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Wordt smaak betaald bij tomaat?
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Prijs/kg:   € 2,44 € 4,08 € 10,96             € 17,06

Bij tomaat wel, maar totaalplaatje moet kloppen.

www.ah.nl, 8 jan 2019
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Wordt smaak betaald bij aardbei?
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Prijs/kg:   € 13,56 € 12,48 € 10,50

Nog geen onderscheid op smaak zichtbaar

www.jumbo.nl, 2 jan 2019
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Even voorstellen: Smaakteam Bleiswijk
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▪ Onderzoek voor en met het glastuinbouw 
bedrijfsleven

▪ Dienstverlener productkwaliteit: smaak, 
houdbaarheid, gezondheid en 
consumentenonderzoek

▪ Projecten voor realiseren van 
toegevoegde waarde
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Opzet
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1. Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten belangrijk?                                                                            

→ Smaak, versheid, prijs en gezondheid. 

3. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden op smaak?

Bij tomaat → 3 Smaakgroepen

4. Hoe is smaak te meten? → panels en smaakmodel
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2. ...en als er gekozen móet worden?          

→ Prijs grotere rol, maar lang niet voor iedereen.
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Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten 

belangrijk? (schaal 1-7)
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n=930

Welke producteigenschappen bij aardbei vinden 

consumenten belangrijk? (schaal 1-7)
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Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten 

belangrijk? (% in Top 3)
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Be good & Tell it

Zeggen versus 

doen... Maar 

welke info ziet 

een consument?
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Vitamine C gehalte?

1111

51 mg Vitamine C/100 g60 mg Vitamine C/100 g



Opzet
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1. Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten belangrijk?                                                                            

→ Smaak, versheid, prijs en gezondheid. 

3. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden op smaak?

Bij tomaat → 3 Smaakgroepen

4. Hoe is smaak te meten? → panels en smaakmodel
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2. ...en als er gekozen móet worden?          

→ Prijs grotere rol, maar lang niet voor iedereen.



Enquete: Stel je staat voor het winkelschap en gaat 

aardbeien kopen. Kun je aangeven welke aardbei het 

meest aantrekkelijk is voor jou?
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I II III

Op smaak geselecteerd Zoet van smaak

€ 3,29 per 500 g € 3,34 per 500 g € 3,19 per 500 g

50 g bevat 80% van de 
aanbevolen dagelijks
hoeveelheid vitamine C

50 g bevat 40% van de 
aanbevolen dagelijks
hoeveelheid vitamine C

Van nature een bron van 
Vitamine C. 

Van nature een bron van 
Vitamine C. Vitamine C 
zorgt mede voor en goede 
weerstand.

Conjoint analyse: 6x een keuze uit 3 willekeurige producten aardbei.

Prijsrange: € 0,15 per 500 g



Trade-offs in keuze tussen smaak, prijs, ADH en vitamine 

voor aardbei
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Belangscore per eigenschap 

gemiddeld over 288 respondenten

▪ 37% - Prijs (range € 0,15/500g)

▪ 36% - info over smaak

▪ 16% - info over ADH

▪ 11% - info over vitamine

Smaak; 
36%

Prijs; 37%

Vitamine; 
11%

ADH; 16%

Dus in de keuze tussen de aangeboden producten speelt info over smaak 
een bijna net zo grote rol als het prijsverschil.



Trade-offs in keuze tussen smaak, prijs, ADH en vitamine 

voor tomaat

15

Belangscore per eigenschap gemiddeld over 

584 respondenten:

▪ 40% - Prijs (range € 0,15/500g)

▪ 25% - Info over smaak

▪ 21% - Info over ADH

▪ 14% - Info over Vitamine C
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Smaak; 
25%

Prijs; 40%

Vitamine; 
14%

ADH; 
21%

Bij aardbei is smaak relatief belangrijker dan bij tomaat



Opzet
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1. Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten belangrijk?                                                                            

→ Smaak, versheid, prijs en gezondheid. 

3. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden op smaak?

Bij tomaat → 3 Smaakgroepen

4. Hoe is smaak te meten? → panels en smaakmodel
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2. ...en als er gekozen móet worden?          

→ Prijs grotere rol, maar lang niet voor iedereen.
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Op basis van 

smaakproeven tomaat
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Toepassing Smaakgroepen
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▪ Combineer de smaakvoorkeur en andere kenmerken van de smaakgroepen 
met bijpassende producteigenschappen & communicatie

● Minder smakende tomaten vooral voor Liefhebbers

● Smaakniveau: ondergrens sappigheid (smaakmodel)

● Vertrouwd (merk), gemak, lang houdbaar, gezond voor jezelf en anderen (% 
ADH)

● Goed smakende tomaten vooral voor Fijnproevers

● Smaakniveau: smaakmodel >50

● Culinair, nieuw, gezond om je actief en goed te voelen
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Opzet
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1. Welke producteigenschappen bij g&f vinden consumenten belangrijk?                                                                            

→ Smaak, versheid, prijs en gezondheid. 

3. Welke doelgroepen kunnen we onderscheiden op smaak?

Bij tomaat → 3 Smaakgroepen

4. Hoe is smaak te meten? → panels en smaakmodel
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2. ...en als er gekozen móet worden?          

→ Prijs grotere rol, maar lang niet voor iedereen.



Consumentenpanel (n=>50): hoe lekker?
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Sensorisch Panels (n>15) van getrainde experts
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Vaststellen van smaakkarakteristieken:
Hoe zoet, hoe zuur, hoe stevig, welke aroma’s....?



Wat is een smaakmodel?
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IN: data van 
instrumentele 
metingen 

OUT: Smaakgetal

op een schaal van 0 – 100

⋲ Smaakoordeel consumentenpanel

Smaakmodel: 
Formule die 

voorspelt wat een 
panel er van vindt



Smaakmodel aardbei 1.0
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Confidence index: 
+/- 3 points 
(0-100 scale)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fit (black line) of the Flavour Model Strawberry with the liking scores of the hedonic consumer panel for flavour tests 

at different moments (colored dots), with a 95% confidence interval (red lines).   
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Smaak is 
meer dan 
alleen Brix



Waarom een smaakmodel?
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Voordelen:

+ B2B communicatie: objectieve standaard in alle seizoenen, 
over jaren heen

+ Sneller en goedkoper dan panels

+ Minder vruchten nodig dan met panels

Nadelen: 

- Benadering van de realiteit; bijzondere off-flavors worden niet 
meegenomen



Nu nog op het lab, later via smartphone?
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Scan Save

Quick Scan 

Tomaat

Smaak 72

Brix 9

Zuur 10

%Sap 52

Bite 350
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Toepassing: screenen van rassen
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Toepassing: Monitoring smaakverloop in de teelt
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∆ 2°Brix 



Toepassing: weet wanneer je meet
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Take home message
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▪ Consumenten scoren smaak en versheid als belangrijkste 

producteigenschappen van aardbei

▪ Smaak is meer dan alleen Brix

▪ Smaakmodel Aardbei (R2 = 76%) maakt smaak meetbaar: 

een gezamenlijke taal om in de keten over smaak te 

communiceren

▪ Smaak als meerwaarde creatie biedt kansen: 

Be good & tell it!

31



Meer weten?
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