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Voorwoord
Dit educatief pakket is ontwikkeld om kinderen van het 3de en 4de leerjaar van het
basisonderwijs op een toffe manier te laten kennismaken met de verschillende aspecten
van de smaakbeleving. De leerlingen leren gericht waarnemen met al hun zintuigen en
ontdekken wat er gebeurt wanneer je je zintuigen onafhankelijk van elkaar inschakelt.
Het pakket bevat vijf hoofdstukken, die telkens handelen over een ander zintuig: smaakzin,
gezichtsvermogen, tastzin, reukzin en gehoor. Elk hoofdstuk bestaat uit een doe-kaart voor de
leerlingen en een leerkrachtenfiche met didactische tips. De leerkrachtenfiches verstrekken
je alle nodige informatie, zodat jij, als leerkracht, zo optimaal mogelijk kan inspelen op
de noden van jouw klas. Het eerste hoofdstuk vormt de basis van de smaakbeleving en
gaat over de vijf basissmaken. De volgende hoofdstukken kunnen naar keuze behandeld
worden. Achteraan het pakket vind je de eindtermen terug, die dit educatief pakket mee kan
helpen realiseren.
We wensen je veel doe-plezier met dit wetenschappe-leuke pakket!
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Proeven met je mond
Doe-kaart

Eten doe je in de eerste plaats om te overleven. Gelukkig is eten ook lekker! De smaak van
voedsel is voor veel mensen een belangrijke reden om te eten. De smaakpapillen op je tong
proeven welke smaak je voedsel heeft en sturen die informatie naar de hersenen.
WAT GA JE ONDERZOEKEN?
Welke smaken kunnen je smaakpapillen herkennen?
WAT HEB JE NODIG?
Vijf stukken van een rietje (ongeveer 10 cm lang)
Vijf testvloeistoffen (die krijg je van je juf of meester)
Een glas water
Een blinddoek
Een klasgenootje
AAN DE SLAG!
Je werkt in duo’s: een van de twee is proefkonijn, de andere is proefleider. Het proefkonijn
wordt geblinddoekt.
1. De proefleider neemt met een rietje een beetje van de eerste vloeistof.
2.Het proefkonijn steekt de tong uit.
3. De proefleider laat een druppel van de vloeistof op de tong van het proefkonijn vallen.
4.Het proefkonijn mag nu de tong terug intrekken en proeven.
Doe hetzelfde voor de 4 andere vloeistoffen, telkens met een nieuw rietje. Wat proef je?
De proefleider verbindt de juiste vloeistof met de juiste smaak.

Vloeistof 1 				Bitter
Vloeistof 2 				Zout
Vloeistof 3 				Zoet
Vloeistof 4 				Umami
Vloeistof 5 				Zuur

5

Proeven met je mond
Doe-kaart

Hoe zit dat?
Je tong kan vijf smaken onderscheiden: zoet, zuur, zout, bitter en umami. Umami wordt
ook wel ‘hartig’ genoemd. Belegen kaas, rijpe tomaten, erwten en gebakken vlees bevatten
veel umami.
Onze voorouders haalden belangrijke informatie uit de smaak van voedsel. Bitter alarmeert
je dat iets giftig kan zijn. Zuur wijst bijvoorbeeld op onrijp fruit, dat je beter nog even laat
liggen. In zout voedsel zit dan weer ‘natrium’, dat je best niet te veel eet. Zoet wijst op de
aanwezigheid van koolhydraten en suikers, bronnen van energie. En umami vertelt je dat
er eiwitten in het voedsel zitten, de bouwstenen van ons lichaam.

Wist je dat?
Als baby had je veel meer smaakpapillen. Hoe ouder je wordt, hoe meer smaakpapillen
verdwijnen. Daarom lust je binnenkort misschien wel spruitjes en witlof!
Drink nooit sinaasappelsap na het tandenpoetsen. In tandpasta zit een stofje dat je
smaakpapillen voor ‘zoet’ tijdelijk uitschakelt. Je proeft dan alleen nog de bittere
smaak van het sinaasappelsap.
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Proeven met je mond
Leerkrachtenfiche

Voorbereidingen
Voor de les begint, maak je de testvloeistoffen klaar.
Proef zelf even, zodat de smaak niet te zwak maar
zeker ook niet te sterk is. Voeg een beetje zout, suiker
(zoet), citroensap (zuur), bitter lemon (bitter) en ve-tsin
(umami) toe aan telkens een glas water.
Ve-tsin (mononatriumglutamaat, MSG of E621) vind
je in de supermarkt, in een Aziatische speciaalzaak of
in de natuurvoedingswinkel. Veel websites claimen
dat ve-tsin de oorzaak is van het ‘Chinese restaurantsyndroom’, maar diverse wetenschappelijke studies
hebben aangetoond dat het gebruik van de smaakversterker veilig is.
Didactische tips
Sta, voordat je met de les begint, samen al eens stil bij
het woord ‘smaak’. Wat vinden de leerlingen lekker? Wat lusten ze helemaal niet? Zijn er
dingen die ze vroeger niet lustten, maar nu wel? Welke smaken kennen de leerlingen?
Vraag, vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, wie allergisch is aan bepaalde
voedingsmiddelen. Allergische kinderen kunnen best de taak van proefleider opnemen.
Ook kinderen die een bepaald dieet volgen (bijvoorbeeld omdat ze aan diabetes leiden),
zijn proefleider in deze proef.
Toon de leerlingen hoe ze de rietjes moeten gebruiken. Steek een rietje ongeveer een
centimeter diep in een vloeistof en sluit de bovenkant van het rietje af met je vinger.
De vloeistof blijft in het rietje. Wanneer je de bovenkant van het rietje weer loslaat, druppelt
de vloeistof naar beneden. Voorzie poetsmateriaal en spreek vooraf af dat de vervuiler
schoonmaakt.
Wijs de leerlingen op het belang van hygiëne. Voor elke test gebruiken ze een nieuw rietje.
Ze nemen het rietje enkel aan de bovenkant vast, zodat alleen de schone kant in aanraking
komt met de vloeistof. Laat de leerlingen daarom bij de leerkracht hun testvloeistof komen
ophalen.
Bespreek, nadat de leerlingen geproefd hebben, de verschillende smaken. Welke smaak
hebben ze het liefst? Welke smaak vinden ze maar niks? Vertel hen dat voedsel niet zomaar
‘smaak’ heeft. Elke smaak heeft een reden. Pasgeboren baby’s, zijn voorgeprogrammeerd
om graag zoet en umami te eten. Dat is handig: zo ben je zeker dat een baby voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgt via de moedermelk.
Baby’s en kleine kinderen hebben meer smaakpapillen dan volwassenen, om te zorgen
dat ze geen giftig voedsel binnenkrijgen. Ze hebben een intrinsieke afkeer voor bitter. Veel
giffen uit de natuur zijn bitter.
Na een half jaar, beginnen baby’s ook de smaken zout en zuur te proeven. Dat is nuttig om
het onderscheid te kunnen maken tussen onrijp en rijp fruit.
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Proeven met je mond
Leerkrachtenfiche

