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Marketing & Consument

Angélique Schmeinck bladert door het 
dikke boek. Het valt open bij bloemkool. 
Ze leidt me door de mindmap met moge-
lijke technieken en ingrediënten heen. 
Ik kom tot de volgende combinatie: met 
Munster gegratineerde bloemkool en 
broccoli met walnoten. Zou ik zelf nooit 
op zijn gekomen. Op de pagina worden 
andere combinaties genoemd waar een 
topkok meer van onder de indruk zal zijn, 
zoals bloemkool crémeuse met morieljes 
en gepocheerde oester. 
Schmeinck legt uit dat ze geen kookboek, 
maar een inspiratieboek heeft willen 
maken voor iedereen die op zoek is naar 
nieuwe combinaties tijdens het koken. 
“Zowel de topkok als de amateurkok kan 
met dit boek nieuwe combinaties creëren 
in alle vrijheid.” Naast bloemkool heeft 

de lezer van het boek keuze uit ruim 
80 andere groenten en meer dan 700 
smaakcombinaties, inclusief microrecep-
ten en culinaire mindmaps.

Creativiteit zichtbaar maken
Schmeinck heeft zeven jaar aan het boek 
gewerkt. De meesterkok wilde alle proces-
sen die zich in het hoofd van een chef-kok 
afspelen op papier zetten. Schmeinck 
combineerde haar dertig jaar kookervaring 
met de kennis die ze had opgedaan tijdens 
de opleiding creatieve denktechnieken. 

Koks vinden inspiratie door kookbladen te 
lezen, bij collega’s te eten of naar de markt 
te gaan. “Het brein kan echter maar zeven 
dingen onthouden. Daarom werkt een kok 
vanuit zijn bekende smaakregister. Het is 
moeilijk om nieuwe ideeën te bedenken 
voor bijvoorbeeld een standaard groente 
als bloemkool. De bekende combinatie 
met bechamelsaus is dan niet ver weg.” 
Schmeinck koos bewust voor een mind-
map als weergave van het creatieve pro-
ces. “Het daagt de creatieve kant van de 
hersenen uit. Het zou niet werken als ik 
alle informatie in tabellen onder elkaar 
had gezet.” 

‘Ik mis nog iets’
“Productontwikkelaars vinden alternatie-
ven voor ingrediënten in het boek”, legt 
Schmeinck uit. “Als ze nog iets missen, 
iets fris bijvoorbeeld, is er een mindmap 

met wel 75 ingrediënten die mogelijk 
een optie kunnen zijn.” Inspiratie vanuit 
het ambacht, zo noemt de meesterkok 
de functie van het boek voor de indus-
trie. “Koks denken in smaken, door de 
ambachtelijke kennis te combineren met 
het vak van productontwikkelaar kunnen 
mooie smaakcombinaties ontstaan.”
Schmeinck is op de hoogte van de pro-
blematiek waar productontwikkelaars 
mee worstelen: alternatieven voor zout, 
suiker en vet zonder smaak te verliezen. 
“Duindoorn of rijstsiroop zijn natuurlijke 
alternatieven voor suiker. Minder zout is 
niet zo moeilijk. Daar zijn veel alterna-

Een tomaat combineren met mozzarella, basilicum en olijfolie 

is een beproefde combinatie. De groente heeft echter nog 

veel meer ingrediënten waarmee het een smakelijk gerecht 

vormt. De mogelijke ingrediënten noemt meesterkok 

Angélique Schmeinck vrienden. Ze heeft alle vrienden, zowel 

boezemvrienden als spannende vrienden, van meer dan 80 

groenten in mindmaps uiteengezet. Het resultaat is een lijvig 

boek, getiteld Smaakvrienden.
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‘Koks denken in smaken’

tieven voor, zowel in de techniek als in 
ingrediënten. Gecarameliseerde ui geeft 
een hartige smaak, net als zeewier zoals 
kombu of een extract van champignon-
stelen of groene theebladen.”     

Niet bewust
Schmeinck werkt ook samen met pro-
ductontwikkelaars. “Ze vragen bijvoor-
beeld om een jus zonder zout maar met 
een krachtige smaak. Ik geef ze ideeën 
vanuit mijn ervaring, vervolgens keren 
ze terug naar hun lab om met hun eigen 
spullen te testen. Daarna keren ze terug 
om het mij te laten proeven. Zo gaan 
we heen en weer.” Volgens Schmeinck 
hebben productontwikkelaars best veel 
mogelijkheden om uit te kiezen, maar 
zijn ze zich er niet altijd van bewust. “Ik 
was eens bij een productontwikkelaar 
op bezoek die een kast met vijfhonderd 
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extracten had, allemaal natuurlijk!” Kan 
een productontwikkelaar wel een lekker 
zakje poedersoep maken? “Het kan wel, 
maar het heeft de stempel van chemisch. 
Het hoeft niet altijd kunstmatig te zijn.” 
Waar zowel productontwikkelaars als 
koks mee bezig zijn is het bouwen van 
een smaak. “De kunst is om balans en 
contrast in smaak aan te brengen.” 
Schmeinck noemt het tastedesign. Dat is 
wat anders dan fooddesign, benadrukt 
ze. Volgens de smaakontwerper gaat 
fooddesign om de buitenkant en taste-
design om de binnenkant. “Ze moeten 
samen kloppen. De buitenkant mag 
nooit mooier zijn dan de smaak.”

Best of the world
Smaakvrienden loopt als een trein. In de 
twee maanden dat het naslagwerk op 

de markt is, zijn er al 7.000 exemplaren 
van verkocht. Op de Horecava won het 
boek een innovatieprijs in de categorie 
Concept & Co-creation. Bovendien is het 
boek bekroond tot ‘Best Entertaining 
Cookbook van Nederland en dingt het 
mee naar de titel ‘Best of the World’. 
De kern van Schmeincks betoog is dat 
iedereen met een paar ingrediënten al 
een goede maaltijd kan maken. “Creatief 
denken is daarbij belangrijk. Een wortel 
met een of twee ingrediënten erbij kan 
een fantastisch gerecht opleveren.” 
Ideeën voor een tweede boek heeft ze 
al. “Ik wil de praktische methode van 
Smaakvrienden verder doorontwikkelen 
zodat elk bedrijf creatief kan zijn op eet-
gebied.” 
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Angelique Schmeinck 
spreekt op het VMT 
Food Event. In de design-
sessie verzorgt ze een 
lezing over tastedesign. 
Lezingen over verpak-
kingsdesign en foodde-
sign completeren deze 
inspirerende sessie.
•  www.vmt.nl,  

www.smaakvrienden.nl

Meer inspiratie opdoen? 

De mindmap voor 
umami geeft aan waar 
deze hartige smaak 
allemaal inzit.
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