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over de smaak van wat we eten en drinken

‘Peter Klosse is dè autoriteit op het gebied van
proeven.’
Als je écht lekker wilt eten en drinken, helpt het als je er meer
van weet. Peter Klosse is in de Nederlandse horecawereld uitgegroeid tot de onbetwiste autoriteit op het gebied van smaak. In
Het Nieuwe Proefboek geeft hij een verfrissende frisse kijk op de
voedselwereld van vandaag en inspireert hij de lezer zelf op zoek
te gaan naar bijzondere smaakcombinaties.
De vraag waarom een gerecht succesvol is beantwoordt de auteur aan de hand van de culinaire succesfactoren. De flavour
graphics laten zien hoe de diverse ingrediënten kunnen bijdragen aan de smaak van een bepaald gerecht. Ook besteedt dit
boek aandacht aan het proeven en aan de rol van de hersenen bij
de perceptie van smaak.
Bij het samenstellen van Het Nieuwe Proefboek werkte Peter
Klosse samen met Angélique Schmeinck, een van de twee vrouwelijke meesterkoks van Nederland. Zij leverde de bouwstoffen
voor het hoofdstuk Smaakcomposities in de praktijk, waarmee
de lezer een brug kan leggen naar zijn eigen keuken. Gewapend
met deze kennis zal iedereen direct de culinaire succesfactoren
in de praktijk kunnen uitproberen.
Peter Klosse is eigenaar van Hotel en Restaurant De Echoput in
Apeldoorn, oprichter van de Academie voor Gastronomie en Lector Gastronomie aan de Hotel Management School Maastricht.
Zijn leven staat in het teken van het begrijpen van gastronomie.
Angélique Schmeinck is een veelzijdig culinair en creatief talent.
Zij presenteert over smaak op diverse podia en in talrijke tv-programma’s, schrijft en inspireert, heeft jarenlang een Michelinster bewaakt en de methode Smaakvrienden ontwikkeld. Als het
even kan, zoekt zij het hogerop in haar luchtballon-restaurant
Culiair.
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De samenstelling van een gerecht

jkd d
k
aa

m
o

e

m

ri

sm

mondge
vo

f

el i
l

st r a

k

n

Iedereen kent zoet, zuur, zout en bitter als de zogenoemde ‘basissmaken’. Toch
spelen deze smaken in het koken slechts een ondersteunende rol. Het zijn wat
mij betreft geen basissmaken. Als je smaak echt onder woorden wilt brengen,
heb je een andere benadering nodig. Volgens mij is het nuttig om verschil te
maken tussen:

Eerstgenoemde componenten geven gerechten hun textuur, vulling, iets om
op te kauwen. Denk bijvoorbeeld aan de rol van vet in gerechten, de korst van
brood of de smeuïgheid van aardappelpuree. Als je het zintuiglijk bekijkt, zijn
dit de smaken die worden waargenomen door het tastzintuig, het gevoelssysteem.
Zoet, zuur, zout, bitter en umami zijn de bekendste voorbeelden van de ‘gustatorische smaken’. Er zijn er veel meer, maar in essentie gaat het om smaken
die worden waargenomen door de smaakpapillen op de tong. In zintuiglijke
termen hebben we het over het gustatorische systeem, vandaar de naam.
En dan is er nog een heel andere bron van smaak: de geurige moleculen. Ze
zijn vluchtig, hebben dus de vorm van damp, en worden waargenomen door
het reuksysteem.
Zo zie je dat er drie verschillende bronnen van smaakgevende stoffen zijn,
die elk een eigen sensorisch systeem hebben. Proeven is een multi-zintuiglijk
gebeuren.
Als je een smaak wilt beschrijven, heb je overkoepelende termen nodig die
hem als totaliteit kunnen weergeven. Dat zijn mondgevoel strak, mondgevoel
filmend en smaakrijkdom. Samen geven ze het smaakprofiel. Die woorden
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Met kruiden en specerijen geef je richting aan de smaakrijkdom door een
bepaalde smaakstijl. We maken een grof onderscheid in fris en rijp. Dat helpt.
Veel specerijen geven rijpe tonen. Veel tuinkruiden zijn fris. Er zijn ook kruiden
die wel karakter hebben, maar niet gemakkelijk in te delen omdat ze van beide
wat hebben. Van kruidenmelanges is op voorhand niet te zeggen of ze fris of rijp
zijn. Dat hangt immers af van de samenstelling. Kerrie is vaak fris, ras el hanout
is vaak rijp.
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De basis van ons voedsel:
de vier belangrijkste moleculen

Na onze beschrijving van de producten die er allemaal op ons bord kunnen
liggen, gaan we ons nu bezighouden met de samenstelling ervan. Ons voedsel
is terug te brengen tot vier belangrijkste basismoleculen: water, vetten, koolhydraten en eiwitten. Deze elementen zijn de bouwstenen van alles wat we
eten en drinken. Daarom is het belangrijk om iets van hun eigenschappen te
weten en de manier waarop die tijdens de bereiding kunnen veranderen. Dat
kan namelijk een grote invloed hebben op de smaak, en daar moet je als kok
rekening mee houden.

Water/vocht
Water is onmisbaar voor het leven en is de belangrijkste component van bijna
alle vaste en – uiteraard – vloeibare levensmiddelen. Rauw vlees bestaat voor
drie kwart van zijn gewicht uit water en bij fruit en groente kan dat wel 95
procent zijn. Dat betekent dat een komkommer bijvoorbeeld meer H2O bevat
dan menig mineraalwater. Hoe dan ook, vers voedsel is in zekere zin verpakt
water met stoffen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen. Water is het simpelste molecuul van alle levensmiddelen, maar het belang
ervan is spectaculair. Het bevat maar drie atomen – twee waterstof, één zuurstof –, is calorievrij en lest de dorst geweldig goed. Je vraagt je af waarom er zo
veel frisdrank gedronken wordt in plaats van water.
Iedereen kent de belangrijkste eigenschappen van water: het kookt bij 100 °C
en bevriest bij 0 °C – althans op zeeniveau. Het watergehalte in voedsel beinvloedt het mondgevoel: het geeft sappigheid. De handhaving van het vochtgehalte is het belangrijkste probleem bij de bereiding van voedsel op hoge
temperatuur. Het tegendeel van verhitting is bevriezing. We hebben al gezien
dat de (schenk)temperatuur het mondgevoel beïnvloedt. Bij een lage temperatuur trekt de mond samen. Maar dat is niet de enige invloed. Ook de kristallen
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De ‘gustatorische’ smaken

We hebben eerst naar de samenstelling van een gerecht gekeken en daarna
naar de bouwstenen, de grote moleculen, In dit hoofdstuk bezien we wat eeuwenlang de basissmaken zijn genoemd: zoet, zout, zuur, bitter en umami. Wat
mij betreft is het woord ‘basissmaken’ een ongelukkige term, omdat deze smaken weliswaar interessant en ook belangrijk zijn, maar niet de basis van de
smaak vormen. De onevenredige hoeveelheid aandacht die ze hebben gekregen, heeft alles te maken met de eenzijdige aandacht voor proeven en vooral
de functie van de tong. In hoofdstuk XX kun je lezen hoe het proeven precies
in zijn werk gaat en welke zintuigen erbij betrokken zijn. Hier blijven we aan
de ‘smaakkant’, de kant van de feitelijke stoffen, de moleculen. Zoet en umami
zijn ook al even aan de orde geweest bij respectievelijk de koolhydraten en
eiwitten. Hier richten we onze aandacht vooral op de belangrijkste ‘gustatorische’ smaken en we beginnen met de populairste, zoet.

Zoet
Algemeen wordt aangenomen dat we al vanaf onze geboorte van zoet en dus
van suiker houden. Suiker bestaat uit in water oplosbare kristallen van koolhydraten die we vooral uit suikerbieten en suikerriet halen. We eten vooral de
zogenaamde monosachariden (glucose, fructose) en disachariden, zoals tafelsuiker (een mengsel van glucose en fructose), melksuiker en moutsuiker. Er
bestaan ook complexere polysachariden, zoals pectine, gom, zetmeel en cellulose, die hiervoor zijn besproken.
Suikers worden veel gebruikt, en niet alleen omdat veel mensen van zoet houden. Ze hebben ook andere eigenschappen: het zijn natuurlijke conserveringsmiddelen en ze dragen bij aan een filmend mondgevoel of smaakrijkdom. Wat
betreft het smaaktype heeft suiker meestal een ‘rijpe’ invloed. Suikers hebben
bovendien het vermogen om bittere en zure smaken te maskeren. Dat zijn
aantrekkelijke kenmerken en daarom werkt de levensmiddelenindustrie over-
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rechtstreeks in op de cel: de signalen gaan dwars door de celwanden heen en
worden niet waargenomen door de receptorcellen aan de buitenkant. De registratie van die smaken lijkt wel iets sneller te gaan dan alle andere. De smaak
van zuur en zout geeft bovendien iets vibrerends en levendigs aan gerechten,
een soort vonk. Koolzuur, peper, gember en andere specerijen spelen dezelfde
rol. Vibrerende ingrediënten geven dynamiek en energie aan gerechten en zijn
dan ook eigenlijk onmisbaar. Koks moeten dat begrijpen en zorgen dat ze die
ingrediënten verwerken – zij het met mate en in balans met de andere smaken. Een mespuntje kan al voldoende zijn voor het gewenste effect.
Hierboven kwam de speciale kwaliteit van umami aan de orde: die geeft diepte
en verbinding aan andere smaken. Zoet geeft net als umami eerder structuur
aan de smaak. Daarmee hebben umami en zoet een effect op de smaak dat lijkt
op dat van vetten en koolhydraten. Ook daarom is het zo belangrijk om niet te
enkelvoudig over de gustatorische smaken te denken: je proeft ze niet alleen,
je voelt ze ook. De overeenkomst tussen umami, zoet, vet en bindmiddelen als
zetmeel is dat ze allemaal bijdragen aan een volheid of aan een ‘filmend mondgevoel’. Evenzo kun je zeggen dat zout, zuur en bitter aan de andere kant van
het spectrum zitten en een ‘strak mondgevoel’ zullen bevorderen. Er zijn ook
vormen van eiwitten en koolhydraten die strak – en met name droog – kunnen
zijn. Dit pleit ervoor om het begrip smaak anders te benaderen en met andere
termen te benoemen.
Tot slot nog dit. Meerdere zintuigen werken samen aan de beleving van de
gustatorische smaken. Om te beginnen de reuk. Zoet en zout kun je ruiken,
denk maar aan de zilte zeelucht of aan het rijpe zoet van fruit. En ook de geur
van vet bij het roosteren is bekend. Die geurcomponenten worden in het kader van de gustatorische smaken zelden benoemd en zijn toch heel belangrijk
voor de herkenning van smaken. En om het nog aardiger te maken: ook kleur
en vorm kunnen de beleving van de gustatorische smaken beïnvloeden. Ooit
presenteerden we op een bijeenkomst een mousse van eend die was afgedekt
met een krachtige fond. Het geheel zag eruit als een bonbon. Nog nooit
heb ik mensen die het met die verwachting in hun mond stopten, zo
verschrikt zien reageren. We hebben er snel iemand naast gezet
om te waarschuwen dat het hapje niet was wat men dacht. Ik wil
maar zeggen: bruin, rond en glanzend zijn visuele indrukken die je
met zoet associeert. Zo zul je bij lichtgroen/blauw en hoekig weer denken
aan strak en fris. Op bladzijde XX en verder lees je daar meer over.
Het bovenstaande geeft aan hoe belangrijk het is om overkoepelende termen
te zoeken, als je smaak wilt begrijpen en beschrijven – termen die zo veel mogelijk met dit soort zaken rekening houden. In het volgende hoofdstuk zullen
we laten zien hoe dat kan.