Bij het ouder worden, wordt het aantal smaakpapillen kleiner. Volwassenen hebben
smaakpapillen op de tong en het verhemelte, kinderen ook op de wand van de mondholte.
Daarom hebben volwassenen minder moeite met bittere smaken. Dat zelfs je verhemelte
kan proeven, kunnen de leerlingen makkelijk uittesten door met hun vinger een snuifje zout
tegen hun verhemelte te drukken. Trouwens, het welbekende plaatje van de tong met de
smaakzones erop getekend, klopt niet. Overal op je tong kan je alle vijf de smaken proeven.
Al zijn sommige zones gevoeliger dan andere.

Achtergrondinfo: De vijfde smaak
Waar we vroeger nog leerden dat onze tong vier smaken kon onderscheiden: zoet, zuur,
zout en bitter; komt nu een vijfde smaakmaker op de proppen. En dan nog een met een
exotische naam: umami, de mysterieuze ‘vijfde smaak’.
Umami is Japans voor ‘mmm... lekker’. Vaak wordt het vertaald als ‘hartig’ of ‘vlezig’, maar
eigenlijk is er nog geen goede Nederlandse naam voor het stofje dat belegen kaas, verse
bouillon of gebakken vis zo lekker maakt. Of nee, die is er wel: mononatriumglutamaat.
Maar zeg nu zelf, wie hoort zichzelf al de woorden ‘mmm, wat smaakt dit sausje lekker
mononatriumglutamaat!’ in de mond nemen... Neen, dan houden we het liever op umami.
Het was de Japanse professor Kikunae Ikeda die umami in 1908 al voor het eerst beschreef.
Hij ontdekte ook dat de smaak veroorzaakt wordt door een zout van glutaminezuur, een van
de twintig aminozuren waaruit eiwitten worden opgebouwd. Wanneer glutaminezuur deel
uitmaakt van een eiwit, heeft het totaal geen smaak. Maar tijdens de afbraak van eiwitten,
wordt glutaminezuur omgezet in het smakelijke mononatriumglutamaat. En dat gebeurt
vaak in de keuken: bijvoorbeeld bij het bakken van vlees, wanneer kaas of tomaten rijpen of
tijdens de fermentatie van sojabonen tot sojasaus. Geen wonder dat de Italiaanse keuken
zo verrukkelijk is: umami is van nature aanwezig in rijpe tomaten en Parmezaanse kaas.
Maar de Japanners hadden al gauw door dat je het umami-gevoel niet alleen kunt opwekken door eiwitten af te breken, maar dat je het ook gewoon kan toevoegen aan je bereiding,
onder de vorm van mononatriumglutamaat. Het goedje wordt geproduceerd uit zeewier,
soja, suikerbiet of maïs en wordt vaak als additief gebruikt in de Aziatische keuken. Het heet
dan ve-tsin of E621.
Pas in 2000 slaagden Amerikaanse wetenschappers erin om te bewijzen dat umami effectief
als aparte smaak herkend wordt door onze smaakpapillen, naast de vier basissmaken. Meer
nog, de umami-gevoelige receptoren op onze tong herkennen nog andere moleculen, die
onder andere veel voorkomen in vlees. Sommige van die stofjes worden zelfs al opgepikt
in piepkleine concentraties.
Ondertussen wordt E621 ook bij ons vaak als smaakversterker gebruikt: kijk maar eens op de
verpakking van bijvoorbeeld chips, instant soep, voorverpakte charcuterie of bouillonblokjes.
Ieders tong kent de smaak dus, maar de naam raakt maar moeilijk ingeburgerd. Voorlopig
houden we het op E621 of umami, tot iemand met een betere naam op de proppen komt.
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Proeven met je ogen

Doe-kaart

Niet alleen je mond en je tong, ook je ogen eten mee. Hoe voedsel eruit ziet, bepaalt of je er
zin in hebt, of niet. Wat dacht je van witte cola? Of blauwe mayonaise? Het klinkt walgelijk,
maar het kan even lekker smaken als zwarte cola en witte mayonaise. Test het zelf eens uit!
WAT GA JE ONDERZOEKEN?
Heeft kleur een smaak?
WAT HEB JE NODIG?
Drie kleine bekertjes met testvloeistoffen (die krijg je van je juf of meester)

