
Dick Vreugdenhil, smaakdes-

kundige DE.
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Co-creatie: Senseo Sarista van Philips met 
verse koffi ebonen van DE 

de blends te creëeren, van mild oplopend naar 

krachtig. Daarbij hield hij rekening met het 

systeem. Onder beperkte druk en een relatief 

korte contacttijd wordt de koffi e gezet. “De 

koffi e moet dus langer worden gebrand. Ook 

moet worden voorkomen dat de zuren die 

onder hoge druk extra worden geëxtraheerd, te 

agressief worden. Je wilt namelijk aangename 

zuren.”

Dosering
Door de korte contacttijd (zettijd van 1 

minuut) is ook een hogere koffi edosering, 7 

gram in plaats van 5,5 gram (bij fi lterkoffi e), 

nodig om een goede aromatische smaak te 

garanderen. “Hier is intern nog wel een dis-

cussie over gevoerd want er wordt bij product-

ontwikkeling natuurlijk ook gekeken naar kost-

prijzen”, lacht Vreugdenhil. Verder sluit de 

trechterverpakking automatisch na afkoppeling 

om zo min mogelijk aroma te verliezen. 

Een van de belangrijkste eisen vanuit DE voor 

de nieuwe Senseo-bonenmachine was dat er 

absoluut geen koffi eresten mochten achterblij-

ven bij het verwisselen van de bean-funnels. 

Dit geeft smaakvervuiling. Oplossing was om 

de doseerkamer niet in de machine zelf te 

plaatsen, maar in de bean-funnels. Na dose-

ring sluit de bean-funnel en belanden de kof-

fi ebonen direct in de maalunit en vervolgens 

in het zetsysteem. 

Koffi eblends
Nadat de basis van het Sarista koffi ezetsysteem 

in 2010 gereed was, ging DE-smaakdeskundi-

ge Dick Vreugdenhil aan de slag. Met zijn 32 

jaar ervaring lukte het hem zes onderscheiden-

Elf jaar geleden ontketenden 
Douwe Egberts en Philips met de 
koffi epads en de Senseo-machi-
ne een koffi erevolutie. Is samen-
werking opnieuw de garantie voor 
succes? Co-creatie resulteerde in 
de Senseo Sarista met verse kof-
fi ebonen in bean-funnels.

Gewapend met de nieuwste koffi etrends – 

meer vraag naar bonenkoffi e en koffi e met een 

toegankelijke smaak, variatie, gezelligheid en 

gemak – zette Kai Tuk, marketingdirecteur 

huishoudelijke apparaten bij Philips, in 2009 

de eerste stappen voor een nieuwe co-creatie 

van Douwe Egberts (DE) en het elektronica-

concern. 

Bean-funnels
DE ontwikkelde de koffi ebonenblends, verpakt 

in een soort trechters, bean-funnels genoemd, 

die met een draai en een klik eenvoudig zijn te 

plaatsen op het Philips Senseo Beanfunnel kof-

fi ezetapparaat. Zo is snel te wisselen voor wie 

een andere smaak wil. Eén kopje koffi e, twee 

kopjes koffi e of een hele pot is mogelijk met 

één druk op de knop. • MAURICE DE JONG •

Wat: Philips Senseo Sarista bean-funnel koffi e-
zetapparaat en DE bonenkoffi eblends.
Wie: Douwe Egberts en Philips.
Ontwikkeltijd: 3 jaar.  
Uniek door: Kwaliteit koffi ebonen, bedienings-
gemak, variatie in smaken.
Prijs: koffi ezetapparaat €249 en €289 (met 
extra functionaliteiten). Koffi eblends: €4,79.
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