Samenvatting hoofdstuk 3
In dit hoofdstuk staan de gustatorische smaken centraal. Ze zijn beter bekend
als ‘basissmaken’, maar dat begrip gebruiken we liever niet, aangezien de textuur- en aromacomponenten ook aan de basis van smaak staan. Het gaat om
de smaken die via de smaakpapillen op de tong de hersenen bereiken.
Zoet is een belangrijke en populaire smaak. We zijn evolutionair ‘belast’, want
we vinden zoet van nature lekker, en chefs spelen daar dankbaar op in – ook
degenen die in de industrie werken. Zoet heeft vaak een filmende en rijpe invloed op het smaakprofiel. Ook in de combinatie van gerechten met dranken is
het belangrijk om het zoetgehalte in de gaten te houden.
Zout is als smaakversterker het bekendst: je proeft andere smaken beter met
de toevoeging van een beetje zout. Behalve dat het de smaakrijkdom verhoogt,
is de invloed op het smaakprofiel vooral fris en strak. Zout is in de keuken
ook belangrijk bij het pekelen, oftewel het houdbaar maken van bederfelijke
ingrediënten.
Zuur heeft evenals zout een strakke en frisse invloed op het smaakprofiel.
Er zijn verschillende soorten zuur en elke soort heeft een eigen invloed op de
smaak. Zuren versterken elkaar. Dat is nuttig om te weten voor de combinatie
met dranken.
Bitter wordt van de gustatorische smaken misschien wel het slechtst begrepen. Er zijn veel soorten bitter en veel ervan vinden we ook lekker. Bitter is
vaak rijp en kan droog zijn. Het heeft een positieve invloed op de verteerbaarheid en doordrinkbaarheid.
Umami is de smaak van het aminozuur glutamaat en heeft net als zout grote invloed op de smaakrijkdom. Anders dan zout is umami echter filmend in
plaats van strak. Er is veel debat over umami, vooral vanwege de synthetische
varianten die de voedselindustrie veel en graag gebruikt. Het is goed om te
weten dat umami ook van nature de smaak kan verrijken, alleen gaat het dan
vaak om processen die lang duren.
Er vindt veel onderzoek plaats om vast te stellen welke smaken mogelijk nog
meer via de smaakpapillen naar de hersenen gaan. Van vet, calcium en koolzuur is dat al min of meer bekend. In de pers wordt zo’n uitkomst dan gepresenteerd als ‘er is een nieuwe smaak ontdekt’. Dat is een vreemde voorstelling van
zaken: de smaak was er immers altijd al. Wat is ontdekt, is de manier waarop
de zogeheten transductie werkt.
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Smaak benoemen

Zonder begrippen geen smaak
Om smaak als totaalbegrip te beschrijven heb je aan de basissmaken niet
genoeg, maar het zijn wel heel prominente smaken, die iedereen herkent en
soortgelijk benoemt. Realiseer je eens hoe handig het is dat iedereen weet wat
zout is! Iedereen, waar ook ter wereld, weet dat het in de natuur voorkomt
en hoe het smaakt. Net zoals iedereen met een normaal gezichtsvermogen de
kleur rood kan zien. Smaak, kleur en geur zijn voorbeelden van elementen die
in de natuur – buiten de mens – bestaan en die we met onze zintuigen kunnen
waarnemen.
Bij de geboorte begint iedereen aan een grote ontdekkingsreis. Het nog kleine
brein, dat al in de baarmoeder is gevormd, wordt overladen met informatie, die
de zintuigen verzamelen en doorsturen naar de hersenen. Voor de verwerking
van die informatie zijn begrippen nodig. Of anders gezegd: de binnenkomende
informatie moet benoemd kunnen worden. De begrippen en woorden waarmee
dat gebeurt, moeten we leren. Want als we een zintuiglijk signaal niet kunnen
benoemen, zijn onze hersenen niet in staat er iets mee te doen. Denk terug
aan het zout: als je het begrip niet kent, kun je het wel proeven, maar niet
als zout herkennen. Met opzet noemen we zout een begrip en niet alleen een
woord. Woorden maken immers geen verschil. Of je nu over zout, salt, salz of
sel spreekt, dat verandert niets aan het begrip. Als het begrip eenmaal is benoemd, weet iedereen ter wereld wat je bedoelt, en dat is handig.
Wanneer iets eenmaal als begrip is benoemd, kan er een volgende stap worden
genomen: het begrip in de natuur meetbaar maken. Zo ziet een scheikundige
een combinatie van de moleculen natrium en chloride, die hij afkort tot NaCl.
Een geoloog ziet het kristal, noemt het haliet en begrijpt hoe het miljarden
jaren geleden in de bodem is gevormd. De kok weet hoe een snufje zout de
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een granny smith, is knapperiger en zuurder dan een roodachtige, zoals een
cox orange. Ook verschillen in rijpheid geven een ander resultaat. Een rijpe
vrucht is bijna altijd zoeter dan een onrijpe. Het is daarom gemakkelijker en in
sommige opzichten beter om de smaak van een bepaalde appel te vergelijken
met een bepaalde peer. Sommigen houden meer van appels, anderen meer van
peren. Je kunt ook vandaag van appels houden en morgen van peren. Maar je
zult hoe dan ook merken hoe zinloos het is om de smaak van een appel of peer
te willen definiëren met alleen de zogenaamde basissmaken (zoet, zuur, zout
en bitter). Die ‘basissmaken’ kunnen niet verklaren hoe het proeven in zijn
werk gaat, en je kunt er ook de smaak niet mee beschrijven.

Woorden gezocht
We hebben dus woorden nodig of liever gezegd: we moeten concepten definiëren, en dat is heel interessant en boeiend om te doen. Het is ook moeilijker dan
je denkt. Ik zal vertellen hoe dat ooit is aangepakt in samenwerking met Bob
Cramwinckel, die indertijd voor de Wageningen Universiteit werkte.
Een controlegroep van twintig wijnliefhebbers kwam in de loop van een jaar
in De Echoput bij elkaar voor een reeks proeverijen, waarbij ze verschillende
wijnen proefden en de verschillen probeerden te benoemen. Hoe komt het dat
de ene wijn anders smaakt dan de andere? In het eerste deel van het onderzoek mochten de proefpersonen hun eigen woorden gebruiken. Die woorden
verschilden natuurlijk, maar bevatten ook gemeenschappelijke factoren, en
op grond daarvan werden ze in groepen verdeeld. De proefpersonen moesten
vervolgens bepalen hoe ze elke groep woorden het beste konden benoemen,
en toen ze het daarover eens waren, werd onderzocht of het gekozen woord
inderdaad bruikbaar was – waarna sommige werden verworpen of opnieuw
gedefinieerd.
Dit onderzoek legde de basis voor de universele smaakfactoren: mondgevoel,
smaakgehalte en smaaktype. We weten nu dat die termen heel nuttig zijn
om de smaak van wijn te beschrijven, maar we kunnen ze ook gebruiken om
voedsel en andere dranken te classificeren en analyseren. Bovendien wordt zo
de interactie tussen wijn en voedsel ineens verklaarbaar, want de termen zijn
simpel, gemakkelijk toepasbaar, waardevrij en universeel.

Universele smaakfactoren
Mondgevoel, smaakgehalte en smaaktype zijn universele smaakfactoren die je
helpen bij de beschrijving van alles wat smaak heeft: van chocolade en chips
tot friet, mayonaise, softdrinks, melk, bier, wijn, koffie, thee, vlees en groente.
In al die voedingsmiddelen zijn deze smaakfactoren te onderscheiden, zij het
in wisselende mate. De moeilijkheid is de herkenning ervan, maar een belangrijk voordeel is dat de meeste mensen ze op dezelfde manier waarnemen. Ik zal
ze een voor een uitleggen. Je zult zien dat de begrippen die je al eerder bent
tegengekomen, nu opnieuw langskomen, maar in een ander kader.
Het mondgevoel. Dit is het gevoel dat vast of vloeibaar voedsel in je mond
geeft. We onderscheiden twee basissoorten: strak en filmend. De eerste soort
geeft een strak gevoel, de tweede laat een dun laagje (een ‘film’) in je mond
achter.
Mondgevoel: strak, ‘samentrekkend’. Bedenk maar wat je mond ervaart
als je dingen proeft zoals groene appels, verse sla, citrusvruchten, tomaten
(van de iets onrijpe soort die de meeste winkels verkopen), prei, meirapen, alle
soorten radijs, rauwe ui, bieslook, peterselie en (heel extreem) azijn: je mond
trekt ervan samen. Dat gebeurt ook bij zout en allerlei smaken die eigenlijk irritaties zijn, zoals peper, mosterd, mierikswortel of gember, en bij het
prikkelende kooldioxide in allerlei dranken, zoals bruisend mineraalwater, mousserende wijn en bier. Lichte, frisse witte en rode wijnen met een
prettige zuurgraad zijn voorbeelden van samentrekkende dranken. Als ze
koud genoeg zijn, zorgen ze dat je mond zich samentrekt. Dat betekent dat
de schenktemperatuur invloed heeft op het mondgevoel en de smaak in het
algemeen. Een verstrakkende smaak geeft de indruk van verfrissing en reiniging. Verstrakkende stoffen stimuleren meestal de speekselproductie.
Mondgevoel: droog. Er zijn meerdere vormen van droog. Een belangrijk
kenmerk is de afwezigheid van vocht of in elk geval het verlies van vocht. In
negatieve zin is dat hierboven al even ter sprake gekomen: een stuk vlees of
vis dat te ver is doorgegaard, waardoor sappen verloren zijn gegaan. Dat kan
bewust gebeurd zijn. Er zijn nu eenmaal mensen die van doorbakken houden.
Je ziet dat ook bij een gekookt ei. Het mondgevoel van een hardgekookt ei
is droog en daar kun je voor kiezen. Ook zetmeel kan droog zijn, denk aan
beschuit, melbatoast en veel deegsoorten, zoals bladerdeeg en zanddeeg.
In het algemeen kun je zeggen dat een korst of iets krokants een droge
component in een gerecht is. De reden dat zo’n component een droog gevoel geeft, is dat het speeksel wordt geabsorbeerd.
Een andere vorm van droogte is wrangheid. Die eigenschap tref je vooral
aan bij bittere stoffen, die het filmende vermogen van speeksel verkleinen. De
tannine in een jonge rode wijn en de bittere stoffen in espressokoffie en sommige soorten thee hebben dat effect. Ook pure chocolade is een goed voorbeeld:
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chocolade wordt droger – zowel qua samenstelling als in de mond – naarmate het cacaogehalte stijgt; in dit verband hangt de droogte direct samen met
de intensiteit van de smaak. Een mooi, maar weinig gebruikt woord voor de
droogte van bitters is ‘astringent’.
Mondgevoel: filmend. Bij dit mondgevoel blijft er niet alleen een dun laagje
in de mond achter, maar het speeksel wordt er ook dikker van. Dat effect hebben vette stoffen, zoals boter, room, olie en pindakaas, evenals honing en opgeloste suiker: een suikerstroop met weinig water smaakt dikker dan een stroop
met veel water. Zoete wijnen, zoals port, bevatten veel suiker en maken dus
een filmende indruk. Daarnaast is er nog een derde categorie die filmend kan
zijn: de eiwitten. De dooier van een zachtgekookt ei is daar een goed voorbeeld
van en bewijst bovendien dat de manier van bereiden het mondgevoel beinvloedt. Als je diezelfde zachtgekookte dooier een paar minuten langer
verhit, vormt hij geen laagje meer, maar is hij droog. Dat gebeurt ook
als je vlees of vis iets te lang verhit: dan zijn ze niet sappig en filmend
meer. Sommige mensen houden daarvan, andere niet. Daarom vraagt
een ober hoe je je biefstuk gebakken wilt hebben. Umami is in het vorige
hoofdstuk al besproken. Hier vermeld ik alleen dat umami de smaak is van
het aminozuur glutaminezuur. Dat aminozuur is een belangrijke bouwsteen
van eiwitten en maakt tegelijkertijd een filmende indruk. Dat is te merken bij
gelei, vleesbouillon, gefermenteerde soja- en vissauzen (ketjap, kikkoman, oestersaus), lang gerijpte ‘rauwe’ ham zoals ibérico, oude Gouda (de witte kristallen) en op hout gegiste chardonnay, waarvan de droesem geregeld in beweging
is gebracht.
Het overheersende kenmerk van al deze producten is dat ze een hoge smaakrijkdom hebben en dat ze aan de smeuïge, volle ofwel filmende kant zijn. De
meeste mensen noemen umami ‘vol’ of ‘hartig’. Ik gebruik graag de term ‘filmend zout’.
Suiker, vet en bepaalde eiwitten kunnen allemaal filmend zijn, maar het is
belangrijk om te weten dat wijnen toch heel verschillend kunnen reageren.
Dat heeft met de chemische eigenschappen van het laagje te maken. Vetlaagjes stoten water af en reageren negatief op wijn. Een filmende saus die met
een koolhydraat is gebonden, is wat we eerder waterminnend noemden, en
daarop reageren wijnen veel beter – zolang de saus maar niet zoet is. Als je dus
een bepaald gerecht combineert met een wijn, moet je de soorten filmendheid
kunnen onderscheiden. Ze zijn namelijk niet allemaal waterdicht, en dat
is maar goed ook. Op dit verschijnsel kom ik later in dit hoofdstuk terug.
Het smaakgehalte. Deze factor geeft aan hoeveel smaak er aanwezig
is. Dit is te benoemen van laag tot hoog. Het gaat dan puur om de hoeveelheid smaak. Vergelijk het maar met een geluidsinstallatie. Als je aan
de volumeknop draait, verandert wel de sterkte van het geluid, maar niet