AAN DE SLAG!
Nog niet beginnen met proeven!
Bekijk eerst de drie bekertjes. Welke kleur smaakt volgens jou het zoetst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Neem het bekertje met de ‘zoetste kleur’ en proef ervan. Welke smaak proef je?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ruik nu aan de overige twee bekertjes. Welke kleur smaakt volgens jou het zoetst?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Neem het bekertje van jouw keuze en proef ervan. Welke smaak proef je?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Er blijft nog één bekertje over. Welke smaak proef je?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wat is je besluit?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Proeven met je ogen
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Hoe zit dat?
Het rode drankje
Al toen je nog heel klein was, leerde je dat rood voedsel
(aardbeien, kersen, frambozen, …) zoet smaakt. Maar hier
proefde je gewoon water, gekleurd met rode voedingskleurstof. Voedingskleurstof heeft
geen smaak.
Het roze drankje
In het tweede bekertje zat ook een beetje rode voedingskleurstof. Bovendien had het een
aangename, zoete geur. Toch smaakte de vloeistof zout. De geur van het roze drankje komt
van toegevoegd ‘amandelaroma’. Dat heeft een geur, maar geen smaak (net zoals munt).
Er zat ook zout in het drankje. Zout kan je niet ruiken.
Het kleurloze drankje
Tegen alle verwachtingen in, smaakte alleen dit drankje zoet! Het is verdunde glucosestroop.
Glucosestroop is erg zoet, maar heeft geen geur.

Wist je dat?
Voedselproducenten smukken hun waren vaak op met aantrekkelijke kleurtjes. Kijk
maar eens op de verpakking van aardbeienijs, frambozenyoghurt, rode snoepjes, ….
Soms staat in de ingrediëntenlijst ‘geconcentreerd rode bietensap’. Dat zit er niet in
voor de smaak, maar voor de dieprode kleur.
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Proeven met je ogen
Leerkrachtenfiche

Voorbereidingen
Voor de les begint, maak je de testvloeistoffen klaar. Proef zelf even, zodat smaak en geur
niet te zwak maar zeker ook niet te sterk zijn. Maak de vloeistoffen als volgt:
Het rode drankje:
Voeg wat rode kleurstof toe aan een liter water, tot het water een helderrode kleur krijgt.
Het roze drankje:
Voeg wat rode kleurstof toe aan een liter water, tot het water een zachtroze kleur krijgt.
Het verschil met het rode drankje moet duidelijk zijn.
Voeg nu enkele theelepels zout toe, tot je de zoute smaak duidelijk kan proeven.
Voeg tenslotte twaalf druppels amandelaroma toe. Als je de zoete amandelgeur niet
duidelijk ruikt, doe er dan nog wat druppels bij.
Amandelaroma kan je vinden in de supermarkt, bij de bakbenodigdheden. Het wordt
gebruikt in o.a. frangipanetaart en marsepein.
Het kleurloze drankje:
Voeg wat glucosestroop toe aan een liter water, tot het water lichtjes zoet smaakt.
Glucosestroop vind je in de supermarkt, bij de bakbenodigdheden. Het wordt gebruikt als
zoetmiddel in o.a. cakes, marshmallows, …
Gebruik kleine drinkbekertjes (bijvoorbeeld plastic jeneverglaasjes), zodat elke leerling van
de drie vloeistoffen kan proeven.
Didactische tips
Bespreek, voordat je met de les begint, met de leerlingen de kleur van
voedsel. Welke kleuren vinden ze ‘lekker’ en welke kleuren helemaal niet?
Bestaan er kleuren die de leerlingen associëren met een bepaalde smaak?
Welke kleur hebben zoete voedingsmiddelen? Welke kleur heeft bitter?Tijdens
het gesprek, zullen de leerlingen er al snel achter komen dat smaak geen kleur
heeft. Want zoetigheid (denk aan gummibeertjes) kan verschillende kleuren
hebben.
Toch zullen de leerlingen misschien toegeven dat ze zich laten leiden door het uiterlijk van
voedsel, eerder dan door de smaak. Wanneer ze niet zelf tot dit besluit komen, kan je hen
eens laten proeven van een voedingsmiddel met een vreemde kleur. Kook bijvoorbeeld wat
spaghetti of bloemkool in kookwater met wat blauwe voedingskleurstof erin. Of laat hen
eens proeven van blauwe mayonaise.
Vraag, vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, wie allergisch is aan bepaalde voedingsmiddelen. Hou ook rekening met leerlingen die een bepaald dieet volgen.
Zorg dat de leerlingen goed nadenken over de vragen, vooraleer ze tot proeven overgaan.
Laat de meerderheid beslissen welke vloeistof eerst geproefd wordt. Op die manier vermijd
je dat het besluit van het experiment te vroeg bekend raakt. Wanneer de meerderheid
beslist heeft, komen de leerlingen bij de leerkracht hun testvloeistof ophalen.
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Proeven met je ogen
Leerkrachtenfiche

