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IEMAND HEEFT SMAAK OF NIET,
KUNNEN PROEVEN IS IETS HEEL ANDERS
PETER KLOSSE

Veel mensen beschouwen smaak als iets persoonlijks.
Men heeft het blijkbaar al snel over lekker, of niet.
Men spreekt niet over smaak maar over voorkeur.
Je mag ook zeggen: men heeft het over proeven
en niet over de smaak zelf. Proeven is per definitie
subjectief. Wat mij betreft is smaak daarentegen
objectief. Onderscheid maken in proeven en smaak
is belangrijk, want het maakt het mogelijk om smaak
meetbaar en inzichtelijk te maken.
Zo gauw je iets wilt meten, heb je parameters nodig;
zeg maar meetlatten. In bijna alle gevallen zijn de
maatstaven zo algemeen bekend dat we er niet
eens meer over nadenken. In het geval van smaak
is dat anders. Het is in de afgelopen millennia nooit
serieus objectief en wetenschappelijk bekeken. De
criteria om smaak inzichtelijk te maken, moesten nog
bedacht worden.
Inmiddels is dat gebeurd. Smaak kan objectief
beschreven worden aan de hand van mondgevoel
en smaakrijkdom. Binnen mondgevoel maken we
onderscheid in strak en filmend. Strak, filmend
en smaakrijkdom zijn de drie assen waarop de
verschillende aspecten van smaak gemeten kunnen
worden. Het mondgevoel strak is meestal het gevolg
van zuren en zouten. Ook een lage temperatuur en
koolzuur geven een strak mondgevoel. Een filmend
mondgevoel is meestal het gevolg ruim aanwezige
opgeloste suikers of vetten. Ook eiwitten kunnen
filmend zijn; denk maar aan de dooier van een zacht
gekookt ei. Het mondgevoel van een product, de totale
mix van strakke en filmende componenten, geeft wat
we noemen het grondvlak van smaak. Je kunt ook
zeggen de structuur of textuur van smaak. De andere

dimensie van smaak is smaakrijkdom. Hier gaat vooral
om intensiteit; de hoeveelheid smaak. In geluid zou
je het decibel noemen. Binnen smaakrijkdom is het
interessant om ook te kijken naar het smaaktype.
We maken onderscheid in frisse en rijpe tonen. Denk
bij frisse tonen aan sinaasappel, appel, peterselie,
bieslook en rauwe ui. Voorbeelden van rijpe tonen
zijn rozemarijn, paddenstoelen, karamel, knoflook
en vanille. Het smaak type geeft een indicatie van de
smaakrijkdom. Naarmate deze toeneemt, zullen over
het algemeen ook de rijpe tonen toenemen.
Al met al geeft dit driedimensionale model de
mogelijkheid om allerlei smaken te classificeren
en een plaats te geven in wat we noemen de
smaakstijlenkubus. Die indeling doet wat we
graag wilden: smaak inzichtelijk maken. Het grote
voordeel daarvan is dat het mogelijk wordt om
allerlei verschillende producten met elkaar te gaan
vergelijken en te koppelen aan persoonlijke voorkeur.
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Dat betekent in de praktijk dat als je een bepaalde wijn
lekker vindt, wij vooral kijken naar het smaakprofiel
van de wijn en op basis daarvan je suggesties kunnen
geven van wijnen met een soortgelijk smaakprofiel
die je dus wellicht ook lekker zult vinden.
Een tweede toepassingsgebied betreft de combinatie
van wijnen en gerechten. Hier geldt als basisregel
dat het wenselijk is dat smaakprofiel van gerechten
duidelijke overeenkomsten vertoont met die van een
wijn. Er is een grote kans dat de combinatie van wijn
en spijs in dat geval lekker gevonden wordt. Kortom
wat subjectief lijkt, heeft wel degelijk een objectieve
basis.
Peter Klosse Dr. Peter Klosse is restaurateur/eigenaar van
restaurant De Echoput, Hoog Soeren.
Tevens oprichter/eigenaar van de Academie voor
Gastronomie.
Meer info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Klosse
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Voorbeelden

1. Neutraal

L

L

L

hardgekookt ei, chips, rauwe wortel

2. Afgerond

L

H

L

melk, ijs, spaghetti, witte rijst, erwten

3. Lage Balans

H

H

L

yoghurt, gekookte aardappel, frankfurter

4. Fris

H

L

L

thee, zoute pinda’s, pure chocola, koffie

5. Robuust

L

L

H

augurk, karnemelk, orange juice, bier

6. Vol

L

H

H

honing, slagroom, leverworst

7. Hoge Balans

H

H

H

brie, stroopwafel, Russische salade

8. Scherp

H

L

H

kwark
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