de muziek. Zo heeft ook het ene product meer smaak dan het andere. Neem
een sinaasappel en een appel. Een van de verschillen daartussen is dat de
meeste sinaasappels meer smaak hebben dan de meeste appels. Het lijkt raar
om die twee op deze manier te vergelijken, maar onmogelijk is het niet. Ook
allerlei andere producten kun je vergelijken. Als je wilt weten of het smaakgehalte van twee wijnen verschilt, proef je ze naast elkaar. Neem een slokje
van de eerste en een slokje van de tweede. Neem dan direct weer een slokje
van de eerste. Als de tweede wijn intenser is, heeft de eerste nu minder smaak.
Maar als de eerste intenser is, smaakt die nu ineens nog voller dan eerst. Dat
heet een driehoekstest – een nuttige techniek om het smaakprofiel van veel
producten te beoordelen.
Het is van belang te beseffen dat de intensiteit van de smaak niets zegt over
de kwaliteit. De volumeknop van een geluidsinstallatie zegt ook niets over de
kwaliteit van de muziek. Sterker nog: veel producten met weinig smaakgehalte zijn erg geliefd. Kip smaakt bijvoorbeeld minder intens dan rundvlees.
Toch is kip overal ter wereld heel populair. En in de wereld van de kip zelf eet
men vele malen meer van wat ‘plofkip’ genoemd wordt, dan van de zorgvuldig
gekweekte rassen die echt smaak hebben. Evenzo drink je gemakkelijk meer
pils dan speciaalbier. In beide gevallen zijn er ook andere verklaringen, maar
ze dienen hier als voorbeeld dat een lager smaakgehalte niet wil zeggen dat
een product minder populair is: het omgekeerde kan waar zijn.
Het smaakgehalte is een element om in de gaten te houden bij het combineren
van smaken. Een intense smaak kan ook overheersen en interessante, maar
kwetsbare smaken wegdrukken. Daar staat tegenover dat minder intensiteit
meer aandacht van de proever eist. Met andere woorden, weinig intense smaken komen niet naar je toe, je moet ze opzoeken. Veel smaakgehalte is daarom
ideaal in situaties waarin je geen moeite wilt doen om te proeven. Precies
daarom heeft een succesvol fastfoodproduct zo’n intense smaak, die je overigens maar kort proeft, zodat je snel weer een nieuw hapje of slokje neemt.
We hebben al gezien dat zout en umami-componenten effectieve smaakversterkers zijn. Dat geldt ook voor technieken als grilleren, bakken en vooral frituren.
Dat kun je gemakkelijk nagaan met een stukje vis of kip. Als je het pocheert
of stoomt, blijft de kwetsbare smaak bewaard, maar die is weinig intens. Als je
het bakt, wordt de smaak intenser, en al helemaal als je het grilleert. De smaak
van de bereidingswijze kan die van het ingrediënt zelfs gaan domineren: dan
proef je alleen nog maar de smaak van de korst. Zulke veranderingen ontstaan,
doordat bepaalde moleculen in het vlees sterk verhit worden.
Als je wijn combineert met een gerecht, moet het smaakgehalte ongeveer vergelijkbaar zijn. Een gerecht met een sterke smaak laat niet veel over van een
wijn met een veel lager smaakgehalte. Ook het omgekeerde komt voor: een
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wijn kan overheersen en maakt dan korte metten met de inspanningen van de
kok die iets bijzonders heeft willen maken.
Het smaaktype. Ten slotte kun je het smaaktype beoordelen. In wezen gaat
het hier om de aromacomponenten, en de benoeming daarvan wordt eenvoudiger door er twee hoofdsoorten in te onderscheiden: frisse en rijpe smaak
nuances. Een appel smaakt anders dan een sinaasappel, maar allebei smaken
ze fris en dus anders dan peren, bananen en meloenen. Het smaaktype van
de drie laatste is eerder rijp. Daarmee bedoel ik overigens niet de rijpheid
van de vrucht: ook een echt rijpe appel is altijd fris. Andere voorbeelden
van frisse ingrediënten zijn aalbessen, citroenen, komkommers, venkel,
munt en peterselie. Dat smaaktype doet onwillekeurig aan de lente en
zomer denken. Rijpe smaaknuances zijn die van de herfst en winter:
noten, honing, karamel, paddenstoelen (vooral gedroogde), specerijen als
vanille, nootmuskaat, kaneel en de zwoele geuren van muskus en rozen.
Om geen misverstanden te wekken: ik beweer niet dat er uitsluitend frisse
en rijpe smaaknuances bestaan. Deze termen zijn alleen bedoeld als aanduidingen van het smaaktype en geven een beter inzicht in het smaakprofiel.
Net als bij de intensiteit beïnvloedt de bereidingswijze ook gauw het smaaktype. Denk maar weer even aan dat stukje vis of kip: bij bakken en grilleren
komen er rijpe nuances naar boven. Een rauwe ui of paprika bevat een overvloed aan frisse smaken, maar als je ze minstens een halfuur in de oven legt,
zijn die verdwenen. De smaak wordt rijp en zelfs zoet. Aardappels zijn een
ander voorbeeld. Gekookt of gepureerd smaken ze neutraal – fris noch rijp.
Maar als je ze bakt, ontstaan er rijpe nuances.
Kruiden en specerijen zijn in het algemeen heel geschikt om richting te geven
aan een smaaktype. Dat is goed om te weten als je wilt dat je gerecht bij een
bepaalde wijn past. Heeft je wijn vooral frisse smaaknuances, dan kun je die
met kruiden ophalen. Maar is je wijn bijvoorbeeld op hout gelagerd en daardoor vooral rijp van smaak, dan neem je rijpere kruiden en specerijen.
Ten slotte een praktisch voorbeeld. Stel dat je kipfilet met roomsaus en dragon
maakt. Hoe kun je het smaakprofiel van het gerecht dan manipuleren? Het
mondgevoel wordt vooral beïnvloed door de saus. Als je de saus ver inkookt,
wordt het karakter ervan filmender. Wil je de saus juist strakker hebben, dan
kun je bijvoorbeeld beginnen met wat ingekookte wijn met sjalot. Als je room
toevoegt, hangt het van de mate van inkoken af hoe filmend de saus wordt.
De intensiteit van de smaak wordt mede bepaald door de baktijd van de filet.
Bak je hem iets te lang, dan ontstaat er een droog mondgevoel. De dragon in
de saus geeft frisse smaaknuances. Bij op hout gerijpte wijn neem je misschien
liever rozemarijn of tijm of voeg je wat paddenstoelen en/of knoflook toe. Daaruit blijkt dat het smaakprofiel van een gerecht niet bij voorbaat vaststaat,
maar wordt bepaald door de kok.

Samenstellingen van smaak: combinaties van mondgevoel
Bij het mondgevoel zijn strak en filmend elkaars tegendeel, maar die eigenschappen kunnen sterker of minder sterk zijn. Alle vaste en vloeibare voedingsmiddelen bevatten een zekere hoeveelheid verstrakkende en filmende
elementen. Het uitgangspunt noem ik neutraal: het mondgevoel is niet strak
of filmend. Voorbeelden zijn water, gewoon wit brood, gekookte aardappels en
rijst. Sommige daarvan kunnen speeksel absorberen en dat komt vaak door
zetmeel. Droog en neutraal zijn dus nauw verwant: bij droogte vindt geen verstrakking plaats en blijft er ook geen laagje in de mond achter. Sterker nog,
er wordt speeksel opgenomen: de mond wordt droger. Een stuk gewoon brood
neutraliseert de mond. Om die reden zie je deelnemers aan een wijnproeverij
vaak stukjes brood eten. Ook geroosterd brood en broodkorsten absorberen
vocht, maar zijn minder neutraal dan broodkruim. De korst van vers geroosterd vlees, geroosterd brood en gebakken bladerdeeg heeft een hoger smaakgehalte en de knapperigheid kan een indruk van kwaliteit geven.
Vaste en vloeibare levensmiddelen zijn meestal combinaties van strakke,
droge en/of filmende elementen. Neem roomijs. De basis is mierzoet; dat is
belangrijk voor de vorming van kleine ijskristallen, en dat is belangrijk voor
smaakbeleving van het ijs. Op kamertemperatuur zou het ijsmengsel buitengewoon filmend zijn, maar als je het invriest, verandert het mondgevoel. De
kou maakt het veel strakker en maskeert het filmende aspect.
Een ander voorbeeld van zo’n combinatie is een Franse vinaigrette. De (filmende) olie is in evenwicht met de (strakke) azijn en eveneens strakke ingrediënten zoals mosterd, zout en peper. Niet alle soorten olie zijn overigens even
filmend, zoals ook de ene azijn of mosterd (veel) zuurder en dus strakker is dan
andere. De juiste combinatie is een kwestie van zelf proeven en persoonlijke
voorkeur. Receptenschrijvers zouden eigenlijk met naam en toenaam moeten
vermelden welke ingrediënten ze gebruiken, omdat anders het resultaat niet
voorspelbaar is. Het is heel gewoon geworden om suiker (filmend)
aan een vinaigrette toe te voegen: de zuurgraad wordt er een
beetje door gemaskeerd en het filmende element wordt
sterker, maar authentiek is het niet. Als je je vinaigrette te zuur vindt, kun je meer olie nemen of een minder
dikke soort. Maar vergeet niet dat het evenwicht niet
gegarandeerd is als je van allebei evenveel neemt.
De meeste vinaigrettes bevatten minstens 70 procent olie.
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groenten