Bespreek, nadat de leerlingen geproefd hebben, de verschillende kleuren. Waarom
verwachtten de leerlingen dat het rode drankje het zoetst smaakt? Waarom dachten ze dat
het kleurloze drankje geen smaak had? Vertel de leerlingen dat het heel normaal is dat ze
‘eten met hun ogen’. Vaak vertelt de kleur van voedsel iets over de smaak ervan. Een rood
stukje vlees straalt versheid uit, en is te verkiezen boven een doffe, bruinige kleur. Onrijp
en zuur fruit kan je vaak herkennen aan de groene kleur. Rode vruchten zijn eerder rijp en
heerlijk zoet.
Achtergrondinfo: Kan je alles leren eten?
Je kan de gekste dingen op je bord krijgen. Dicht bij huis, in Schotland, wordt schapenmaag
gevuld met orgaanvlees en havermout geserveerd. Verder weg kan je gefermenteerde haai
bestellen in IJsland en krabbenhersenen in Japan. Intrinsiek walgen we ervan, maar toch
vormt die wereldwijde verscheidenheid aan lekkernijen het onomstotelijke bewijs dat ons
smaakvermogen kneedbaar is.
Overal ter wereld hebben baby’s een aangeboren voorkeur voor zoet en een afkeer van
bitter. Evolutionair gezien is dat logisch: de meeste bittere substanties hebben in het beste
geval zeer weinig voedingswaarde en zijn in het slechtste geval dodelijk toxisch. Ons
lichaam doet er dan ook goed aan om kordaat te reageren als een bittertje op de tong
terechtkomt: verdunnen met speeksel en uitspuwen!
Toch zijn heel wat mensen tuk op bitter, denk maar aan bier, koffie, thee, sigaretten, …
Dat zijn dingen die je moet leren eten, drinken of roken. De eerste keer, vind je er niks aan.
Ook zo voor pikant (denk chilipepers) en zuur (een hapje citroen). Je zou gaan denken dat
we met z’n allen smaakmasochisten zijn, want hoe kan je anders die aangeleerde smaken
verklaren?
Wetenschappers zijn het erover eens dat je zowat alles kan leren eten. Bij sommige
voedingsmiddelen heeft het verslavend effect zeker een invloed. De roes van alcohol, de
kick van koffie en de verdoving van nicotine helpen ons een bittere smaak lekker te vinden.
Maar er is meer aan de hand. Vooral in het geval van bier, spelen de aanwezige koolhydraten
of suikers een belangrijke rol. Koolhydraten worden door de meeste dieren actief
opgezocht om hen van energie te voorzien. Dieren zijn dan ook zo geprogrammeerd dat ze
smaakassociaties maken voor alle voedingsmiddelen die koolhydraten bevatten. Zo krijgen
ze een voorkeur voor energierijk voedsel.
Amerikaanse onderzoekers namen de proef op de som en gaven een groep ratten twee
speciale smaakjes te eten. Één smaak werd gecombineerd met koolhydraten en al snel
gaven de ratten de voorkeur aan dat smaakje. Zelfs wanneer de koolhydraten rechtstreeks
in hun darmen geïnjecteerd werden.
Nadien probeerden de wetenschappers hetzelfde bij mensen, en met succes. In een mum
van tijd leerden ze een testgroep aan om een bepaalde smaak van ijsthee te verkiezen, door
de thee steevast te serveren met een koolhydraatpil. Geen wonder dus dat onze eerste
slokjes koffie steevast gepaard gaan met een overvloed aan suiker. Het maskeert niet alleen
de alarmerende bittere smaak, maar leert je ook bitter te aanvaarden.
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Proeven met je gevoel

Doe-kaart

Verschillende soorten voedsel voelen heel anders aan. Eten kan glad, ruw, knapperig,
romig, glibberig… zijn. Wetenschappers noemen dat de ‘textuur’ van eten.
WAT GA JE ONDERZOEKEN?
Welke textuur heeft voedsel?
WAT HEB JE NODIG?
Vier soorten voedsel om te testen (die krijg je van je juf of meester)
AAN DE SLAG!
Neem het eerste stukje voedsel in je handen. Wat voel je? Hoe kan je dat gevoel omschrijven?
Neem het voedsel nu in je mond. Slik het niet meteen door, maar voel eraan met je tong en
je lippen. Hoe is de textuur in de mond? Verandert er iets? Noteer nauwkeurig wat je voelt
in onderstaande tabel.

SOORT VOEDSEL

GEVOEL IN DE HAND
(schrap wat niet past)

GEVOEL IN DE MOND

Chocolade

Hard/zacht
Glad/ruw

Hard/zacht
Glad/ruw
Knapperig/romig

Zandkoekje

Hard/zacht
Glad/ruw

Hard/zacht
Glad/ruw
Knapperig/romig

Stukje vers brood

Hard/zacht
Glad/ruw

Hard/zacht
Droog/mals
Luchtig/stevig

Stukje oud brood

Hard/zacht
Glad/ruw

Hard/zacht
Droog/mals
Luchtig/stevig
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Hoe zit dat?
Ook de textuur bepaalt of je iets lekker vindt. Je kan er zelfs uit afleiden of je eten vers is of niet.
Chocolade is hard, maar smelt in je mond tot een romig tussendoortje. Verse zandkoekjes zijn
hard, oude koekjes worden zacht. Vers brood is mals en zacht, oud brood is droog en hard.
Verse sla is knapperig, oude sla is eerder verlept. Ken jij nog voorbeelden?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wist je dat?
Voedsel fopt je mond soms. Rode pepers geven je een warm gevoel en munt geeft
je een koud gevoel. Maar schijn bedriegt: de temperatuur in je mond verandert niet!
De temperatuur van je eten is ook belangrijk. Chocolade is aangenaam zacht bij
lichaamstemperatuur. Maar recht uit de koelkast, voelt chocolade minder lekker aan.
En warme cola smaakt veel zoeter dan ijskoude cola.
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Proeven met je gevoel

Leerkrachtenfiche

Voorbereidingen
Voor de les begint, maak je het testvoedsel klaar. Zorg dat iedere leerling een klein stukje
chocolade, een zandkoekje, een stukje vers brood en een stukje oud, droog brood kan
proeven. Voor deze proef zijn geen lepeltjes of bekertjes nodig. Iedere leerling proeft zijn
eigen stukjes testvoedsel.
Didactische tips
Leg bij het begin van de les het woord ‘textuur’ uit. Textuur is het gevoel dat voedsel geeft
in je mond. Zo kan voedsel zacht, stevig, vochtig, droog, dicht, luchtig, knapperig, kruimelig,
krokant, vettig, smeuïg, romig, viskeus, glibberig, enz. aanvoelen. Ook de textuur bepaalt
of je iets lekker vindt.

