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Omslagartikel
Product en ontwikkeling

Het interview met de twee smaakdeskundigen vindt plaats in
een toepasselijke omgeving: toprestaurant De Echoput, gele-
gen in de dichte bossen bij Apeldoorn en eigendom van Klosse.
Op deze plek ontstond een jaar of 15 geleden het idee voor de
smaakkubus. Samen met Jaap Klosse, vader van, deed Bob
Cramwinckel onderzoek naar de benoeming van wijnsmaken.
“Wijnen werden in die tijd steeds bombastischer beschreven en
wij wilden weer terug naar de basis. Naar termen die iedereen
begreep en die de verschillen tussen wijnen goed beschreven”,
vertelt de CSO-directeur. 
Het onderzoek leverde een aantal bruikbare omschrijvingen op,
zoals ‘filmend’, ‘strak’, ‘smaakgehalte’, ‘fris’ en ‘rijp’. De twee
bedachten zich dat deze termen misschien ook nuttig zouden
zijn voor de classificatie van voedingsmiddelen en gerechten.
“Met een formele indeling voor de smaak van producten ben je
niet alleen als horecaondernemer maar ook als fabrikant of

consument beter in staat keuzes te maken”, motiveert Peter
Klosse. Aanleiding genoeg de theorie wetenschappelijk te toet-
sen aan voedingsmiddelen en aan consumentenpanels.

Smaakpapillen
Wie aan smaak denkt, denkt in eerste instantie aan zoet, zuur,
zout en bitter. De vier basissmaken waarmee we op school zijn
grootgebracht. Recentelijk is aan dit rijtje ook umami toege-
voegd, eigenlijk meer een smaakversterker dan een echte
smaak. Al deze smaken nemen we waar met de smaakpapillen
op onze tong, ook wel het gustatorisch systeem genoemd.
Fysiologisch onderzoek is inmiddels ver gevorderd. “De komen-
de jaren worden er vast nog meer basissmaken ontdekt. Smaak-
waarneming is echter meer dan het proeven van alleen basis-
smaken”, relativeert Klosse. 
Het waarnemen van een smaak gebeurt met de smaakpapillen,
maar natuurlijk ook met de tastzin, de neus, de oren, de ogen

en ons gevoel. Versgebakken brood bijvoorbeeld is vooral zo
lekker vanwege de geur die het verspreidt en het knapperige
korstje. En de vis in paddestoelenroomsaus – opgediend tijdens
het interview – smaakt nog beter omdat hij wordt geserveerd op
een mooi bord bij sfeervol kaarslicht.
Het mondgevoel is veel belangrijker dan algemeen werd aange-
nomen. Zoals dat van het bolletje paté dat de VMT-redacteur en
de fotograaf krijgen voorgeschoteld en dat goddelijk langzaam
wegsmelt op de tong. “We vermoeden dat de mens evolutionair
gezien het meest gevoelig is voor structuur in de mond. Produc-
ten zijn dan ook goed van elkaar te onderscheiden op basis van
mondgevoel”, zegt Klosse, terwijl ook hij een hapje paté proeft.

Promovendus Peter Klosse en directeur
van het Centrum voor Smaak Onderzoek
(CSO) Bob Cramwinckel ontwikkelden
een ‘kubus’ voor de objectieve classifica-
tie van de smaak van voedingsmiddelen.
Deze biedt een universele taal die de
communicatie over producten verge-
makkelijkt én waarbij het water je in de
mond loopt.

De smaakkubus
De smaakkubus deelt voedingsmiddelen in op basis van twee ‘uni-
versele smaakfactoren’. Elk van de acht hoekpunten van de kubus
geeft een smaakstijl weer; binnen de hoekpunten zijn allerlei varia-
ties mogelijk. Hoekpunt 1, de referentie, staat voor licht, luchtig en
neutraal. Zoals een bord spaghetti zonder saus of een witte boter-
ham. De horizontale lijnen van de kubus geven het mondgevoel aan,
met aan de ene kant fris, zuur en samentrekkend (punten 1, 4, 5 en
8) en aan de andere kant rond en ‘filmend’ (punt 2, 3, 6 en 7). De ver-
ticale lijnen staan voor smaakrijkdom. Hoekpunten 5 t/m 8 hebben
een grote smaakrijkdom, hoekpunten 1 t/m 4 een lage. Hoekpunt 5
(neutraal mondgevoel, grote smaakrijkdom) staat voor robuust,
stevig en krachtig, zoals de smaak van chocolade of koffie. Bij
smaakstijl 6 (rond en filmend, grote smaakrijkdom) horen produc-
ten als paté of karamel. Smaakstijl 8 (fris en samentrekkend, grote
smaakrijkdom) staat voor producten met een pittige smaak, bij-
voorbeeld sambal, mosterd of mierikswortel. Hoekpunt 7 staat voor
samentrekkend én filmend én een grote smaakrijkdom. Zoals een
rijpe kwaliteitswijn.

