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InhoudBespiegelingen

Smaak zkt. juiste  
textuur
Zoals vele vrouwen (en steeds meer mannen) let ik op 
wat ik eet om wat kilo’s kwijt te raken. Dat betekent 
minder snoepen (lees: minder chocola) en meer bewe
gen. Omdat ik soms toch iets lekkers wil, zonder te zon
digen, probeer ik producten uit met weinig vet of min
der suiker. Uit mijn zoektocht naar ‘gezond lekkers’ 
concludeer ik dat textuur en smaak hand in hand gaan. 
Tot dezelfde conclusie kwamen we bij de invulling van 
deze VMT.  We kozen er in de jaarlijkse ingrediënten
special voor de verandering voor om ons niet te richten 
op smaak, maar op textuur. Blijken ze niet zonder 
elkaar te kunnen… 
De textuur bepaalt vaak hoe de smaak door een gebrui
ker wordt ervaren en daarmee gewaardeerd. Enkele 
bevindingen: een hap zoete vla veroorzaakt andere 
mondbewegingen dan een hap minder zoete vla. Een 
product in gelvorm vinden we minder zoet smaken dan 
in vloeibare vorm. Als zout of zoet varieert in een pro
duct en niet gelijkmatig is verdeeld, kunnen we een 
minder zoet product toch als zoet ervaren. We asso
ciëren hartig met knapperig en niet met chewy. 
Natuurlijk kan de productontwikkelaar in de industrie 
er – relatief eenvoudig – voor kiezen om ingrediënten 
toe te voegen om zo de textuur te krijgen zoals de con
sument die wenst. In deze VMT staat een voorbeschou
wing op de ingrediëntenbeurs FiE, die eind november in 
Parijs plaatsvindt. Leveranciers tonen daar ongetwijfeld 
ingrediënten die het huwelijk tussen textuur en smaak 
tot stand brengen. Maar producenten moeten daarbij 
ook rekening houden met de heersende trend c.q. eis 
van natuurlijk. Het is niet makkelijk om een veeleisende 
consument als ik tevreden te houden.
Minder suiker én natuurlijk kan tegenwoordig met ste
via, alhoewel dit ook geen wondermiddel is, want het 
heeft (ja hoor) invloed op de smaak. Desondanks kan 
het product in de juiste zuiverheid en de juiste verhou
ding helpen bij de ontwikkeling van laagcalorische pro
ducten waaronder chocolade (!). Bedrijven timmeren al 
flink aan de weg, zo is te horen op 13 december als VMT 
een congres organiseert over de (on)mogelijkheden van 
deze natuurlijke zoetstof.
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Ingrediëntenspecial: Textuur
Smaak is belangrijk, maar zonder de 
juiste textuur is een smaakvol pro
duct geen succes. Lees in dit thema
nummer over kauwgedrag, juiciness 
en crispy dieetrepen.
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