Vraag, vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, wie allergisch is aan bepaalde
voedingsmiddelen. Allergische kinderen kunnen best niet deelnemen aan deze proef. Ook
kinderen die een bepaald dieet volgen (bijvoorbeeld omdat ze aan diabetes leiden), proeven
beter niet mee. Ze kunnen wel met de hand voelen aan de verschillende voedingsmiddelen.
Bespreek, nadat de leerlingen gevoeld en geproefd hebben, de verschillende texturen.
Van welke textuur houden ze (krokant, knapperig, romig…)? Kunnen ze zich texturen
voorstellen die ze liever niet in hun mond proeven (slijmerig, glibberig, …)? Kennen ze
voedingsmiddelen die veranderen van textuur wanneer je ze bereid? Denk maar aan
gebakken vis, geroosterd brood, gekookte wortelen, …
Achtergrondinfo: Wat doet temperatuur met de smaak van voedsel?
Hoe komt het dat sommige dingen warm gegeten of gedronken moeten worden, en andere
koud?
Wat wij ‘smaak’ noemen, is eigenlijk de optelling van een reeks ervaringen: textuur (zeg
maar tonggevoel), irritatie (pepers), aroma (het deel dat verdwijnt als we verkouden zijn)
en de eigenlijke smaak. De smaakpapillen op onze tong nemen alleen dat laatste element
waar. Onze smaakpapillen herkennen zuur, zoet, zout, bitter en umami.
Het maakt voor je tong niet uit op welke temperatuur ze je eten proeft: ze herkent de vijf
basissmaken altijd even goed. Dat is niet zo voor de textuur. Chocolade is aangenaam
zacht bij lichaamstemperatuur en voelt recht vanuit de koelkast veel minder lekker aan. Een
koude vleessaus voelt vies blubberig, heel anders dan warme saus. Onze tong is ontzettend
goed in het voelen van verschillen in textuur, en de temperatuur beïnvloedt die duidelijk.
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Temperatuur is ook belangrijk voor de aroma’s, de subtiele geuren die je
waarneemt met je neus en dan bij de indrukken van je tong bijtelt tot de
totaalsmaak. Hoe warmer, hoe meer vluchtige aroma’s vrijkomen, en hoe
sterker de smaakindruk. Warme cola ‘smaakt’ veel zoeter dan koude. Bij
sterk smakend eten drink je rode wijn (die van zichzelf al wat meer aroma
heeft) bij kamertemperatuur, zodat er voldoende aroma’s vrijkomen om in
evenwicht te zijn met de aroma’s van het eten. Minder krachtig smakend
eten, zoals vis, zou overschreeuwd worden door warme wijn, dus drinken
we er koude wijn bij, liefst nog van een soort die van zichzelf ook al niet
zoveel aroma’s vrijstelt. In de meeste gevallen is dat witte.
Maar als je die witte wijn zonder voedsel neemt, en op kamertemperatuur, is hij ook best te
pruimen. Al zullen veel mensen moeite hebben om dat toe te geven, omdat het niet past bij
hun aangeleerde verwachtingspatroon. Want de temperatuur waarbij je iets eet of drinkt, is
- voor een deel – aangeleerd. We kiezen die temperatuur inderdaad zo dat de textuur lekker
voelt en er een aangename hoeveelheid aroma vrijkomt, maar in sommige gevallen zijn
er verschillende aangename temperaturen, en hebben onze voorouders er eentje gekozen.
De Engelsen drinken hun bier warmer dan wij, de Amerikanen kouder. En steeds minder
mensen huiveren als ze hun abdijbier op pilstemperatuur geschonken krijgen. Dat is enkel
voor het gemak van de cafébazen, maar hun klanten zijn het intussen gewend. Koude koffie
hebben we akelig leren vinden, maar ijskoude koffie is dan weer een lekkernij. Soep moet
altijd heet zijn, maar gazpacho koud. Echt waar? Amerikanen plenzen ijs in hun whisky, en
de meeste andere mensen ook, maar de Schotten – en dus ook de ‘echte whiskydrinkers’vinden dat dan weer doodzonde.
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De gedachte aan eten, doet je het water in de mond lopen. En de geur van lekker eten
nog meer! Denk maar aan de geur van gebakken frietjes, van verse aardbeien of van
versgebakken brood. Hoe zou eten smaken zonder je neus?
WAT GA JE ONDERZOEKEN?
Heb je je neus nodig om te proeven?