Smullen met de smaa

Fig. 1   Smaakkubus.

‘De kubus schept een taal die zowel door
productontwikkelaars als door marketeers wordt
begrepen’
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stellen of iemand iets lekker of niet lekker vindt”, benadrukt
Klosse.
Referentie is hoekpunt 1, dat staat voor licht, luchtig en neu-
traal. Cramwinckel: “De horizontale lijnen van de kubus
geven het mondgevoel aan. Aan de ene
kant vind je fris, zuur en samentrek-
kend en aan de andere kant
rond en ‘filmend’. Met dat
laatste bedoelen we dat
het product een laagje
achterlaat op de
tong.”
De verticale lijnen
staan voor
smaakrijkdom,
een combinatie
van intensiteit
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Smaakonderzoek heeft zich tot nu toe gericht op de fysiologi-
sche kant van het proeven en dan vooral op het waarnemen van
de basissmaken. Klosse vindt dat verkeerd: “Daardoor ont-
breekt het ons nu aan de juiste woorden om de smaak van pro-
ducten te beschrijven en verzandt men in smaakpanels algauw
in algemene termen als ‘lekker’ en ‘niet lekker’. Men heeft
nooit de relatie kunnen leggen met smaakbeleving: waaróm
iets nu wel of niet lekker is. Dat hebben wij met de smaakkubus
zichtbaar gemaakt.”

Kubus
De smaakkubus (figuur 1) deelt voedingsmiddelen in op basis
van twee ‘universele smaakfactoren’: mondgevoel en smaak-
rijkdom. Elk van de acht hoekpunten van de kubus geeft een
smaakstijl weer. Binnen de hoekpunten zijn allerlei variaties
mogelijk. “Het gaat daarbij om een objectieve benoeming van
concrete smaakeigenschappen. Je kunt er dus niet mee vast-

akkubus
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Bob Cramwinckel:
"Wij wilden weer
terug naar de
basis."

Het waarnemen van
een smaak gebeurt
met de smaakpapil-
len, maar ook met
de tastzin, de neus,
de oren en de ogen.
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en complexiteit van een smaak. “Volgens deze indeling zou een
glas jus d’orange vanwege het strakke, nauwelijks filmende
mondgevoel en de hoge smaakrijkdom in categorie 5 vallen. De
paté is echter filmend en romig, met een redelijk hoog smaak-
gehalte. Die valt dus in categorie 6”, zegt hij. Hoekpunt 7 staat
voor samentrekkend én filmend én een grote smaakrijkdom,
hét perfecte gerecht zou je zeggen. Maar dat hoeft niet zo te
zijn. “Na een zware maaltijd kun je misschien juist behoefte
hebben aan iets dat licht en neutraal smaakt, zoals de vis in
groentebouillon die we net hebben gegeten”, illustreert Klosse.
Wat nog eens laat zien hoe complex smaakwaarneming in
elkaar steekt.

Eenvoud
Een van de verdiensten van de smaakkubus is zijn eenvoud. Het
promotieonderzoek van Klosse bevestigt niet alleen dat de
smaakfactoren in het kubusmodel ‘kloppen’, maar laat ook zien
dat consumenten de juiste smaakstijl van een product kunnen
aangeven. Ook als ze producten niet werkelijk kunnen proeven.
“Zeventig procent van de producten die beschreven werden vol-
gens de kenmerken van de consumenten was terug te plaatsen

