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Meten van smaakbeleving  
bepaalt kans op succes
Wie bepaalt wat lekker is? dat zou de consument moeten zijn. 
Bij veel producenten van levensmiddelen wordt de meting ech-
ter niet voorgelegd aan de consument, maar door het bedrijf 
zelf uitgevoerd. Hoe beter deze beoordeling wordt uitgevoerd, 
hoe hoger de kans op succes. dat geldt ook voor consumptie-
ijs.

stellen. De Pelsmaeker: “Gevoeligheid voor 
smaak neemt af met de leeftijd. En, zoals 
bekend, het aandeel oudere consumenten 
neemt gestaag toe. In de Verenigde Staten 
wordt een product heel precies voor een 
bepaalde doelgroep ontwikkeld. En dus 
zien we daar meer gedifferentieerde pro-
ducten en een hoger slagingspercentage van 
nieuwe productintroducties.” 
Andere vragen die beantwoord moeten 
worden aan het begin van een nieuwe ont-
wikkeling, zijn bijvoorbeeld: wanneer wordt 
een product geconsumeerd? Alleen, of in 
gezelschap? Op wat voor een moment, in 
wat voor een situatie? “Zoete producten 

Distributeur Worlée en ingrediëntenleve-
rancier ASM Foods organiseerden onlangs 
een middag over de beleving van smaak 
door de consument. De centrale vraag was: 
hoe kun je betrouwbaar meten welke smaak 
de consument verkiest? Afhankelijk van de 
vraagstelling zal op een andere manier 
moeten worden gemeten. 

Getraind of ongetraind
Sara de Pelsmaeker van de Universiteit 
Gent liet de aanwezige producenten van 
consumptie-ijs zien hoe zij hun methode 
kunnen verbeteren om tot een hoger sla-
gingspercentage te komen bij de introductie 
van nieuwe producten, ook bij beperkte 
budgetten. “Personen die zijn getraind in 
het proeven, mogen nooit bepalen of een 
product wordt geapprecieerd door de con-
sument. Deze getrainde mensen worden 
enkel ingezet om objectieve evaluaties van 
producten te maken.” Getrainde proevers 
worden onder andere ingezet voor de kwa-
liteitscontrole, zoals het opmerken van ver-
schillen tussen batches of productieproces-
sen. Daarnaast beoordelen ze de houdbaar-
heid of een verandering van samenstelling. 
Volgens De Pelsmaeker is het van groot 

belang dat getrainde proevers reeds worden 
ingezet tijdens de fase van productontwik-
keling. “Bevindingen van getrainde proe-
vers dragen immers bij tot de ontwikkeling 
van een nieuw product.”
Een representatief consumentenpanel is de 
beste groep om te bepalen of een product 
zal worden geaccepteerd en/of geprefereerd. 
De Pelsmaeker gaf de valkuilen aan bij de 
inzet van zowel getrainde als ongetrainde 
proevers. De woordkeuze is daar een van. 
“Romig heeft niet voor iedereen dezelfde 
betekenis.” Ze wees er ook op dat voor con-
sumenten de vraagstelling vaak fout is. 
Zoals in dit voorbeeld: De vraag is: hoe 
hard zijn de stukjes suiker op dit product? 
De keuzemogelijkheden zijn: 1. heel hard. 
2. knapperig. 3. zachte stukjes. 4. zacht.      
5. smelt volledig. 
De woordkeuze is in deze reeks niet juist, 
want ieder woord heeft een andere beteke-
nis.

Culturele achtergrond
Of consumenten een smaak prefereren, 
hangt van verscheidene factoren af. Bij de 
start van een nieuwe ontwikkeling is het 
belangrijk om de precieze doelgroep vast te 

de waargenomen smaak verandert naarmate ijs    

langer in de mond is.
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worden geprefereerd wanneer mensen zich 
amuseren, zich vervelen of zich zorgen 
maken.” Een factor die het meeste invloed 
heeft op de smaakbeoordeling is de culture-
le achtergrond. Dropsmaak is bijvoorbeeld 
populair in Nederland, maar niet in België. 