WAT HEB JE NODIG?
Vijf lepeltjes met testvoedsel (die krijg je van je juf of meester)
Een blinddoek
Een klasgenootje

AAN DE SLAG!
Je werkt in duo’s: een van de twee is proefkonijn, de andere is proefleider. Het proefkonijn
wordt geblinddoekt.
1. De proefleider neemt een lepeltje met een beetje van het eerste testvoedsel.
2. Het proefkonijn opent de mond en houdt met zijn vingers de neus dicht.
3. De proefleider laat het proefkonijn proeven van het testvoedsel.
Doe hetzelfde voor de 4 andere testlepels. Wat proef je? De proefleider noteert wat het
proefkonijn proeft.
Testvoedsel 1 ………………………………………………………………………………………………………………………
Testvoedsel 2 ………………………………………………………………………………………………………………………
Testvoedsel 3 ………………………………………………………………………………………………………………………
Testvoedsel 4 ………………………………………………………………………………………………………………………
Testvoedsel 5 ………………………………………………………………………………………………………………………
Opgelet: 10 seconden nadat het proefkonijn testvoedsel 5 in de mond neemt, mag de neus
losgelaten worden. Wat proeft het proefkonijn nu?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hoe zit dat?
De vijf smaken die je met je tong proeft, kende je al uit het eerste experiment. Kan je ze nog
opnoemen?
Maar ook geuren of aroma’s bepalen of eten je smaakt. Suiker is een echte tong-smaak: die
proef je niet met je neus. Je kunt nooit het verschil ruiken tussen water en suikerwater (dat
merkte je al in het vorige experiment).
Het vijfde testvoedsel was een chocolaatje met munt. Zonder neus, smaakt het gewoon naar
chocolade (die herken je aan de zoete smaak en het ‘smelt in je mond’-gevoel). Maar mét
neus, ‘proef’ je duidelijk munt. Beter gezegd: je ruikt munt! Want de aroma’s van voedsel
in je mond, komen ook in je neus terecht. Mond-, keel- en neusholte staan met elkaar in
verbinding.

Wist je dat?
Om de 15 minuten wisselt je neus van ‘hoofdneusgat’. Bij het ademen, gaat de meeste
lucht daar naar binnen. Test het zelf maar eens uit!
De geur van voedsel is erg complex. Om aardbeiengeur in het labo na te maken,
zijn wel 20 verschillende geurstoffen nodig! O.a. de geur van vers gemaaid gras,
verbrande suiker, room en fruit, maken deel uit van industriële aardbeiengeur.
Je reukzin is 10 000 keer gevoeliger dan je smaakzin.
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Voorbereidingen
Voor de les begint, maak je het testvoedsel klaar:
Testvoedsel 1: een klein beetje (witte) suiker, eventueel een kwart van een klontje suiker
Testvoedsel 2: een blokje appel
Testvoedsel 3: een blokje wortel
Testvoedsel 4: een rozijn
Testvoedsel 5: een stukje After Eight chocolade
Leg voldoende (plastic) lepeltjes klaar, zodat de leerlingen bij elke nieuwe proefsessie, een
nieuw exemplaar kunnen gebruiken.
Didactische tips
Bespreek bij het begin van de les de geur van voedsel. Welke geuren kennen de leerlingen?
Wat ruiken ze als mama of papa het eten klaarmaakt? Kunnen ze uit de geur afleiden wat er
die dag gegeten wordt?
Vraag, vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, wie allergisch is aan bepaalde
voedingsmiddelen. Allergische kinderen kunnen best de taak van proefleider opnemen.
Ook kinderen die een bepaald dieet volgen (bijvoorbeeld omdat ze aan diabetes leiden),
zijn proefleider in deze proef.
Wijs de leerlingen op het belang van hygiëne. Voor elke test, nemen ze een nieuw lepeltje.
Ze nemen de lepeltjes enkel aan de steel vast, zodat alleen de schone kant in aanraking
komt met het voedsel en de mond van het proefkonijn. Voorzie poetsmateriaal en spreek
vooraf af dat de vervuiler schoonmaakt.
Bespreek, nadat de leerlingen geproefd hebben, de rol van de neus bij het proeven. Welke
smaken konden ze zonder neus detecteren? Welk voedsel herkenden ze niet? Wanneer heb
je je neus nodig?
Vraag eens aan de leerlingen hoe hun smaak verandert wanneer ze verkouden zijn, of als ze
de griep hebben. Wanneer je neus dicht zit, kan je de aroma’s van voedsel niet waarnemen.
Alleen de smaak (zoet, zuur, zout, bitter, umami) blijft over. En dan is je eten helemaal niet
zo lekker meer! En bij de griep, kunnen de geurcellen in je neus tijdelijk beschadigd worden
door het virus. Soms kan je dan dagen- of wekenlang niet goed ruiken en proeven!
Je neus vertelt je niet alleen of eten lekker is of niet, maar kan je ook informatie verschaffen over de veiligheid van voedsel. Rottend voedsel bijvoorbeeld, roept bij iedereen
afkeer op. De meeste geuren leer je waarderen, maar de geur van ‘rot’ vindt iedereen vies.
Zo voorkomt je neus een voedselvergiftiging. Ook ‘brandgeur’ vindt niemand leuk. Wie
brand ruikt, zoekt instinctief veiliger oorden op.