in de kubus. Dat is een verrassend hoog percentage”, illustreert
Klosse.
Door zijn eenvoud is de kubus goed toepasbaar. Niet alleen in
de horeca en in consumentenonderzoek, maar ook in de levens-
middelenindustrie. “De kubus schept een taal die zowel door
technische productontwikkelaars als door marketeers, die meer
gericht zijn op de beleving van de consument, wordt begrepen.
Daardoor kom je tot producten die aansluiten bij de wensen
van de consument en hebben marktintroducties meer kans van
slagen”, zegt Klosse.
De smaakstijlen in de kubus bieden bovendien aanknopings-
punten om reclamecampagnes en productverpakkingen tegen
het licht te houden. “Klopt de reclameboodschap bij de eigen-
schappen van het product? En kan de consument aan het ver-
pakkingsontwerp en de smaakomschrijving zien dat hij te
maken heeft met, bijvoorbeeld, een ‘fris’ product?”, vraagt hij
zich af.

Smaakvervlakking
Maar er liggen nog meer uitdagingen in het verschiet voor de
levensmiddelenindustrie. “Je kunt bijvoorbeeld kijken of er bin-
nen het marktsegment waarop een product zich bevindt een
bepaalde smaakstijl wordt vergeten. Vallen alle producten bij-
voorbeeld in de categorie explosief en krachtig dan zou je er

aan kunnen denken een productvariant te ontwikkelen met een
wat rondere smaak”, vertelt de promovendus. “De kubus is een
mooi antwoord op de klachten over smaakvervlakking. Je kunt
nu ook segmenteren op smaak en daardoor beter afstemmen
op de specifieke wensen van de doelgroep”, vult Cramwinckel
aan. Aan de hand van smaakstijlen zou je bovendien kunnen
kwantificeren hoe groot de consumentengroep is die interesse
heeft in een bepaalde smaakstijl.
Vanuit de levensmiddelenindustrie is er inmiddels de nodige
interesse voor de ideeën van Cramwinckel en Klosse. Beiden
hebben al een aantal interviews achter de rug en Cramwinckel
heeft diezelfde middag nog een workshop gegeven aan pro-
ductontwikkelaars. In samenwerking met de Wageningen Busi-
ness School hebben ze een workshop ontwikkeld. Ze zijn het er
over eens dat aan de vorm van de kubus niet meer wordt
getornd. “We hebben de afgelopen jaren allerlei modellen uit-
geprobeerd, van cilinder tot piramide, maar de kubus geeft de
werkelijkheid het beste weer”, zeggen de twee smaakdeskundi-
gen. “Het accent zal nu vooral komen te liggen op nieuwe toe-
passingsgebieden.”
En dan is het tijd voor de koffie. Vanzelfsprekend met iets zoets
erbij dat goed past bij de robuuste koffiesmaak. Want de twee
zijn niet alleen smaakdeskundigen, maar ook nog eens fijn-
proevers.

Lisette de Jong

Smaak en zenuwstelsel
Uit literatuuronderzoek komt naar voren dat smaakwaarneming
wordt gereguleerd door drie systemen van het zenuwstelsel: het
gustatorisch, olfactorisch en trigeminale systeem. Deze systemen
verzamelen elk informatie over de smaak van een product, die in de
hersenen wordt samengevoegd. Het is vooralsnog onduidelijk welk
systeem welke informatie precies registreert, maar over het alge-
meen geldt dat het gustatorische en olfactorische systeem informa-
tie geven over ‘smaakrijkdom’, terwijl het trigeminale systeem
betrokken is bij mondgevoel. Dit systeem bevat drie groepen recep-
toren, ‘gespecialiseerd’ in de waarneming van temperatuur, pijn
(bijvoorbeeld door capsaïcine in peper) of textuur (hard, zacht,
romig, knapperig).

Verder lezen
The Concept of Flavor Styles to classify flavors. Proef-
schrift dr. Peter Klosse, Universiteit Maastricht, 24
maart 2004. ISBN 90-9017-885-6. Prijs ¤ 29,50. Aan te
vragen bij de Academie voor Gastronomie (info@acade-
miegastronomie.nl).
Het Proefboek, de essentie van Smaak (Consumenten-
versie van het proefschrift van Peter Klosse). Uitgeverij
Tirion, Baarn. ISBN 90-4390-505-4.

‘De kubus is een mooi antwoord op klachten over
smaakvervlakking’

Peter Klosse: "Smaakwaarneming is meer dan het
proeven van alleen basissmaken."