De rol van groenten in gerechten is veelzijdig. Ze kunnen een drager zijn en ook
karakter en richting toevoegen. Als het om richting gaat, moet je de smaakstijl
kennen. Sommigen zijn overwegend fris, anderen zijn vooral rijp.
Er is ook een vrij grote groep die fris noch rijp genoemd kan worden. We
noemen dat neutraal, maar dat wil niet zeggen dat ze geen karakter hebben.
Neutraal betekent hier dat ze niet uitgesproken fris of rijp zijn. Overigens kan de
bereiding ook een rol spelen. Zo maakt grillen frisse groente rijp.
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Culinaire keuzen:
ingrediënten en kooktechnieken

Er is geen dier dat kookt
De gastronomie gaat evolutionair heel ver terug. Geen andere diersoort heeft
zo veel belangstelling voor eten als de mens en heeft er ook zoveel aan gedaan.
Zonder voedsel geen leven, en in het hele dierenrijk is het dan ook van het
grootst mogelijke belang om een goed oordeel te vellen over de kwaliteit en
kwantiteit van potentiële voedingsstoffen. Zelfs laag ontwikkelde dieren als
koralen en zeeanemonen hebben vergeleken bij de rest van hun lichaam extra
veel zenuwen en zenuwcellen rond hun bek. Ook andere dieren die zich niet
kunnen voortbewegen, zoals mosselen en oesters, hebben een hoge concentratie aan chemische zintuigcellen rond hun mondopening, en ook de weinige
hersens die ze hebben, liggen daar.
Zodra dieren actief voedsel gaan zoeken, krijgen ze aan de voorkant meer zintuigcellen dan elders: er ontstaat bijvoorbeeld een kop, die van buitenaf goed
zichtbaar is. Dat geldt zelfs voor een slak, om maar één voorbeeld te noemen.
De chemische zintuigcellen hebben nog steeds dezelfde functie: ze identificeren en beoordelen het voedsel dat op het punt staat in de bek te verdwijnen,
maar op zoek naar voedsel gaan dieren nu ook op de reuk, het gehoor en het
gezichtsvermogen af. Al die vermogens zijn in de kop geconcentreerd, waar
zich de hersens zijn gaan vormen. De hersens zijn het belangrijkste onderdeel
van het zenuwstelsel. Ze liggen in de kop en zijn het orgaan waar alle zintuigen samenkomen.
Bij de ontwikkeling en concentratie van zintuigen en zenuwen gaat het natuurlijk ook om andere vormen van interactie met de omgeving, zoals gevaren
opmerken en vermijden. Maar het voedsel is de hoofdzaak. De eerste mensen
woonden in de buurt beschikbaar voedsel en leefden daarvan. Op een zeker
moment krijgt de mens controle over het vuur en gaat hij zijn eten bereiden.*
Dat is een belangrijke stap. Het is zelfs heel waarschijnlijk dat de menselijke
soort volledig veranderde toen we gingen koken. Geen ander dier doet dat.

*

Richard Wrangham,
Catching Fire –
How Cooking Made Us
Human, Profile Books,
London 2009.
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Culinaire compositieleer

In de muziek en de schilderkunst is compositieleer al sinds jaar en dag een
bekend verschijnsel. Jean-Philippe Rameau publiceerde in 1722 als eerste een
serieuze theorie over de harmonieleer in de muziek. Aan de formulering van
de kleurenleer hebben grote geesten als Newton en Goethe hun steentje bijgedragen. In de gastronomische wereld zijn we nog niet zo ver. Je mag wel zeggen
dat andere afdelingen in de kunsten zo’n driehonderd jaar voorsprong hebben.
In die periode is er veel verfijnd en verbeterd. Je kunt ook veilig stellen dat
nadenken over wetmatigheden voor die kunsten geen belemmering is geweest.
Sterker nog, de schilderijen en muzikale composities van vandaag wijken behoorlijk af van die van jaren geleden. In elke generatie was er wel een groep
avant-gardisten die de grenzen wisten te verleggen. Beethoven muteerde via
Schubert en Brahms in Tsjaikovski en Rimski-Korssakov en zij gaven ons uiteindelijk de Beatles en de Stones. En vergelijkbaar muteerde Rembrandt via
Israëls in Van Gogh en Appel.
De uitingen van de kunst veranderden, maar de essentie nauwelijks. De harmonie werd elders gevonden. En steeds bleek kwaliteit niet altijd gemakkelijk
te herkennen te zijn, maar wel te overleven. Er zijn immers veel voorbeelden
van kunstenaars die in hun tijd nauwelijks werden begrepen, maar nu alom
worden erkend en gewaardeerd. Overal en altijd waren er ook hypes die de
tand des tijds niet konden doorstaan. Dan leek het wel of er iets aardigs was
gemaakt, maar bleek het werk te weinig inhoud te hebben om kunstzinnig te
‘overleven’. In de culinaire wereld moet dit proces nog plaatsvinden. We lopen
achter.
Dat wil niet zeggen dat de culinaire wereld zich zonder een solide onderbouwing niet heeft kunnen ontwikkelen. Die ontwikkeling is er zeker geweest.
Alleen al in de laatste decennia zijn we van de klassieke Franse keuken via
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de nouvelle cuisine bij de moleculaire keuken terechtgekomen. En over sommige koks wordt nog steeds gesproken. We kennen de bijdragen van Apicius,
Carême en Escoffier en weten wie Bocuse is. Niemand zal hun grootheid betwisten. Wat chefs groot maakt, zijn hun zogeheten ‘signature dishes’. Dat zijn
de gerechten die ze altijd op de kaart moe(s)ten hebben, omdat men er speciaal
voor komt. Het is interessant om daar even over door te denken. Een gerecht
wordt een signature dish, doordat gasten erover praten en tegen elkaar zeggen dat ze het ook eens moeten gaan eten. Het wordt beroemd, doordat het
eigenschappen heeft die lekker worden gevonden, hét lekkerst zelfs, zo lekker
dat iedereen de moeite neemt om aan anderen te zeggen dat ze het ook moeten
proberen. Chefs zijn zelf soms verrast door het succes van gerechten. Je kunt
er wel naar streven je gerechten zo goed mogelijk samen te stellen, maar het
publiek bepaalt welke uiteindelijk de ‘dit mag niet meer van de kaart’-status
krijgen. Daar weten we inmiddels meer van.

Lekker is geen toeval
Signature dishes worden door veel mensen lekker gevonden. Daar is geen twijfel over. Lekker is geen toeval. Het Nederlands kent een aardig onderscheid:
smaakloos is iets anders dan smakeloos. Eten is nooit smaakloos, maar kan
wel degelijk smakeloos zijn. Smaakloos wil zeggen ‘zonder smaak’, terwijl
smakeloosheid te maken heeft met ‘slechte smaak’. Slechte smaak ontstaat
bijvoorbeeld door verkeerd toegepaste technieken en kookprocessen en foute
ingrediënten. Slechte smaak ontstaat ook doordat ingrediënten en smaakstoffen die niet bij elkaar passen, worden gecombineerd. Dat geldt ook voor dranken, vooral wijnen, die niet bij de gerechten passen.
Goede smaak bestaat gelukkig ook. Het is het (bijna) vanzelfsprekende gevolg
van een juiste toepassing van technieken en kookprocessen en een goede combinatie van ingrediënten en smaakstoffen. Savoir faire noemen de Fransen
dat: weten waar je mee bezig bent. Daar ontbreekt het wel eens aan en dat
is jammer, want smakeloosheid ligt op de loer. Smakeloosheid is ook onnodig,
want goede smaak is te leren.
Smaak heeft alles te maken met ingrediënten en gerechten. Die hebben smaak.
Die smaak is het resultaat van de aanwezigheid van allerlei stoffen en structuren. In het kookproces kunnen deze veranderen. De harde rauwe aardappel
kunnen we veranderen in een zachte, bloemige aardappel, of in een smeuïge
puree, of in een krokante friet. Naarmate we de alledaagse aardappel anders
bereiden, verandert de structuur en de smaak. We doen dat bewust. Omdat we
daar zin in hebben of omdat het past bij het gerecht.

De wiskunde van de smaak en de kunst van het weglaten
Koks beseffen beter dan ooit dat er nog een hele wereld te ontdekken valt. Ze
moeten traditionele praktijken ter discussie stellen en zo nodig veranderen.
Er valt steeds meer te kiezen, en je kunt alleen beslissingen nemen als je weet
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wat je doet. Dat is een groot verschil met vroeger, toen je eigenlijk alleen deed
en gebruikte wat altijd gedaan en gebruikt was. Er zijn een paar overwegingen
die je bij je keuze kunnen helpen.
Allereerst een psychische kwestie: meer is niet altijd beter. Het ligt voor de
hand om te denken dat meer van iets goeds ook beter is, maar bij smaak is dat
niet altijd zo. Bij smaak werkt een optelling vaak maar tot op zekere hoogte.
Of om het wiskundig uit te drukken: 1 + 1 = 3 + 1 = 5 + 1 = 3.
Op school heb je zulke sommen nooit gehad. Als het om smaak gaat, moet je
begrijpen dat een extra toevoeging het gerecht kan verslechteren. Iets weglaten kan even wezenlijk zijn als iets toevoegen. Minder kan meer zijn. Daarom
hebben veel mensen het over de kunst van het weglaten. Als je een gerecht
ontwikkelt, moet je je afvragen welke rol een bepaalde toevoeging speelt. Kun
je die vraag beantwoorden, dan is dat element onmisbaar. Je kunt ook nog een
stap verder gaan: als je een wijn met een gerecht combineert, kan het nuttig
zijn om elk afzonderlijk ingrediënt samen met de wijn te proeven en te kijken
of het werkt of niet. Ingrediënten met een negatieve invloed op de wijn kun je
beter weglaten.
Echte, authentieke sushi’s kunnen een perfect voorbeeld zijn van de kunst van
het weglaten. Een klein hapje dat eigenlijk alleen uit rijst en wat vis bestaat,
is bedrieglijk simpel. Toch proef je in het beste geval iets verbazingwekkend
dieps. Dat heeft alles met ervaring te maken en de keuze van de beste ingrediënten. Als je daarvan een indrukwekkend voorbeeld wilt zien, bekijk
dan de documentaire Jiro droomt van sushi.* De film gaat over het leven
en werk van Jiro Ono. Zijn restaurant Sukiyabashi Jiro in Tokio biedt
plaats aan niet meer dan tien gasten, maar heeft desondanks drie Michelinsterren. Alles draait om hartstocht, discipline en de beste ingrediënten.
Oefening baart kunst. Jiro blijft altijd naar verbetering streven, ook al is hij
inmiddels ruim vijfentachtig jaar, terwijl zijn zoon, die de zestig is gepasseerd,
zich nog niet waardig voelt om zijn vader op te volgen.
Terug naar de wiskunde van de smaak: 1 + 1 kan 3 zijn. We spreken dan van
synergie. Het geheel is meer dan de som der delen. Smaken kunnen elkaar
versterken. Met een bepaald kruid of een bepaalde techniek kan het beste
in een ingrediënt naar boven komen. Vaak wordt gezegd dat dit fascinerende
verschijnsel van 1 + 1 = 3 moet voortvloeien uit de combinatie van wijn en
gerecht. Wat mij betreft gaat dat te ver, maar het is beslist van belang om te
zorgen dat de smaakprofielen bij elkaar passen. Als de vorige paragraaf klopt,
moet ook het tegendeel van synergie kunnen bestaat, maar het is interessant
dat de woordenboeken geen officieel woord hebben voor elementen die elkaar
tegenwerken. Sommige mensen hebben het over ‘antergie’ en ook ‘rivaliteit’ is
een goede aanduiding voor iets wat je beter kunt vermijden, namelijk concurrentie tussen ingrediënten die hun eigen verdiensten en kenmerken hebben,
maar niet bij elkaar passen.