Achtergrondinfo: Wat is er mis met mijn andere neusgat?
Het heeft zin om twee ogen en twee oren te hebben: op die manier krijg je een beeld
met diepte, en kun je de richting van een geluid bepalen. Maar wat is de zin van twee
neusgaten? Je kunt er de richting van een geur niet mee bepalen, en uiteindelijk geven ze
samen uit op één luchtpijp.
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Wat meer is: je gebruikt er slechts één tegelijk. Om de paar uur wissel je af, en ga je door je
andere neusgat ademen. Yoga-beoefenaars bespelen dat fenomeen door bewust door het
ene neusgat in te ademen en door het andere uit te ademen. Dat helpt je om evenwicht en
kalmte te vinden. Of dat komt doordat je op een tantrische manier de Ida en de Pingala in
evenwicht houdt, laten we voor hun rekening.
Dat je neusgaten afwisselen, is
pas in 1895 door de Duitse arts
Richard Kayser beschreven.
Intussen weten we ook hoe
ze dat doen. Het weefsel in
je neus is ‘erectiel’: het bevat
een sponsachtig web van
adertjes dat kan opzwellen en
ontzwellen, op bevel van je
zenuwsysteem. De twee helften
van je neus zijn om beurten
licht gezwollen, waardoor de
lucht hoofdzakelijk door het
andere neusgat passeert. De
afwisseling wordt gestuurd
door je hersenstam, wat
betekent dat het een oeroud systeem is dat onze verre voorouders al hadden, en dat we
het waarschijnlijk delen met alle zoogdieren. Dat je hersenen erbij betrokken zijn, betekent
dat het geen volautomatisch systeem is. Je hersenen houden rekening met een paar
externe factoren: als je op je zij in bed ligt, zal je bijvoorbeeld naar je bovenste neusgat
overschakelen. Bij een ontsteking in je neus wissel je vaker van neusgat.
Over het waarom kun je theorieën opzetten, maar die bewijzen is moeilijk. Zo zouden de
twee neusgaten helpen om beter te ruiken. Bovenin elk neusgat heb je een stuk weefsel
van ongeveer een euro groot, waar je geurzenuwen hun signalen oppikken. Per vierkante
millimeter heb je zo’n veertigduizend zenuwuiteinden. Om die te bereiken, moeten de
geurstoffen oplossen in het vocht op je reukweefsel. Sommige geurstoffen lossen zo snel
op dat ze al aan het begin van je reukslijmvlies allemaal opgelost zijn, en dus slechts een
kleine oppervlakte stimuleren. De snelle, turbulente lucht in je ‘open’ neusgat verdeelt ze
over een grotere oppervlakte, zodat ze meer zenuwen kunnen bereiken. De traag oplossende
geurstoffen hebben wat tijd nodig om op te lossen; in het open neusgat zouden ze te snel
weggespoeld worden. Doordat je ene neusgat een snelle luchtstroom heeft, en je andere
een trage, kun je beide soorten stoffen goed ruiken.
Anderen zeggen dan weer dat het slijmvlies in de ‘rustende’ kant van je neus een
reservevoorraadje vocht kan aanleggen om straks de langsstromende lucht te bevochtigen.
Volgens weer anderen is het periodiek opzwellen en ontzwellen van de bloedvaatjes een
soort pompmechanisme om vocht vanuit je bloedplasma in je neus te brengen, als aanvulling
op het vocht dat de slijmcellen zelf produceren. Je neus kan wel wat vocht gebruiken: per
dag produceert hij ongeveer een liter snot. Dat dient vooral om allerlei ongerechtigheden,
van stof en schimmels tot bacteriën en stuifmeel, te vangen en af te voeren, voor ze in
je tere longen terecht komen. Miljoenen onzichtbaar kleine trilhaartjes borstelen dat snot
omhoog je neus in, en zo naar je keel, waar je het doorslikt. In de zuurpoel van je maag
wordt het hele zootje dan vernietigd.
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Je zou het niet meteen denken, maar zelfs je oren proeven mee! Als je iemand smakelijk
hoort likken aan een ijsje, krijg je meteen zelf zin in een ijsje. En geef toe, zelfs het muziekje
van de ijskar doet je watertanden! Omgekeerd werkt ook: iemand die walgt van spruitjes,
kan zijn tafelgenoten de zin in eten ontnemen.
WAT GA JE ONDERZOEKEN?
Hoe klinkt eten?
WAT HEB JE NODIG?
Vijf soorten testvoedsel (die krijg je van je juf of meester)
Een blinddoek
Drie klasgenootjes
AAN DE SLAG!
Je werkt in groepjes van vijf. Vier van de vijf klasgenootjes worden geblinddoekt. Zij zijn de
luisteraars. De proever gaat bij de juf of meester een stukje testvoedsel halen. Hij proeft van
het testvoedsel. De vier luisteraars raden wat de proever aan het eten is. De proever noteert
wat de luisteraars horen en welk testvoedsel de proever volgens hen aan het eten is.
Bij het volgende testvoedsel worden de rollen omgekeerd: één van de luisteraars wordt
proever. Zo komt iedereen aan de beurt.
De proever vult volgende tabel in:
TESTVOEDSEL

