgevoerd: volko-
renbrood, vruchtenyoghurt, rode
wijn, zoutjes en koffiepads.

– Volkorenbrood: dit is een ‘gewoon’
product, maar door het een aanspre-
kende naam te geven, door toevoegin-
gen als pompoenpitten en door het in
een fraaie zak te verpakken, kan vol-
korenbrood meerwaarde krijgen.
Voor dit onderzoek is Pain de
Boulogne gekozen, verkrijgbaar bij
AH in een bruine papieren zak met
een venster.
– Vruchtenyoghurt: hierbij is onder
meer aandacht besteed aan het aspect
gezondheid. Gekozen is voor Friesche
Vlag Go!, aardbei-framboos, 0% vet,
geen suiker toegevoegd.
– Rode wijn: wijn is een exclusief pro-
duct. Bij de aanschaf ervan speelt het
etiket een belangrijke rol. Gekozen is
voor een goedkope rode wijn: de
Green Bridge, Ruby Cabernet,
California, 2004, verkrijgbaar bij Aldi.
– Zoutjes: een product dat gezellig-
heid uitstaalt. Gekozen is voor de
Duyvis Africa Mix, paprika, met tij-
gernootjes.
– Koffiepads: gekozen is voor een
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Smaak

onbekend, nieuw merk: Zinglez
Supreme Smoky, Double Roast,
koffiepads voor een Senseo-apparaat.

Het panel bestond uit 18 personen,
tien vrouwen en acht mannen, varië-
rend in leeftijd van 22 tot 55 jaar,
gemiddeld 32,3 jaar. De panelleden
zijn geselecteerd op basis van hun eet-
gewoonten. Het zijn regelmatige
gebruikers van de type producten uit
de test. De producten zijn eerst blind
getest (linksom proeven). Een week
later is de smaakverwachting bepaald
(rechtsom proeven) en zijn de pro-
ducten ook ‘as branded’ getest (wis-
selwerking van linksom en rechtsom
proeven).

Voor ieder product zijn passende
termen gebruikt, inclusief het eind-
oordeel. Verder zijn voor alle produc-
ten dezelfde vijf associatieve termen
gebruikt: exclusief, gezellig, bijzonder,
verwennen en gezond. Er is een schaal
gebruikt van 0-100.

Volkorenbrood    Brood wordt
zonder verpakking al erg gezond
gevonden (84 punten op de schaal van
0 tot 100). De verpakking van AH
voegt aan het volkorenbrood veel posi-
tieve associaties toe. De scores op
exclusief (blind 38, verpakking 64),
gezellig (blind 35, verpakking 55), bij-
zonder (blind 38, verpakking 60) en
verwennen (blind 37, verpakking 56)
nemen significant toe. Het eindoordeel
op basis van de verpakking neemt ook
significant toe (blind 68, verpakking

75). De verpakking heeft hiermee een
significant positieve invloed op de
smaakverwachting en dus op de aan-
trekkelijkheid van het product. Er zijn
verder geen significante invloeden vast-
gesteld van de psychologische waarne-
ming op de fysieke waarneming.

Vruchtenyoghurt    Zonder verpak-
king scoort deze yoghurt slechts 54
op ‘gezond’, terwijl de score met ver-
pakking significant omhoog gaat naar
67. Ook trekt de verpakking de asso-
ciatie ‘bijzonder’ van een vrij lage
score, namelijk 30, naar een signifi-
cant hogere score van 46. De verpak-
king roept andere smaakassociaties
op dan de blinde test aangeeft. Zo is
de yoghurt blind behoorlijk zoet (69),
maar op basis van de verpakking
(geen suiker toegevoegd) wordt de
zoetheid significant lager (51) geschat
en daarna proeft de yoghurt ‘as bran-
ded’ (59) ook veel minder zoet dan
blind.

Opvallend is dat de aanduidingen
‘0% vet’ en ‘geen suiker’ ook iets
kunstmatigs oproepen. Op het aspect
‘chemische smaak’ wordt blind (45)
veel lager gescoord dan de verwach-
ting op basis van de verpakking (56).
Als de yoghurt vervolgens ‘as bran-
ded’ wordt beoordeeld, loopt de che-
mische smaak terug (51), maar deze
is nog significant hoger dan bij de
blinde beoordeling.

Op basis van de verpakking wordt
de yoghurt hoger geschat op ‘zuur’
(34 blind en 46 op basis van de ver-
pakking). Als de yoghurt daarna ‘as
branded’ wordt geproefd, valt de
zuurheid mee, maar blijft hoger (39).

Alle verschillen zijn bijna signifi-
cant. Bij de yoghurt is dus een duide-
lijke beïnvloeding van de fysieke
smaak door de psychologische smaak
op twee aspecten (zoet en chemische
smaak) vastgesteld en een minder
duidelijke beïnvloeding op ‘zuur’.

Rode wijn    Bij de rode wijn is een
duidelijk effect op ‘zoet’ waargeno-
men. Blind scoort deze wijn 29 pun-
ten op zoet. Op basis van het etiket
gaat de zoetheidverwachting naar 45,
een significante stijging. Als de wijn
wordt uitgeschonken, blijft de zoet-
heid op 45. Het eindoordeel stijgt van
54 (blind) naar 62 (verpakking) en
naar 61 (‘as branded’). Beide stijgin-
gen zijn bijna significant.