*

Jiro Dreams of Sushi,
documentaire film van
David Gelb uit 2011.
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Details zijn belangrijk

linaire Su
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Wanneer je groente als garnituur gebruikt, is het formaat ook belangrijk, en
wel om twee redenen. De eerste heb ik al genoemd: de kooktijd. De tweede is
subtieler. Kleinere stukjes zijn gemakkelijker en gelijkmatiger over een gerecht te verdelen. Als iemand dan een hap neemt, is de kans groter dat hij alle
ingrediënten die de kok voor ogen had, ook inderdaad tegelijk binnenkrijgt.
Het formaat beïnvloedt overigens ook de combinatie met dranken, vooral bij
groente met een neutrale smaak, zoals paprika, ui, meiraap en tomaat. Een
wijn kan bij een gerecht passen, maar alleen als de ingrediënten het juiste
formaat hebben.
En dan de tweede ‘kleinigheid’: zout. Zout trekt vocht aan, en we hebben
al gezien hoe nuttig dat is voor de conservering van voedsel. Veel mensen
vragen zich af wanneer je vlees met zout moet bestrooien: voor het bakken of
erna. Vervolgens doen ze het erna. Maar je kunt zelf gemakkelijk nagaan dat
dat verkeerd is. Bestrooi een steak met zout en laat hem een halfuur staan. Je
ziet dan wat piepkleine druppeltjes vocht ontstaan, maar op geen stukken na
genoeg om het vlees te laten uitdrogen. Koks die een korstje met lekker veel
smaak willen krijgen, strooien zout voordat ze gaan bakken, braden of roosteren. Dat versnelt de garing en de Maillard-reactie. Als je het vlees pas vlak
voor het opdienen met zout bestrooit, krijg je alleen maar een hoger smaakgehalte.

Presentatie en combinatie
Hoe belangrijk externe factoren voor de smaak zijn, heb je al eerder in dit boek
gezien. Presentatie, vorm en kleur dragen bij aan de smaak. Die bepalen de
eerste indruk en iedereen weet hoe belangrijk de eerste indruk kan zijn. Maar
er bestaat een spanning. De smaak in je mond kan perfect zijn, terwijl het gerecht gewoon niet mooi genoeg is. Dan moet je iets aan de samenstelling doen.
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Als je kleine dingen onbelangrijk vindt, moet je je eens in een donkere kamer opsluiten met een mug, luidt een Afrikaans spreekwoord. Ook in de keuken doen kleinigheden ertoe. Veel kleinigheden zijn in dit boek al aan de orde
geweest. Veel andere kom je tegen in de dagelijkse praktijk, maar ik noem er
hier in ieder geval twee: het belang van het formaat en van het zout.
Je weet genoeg van koken om je groente snel in blokjes (brunoise) of lucifertjes
(julienne) te kunnen snijden. Gelijkmatig gesneden groente ziet er mooi uit.
Maar je doet het ook om een fundamentelere reden, die alles te maken heeft
met de extractie van de smaak en de tijd die het duurt om iets te koken. Koffie
zetten is een heel extreem voorbeeld. Het heeft geen enkele zin om hele bonen
in heet water te doen. Als je ze maalt, krijg je heel veel losse deeltjes die allemaal hun smaak aan het water kunnen afstaan, en daarvan zet je koffie. Ook
de tijd die nodig is om bouillons en sauzen te maken, kun je verkorten door
ingrediënten klein te snijden.

1 Naam en presentatie die overeenkomen met de
verwachting
2 Een aantrekkelijke geur die past bij het gerecht
3 Goed evenwicht tussen de smaakcomponenten
4 De aanwezigheid van umami
5 Afwisseling in mondgevoel
6 Een hoog smaakgehalte en rijpe tonen

h06 / Culinaire compositieleer
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Kleuren toevoegen of veranderen kan een gemakkelijke manier zijn om dat te
bereiken, maar vergeet niet dat de toevoeging de presentatie moet verbeteren
zonder het evenwicht tussen de smaken te schaden. Neem bijvoorbeeld een
groente met een neutrale smaak en een ‘nuttige’ kleur, zoals blokjes courgette
of groene boontjes.

Culinaire succesfactoren
Aantrekkelijk en lekker
In de inleiding van dit boek heb ik laten zien dat ‘smaken naar’ en ‘proeven’
twee verschillende concepten zijn. Een product smaakt naar iets, en jij proeft
iets. De begrippen hangen natuurlijk nauw samen, maar zijn niet hetzelfde, en
we moeten die woorden in hun eigen context correct gebruiken.
Datzelfde kun je zeggen over ‘aantrekkelijk’ en ‘lekker’. Aantrekkelijk verhoudt zich tot smaak zoals lekker tot proeven. Het eerste tweetal heeft met
het product te maken, het tweede met de mens. Het logische gevolg is dat je de
aantrekkelijkheid net zo objectief kunt benaderen als de smaak, maar ‘lekker’
is een persoonlijk oordeel en dus per definitie subjectief. Beide woorden omschrijven een positieve reactie, maar het verschil is dat de aantrekkelijkheid
te danken is aan de producent, de kok, de wijnmaker of zelfs de natuur, terwijl
‘lekker’ de gehoopte consumentenreactie is.
Daarmee rijst een interessante vraag. Is ‘lekker’ toeval? In dit hoofdstuk over
de smaak van voedsel heb ik duidelijk gemaakt dat er een juiste manier bestaat om de dingen te doen. Maar natuurlijk is nog veel duidelijker geworden
dat daar een heleboel objectieve kennis voor nodig is. Perfect klaargemaakt
voedsel is aantrekkelijk en de kans is groot het lekkerder wordt gevonden dan
gerechten die minder volmaakt zijn bereid, laat staan gerechten die door een
slechte kok verknoeid zijn. We kunnen de zaak ook vanaf de andere kant benaderen. Als ‘lekker’ toeval is, mag je aannemen dat de groep liefhebbers ervan
ongeveer even groot is als de groep afwijzers. Dat is niet zo. Voor zover ik weet,
zijn er geen dingen die iedereen lekker vindt, maar het is duidelijk dat sommige dingen vaker lekker worden gevonden dan andere. Nog belangrijker is
het redelijke vermoeden dat er meer mensen houden van goed klaargemaakte
dan van minder goed klaargemaakte gerechten.
Die stelling is onderzocht. Het eerste probleem daarbij was de keuze van de levensmiddelen. De populairste levensmiddelen ter wereld zijn met veel bombarie in de markt gezet en de invloed daarvan is moeilijk weg te filteren. Daarom
werd een ander criterium gekozen. Een in restaurants bekend verschijnsel
is de signature dish: het kenmerkende gerecht waarmee de kok zich onderscheidt. Zo’n gerecht begint niet als signature dish, maar wordt het, doordat
de gasten ervan houden. Zij gaan er enthousiast over vertellen tegen anderen,

die dan naar het restaurant komen en het bestellen. Er hangt geen publiciteit
omheen, behalve in tijdschriften en online; het gerecht krijgt zijn status door
mond-tot-mondreclame en moet dus wel bijzonder zijn.
Hebben deze signature dishes iets gemeen? Om dat te achterhalen zijn de
succesvolle gerechten van achttien van de beste Nederlandse koks geanalyseerd. Daarbij werden zes productkenmerken vastgesteld, de culinaire succesfactoren of csf’s. Vervolgens moest elke sterrenkok drie reeksen gerechten
met steeds een bepaald hoofdingrediënt (eerst tarbot, daarna garnalen en toen
rundvlees) ontwikkelen.
Elke reeks bestond uit één gerecht dat op de csf’s was gebaseerd, plus twee
gerechten waarin een van de csf’s was weggelaten, terwijl het gerecht toch aan
de restaurantnormen voldeed. Deze negen gerechten werden voorgezet aan
een groep ervaren restaurantgasten. De winnaars van de proeverij waren de
gerechten die het grootste aantal csf’s in zich verenigden. De geformuleerde
csf’s kunnen koks dus helpen bij de ontwikkeling van nieuwe gerechten en de
verbetering van bestaande. Ik laat ze hier stuk voor stuk de revue passeren.
1. Naam en presentatie die overeenkomen met de verwachting
Externe factoren zijn belangrijk. De verpakking, kleur, presentatie en beeldvorming hebben invloed op de verwachting. De omschrijving op de menukaart
moet nauwkeurig zijn en overeenkomen met wat de gast mag verwachten;
er mogen geen valse verwachtingen zijn gewekt. Dure ingrediënten stellen
gemakkelijk teleur, vooral als ze in de beschrijving expliciet genoemd worden
en dus waarschijnlijk de reden zijn waarom het gerecht gekozen wordt. Zo’n
ingrediënt moet dus royaal in het gerecht aanwezig zijn, maar vanwege de
prijs gebeurt dat vaak niet.
De naam en presentatie mogen in de loop van de tijd niet veranderen, maar
kleine aanpassingen en duidelijke verbeteringen zijn natuurlijk toegestaan.
Het hoofdingrediënt is vaak duidelijk zichtbaar; de presentatie is aantrekkelijk en wekt de eetlust. Het gerecht moet uiteraard altijd hetzelfde smaken.
Als het recept drastisch verandert, moet ook de naam veranderen. Veranderingen van de naam of smaak van een succesvol product kunnen nadelig zijn.
2. Een aantrekkelijke geur die past bij het gerecht
De geur is een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid en waarschijnlijk
zelfs de belangrijkste bijdrage aan het genot. Als iets lekker ruikt, wordt het
extra aantrekkelijk, en zoveel te meer als geur en smaak bij elkaar passen.
Een onaangename geur kan het eetgenot bederven. De koks benadrukten expliciet het belang van een prettige geur; er mogen geen vreemde luchtjes aanwezig zijn. Dat blijkt ook bij bejaarden. Het smaak- en reukvermogen begint
na het zestigste jaar af te nemen, en na het zeventigste gaat dat nog sneller.
Het eetgenot vermindert en dat kan ertoe leiden dat men te weinig gaat eten.
Uit onderzoek blijkt dat de eetlust toeneemt als het voedsel sterker geurt.
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De essentie van het koken

