
Zintuiglijke beleving van smaak 

vind de juiste smaakbalans in een gerecht 



Even voorstellen 

• Wendy van der Hout 

• Getrouwd en 1 zoon 

• Lid van CCP sinds januari 2017 

• Beroep: Flavourist 

• Hobby’s: koken, fietsen, pilates en eten 



Smaak 

We eten om te overleven 
 
We eten omdat het lekker is 
 
Wat komt er bij kijken om eten lekker te maken 
 
Smaak is de belangrijkste reden om te eten 
 
We staan niet altijd stil bij smaak 
 



Proeven met de ogen 
Zie de smaak 



Proeven met de oren 
Hoor de smaak 



Proeven met het gevoel 
Voel de smaak 



Proeven met de mond 
Proef de smaak 



Proeven met de neus 
Ruik de smaak 



Aardbei 
 

een smaakexplosie 



80% Water en 5% Fructose 
 
 Eiwitten 
 Vetten 
 Mineralen 
 Vitaminen 
 

  

Eén aardbei: bevat veel componenten… 

…en geurende stoffen 



Een chromatogram 



Esters   Terpenen 

Ethyl butyraat  Limoneen 

Methyl butyraat 

Hexyl acetaat 

Octyl acetaat 

Decyl capronaat 

 

Lactonen 

Gamma-decalacton 

Gamma-dodecalacton 

 

Aldehyden 

Furfural 

5-hydroxy methyl furfural 

 

Ketonen 

4-hydroxy-2,5-dimethyl  

3-furanon 

 

Alcoholen 

Cis-3-hexenol 

Octanol 

Hexanol 

 

 

Een aardbei 
vol met vluchtige organische verbindingen 



Een flavourist  

 

heeft ongeveer 20 aromastoffen nodig om een aardbei aroma te maken 
 

de basis van een aardbei aroma kan gemaakt worden met de 
volgende 4 aromastoffen: 

• ethyl butyraat 

• 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3-furanon 

• cis-3-hexenol 

• gamma-decalacton 



4 aromastoffen  
met een eigen profiel 

Fruity  ethylbutyraat 

 

Green  cis-3-hexenol 

Ripe  gamma-decalacton 

Jammy  4-hydroxy-2,5-dimethyl-3-furanon  



Vind de juiste smaakbalans 
gebruik je zintuigen 



• Vijf zintuigen zijn verantwoordelijk voor de beleving van eten en 
drinken 

• De belangrijkste zijn geur, smaak en gevoel 
• 20% van de smaakbeleving zijn basissmaken  
• 80% van wat wij smaak noemen is afkomstig van aroma’s 
 
 



Met textuur en smaak creëer je meer meer diepte en dimensie 
 

Contrast  bitter en zout   donkere chocolade met zout 
   zoet en zuur   zoet dessert met citrus 
   zacht en knisperend tacochips met guacomole 
   warm en koud   patat met mayonaise  
  
 
   
       



Aroma’s zijn het belangrijkste voor onze smaakbeleving 
………………….en daardoor cruciaal voor de juiste smaakbalans in een gerecht 
 

Aardbei en chocolade   overeenkomstige gebrande zoete tonen 
Aardbei en roomkaas   overeenkomstige rijpe tonen 
Aardbei en appel    overeenkomstige fruit tonen 
Aardbei en basilicum   overeenkomstige citrus tonen 
 
 

Als verschillende levensmiddelen overeenkomstige sleutel aroma’s 
gemeen hebben dan zullen ze beter  bij elkaar passen in een gerecht 



Smaakbalans in een gerecht 

 
 

Completerende aroma’s  ->  textuur -> smaak 



Websites 
• Ingredienten.nl 
• Kokswereld.nl 
• Foodpairing.com 
• Technopolis.be 

 
Boeken 
• Angelique Schmeinck    smaakvrienden 
• Peter Klosse   het proefboek 
• Harold Mcgee   over eten en koken 

 
Buteressence.com 


