Een kwestie van smaak
Naast dat consumenten voor groente
en fruit kiezen op basis van het uiterlijk, bijvoorbeeld de vorm en de kleur,
wordt de smaak van het product
steeds belangrijker. Wageningen UR
onderzoekt dan ook steeds meer
producten (vooral nieuwe rassen)
op smaak.
Het Innovation & Demo Centre Flavour (IDC Smaak) is een
platform waar onderzoek, veredeling, teelt, handel en retail
nauw samenwerken om de smaak van verse groenten en
fruit te promoten en te verbeteren. Wouter Verkerke is
onderzoeker Smaak en Gezondheid van Glasgroenten en
werkt voor Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk:
“Het doel van het IDC Smaak is het overdragen van kennis
rond smaak, gezondheid en meerwaardecreatie van verse
groenten en fruit. Innovaties op het gebied van meerwaardecreatie bij verse groenten worden gedemonstreerd en
doorontwikkeld. Zoals innovaties om de smaak te verbeteren, maar ook om de gehaltes aan gezonde voedingsstoffen
te verhogen. Ook aan het vermarkten wordt gedacht met
concepten om deze meerwaarde in de markt te zetten.”

Verbeteren
Wageningen UR Glastuinbouw werkt er als onafhankelijk
kennisinstituut aan om snel en objectief de smaak van
glastuinbouwproducten vast te stellen. Voor diverse producten is dat inmiddels gelukt. Wouter Verkerke: “De kennis
van smaak kan helpen producten te verbeteren en biedt
kansen om meerwaarde van het product aan te tonen.”

Panels
Voor het objectief vaststellen van smaak geven consumentenpanels aan welke producten ‘het lekkerst’ smaken.
Overal is aan gedacht. Zo vertelt Verkerke dat een consu-

18

Naktuinbouw

mentenpanel ook kan bestaan uit kinderen van groep 7
en 8 die de smaak van producten voor jongeren testen.
Naast het consumentenpanel is er een panel van experts
die getraind zijn op het herkennen en benoemen van
smaakverschillen. Het doel van het expertpanel is om de
voorkeuren van consumenten beter te begrijpen. Verkerke:
“We werken hiervoor ook samen met externe smaakdeskundigen, zoals kok Guus Vredenburg, die ons helpt bij
de training van de experts.”

Toetsingsmodel
Om de uitslag van het consumentenpanel te voorspellen is
voor tomaat een toetsingsmodel ontwikkeld. Aan de hand
van laboratoriummetingen kan snel, goedkoop en al vroeg
in de veredelingsketen worden nagegaan welk smaakniveau
een tomaat ongeveer heeft. Het model is binnenkort ook
toepasbaar op paprika, meloen en aardbei.

Nieuw ras
Naktuinbouw onderzoekt nieuwe rassen momenteel op
onderscheidbaarheid, uniformiteit en stabiliteit. Zou je
kunnen zeggen dat als je niet aan een minimale kwaliteit,
opbrengst en smaak voldoet, je het ras niet hoeft te introduceren? Verkerke: “Dat zeggen wij niet, maar veel van
onze klanten wel. Onze rol is om bedrijven te helpen bij
het objectief vaststellen van smaakniveaus. Het is aan de
bedrijven welke keuze zij maken bij het introduceren van
nieuwe rassen.”
Binnen het onderzoek van Naktuinbouw is er één gewas
dat ook op smaak wordt beoordeeld, pepers.
De onderzoekers van Naktuinbouw bepalen daarbij of het
gaat om een hete of niet-hete peper en nemen dat mee in
de rasbeschrijving. Of de peper heet is proeven de onderzoekers aan de stof capsaïcine die wel of niet in de peper
aanwezig is. Het smaakpanel van Wageningen UR Glas-

tuinbouw gaat hierin nog verder. Zij
onderscheiden ook de smaakaspecten
van pepers. Los van heetheid stelt dit
gespecialiseerde panel ook de aroma’s
vast, zoals zoetheid, zuurheid en
bitterheid.

Toekomst
De toekomst van smaak volgens Verkerke: “Door nieuwe technologieën,
zoals receptor platforms, kun je de
smaak nog sneller meten en wordt
daardoor steeds meer door bedrijven
toegepast.” Daarnaast verwacht hij
meer toetsingsmodellen voor smaak
voor verschillende doelgroepen. Hiermee kunnen producenten inspelen op
de ‘personalized food’ trend (op maat
geproduceerd voedsel voor individuen
of specifieke doelgroepen, zoals topsporters, obesitas- en kankerpatiënten).
Mogelijk is het een kwestie van tijd totdat ook Naktuinbouw gevraagd wordt
rassen die opgaan voor kwekersrecht
te onderzoeken op smaak en de vastgestelde smaakkarakteristieken in de
beschrijving op te nemen. Tot die tijd
volgt Naktuinbouw de ontwikkelingen
op dit gebied.
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Kort nieuws
Nieuws kunt u vinden op website www.naktuinbouw.nl
Door het scannen van de QR-code met uw smartphone
komt u rechtstreeks op de betreffende pagina terecht.
Webinar gebruik DUSmonsters en DNA van
DUS-monsters
Bijeenkomst over eigenaarschap van monsters en over
het gebruik van DNA. Presentaties en verslag zijn in te zien via de
website.

Naktuinbouw en KSVS
tekenen overeenkomst
Met de samenwerkingsovereenkomst die Naktuinbouw
tekende met de Korean Seed
& Variety Service kunnen zij samen
projecten ontwikkelen op het gebied
van kwekersrecht voor zaaizaad en
plantgoed.

Effect van geprimed zaad
op DUS-onderzoek
In opdracht van het CPVO
voert Naktuinbouw Rassenonderzoek een proef uit op de

invloed van geprimed of niet-geprimed zaad bij het DUS-onderzoek.
Tot nu toe wijst alles erop dat DUSonderzoek ook uit te voeren is met
geprimed zaad.

Besturen
Op onze website vindt u een
overzicht van de Commissies
en Besturen van Naktuinbouw
en de personen die daarin zitting
hebben. We nodigen u van harte uit
om via deze personen input te leveren
voor de vergaderingen van de commissies en besturen.

Blijf op de hoogte!
Om op de hoogte te blijven
van het laatste nieuws schrijft
u zich in voor onze nieuwsbrieven (scan de QR-code). We zijn ook
te volgen via Twitter (@Naktuinbouw
en @Naktuinbouw_FZI), via Linked-In
en Facebook.

Data opleidingen & workshops eerste helft 2015
Opleiding Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Workshop Spoor van het zaad
Workshop Bedrijfshygiëne in aardbeiplanten
Workshop Kwaliteit van boomkwekerijproducten
Workshop Bedrijfshygiëne in groente- en siergewassen
Opleiding Bemonstering van planten
Workshop Validatie & Kwaliteitsmonitoring
Opleiding Bemonstering van grond
Opleiding Bemonstering van zaden
Opleiding Plantspecifieke ELISA-technieken
Workshop Insecten in de boomkwekerijsector
Workshop Sortimentskennis
Plant Variety Protection Course
Workshop Bedrijfshygiëne in boomkwekerij- en
vaste plantenteelt

12, 19, 26 feb. en 5 mrt.
11 maart
17 maart en 3 april
31 maart
8 april
9 en 23 april
14 april
22 en 29 april
13 en 26 mei
2, 9 en 16 juni
10 juni
11, 25 juni en 10 dec.
15 t/m 26 juni
23 en 30 juni

Buitenstebinnen
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