Elk land heeft goede en zelfs uitstekende ingrediënten. Maar als je die niet
goed kunt klaarmaken, heb je er niets aan. Een goede kok kijkt altijd kritisch
naar zijn ingrediënten en leveranciers. Van slechte ingrediënten kan niemand
iets lekkers maken. Maar een bekwame kok kan zelfs van middelmatige ingrediënten iets goeds koken. Het is essentieel dat je de technieken kent en
beheerst. Tot dusver heb ik het over de ingrediënten gehad, maar nu is de
bereiding aan de beurt.
Als je eten klaarmaakt, verander je moleculen. Dat klinkt niet erg romantisch
en sommige mensen vinden het zelfs ordinair om het kookproces te bekijken
vanuit chemisch en natuurkundig perspectief. Toch draait alles om dat perspectief, en alle gastronomen in de geschiedenis wisten dat.
Laten we eens kijken hoe we mondgevoel, smaakgehalte en smaaktype kunnen beheersen. De twee belangrijkste variabelen van het normale, traditionele
koken zijn tijd en temperatuur, maar ook de hoeveelheid vocht kan van groot
belang zijn. Kook bijvoorbeeld een ei. Daarvoor is water nodig. Water kookt op
zeeniveau bij 100 °C. Een rauw ei is slijmerig en dat vinden de meeste mensen
niet erg aantrekkelijk. Na ongeveer 3 minuten begint het wit van een normaal
ei te stollen, maar in de buurt van de dooier is het dan nog vloeibaar. Een minuut later stolt ook de dooier. Na vijf minuten is de hele dooier gestold, maar
nog niet kurkdroog. Dat is na zes minuten wel zo. Kook je het ei nog langer,
dan wordt de dooier onprettig groen. Dat weten we allemaal. In hotels is niemand verbaasd als een gast om een ei vraagt met de exacte kooktijd erbij, in
minuten of soms zelfs halve minuten. Dat is ook begrijpelijk: binnen 3 minuten
verandert het mondgevoel van (extreem) filmend in droog. Dat heeft allemaal
te maken met de stijging van de binnentemperatuur en de reactie van de proteïnen daarop. Als je de voorkeur geeft aan een bepaald mondgevoel, moet je
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Smaakcompositie in de praktijk:
culinaire inspiratie en flavour graphics

We zijn aan het einde van dit deel over de smaak van ons voedsel. Een mooi
moment om de theorie in praktijk te brengen. In dit hoofdstuk komt het voorgaande tezamen in de vorm van gerechten. De culinaire inspiratie hiervoor is
afkomstig van Angélique Schmeinck.* Zij is SVH Meesterkok en heeft jarenlang een Michelinster verdedigd. Je mag aannemen dat er veel loskomt als
wij samen gaan koken en filosoferen over de smaak van gerechten. Ze blijkt
bovendien een begenadigd fotograaf, die kans heeft gezien om op een fantastische manier vast te leggen wat we hebben bedacht.
In de gerechten worden steeds meerdere technieken en combinaties van ingrediënten besproken om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. De bedoeling
van dit hoofdstuk is niet om je aan te zetten de gerechten na te koken. Dit is
geen receptenboek.
De gerechten op de foto’s lijken ook niet op de alledaagse gerechten van thuis.
Laat je daardoor niet van de wijs brengen in de zin van: dit kan ik toch niet!
Het gaat hier om smaakcompositie en inspiratie. Je kunt gemakkelijk een element uit een gerecht halen en dat ook een keer maken, of het gebruiken in een
andere compositie.
We hebben geprobeerd de details te benoemen die belangrijk zijn in het koken.
Dat varieert van de keuze en combinatie van ingrediënten tot de bereiding en
de compositie ervan. Er zijn zelfs een aantal voorbeelden van ingrediënten die
nauwelijks enige bereiding behoeven. Alle belangrijke bereidingstechnieken
die in het vorige hoofdstuk zijn genoemd, komen op de een of andere manier
aan bod. En dat geldt ook voor de universele smaakfactoren en de culinaire
succesfactoren van de gerechten. Steeds is er een toelichting met de gastronomische overwegingen die een rol spelen bij de selectie en bereiding van onderdelen van het gerecht. Laat je inspireren!

*

Angélique Schmeinck
is onder andere de
bedenker van het concept
Smaakvrienden voor het
stimuleren van culinaire
creativiteit en als hulpmiddel om originele combinaties van ingrediënten
te vinden.

Makreel en rode biet
Papierdunne chips van rode biet
Gedroogd in de oven bij 80°C
Knisperend krokant, droog

Makreel 3 uur onder druk gepekeld
Gemarineerd met sjalot, limoensap en olijfolie

Linten komkommer gemarineerd met
dragonazijn en honing
Zoetzuur

Stroperige reductie van rode bietensap
Aardse tonen, natuurlijk zoet

Arame zeewier geglaceerd in
sojasaus en rijstazijn
Knapperig, zilt, mineraalrijk, umami
Smaakrijkdom

Makreel en biet lijken niet veel
gemeenschappelijk te hebben. In
smaak is er echter een interessante
overeenkomst: beide hebben duidelijk
rijpe, aardse tonen. Dat betekent dat je
de makreel in dit gerecht niet zomaar
kunt vervangen door een andere vis.
Dan gaat de verbinding verloren. De
enige vis die eventueel in aanmerking
komt, is paling, die van zichzelf ook een
rijpe smaak heeft. De makreel is ‘rauw’
verwerkt, dat wil zeggen, hij is koud
bereid: de eiwitten zijn gedenatureerd
door pekel en zuur. Ook de komkommer
is gemarineerd.
De biet komt in allerlei varianten voor.
Het bietensap wordt verwerkt in een
‘moussaise’. Die maak je door het
sap als een mayonaise op te draaien
met rode wijnazijn, mosterd, eidooier
en druivenpitolie. Het geeft een mooi
zijn juist droog, krokant. Ze zijn niet
gefrituurd, maar gedroogd in de oven
om het karakter van biet te behouden.
Umami van het zeewier (om de
een gerecht met relatief weinig en
bovendien niet al te dure ingrediënten.
Toch heeft het diepte, doordat de
ingrediënten bij elkaar kloppen.

Crunch van bietenchips

Olijfolie, licht peperig
Moussaise van gepofte rode biet: mousse-achtige mayonaisesaus van
eidooiers, Dijonmosterd, rodewijnazijn, gereduceerde rode bietensap,
druivenpitolie
Filmend, zoet, rijp met een fris accent

Asperges en ansjovis

Moussaise van gepofte rode biet; mousse-achtige mayonaisesaus van eidooiers,
Dijonmosterd, rodewijnazijn, gereduceerde rode bietensap, druivenpitolie
Filmend, zoet, rijp met een fris accent

Je kent de ansjovis misschien
alleen in gezouten en geconserveerde
vorm. De verse variant wordt nota bene
in Nederland gevangen – in het voorjaar,
als ook de asperges worden geoogst.
Dat schept een band. Speciaal is het

Yoghurt-limoencrème op basis van geitenyoghurt,
limoenolie en eiwit
Filmend, fris

smaak die inderdaad aan oesters doet
denken.
We zoeken hier een fris en licht gerecht.
Je gaart de vis 3 minuten in de oven op
zijn geacumeerd met een olie waarin
korianderzaad, limoenschil, venkelzaad,
peterseliestelen. Je gaart ze 12 minuten

Asperges sous-vide gegaard: niet te gaar,
behoud van bite
Kruidig door specerijen, warme tonen van
venkel en -korianderzaad

Oesterblad, zilt, sappig en ‘vlezig’

Dragonolie bereid met geblancheerde dragon en fruitige olijfolie
verwarmd tot 40 °C, brug naar de tuinboon
Fris opwekkend accent van anijs (niet strak)
Dubbelgedopte tuinbonen, mals, knapperig, licht bitter,
frisse kleur groen (presentatie)

gaar, maar met een stevige structuur.
Dat past in het gewenste beeld van
het gerecht. De yoghurt en de limoen
zorgen voor het zuurtje en de dragon
voor de frisse toon. Let weer op het
onderscheid: de dragon geeft wel
frisheid, maar is niet strak en heeft dus
geen invloed op het mondgevoel.
Je wilt de elegantie bewaren, maar wel
iets bijzonders hebben, zodat de gast
zich kan verwonderen. Spelen met
de verwachting door juist een andere
techniek toe te passen. Asperges en
ansjovis, maar dan anders.

Chocolade en kersen

De kersen zijn kort verwarmd
in een siroop van kersensap om
ze enerzijds in smaak te verrijken
en anderzijds hun textuur te laten
behouden. We hebben gekozen voor
mooie rijpe, volle, sappige kersen

Flinterdunne froisse van crème pâtissière met
kaneel. Krokant, afwisseling mondgevoel

zacht en sappig in de kern. Meer smaakrijkdom
door temperatuur tartelette
Rijpe vlezige kersen circa 30 seconden
geglaceerd in gereduceerd kersensap met
iets wijnazijn, steranijs en kaneel
Smaakverrijking door reductie kersensap

Betuwe. Maak saus door de kersen
uit te persen of te pureren. Indampen
met een milde rode wijnazijn, een
kaneelstok en steranijs. De steranijs
geeft iets dropachtigs en mag niet
overheersen. Hij moet net proefbaar
zijn, nauwelijks herkenbaar. Geen suiker
van zichzelf. De azijn verlevendigt de
smaak.
De rijpe kers is een deel van het geheim
van dit gerecht. Het andere deel betreft
de chocolade. Deze moet uiteraard
heel goed zijn. We gebruiken hier
Kuná uit Ecuador. Die heeft 82 procent
cacao en is toch zacht, niet bitter en
minder droog dan je zou verwachten.
Laten smelten. Sabayon maken van
ei, suiker en olijfolie. Dat mengsel door
de chocolade met bloem en maïzena.
Warm eten als de vulling nog zacht is.
Basis van crème pâtissière met
cacaopoeder, dun uitsmeren. In de
oven ‘uitbakken’. Het resultaat moet
De combinatie van kersen met
chocolade is bekend van een aantal
commerciële succesnummers zoals
Mon Chéri en de Schwarzwalder
Kirschtorte. Essentieel is om een heel
goede kwaliteit basisingrediënten te
gebruiken. Doe je dat niet, dan heb
je meer toevoegingen nodig om het
gerecht voldoende smaakrijkdom te
geven.

Groentedessert van paprika,
mango en wortel

in aluminiumfolie circa 40 minuten te

Mango, sappig, rijp, zoet, aromatisch

Yoghurtijs, fris, zacht, koud

afkoelen in de folie, zodat het vel
loslaat en gemakkelijk te verwijderen
is. Bovendien krijg je dan ook een
siroopachtig sap dat behoorlijk zoet is.
Hier sinaasappelsap aan toevoegen en
verder inkoken.
Erbij voor het aromatische zuur:
passievrucht. Vruchtvlees met de pitten
wat peperachtige smaak uit de pitten.
Granulaat van sinaasappel maken door
sinaasappelschillen een aantal keren
op te zetten met koud water en aan de
kook te brengen. Hierdoor verdwijnen
de harde bitters. Daarna verwarmen
met rijststroop. De stroop gaat om de

Gevijzelde zaadjes van passievrucht en
passievruchtsap. Aromatisch friszuur

Gepofte oranje puntpaprika, vlezig,
natuurlijk zoet. Drager

de oven. Vervolgens in de blender tot
een grof poeder vermalen.
Chips van paarse wortel krijg je door
met rijststroop en in de oven drogen
behouden.
Serveren met yoghurtijs dat aan de
zachte, dus niet te koude kant mag
zijn. Geeft een frisse toets. Smaken
en kleuren passen heel mooi en

paars-oranje wortel. Krokant, droog: bite
Sinaasappelgranulaat, geconcentreerd,
aromatisch, tintelend

Reductie van sinaasappel en
-passievruchsap met paprikavocht
Friszoet

rijpheid heel belangrijk, met name van
de mango. Het is een smaakcombinatie
die intrigeert. Misschien komt dat ook,
doordat we bij paprika niet snel aan een
nagerecht denken. Het verschil tussen
groente en fruit is minder groot dan we
denken.

