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Culinaire Succesfactoren 

Door Marlies Idema 

Peter Klosse, de smaakgoeroe van Nederland, schrijft in zijn boek “Het Nieuwe Proefboek”, 
dat hij samen met Angélique Schmeinck schreef: “Een gerecht is een compositie van smaken, 
zoals een schilderij een compositie van kleuren is en een muziekstuk een compositie van 
geluiden. In die werelden is er al veel over nagedacht wat schilderijen of muziek mooi maakt. 
In de gastronomie staat de aandacht voor wat een gerecht lekker maakt nog in de 
kinderschoenen”. 

Voor zijn promotieonderzoek onderzocht Peter wat een gerecht tot een succes maakt en 
waarom het lekker wordt gevonden. Hij vroeg achttien Nederlandse topchefs hun 
succesgerechten te beschrijven. Na analyse vond hij zes gemeenschappelijke kenmerken die 
hij de culinaire succesfactoren (CSF’s) noemde. 

• De naam van het gerecht en de presentatie sluiten aan bij de verwachting 
• Het gerecht heeft een aantrekkelijke geur 
• De smaken van een gerecht zijn in evenwicht: niet te zout, te zoet, te zuur of te bitter 
• Er is een mix van harde en zachte texturen 
• Het gerecht is hoog op smaak en heeft rijpe tonen 
• In een gerecht is altijd umami aanwezig 

Peter testte zijn stelling door de topchefs drie gerechten in drie varianten te laten koken met 
steeds een ander hoofdingrediënt: één versie voldeed aan de zes succesfactoren en in twee 
versies werd steeds een andere culinaire succesfactor weggelaten. Deze negen gerechten 
werden ter beoordeling voorgezet aan een testpanel en daar bleek een significante voorkeur 
voor de versies met alle zes de succesfactoren. Lekker is geen toeval maar heeft te maken 
met zorgvuldig gemaakte keuzes. Het werkt dus! 

Als amateurkoks kunnen wij ons voordeel doen met deze kennis. Voordat we onze gasten 
een gerecht voorzetten kunnen we analyseren of het gerecht lekker zal worden gevonden en 
waarom dat zo is. En aan de hand van de CSF’s kun je natuurlijk ook je eigen gerechten zó 
samenstellen dat je zo goed als zeker weet dat je gasten je gerecht zullen weten te 
waarderen. 

“Het Nieuwe Proefboek: over de smaak van wat we eten en drinken” is een bron van 
inspiratie en kennis over smaak. Een uitgebreide preview (33 pagina’s!) vind je door de link 

http://www.le-cuisinier.nl/
https://www.schmeinck.nl/wp-content/uploads/2017/08/Hetnieuweproefboek-preview-voor-website.pdf
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te volgen. Met deze preview kom je al weer een heel eind verder: je begrijpt nu waarom 
spruitjes en sla niet goed combineren en je weet ook waarom bijna iedereen een kroket 
lekker vindt. En er is nog veel meer interessants in dit boek te vinden! 
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