Meten van sensorische eigenschappen
De smaak kan nauwkeuriger worden geme-
ten door de subjectieve mens te vervangen 

door technologie. Die meet de biochemi-
sche factoren die de smaak bepalen, zoals 
de verdeling van lucht in het ijs, de vorm, 
hoeveelheid en eigenschappen van de aan-
wezige hoeveelheid vet, eiwit en suiker. 
Anne Marstein Andersen, werkzaam bij 
Dupont Danisco, is een autoriteit als het 
gaat over de technologie van ijs. “De meeste 
sensorische testen worden gedaan in een 
specifieke fase van het ijs, en houden geen 
rekening met wat er in de mond gebeurt. 
De vorm van ijs ondergaat in de mond een 
grote verandering van vast naar vloeibaar. 
Dit is een duidelijke beperking van de 
meetresultaten. De waargenomen smaak 
verandert naarmate het ijs langer in de 
mond is. Bij het meten van de smaak is het 
belangrijk om rekening te houden met de 
fysieke vorm van het product. Daarom 
onderscheidt Andersen twee belangrijke 
fasen gedurende de tijd waarin de sensori-
sche eigenschappen van ijs worden geme-
ten: de rheologische fase en de tribologische 
fase. Rheologie gaat over het meten van de 
eigenschappen van een vloeibaar product, 
zoals de viscositeit. Met tribologie wordt 
bedoeld de eigenschappen van twee lagen 
die langs elkaar heen wrijven. Zoals het vet-
laagje dat in de mond achterblijft nadat het 
ijs is gesmolten. “Een sorbet, die vrijwel 
geen vet bevat, kunnen we romig laten sma-
ken door een combinatie van een hoge vis-
cositeit in de rheologische fase en heel klei-
ne luchtbelletjes in de tribologische fase.” 
Andersen ziet de beperkingen van techno-
logie. “Al produceren we exact hetzelfde 
product, dan nog wordt dit anders beoor-
deeld door verschillende groepen consu-
menten. Externe factoren zoals cultuur, 
leeftijd en de situatie verschillen immers.” 
En daarmee bevestigen technoloog Ander-
sen en onderzoeker De Pelsmaeker het 
belang van elkaars vakgebied.

• Henri de Haan • 

H. de Haan is werkzaam bij Worlée

‘ Romig heeft niet  
voor iedereen  
dezelfde betekenis’

IJsstammetje versus schepijs

Marten Suurmeijer van Nielsen gaf aan dat 
ondanks het lage consumentenvertrouwen, 
de omzet in levensmiddelen in 2012 een 
groei liet zien van 1,8%, met name gedreven 
door prijsveranderingen. De marktonderzoe-
ker verwacht dat het aandeel private label 
verder zal doorgroeien. Begin van deze 
eeuw lag dit aandeel nog op 24%, momen-
teel op 35% en verwacht wordt dat in 2016 
het aandeel van private label 40% zal zijn. 

Bij diepvriesproducten maken private labels 
29% uit van het aanbod. Het aandeel daarin 
van ijs is toegenomen van 33 naar 36%. De 
waarde van de totale verkopen van consu-
mentenijs via retailers ligt rond de €245 mil-
joen. 95% wordt via supermarkten verkocht, 
5% via tankstations. 
Albert Heijn heeft het grootste aandeel in 
consumentenijs, maar het aandeel private 
label in de verkopen bij consumentenijs ligt 
bij Superunie en C1000 hoger dan bij 
Albert Heijn en Jumbo. 

Bij de aankoop van ijsstammetjes kiest de 
consument in slechts 25% van de aanko-
pen voor een private label. Suurmeijer ver-
moedt dat het afbreukrisico te groot is: “Een 
ijsstammetje wordt na de maaltijd op tafel in 
stukjes gesneden. Wanneer er gasten aan-
wezig zijn, geven de meeste consumenten 
er de voorkeur aan een A-merk op tafel te 
zetten. Bij schepijs maakt dat niet uit: dat 
wordt in de keuken in schaaltjes gedaan.”

ASM Foods is een Zweedse producent van 
ingrediënten zoals coatings en inclusions 
voor ijsproducenten. Worlée distribueert 
naast kruiden, specerijen en gedroogde 
groenten, de producten van ASM in een 
aantal landen in Europa, waaronder de 
Benelux.