Toujours faites simple

Gepocheerde perzik met reductie van sinaasappelsap en
poeder van gedroogde sinaasappelschil
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Een goede chef werkt graag alleen met de beste ingrediënten, want van iets
slechts kun je nooit iets goeds maken. Ver voordat ‘biologisch’ en ‘lokaal’ door
iedere chef normaal werden gevonden, was Alice Waters er al mee bezig. Alice
is bekend geworden met haar restaurant Chez Panisse in Berkeley, Californië.
Heel haar leven is ze een voorvechter geweest van het gebruik van topingrediënten met smaak. Ze stelde zich als chef in de beste traditie van Escoffier in
dienst van smaak en durfde verder te gaan dan de meesten. Legendarisch was
haar Perzik. Niet zomaar een perzik, maar een Perzik met een hoofdletter. In
haar geval ging het om de Sun Crest Peach van Mas Masumoto.* Hij was zo
rijk en vol van smaak dat Alice vond dat ze er als chef niets meer aan toe kon
voegen. Ze serveerde hem zoals ze hem kreeg: puur, direct van het land.
In de Japanse culinaire traditie kom je iets soortgelijks tegen. De sashimi-chef
bezet een van de hoogste plaatsen in de keukenhiërarchie. Het is zijn grote
specialisme om het mooiste van het mooiste uit een tonijn te snijden. Visvlees
dat van zichzelf zo mooi is dat het geen bereiding meer nodig heeft. Misschien
moet je wel zeggen: geen bereiding verdraagt, omdat het er minder van wordt.
Het zijn voorbeelden van respect. Respect voor het mooiste dat de natuur kan
geven. De beste chefs weten ook wanneer zij moeten zwijgen.
Dat geldt trouwens ook voor de combinatie met wijnen. Een van mijn mooiste
wijn-spijsherinneringen is een rode moscato (uit Noord-Italië) met een schaaltje rijpe bosaardbeitjes. Verder niets! Goed is goed.
Het bracht Angélique en mij op de gedachte om ook een paar voorbeelden van
gerechten te geven met ingrediënten die nauwelijks bereiding vragen, omdat
ze zo al mooi genoeg zijn. Indachtig Escoffier brengen we ze onder de kop ‘Toujours faites simple’ omdat we de ingrediënten voor zichzelf laten spreken en
ons beperken tot de accenten.

*

Dit voorbeeld komt uit
The Third Plate van Dan
Barber, Penguin Press
2014. Van harte aanbevolen!

Samenvatting hoofdstuk 8
De zeven voorafgaande hoofdstukken komen in dit hoofdstuk samen: het gaat
in op de praktijk van het koken en geeft illustraties van mooie gerechten. Laat
je er vooral door inspireren; het is niet onze bedoeling dat je ze gaat nakoken
– al mag dat uiteraard wel.
In dit hoofdstuk willen we de compositie inzichtelijk maken. Alles begint bij de
keuze van de juiste ingrediënten. Bij juist moet je dan denken aan de eigenschappen die je voor je gerecht nodig hebt. Je speelt als het ware met rassen,
herkomst, rijping en seizoenen. Je denkt na over de meest geschikte bereidingen. Je wilt smaak vasthouden, veranderen of verbeteren. En je zoekt er passende Smaakvrienden bij: ingrediënten die je gerecht compleet maken. In de
compositie kun je de culinaire succesfactoren als leidraad gebruiken. Je kijkt
of alle factoren voldoende aanwezig zijn om het gerecht herinneringswaarde
te geven. Dat hoeft niet altijd het doel te zijn, maar als je iets mist, kun je het
wellicht vinden door de succesfactoren langs te lopen.
En o, wat zou je graag de recepten willen hebben. Maar dat is nu net niet wat
we beogen. Recepten zijn dogma’s en wij willen op deze manier juist de creativiteit bevorderen. Voel je vrij! Laat je smaakgevoel spreken. Ga naar de winkel
zonder boodschappenlijstje, laat je inspireren door het aanbod en werk van
daaruit. Met de kennis van ingrediënten, technieken en smaakcompositie die
in de andere hoofdstukken beschreven staat, heb je geen recepten meer nodig.

Asperge... de koningin van de groenten
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De samenstelling van dranken

Oplossingen in water
Dranken zijn in wezen oplossingen in water. Water is namelijk onder andere
heel nuttig als oplosmiddel voor talloze smaak- en geurstoffen. Voordat ik het
vanuit de gastronomie over thee, koffie, bier en vooral wijn ga hebben, neem ik
dus eerst de eigenschappen van water onder de loep. Over het belang daarvan
hoef ik niet uit te weiden. Meer dan 70 procent van het aardoppervlak bestaat
uit water en water is onmisbaar voor alle bekende vormen van leven, dus ook
voor de mens. Veilig drinkwater is voor elke beschaving een hoofdzorg en er is
een sterke samenhang tussen goed drinkwater en de levensstandaard, zoals
die blijkt uit het bruto binnenlands product (bbp) van een land.
Water is niet alleen maar water ofwel H2O. Het is ook een oplosmiddel voor
veel verschillende organische en anorganische stoffen, en juist daardoor heeft
de gastronomie er belangstelling voor. Want stoffen die in water zijn opgelost,
kunnen tal van smaken hebben. In het geval van vruchtensap bevat het water
bijvoorbeeld suikers en zuren, en de samenstelling ervan wordt beïnvloed door
de aard en rijpheid van het fruit. Als je dat sap wilt laten fermenteren, is de
hoeveelheid suiker een aanwijzing voor het potentiële alcoholgehalte. Daarnaast zijn ook de zuren van belang – niet alleen de hoeveelheid, maar ook de
aard ervan.
In het geval van kraan- of mineraalwater kunnen andere stoffen mede het
eindresultaat beïnvloeden. Wie denkt dat zuiver water het beste is of dat gedestilleerd water ideaal is om te drinken, te koken en thee en koffie te zetten,
heeft het mis. Gedestilleerd water is van belang voor accu’s en in de scheikunde, maar niet in de gastronomie. Koffie en thee van gedestilleerd water hebben
bijvoorbeeld weinig smaak. In de gastronomie is het daarom nuttig dat water
ook andere stoffen bevat, maar niet te veel. Leidingwater bevat over het algemeen calcium en magnesiumverbindingen. Hoe meer er daarvan in het water
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In dit hoofdstuk lees je alles over de smaak van dranken en dan met name van
water, thee, koffie, bier en wijn. Stuk voor stuk interessante dranken, elk met
een lange geschiedenis en specifieke gebruiksmogelijkheden, zeker ook in de
gastronomie. Water staat steeds aan de basis van deze dranken, met uitzondering van wijn. Water is dus belangrijk en complexer dan de simpele combinatie
van twee moleculen waterstof en één molecule zuurstof (H2O) doet vermoeden. Mineralen, zouten, koolzuur en aroma’s kunnen er allemaal in meer of
mindere mate in opgelost zijn. De eigenschappen van het water kunnen ook
effect hebben op de combinatie met andere dranken en beïnvloeden ook zeker
de smaak van thee, koffie en bier, die met water gemaakt worden.
Voor het zetten van thee gebruik je het liefst een licht mineraal water met
een pH van net onder de 7. Daarin laat je blaadjes van de theeplant trekken.
De blaadjes zijn in meerdere of mindere mate gedroogd, wat groene, witte of
zwarte thee oplevert. Allemaal met hun eigen smaak.
Hetzelfde geldt in zekere zin voor koffie. De bonen kunnen afkomstig zijn van
een van de twee soorten: arabica of robusta. De eerstgenoemde is verfijnder,
de tweede is gemakkelijker te verbouwen. De manier waarop de bonen worden
geroosterd (branden), geeft veel smaakverschil. Temperatuur en tijd zijn ook
hier cruciale factoren. Vervolgens kunnen er nog melanges worden gemaakt
van verschillende bonen en bonen van verschillende herkomst. Tot slot is het
van belang hoe de koffie gezet wordt.
Bier heeft een lange geschiedenis en zeker in de Lage Landen bestaat er een
langere traditie om bier te drinken dan wijn. Toch heeft wijn in de gastronomie
de ereplaats, als het gaat om de combinatie met gerechten. Dat laat onverlet
dat bier interessant is en een revival beleeft. Voor bier wordt graan – meestal
gerst –, water, gist en hop gebruikt. Het zetmeel van het graan wordt behandeld, zodat de suikers beschikbaar komen die de gistcellen in alcohol en koolzuurgas kunnen omzetten. Een onderdeel van de behandeling van het zetmeel
is het mouten. Het graan wordt verhit en het verkleurt. De verschillen in de
mout geven kleur- en smaakverschillen in het uiteindelijke bier. Donkere bieren zijn zwaarder gemout. De hoeveelheid vergistbare suikers (te meten in
graden Plato) bepaalt het potentiële alcoholgehalte.
Tot slot is er veel te zeggen over de smaak van wijn. Het begint allemaal met
de druiven. Er zijn veel rassen en elk ras heeft zijn eigen kenmerken. Het
oogstjaar, de plek waar de druif groeit en de manier waarop hij in het veld
behandeld wordt, zijn elementen die uiteindelijk smaakverschillen geven. Dan
komt de oogst en de vinificatie, de omzetting van de suikers in de druivenmost
in alcohol en CO2, waardoor het sap wijn wordt. Daarna komt de rijping, waarbij de wijn ook nog in een houten vat bewaard kan worden. Tot de botteling

neemt de wijnmaker tal van kleine en grote beslissingen die stuk voor stuk
de eigenschappen van de wijn kunnen beïnvloeden. En dan komt de koper
van de wijn, die zelf ook nog een aantal keuzen kan maken, zoals die van het
moment: wanneer en waarbij schenken we hem. Daarover gaan de volgende
hoofdstukken.
Twee opmerkingen tot besluit. Ten eerste heeft de mens grote invloed op het
smaakprofiel van een drank. Dat betekent dat het moeilijk (eigenlijk onmogelijk) is om op basis van de herkomst en samenstelling te zeggen wat het
smaakprofiel zal zijn. Dat weet je pas als je het proeft.
Ten tweede. We hebben hier acht hoofdstukken over de smaak van gerechten
en één hoofdstuk over de smaak van dranken. Dat lijkt onevenredig, maar dat
is het niet. Dranken zijn kant-en-klare producten, het is daarom logisch om
gerechten daaraan aan te passen.
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De combinatie van gerechten
en dranken

