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   een zo vroeg
mogelijke blootstelling aan een

grote variatie aan smaken een positie-
ve invloed heeft op het aanleren van
een gevarieerd eetpatroon. De natuur
zorgt daar al vóór de geboorte voor,
doordat gedurende de zwangerschap
smaakstoffen uit de voeding van de
moeder overgaan in het vruchtwater.
Zo is aangetoond dat enkele uren

nadat zwangeren knoflook of wortel-
sap hadden gegeten het vruchtwater
naar knoflook rook of de smaak van
wortelsap had.

Tussen de derde en de vijfde maand
van de zwangerschap begint de foetus
vruchtwater in te slikken. Op die
manier leert het kind dat hetgeen het
drinkt of eet steeds anders smaakt. Na
de geboorte gaat deze variatie in
smaak door, omdat smaken van wat
de moeder eet, overgaan in de moe-
dermelk. Via het vruchtwater en de
moedermelk ervaren de foetus en het
borstgevoede kind de smaken van de
voeding van hun moeder dan ook
voor ze ermee in aanraking komen in
de vorm van vast voedsel. Doordat de
smaken van het eten van de moeder
overgaan in de moedermelk is de sen-
sorische beleving van borstgevoede
kinderen heel gevarieerd en duidelijk
anders dan die van kinderen die

kunstvoeding krijgen. Deze kinderen
ervaren een constante set van smaken
en missen daardoor belangrijke
smaakervaringen die gewoon zijn
voor borstgevoede kinderen.

Cultureel bepaald    Onderzoek
toont aan dat de ervaring met smaken
tijdens de zwangerschap en de eerste
levensmaanden een positieve invloed
heeft op het accepteren van voedings-
middelen tijdens de introductie van
vast voedsel. Zo is gebleken dat kin-
deren waarvan de moeder tijdens het
laatste trimester van de zwangerschap
wortelsap dronk, bij de introductie
van vast voedsel meer genoten van
pap met wortelsmaak dan kinderen
van moeders die dat tijdens het laat-
ste trimester van de zwangerschap
niet dronken. Dit fenomeen gaat ook
op bij kinderen van moeders die
gedurende hun lactatieperiode wor-
telsap dronken, tegenover moeders
die dat in die periode niet deden.
Omdat het kind via het vruchtwater
en de moedermelk voeding van de
moeder makkelijker accepteert, wordt

dit ook wel gezien als een verklaring
voor het ontstaan van cultureel
bepaalde voedingspatronen.

Blootstelling    Overigens hoeft de
blootstelling aan smaken, die nodig is
om een nieuwe smaak te accepteren,
niet direct de smaak zelf te zijn.
Onderzoek toont aan dat de bloot-
stelling aan een variatie van smaken
de acceptatie van een nieuwe smaak
tijdens de introductie van vast voed-
sel vergroot. Borstgevoede kinderen
blijken meer bereid te zijn om een
nieuwe groente te accepteren, dan
kunstgevoede kinderen. Dit wordt
verklaard door de variatie aan smaak
van de moedermelk.

Met het oog op een adequate voor-
ziening met voedingsstoffen wordt
zwangeren en lacterenden aangeraden
een gevarieerde voeding te gebruiken.
Het lijkt erop dat deze gevarieerde
voeding nog een extra voordeel heeft
voor het kind: het makkelijker 
aanleren van een gevarieerd 
eetpatroon.

Borstvoeding

De smaak van moedermelk
Variatie in smaak gaat in het algemeen samen met een

grotere variatie in de voedingskundige samenstelling van

de voeding. Daarom is gevarieerd eten een belangrijk

uitgangspunt voor een evenwichtige voeding. Het is dan

ook belangrijk dat kinderen vanaf het moment dat ze

vast voedsel krijgen, een gevarieerd eetpatroon aanleren.
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Kunstgevoede kinderen missen

belangrijke smaakervaringen
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