Bij deze wijn zien we een duidelijke
beïnvloeding van de fysieke smaak
door de psychologische smaak op de
waarneming zoet. Het is opvallend
dat de associaties geen duidelijke ver-
schuivingen laten zien. Deze wijn
scoort het hoogst op ‘gezellig’ (74) en
het laagst op ‘gezond’ (49).

Zoutjes    Bij zoutjes gaat het eind-
oordeel omhoog als de Duyvis Africa

De verpakking van AH voegt aan het volkoren-

brood veel positieve associaties toe.

De yoghurtverpakking laat de score op

‘gezond’ significant stijgen.
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Mix buiten de verpakking wordt
beoordeeld. Blind scoren de zoutjes
68 op eindoordeel, op basis van de
verpakking wordt 74 punten gegeven
en dit niveau wordt bevestigd als de
nootjes buiten de verpakking worden
geproefd. Dit hogere waardeoordeel
wordt gerealiseerd door de zoetheid.
Uit de verpakking worden de nootjes
veel zoeter gevonden. Blind krijgt de
zoetheid 44 punten en uit de verpak-
king maar liefst 58 punten. Een signi-
ficante stijging. Deze zoetheid wordt
op basis van de verpakking niet ver-
wacht, want op het oog scoort ‘zoet’
46 punten. Zoetheid wordt aange-
naam gevonden, want de waardering
van de smaak gaat ook significant
omhoog (blind 69 en ‘as branded’
74).

Op basis van de verpakking wordt
een hogere zoutheid verwacht (65)
dan ‘as branded’ wordt geproefd (56).
Ook dit verschil is significant.
Opmerkelijk is dat nootjes niet
gezond worden gevonden (blind 11),
maar dat de verpakking en de ‘as
branded’-smaak het product signifi-
cant ‘gezonder’ maken (verpakking 19
en ‘as branded’ 25). Blijkbaar roept de
verpakking een goed gevoel op, dat
bij het eten nog wordt versterkt.

Deze zoutjestest laat zien dat de psy-
chologische smaak grote invloed heeft
op de zoetwaarneming en daarmee
ook het eindoordeel positief beïn-

vloedt. De verpakking staat los van de
inhoud en heeft daardoor geen posi-
tief effect op het eindoordeel.

Koffiepads    Dit is een nieuw pro-
duct waarbij geen sprake is van merk-
beleving. Wat levert dat op? Aan het
kopje koffie valt weinig te zien. Blind
scoort de associatie ‘bijzonder’ dan
ook laag, namelijk 25 punten. De ver-
pakking en de koffie die ‘as branded’
wordt geproefd, schroeven deze score
behoorlijk omhoog (verpakking 57 en
‘as branded’ 47).

Een vergelijkbare stijging is te con-
stateren bij ‘exclusief ’ (blind 23, ver-
pakking 62 en ‘as branded’ 47). Alle
verschillen zijn significant. Deze asso-
ciaties beïnvloeden de smaakwaarne-
ming van bitter en pittig. Zo wordt de
koffie, ‘as branded’ beoordeeld, signi-
ficant pittiger en bitterder gevonden
dan tijdens het blindproeven. Ook
hier is er dus een interactie tussen de
psychologische en fysieke smaak.

Conclusies    De smaakervaring van
de mens wordt bepaald door de com-
binatie van zintuiglijke en psychologi-
sche processen. Een mooie verpakking,
een sterk merk en een goed gevoel stu-
ren de smaakwaarneming. Het onder-
zoek naar de smaak van AH Pain de
Boulogne volkorenbrood toont aan
dat verpakking positieve associaties
oproept. Een goed vooruitzicht.

Bij de Friese Vlag Go! vruchtenyog-
hurt is het tegenovergestelde zicht-
baar. De verpakking suggereert met
de tekst ‘geen suiker toegevoegd’ een
minder zoete smaak en dat wordt ook
waargenomen. Er wordt ook een che-
mische smaak waargenomen en de
yoghurt wordt iets zuurder gevonden.
Deze negatieve smaakeffecten hebben
nog geen invloed op de waardering
van de yoghurt, maar het is duidelijk
dat de informatie op de verpakking
de smaak van het product niet stimu-
leert. Deze variant wordt waarschijn-
lijk een dieetproduct.

Ook bij de rode wijn is te zien dat
psychologische effecten de smaak-
waarneming sturen. Op basis van het
etiket wordt de wijn lekkerder gevon-
den, zoeter en minder bitter. Een dui-
delijk voorbeeld van de invloed van
de psychologische smaak op de fysie-
ke smaak. Soortgelijke effecten zijn
ook bij de Duyvis Africa Mix en de
Zinglez koffiepads gevonden.

De conclusie is dat er geen eendui-
dige smaak bestaat. Dat betekent dat
er meer aandacht moet komen voor
de invloed van de smaakverwachting
en voor ‘as branded’-onderzoek. Dit
onderzoek toont aan dat een driesma-
kentest in staat is waardevolle infor-
matie te geven hoe consumenten een
product zullen ervaren en welke
invloed verpakking daarop 
heeft.

Het wijnetiket zorgt voor een significante stij-

ging van de zoetheidverwachting.
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