Proef!
‘Combinatie van gerechten en dranken’ klinkt als iets voor hogere kringen en
bevoorrechte mensen die navenant eten en drinken. Toch waag ik te zeggen
dat iedereen wel eens ervaren heeft hoe de smaak van het een wordt beïnvloed
door het ander. Sterker nog, bij de meeste mensen gebeurt dat heel vaak, zelfs
’s morgens vroeg. Je staat op, neemt een douche, poetst je tanden, kleedt je
aan en pakt in de keuken iets te eten of te drinken. Je hebt beslist wel eens
gemerkt hoe een stuk appel, een kop koffie of een glas sinaasappelsap smaakt
als je net je tanden hebt gepoetst. Vreselijk dus. Voor veel mensen is dat een
reden om pas na het ontbijt hun tanden te poetsen.
Maar aan diezelfde ontbijttafel ontstaan weer andere combinatieproblemen,
bijvoorbeeld met honing en vers sinaasappelsap. Als je eerst de honing proeft,
maakt het sap een heel zure indruk, maar omgekeerd is er niets aan de hand.
Passen chocoladepasta en groene thee wel bij elkaar? En wat moet je eerst
eten: een stuk appel of een banaan? Combinaties van smaken zijn, met andere
woorden, altijd lastig, niet alleen bij wijnen, in een restaurant of voor een klein
groepje bevoorrechte mensen.
Vaak wordt gezegd dat voedsel en wijn worden gecombineerd om elkaars
smaak te versterken. Of om het anders uit te drukken: een bepaald gerecht
moet zorgen dat de wijn beter smaakt, of een wijn moet de smaak van het
eten verhogen. Dat gebeurt inderdaad wel eens, maar het gaat veel te ver
om je wijn en je voedsel altijd die verantwoordelijkheid te geven. En als dit
verheven principe waar was, zou het ook voor andere dranken moeten gelden.
Een gewoner en minder veeleisend uitgangspunt is dat gerechten en dranken
eigen kenmerken hebben. Koks, brouwers, wijnmakers en andere producenten
creëren smaken. Ze doen hun werk zo goed mogelijk en bereiken op die manier
een lekker resultaat. Het zou erg onprettig zijn als de smaak van hun product
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Naast stille wijnen kunnen we het uiteraard ook over andere wijnen en dranken hebben. In het voorgaande (zie ‘Bruisende geheimen’) heb ik gewezen op
de eigenschap dat koolzuur dwars door romige en vol smakende texturen heen
breekt. Dat komt ons nu van pas. Bij kaas komen alle soorten mousserende
dranken in aanmerking. Maar behalve aan mousserende wijn kun je dan ook
denken aan bier, cider en poiré (perencider). Volgens sommigen past bier zelfs
beter bij kaas dan wijn. Ik betwijfel of dat waar is, en bier is zeker geen veilige
keuze. Ook tussen bieren bestaan grote verschillen en ze pakken niet allemaal
goed uit. (Zie ook het gedeelte over bier en voedsel in dit hoofdstuk; blz. 000).
Mousserende dranken van ander fruit dan druiven, zoals appels (cider) en
peren (poiré), kunnen ook verrassend leuk zijn, vooral als ze wat suiker bevatten en voldoende smaakrijkdom hebben. Aan tafel kunnen deze alternatieven
interessant zijn, omdat ze minder alcohol bevatten dan veel wijnen.
Tot slot wijzen we nog graag op de mogelijkheden van thee. Echte thee (en niet
de populaire gearomatiseerde zakjes die als thee verkocht worden) is zeker
de aandacht waard. Precies zoals je met wijn of bier zou doen, kijk je naar
het smaakprofiel van de thee. Als je geen suiker gebruikt, is het mondgevoel
aan de strakke kant; er zijn vooral boeiende verschillen in smaakgehalte en
smaaktype. In groene thee is het smaakgehalte lager en zijn er vooral frisse tonen. Naarmate de theeblaadjes meer gefermenteerd zijn, neemt het smaakgehalte toe. De meest rijpe thee is lapsang souchong. De blaadjes voor deze thee
worden ook nog gerookt. Als je thee een kans wilt geven, ga dan ook experimenteren met de temperatuur. De klassieke manier om thee heet te drinken is
in de gastronomische context lang niet altijd de beste. Het is de moeite waard
om te zien hoe de smaak van een bepaalde thee verandert als je hem lauw en
zelfs koel serveert. (Zie ook de paragraaf over thee op blz. 00.)
Nog een opmerking tot besluit. Als we zo veel aandacht besteden aan de geschikte drank bij kaas, moeten we het ook hebben over de gewoonte om er
allerlei garnituren bij te serveren. Zolang het om neutrale of droge extraatjes
gaat, zoals een stukje brood, is er weinig aan de hand. Helaas krijg je meestal
iets zoets, zoals appelstroop, pruimedanten, marmelade, honing en zo verder.
Dergelijke toevoegingen kunnen grote invloed hebben op de ‘bijpassende’ wijn
en kunnen wat mij betreft soms beter wegblijven.
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Smaken reageren op elkaar. Dat merk je ’s ochtends al, als je net je tanden
hebt gepoetst en dan een glas sinaasappelsap drinkt. Als je je daarvan bewust
bent, wil je graag aandacht besteden aan wat je bij je eten drinkt. Daarvoor
hebben altijd simpele richtlijnen bestaan, zoals: witte wijn bij vis. Dat is een
nutteloos advies, want er zijn grote verschillen in witte wijnen en ook in vissen en visbereidingen. De nieuwe richtlijnen maken gebruik van de universele
smaakfactoren. De centrale gedachte is: zijn er grote overeenkomsten in het
smaakprofiel van de drank en het gerecht, dan is de kans op een goede combinatie al redelijk groot. Je zoekt allereerst evenwicht. Daarna komen de details.
Zoet: dranken en gerechten moeten ongeveer even zoet zijn. In het ideale geval
is de drank net iets zoeter dan het gerecht.
Zuur versterkt zuur. Pas op met dranken met een hoog zuurgehalte (sommige
wijnen) bij gerechten die ook behoorlijk wat zuur hebben.
Zoet dekt zuur af. Droog smakende dranken (en gerechten) kunnen dus zoet
hebben zonder dat het opvalt.
Filmend: is het laagje dat in de mond achterblijft, gemakkelijk te combineren
met water? Vet laat dat minder toe dan zetmeel of eiwit. Het gevolg is dat een
vettig laagje moeilijker (niet onmogelijk!) met drank samengaat.
Bruisend: een drank met koolzuur breekt gemakkelijk door een vetlaagje in
de mond heen.
Droog: wordt in het taalgebruik vaak verward met zuur. We bedoelen droog in
de oorspronkelijke betekenis: weinig of geen vocht. Sommige bitters kunnen
droog of opdrogend zijn. Denk aan tannine of pure chocola.
Pikant: is een irritatie van de uiteinden van gevoelszenuwen. Zuur en koud
maken de pijn erger. Dranken met zoet en/of alcohol werken dempend en passen daarom meestal beter.
Kaas en wijn: gaan minder gemakkelijk samen dan men wel eens suggereert.
Om te beginnen zijn er zo veel kaassoorten dat je niet kunt spreken over de
smaak van kaas. Vervolgens zijn veel kazen aan de filmende kant en hebben
ze een hoog smaakgehalte. Houd daar rekening mee.
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Gastronomische overwegingen

In het laatste hoofdstuk van dit deel vind je nog wat gedachten over de combinatie van gerechten en dranken, en komen er allerlei kwesties, ideeën en
overtuigingen aan bod, bijvoorbeeld waarom het verstandig is om harmonie te
zoeken, waarom een mespunt zout riskant kan zijn, waarom je niet mag vertrouwen op traditionele regionale keuzen, waarom combinaties nooit zomaar
uit de hemel komen vallen enzovoorts.

Harmonie en contrast
Laten we het allereerst over harmonie hebben. Moeten we daar echt naar streven? Kan contrast niet ook goed zijn? En wat is harmonie eigenlijk? Waardoor
kunnen smaken of combinaties daarvan harmonieus lijken?
Het wezen van harmonie is dat de samenstellende delen goed bij elkaar passen, het tegendeel ervan is chaos. Dat maakt het gemakkelijker te begrijpen
wat harmonie precies inhoudt. Daar wordt al eeuwenlang studie naar gedaan
en in de wereld van klank en kleur bestaat inmiddels veel kennis over de voorwaarden waaronder elementen bij elkaar passen. Ook in de gastronomie zou
zo’n onderzoek nuttig zijn.
Dat harmonie prettig aandoet, vloeit logisch voort uit de manier waarop onze
hersenen werken. Ons brein krijgt voortdurend enorme hoeveelheden zintuiglijke informatie aangeboden. Het is zodanig gebouwd dat het weggooit wat
het niet snel kan begrijpen of organiseren, terwijl samenhangende signalen
juist stimulerend werken. We kunnen daarom alleen iets lekker vinden als
het brein de signalen begrijpt. Er komt dan een stof vrij (dopamine) die een
zekere mate van opwinding en verlangen wekt. In het volgende hoofdstuk kom
ik daarop terug.
Op het gebied van het gezichtsvermogen en het gehoor bestaat in het Engels
de term fluency (zeg maar ‘doorstroming’) om aan te geven waarom de herse-
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Dit laatste ‘reguliere’ hoofdstuk bevat culinaire overwegingen die bedoeld zijn
om het gastronomische denken aan te scherpen. Het zijn thema’s waar soms
uitgesproken ideeën over bestaan, maar vaak zonder onderbouwing.
We onderbouwen eerst het streven naar harmonie in de gastronomie. Onze
hersenen vinden het fijn als ze snel een structuur kunnen herkennen. Het
Engelse woord daarvoor is fluency. Contrasten moeten functioneel zijn om de
harmonie mooier te maken. Het risico van harmonie is namelijk saaiheid, en
die willen we niet.
Vervolgens is er aandacht voor smaken die we niet zomaar lekker vinden: we
moeten ze leren waarderen. Bekende voorbeelden zijn bier, koffie en spruitjes.
De cultuur waarin we opgroeien, heeft ook veel invloed. We zijn vertrouwd met
de smaken die bij onze cultuur horen. Zo heeft een Aziaat een voorliefde voor
pittig en umami, smaken waar westerlingen soms aan moeten wennen.
In het taalgebruik wordt er gesproken over wijn-spijs, maar in de praktijk is
het meestal spijs-wijn. Het gerecht vormt vaak het uitgangspunt. Het omgekeerde is ook heel goed mogelijk en misschien wel logischer. Een drank is een
kant-en-klaar product; gerechten laten zich gemakkelijk aanpassen.
Bij wijn is het niet per se zo dat dure wijnen altijd beter bij gerechten passen
dan goedkopere. Je geniet meer van een goedkope wijn die past bij het gerecht
(of de situatie) dan van een dure wijn die niet past. Verwacht in de gastronomie geen combinaties die altijd goed zijn en zonder nadenken of zelf te proeven
geserveerd kunnen worden. Zelfs niet als het om dranken en gerechten uit de
streek gaat. Tradities blijven soms langer overeind dan ze smaaktechnisch
verdienen.
We filosoferen ook over begrippen als rustiek en elegant. Het gaat om stijlverschillen. Boers of rustiek is grover en elegant is verfijnd. Het gaat dan om
eigenschappen, niet om kwaliteit. Dat geldt ook voor het gebruik van bier aan
tafel. We eindigen dit hoofdstuk met gastronomische adviezen waarmee je
goede keuzen kunt maken.
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