WAT HOREN
DE LUISTERAARS?

WAT BEN JE VOLGENS DE
LUISTERAARS AAN HET ETEN?
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Hoe zit dat?
Je kan erg veel voedingsmiddelen herkennen, gewoon door te luisteren naar iemand die
ze opeet. Rauwe groenten, zoals wortels en bloemkool, klinken droog en krakend wanneer
je er een hap van neemt. Hard fruit, zoals een appel of een niet al te rijpe nectarine, kraken
ook maar zijn sappiger. Het eten van kauwgum klinkt iedereen bekend in de oren. En luister
eens extra goed naar het verschil tussen chips en popcorn, de volgende keer dat je naar de
bioscoop gaat.

Wist je dat?
Ook drankjes kunnen een specifiek geluid hebben. Denk maar aan het zachtjes
sissende geluid van priklimonade of aan het tinkelen van ijsblokjes in een glas
frisdrank.
Bekende chef-koks experimenteren met geluid. Ze zetten hun gasten een koptelefoon
op bij het eten van bepaalde gerechten. Zo kan je bijvoorbeeld het ruisen van de zee
horen, terwijl je een gerecht met zeevruchten proeft.
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Voorbereidingen
Voor de les begint, maak je het testvoedsel klaar:
Testvoedsel 1: een (volledige) appel, gewassen
Testvoedsel 2: een kommetje chips
Testvoedsel 3: een kauwgum of bubblegum
Testvoedsel 4: een (volledige) wortel, geschild
Testvoedsel 5: een kommetje popcorn
Didactische tips
Bespreek vooraf welke geluiden de leerlingen associëren met voedsel. Bijvoorbeeld bij de
bereiding: het sudderen of schroeien van vlees, het pruttelen van spaghettisaus, het mixen
van soep… Bij het eten: smakken, bijten, slurpen, het geluid van bestek op je bord … Of de
geluiden in je mond: kraken, kauwen, slikken, …
Vraag, vooraleer de leerlingen aan de slag gaan, wie allergisch is aan bepaalde voedingsmiddelen.
Allergische kinderen spelen alleen de rol van luisteraar in dit experiment. Ook kinderen die een
bepaald dieet volgen (bijvoorbeeld omdat ze aan diabetes leiden), zijn best geen proever.
Bespreek, nadat de leerlingen alle voedingsmiddelen beluisterd hebben, de rol van de oren bij
het proeven. Welke geluiden gaven de doorslag? Welke voedingsmiddelen zijn makkelijk te
herkennen? Laten ze zich leiden door geluid wanneer ze beslissen iets wel of niet te proeven?
Achtergrondinfo: De wetenschap achter smaak en geluid
Jarenlang was het gehoor het enige zintuig waar koks geen rekening mee hielden, maar
daar komt nu stilaan verandering in. Heston Blumenthal, een van de bekendste Britse
driesterrenchefs, experimenteert in zijn restaurant ‘The Fat Duck’ met smaakbelevingen
voor alle zintuigen. Zo biedt hij bijvoorbeeld het gerecht ‘Sound of the Sea’ aan. Het ziet
eruit als een strand (inclusief zand) met schuimende golven. Naast je bord, krijg je er ook
een grote schelp met daarin een iPod die zeegeluiden laat horen. Al deze extraatjes zouden
de smaak van de zeevruchten op het bord ten goede komen.
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Met het voorbeeld van Heston Blumenthal in gedachten, wagen steeds meer wetenschappers
zich aan onderzoek over de combinatie smaak en geluid. Vooral het geluid van luidruchtige
voedingswaren (chips, koekjes, appels, wortels) en van frisdranken met prik is belangrijk
voor de smaakbeleving. Het geluid van iemand die een appel eet, geeft een luisteraar
meteen een indicatie van de versheid van de appel. En ook wanneer je zelf een zakje chips
eet, gebruik je je oren om de versheid in te schatten. Wetenschappers lieten proefpersonen
chips eten en tegelijk door een hoofdtelefoon naar luide, krakende chipsgeluiden luisteren.
Nadien kregen ze dezelfde chips te eten, maar werd het geluid van hun eigen geknabbel
gedoofd. De laatste chips werden door de proefpersonen als minder vers ervaren. En zelfs
de verpakking heeft effect: chips uit een knisperende chipszak vinden we knapperiger dan
chips uit een tube.
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Eindtermen
Hieronder vind je een lijst met eindtermen die het educatief pakket ‘Proeven met al je
zintuigen’ kan helpen realiseren.

Wetenschap en techniek - Natuur
Algemene vaardigheden
1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen
op een systematische wijze noteren;
Levende en niet-levende natuur
1.3 kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening
aanbrengen en verantwoorden;
1.8 kunnen de functie van belangrijke organen die betrokken zijn bij ademhaling, spijsvertering en bloedsomloop in het menselijk lichaam verwoorden op een eenvoudige
wijze;
1.9 kunnen de functie van de zintuigen, het skelet en de spieren op een eenvoudige wijze
verwoorden.
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Fietsen op een kabel op vijf meter hoogte? Zelf een vliegtuig
veilig aan de grond zetten? Een dutje doen op een spijkerbed?
Wandelen op de maan? Je beleeft het allemaal in Technopolis®,
het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.
Aankomen moét
Hier voel je, probeer je en ervaar je alles helemaal
zélf. Want wat je zélf doet, begrijp je beter!
Zo leer je op een toffe, spannende manier iets
bij over wetenschap en technologie. Je zal
al snel merken dat wetenschap allesbehalve
saai is. En dat wordt het ook nooit, want het
aanbod van Technopolis® verandert voortdurend,
waardoor je bezoek telkens anders verloopt.

Wetenschappe-leuk
Technopolis® is niet alleen leerrijk, het is ook
leuk en spannend. Je wordt er verrast met
toffe shows en demo’s, waarin de edutainers
van Technopolis® je de wondere wereld van de
wetenschap doen ontdekken. Laat ze bijvoorbeeld
je haren rechtop zetten. Neen, niet met gel of
haarlak, maar met … statische elektriciteit!

Nieuwsgierig?
Dat zijn we allemaal!
Technopolis® is er voor jonge ontdekkers
én oudere onderzoekers. Iedereen maakt er
kennis met de technologie en wetenschap die
achter dagdagelijkse zaken schuilgaan.

Leren is nooit saai
Basis- en secundaire scholen ruilen hun
schoolbanken in voor een educatieve dag vol
wetenschap én plezier in Technopolis®. Leerlingen
gebruiken hun zoekboekje als houvast, of volgen
tijdens de e-rally een interactieve themaroute.
Ze worden – figuurlijk – van hun sokken
geblazen in het Lab met chemische proefjes
en in het Atelier vol technologische snufjes.
En natuurlijk is er ook een tot de verbeelding
sprekende wetenschapsshow. Achteraf zetten
leerkrachten de pret gewoon verder met het
gratis educatief lesmateriaal van Technopolis®,
te downloaden via www.technopolis.be.
Of je haalt met de spectaculaire scholenshow
een lading wetenschappelijke fun en
technische kennis gewoon naar jouw klas!

Technologielaan
B-2800 Mechelen
+32 15 34 20 00
info@technopolis.be
www.technopolis.be

Volg ons overal!

