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Ingrediënt & Product 

Vol enthousiasme en verwachtingsvol 
stapten de deelnemers aan de VMT-tour 
eind juni in Breda op de bus en werd 
koers gezet richting België. 
De eerste stop was in Aalst. In het 
moderne kantoor en productiebedrijf 

van Belgocatering is dochterbedrijf Mnu 
gevestigd. Mnu is de ‘culinaire doe- en 
denktank’ rond de driesterrenchefs Peter 
Goossens (Hof Van Cleve), Sergio Her-
man (Oud Sluis) en Roger Van Damme 
(Het Gebaar), die vorig jaar door Gault-

Millau werd verkozen tot Chef van het 
jaar. 
Na een korte rondleiding door het pro-
ductiegedeelte van het cateringbedrijf 
ontving chef Patrick Spiessens, voormalig 
souschef bij een driesterrenrestaurant, 
de groep in de moderne experimentele 
keuken van Mnu. Twee chefs ontwikke-
len er nieuwe gerechten voor zowel het 
moederbedrijf als de restaurants van de 
drie topkoks. Daarnaast kunnen foodbe-
drijven gebruik maken van de expertise 
en kennis binnen Mnu, dat ook actief is 
in advisering. De ruimte is via een live-
videostreaming verbonden met de drie 
culinaire restaurants, zodat de chefs 
direct advies kunnen geven in de keuken.

Thermomix & Pacojet
De professionele keuken beschikt over 
de modernste bereidingstechnieken. 

Spiessens wees in het bijzonder op de 
veelzijdige Thermomix, een apparaat dat 
met mogelijkheden als koken, steamen, 
mixen, wegen, mengen, enzovoorts in 
totaal zo’n tien verschillende bewerkin-
gen kan uitvoeren. Bereidingen als soe-
pen, sauzen, purées, coulis, dressings en 
smoothies krijgen een nieuwe textuur en 
homogeniteit.
De Pacojet is een ander toestel, dat diep-
gevroren voedsel verwerkt tot sorbets, 
poeders en ijs. Door een dalend, sterk 
roterend mes wordt de op voorhand 
ingestelde hoeveelheid beetje bij beetje 
afgeschraapt; dit geeft een uiteenlopend 
resultaat, al naargelang de ingevroren 
bereiding. Spiessens benadrukte dat 
techniek belangrijk is, maar dat smaak 
begint bij selectie van de beste grond-
stoffen.

Praline van ganzenlever
Onder het genot van Italiaanse Prosecco 
genoten de deelnemers van culinaire 
hoogstandjes die onderstrepen waar 
Mnu voor staat. Te proeven was een 
praline van ganzenlever met aan de bui-
tenkant een zwarte gelachtige coating 
met as, geserveerd op een metalen prik-
ker met klein schoteltje. Daarna volgde 
een garnaalkroket van grijze Noordzee-
garnalen met een krokante coating 
van stukjes gebakken kippenhuid, 

Verbazingwekkende smaakcombinaties, verscheidenheid 

in chocoladesmaken en smakelijke, gastronomische hapjes 

stonden op het menu van de boeiende tour van VMT langs 

drie Belgische bedrijven. De bezoeken gaven inzicht in 

zowel de mogelijkheden als de complexiteit van smaak- en 

productontwikkeling. 

Smaak verrassend ingrediënt 
bij productontwikkeling

De VMT-tour zette per bus koers richting België. 

‘Elke processtap is cruciaal 
voor de smaak’

Een praline van ganzenlever met aan de bui-
tenkant een zwarte gelachtige coating met 
as, te proeven bij Mnu. 

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft 
niet minder dan 1.700 recepturen.
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geserveerd met mayonaise van soja en 
peterselie.

Cacao
De bus bracht het gezelschap vervol-
gens naar het zes kilometer verderop 
gelegen Lebbeke, waar Barry Callebaut 
is gevestigd. Daar viel te beluisteren dat 
deze chocoladeproducent niet minder 
dan 1.700 recepturen heeft, wat volgens 
marketingmanager Sophie De Lathouwer 
het brede smaakpalet en de diversiteit 
in toepassingen onderstreept. Kwali-
teitsbeheersing van de volledige keten 
– van plantage tot productie – maakt 
het mogelijk de smaak van de chocolade 
zo goed mogelijk te beheersen. “Elke 
processtap is immers cruciaal voor de 
smaak”, aldus De Lathouwer.
Naast de verschillen tussen de 41 ver-
schillende cacaosoorten wordt de smaak 
vooral bepaald door het fermentatie- en 
droogproces op de plantage, het roos-
teren van de bonen en de vermaling tot 
cacaomassa in de fabriek. Toevoeging 
van cacaoboter, lecithine als emulgator 
en suiker (en melkpoeder bij melkchoco-
lade) tijdens het concheren zijn eveneens 
van invloed op de smaak van het product. 

Sensorisch onderzoek
Barry Callebaut onderwerpt zijn grond-
stoffen aan een grondig sensorisch 
onderzoek. De mens is daarbij het 
belangrijkste meetinstrument en niet 
door analyse-instrumenten te vervangen. 
Leen Lanckmans, coördinator Sensorisch 
onderzoek, vertelde dat elke partij door 
drie getrainde proefpersonen sensorisch 
wordt beoordeeld. Ze wees er op dat het 
keuren van de grondstoffen bijzonder 
complex is.

Ander sensorisch onderzoek vindt plaats 
tijdens productie en ten behoeve van 
productontwikkeling, dat steeds vaker 
samen met de klant gebeurt. Belangrijk 
is dat iedereen ‘dezelfde taal’ spreekt, 
merkt Lanckmans nog op. “Het komt 
geregeld voor dat mensen hetzelfde 
bedoelen als ze het over smaken heb-
ben, maar verschillende omschrijvingen 
gebruiken.” 

Zelf proeven 
Afsluitend konden de deelnemers zelf 
aan de slag. Nadat de Barry Callebaut-
referentiechocolade was geproefd, waren 
er ter beoordeling van het sensorisch ver-
mogen vier stukjes chocolade die relatief 
zout, zoet, zuur en bitter waren. Voor de 
meesten was het onderscheid niet al te 
moeilijk, alhoewel zuur en bitter wel eens 
werden verward.
Lastiger bleek de omschrijving van twee 
herkomst chocolades met cacaomassa’s 
van resp. 32 en 40% uit Tanzania en Gha-
na. Het juiste antwoord voor de eerste 
chocolade was een fruitig karakter met 
de smaak van tropisch zoet fruit (mango 
en passievrucht) en een goede balans 
tussen zoet en zuur. De tweede chocola-
de had ook een fruitig karakter, maar dan 
van oriëntaalse smaken van zoet rood 
fruit (aardbeien en kersen) en noten. 
Iedereen kon zelf beoordelen of hij of zij 
voor sensorisch onderzoek geschikt is. 

Whisky met zoethout
Brugge werd als laatste stop aangedaan 
en wel voor Sense for Taste. Naast onder-
zoek en experimenteren met technologie 
die de smaakbeleving in industriële pro-
ducten verhoogt, ontwikkelt het advies-
bureau methodes voor de ontwikkeling 

van smaak en voeding. Foodpairing is 
ongetwijfeld de bekendste methodiek 
(zie VMT 12, 2010, pag. 16). Productont-
wikkelaar en partner Johan Langenbick 
verduidelijkte dat foodpairing ingrediën-
ten identificeert die goed bij elkaar pas-
sen en dus samen lekker smaken. Aan de 
basis ligt het principe dat ingrediënten 
goed te combineren zijn als ze belangrij-
ke gemeenschappelijke aroma’s hebben. 
Voorbeelden waren te proeven, waaron-
der ijskoffie of whisky met gevriesdroogd 
zoethout. 

Amandelkoekje met mozarella
Directeur Bernard Lahousse lichtte ver-
volgens de websitetool foodpairing.be 
toe, waarmee deze creatieve methode 
in de praktijk is te brengen. Het geeft 

een overzicht van de combinaties die te 
maken zijn over categorieën en culturen 
heen. “Een amandelkoekje dat klassiek 
met koffie wordt gecombineerd, kan ook 
een toepassing krijgen als men hartige 
producten zoekt die een goede match 
vormen.” Een amandelkoekje beleggen 
met Iberische ham, mozzarella en vijgen-
confituur levert een bijzondere smaaker-
varing op. 

Wodka-experiment
Technologie-experimenten waren er in 
Brugge ook. De alcohol in whisky was 
vervangen door alcohol uit wodka. Dit 
gaf een herkenbare, maar toch andere 
smaak, zo proefden de deelnemers. Een 
crème van camembert was in een ther-
momix gemengd met melk en carrageen 
was toegevoegd voor de juiste textuur. 
De crème werd gepresenteerd op een 
chip.
Op de terugreis bood een video van de 
laatste editie van het congres Flemish 
Primitives (VMT 6, 2010, pag. 22) nog aan-
vullende informatie over technologie en 
gastronomie.

Smaak verrassend ingrediënt 
bij productontwikkeling

Yves De Groote 
Ir. Y. De Groote is voedingsmiddelentechnoloog en freelance 

journalist, gevestigd in België. 

‘De mens is niet door analyse-
instrumenten te vervangen’

Bij Sense for Taste waren verrassende smaakcombina-
ties te proeven.

Een amandelkoekje beleggen met Iberische 
ham, mozzarella en vijgenconfituur levert 
een bijzondere smaakervaring op. Dat gold 
ook voor de crème van camembert op een 
chip.
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