
Ouderen kunnen smakelijker eten Centrale keuken Savant zorgt door gebruik van 

bepaalde ingrediënten en kruiden dat ouderen met meer smaak eten. 
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HELMOND – Stoofvlees op z’n Limburgs volgens een recept uit de jaren vijftig, maar dan aangepast aan ouderen. 

Het is een van de gerechten die ik mag proberen in de centrale keuken van Savant Zorg in Helmond. Het moet 
gezegd, het malse vlees heeft een volle, zoete smaak. De curry die ik hiervoor proefde was lekker pittig, zonder dat 
de tranen in je ogen springen. Ouderen proeven minder goed wat ze eten, waardoor ze al snel roepen dat het ‘niet 
smaakt’. De koks van Savant gaan daar iets aan doen: ‘smaaksturing’ is het toverwoord. Door het gebruik van 
bepaalde kruiden en ingrediënten kunnen ouderen meer van hun eten genieten. 
 
„De prikkeling op de tong neemt af bij ouderen. De smaakpapillen zijn minder gevoelig en het reukvermogen loopt 
terug. Vooral dat laatste bepaalt voor tachtig procent de smaak”, zegt Kathy Bolte, hoofd van de centrale keuken. 
 
„Bij je geboorte is de reuk bijna perfect. Dat neemt daarna al iets af. Vanaf je zestigste jaar gaat dat reukvermogen 
van zestig naar twintig procent”, legt ze uit. 
 
Bolte zit al een aantal jaren in een chefs-panel bij voedselproducent Unilever. Dat bedrijf nodigde haar uit om een 
kijkje te gaan nemen bij een gastronomisch centrum in Leuven dat zich bezighoudt met smaaksturing. Bolte raakte 
enthousiast en ging daar een opleiding volgen. Savant doet nu mee aan een landelijke proef. 
 
Elke maand wordt in de keuken een gerecht aangepast aan de smaakbeleving van senioren. Dat is meer dan er 
maar wat kruiden bij doen, weet Mariette Vorwerk, hoofd voeding & facilitair. „Het is een proces van uitproberen. Ge-
lukkig hebben we een eigen keuken, waardoor we flexibel zijn. En we schrijven alles op: ieder recept ligt vast. Dat 
was al een hele overwinning. Koks zijn gewend om op hun routine te koken.” Bolte: „Maar ze staan volledig achter dit 
nieuwe concept. Ik hou ze steeds voor ogen: doe alsof je voor je eigen ouders aan het koken bent.” 
 
Dertig procent meer smaak geven aan aloude gerechten, dat is het doel van smaaksturing. „Met recepten uit de 
kookboeken van de jaren veertig en vijftig is niets mis”, vindt Bolte. „Voor onze doelgroep is het eten uit hun jeugd, 
daar krijgen ze bepaalde herinneringen bij”, aldus Vorwerk. „Dat helpt ook mee bij het smaakgevoel.” Maar met wat 
extra aanpassingen kan een gerecht nog meer smaak worden gegeven. Neem de ouderwetse tutti frutti. Bolte: „Het 
fruit koken we nu in jus d’orange in plaats van water. En we doen er een vanillestokje bij. En een kaneelstokje.” 
 
Bij een open dag mochten bezoekers twee soorten pompoensoep proeven: de een gemaakt volgens gebruikelijk 
recept, de ander met spaanse pepers. Mensen van zestig jaar en ouder hadden een voorkeur voor de laatste, de 
‘smaakgestuurde soep’. Verschillende instellingen in Nederland doen mee met dit project. Koks wisselen recepten 
uit. Bolte maakte zelf als examenproduct het Limburgse stoofvlees: „In plaats van wit brood zit er ontbijtkoek in. De 
suiker heb ik vervangen door stroop, witte azijn door een zoete variant.” 
 
Om de vingers bij af te likken.  
 

 ‘Smaaksturing’ is een manier om aan gerechten een vollere smaak te geven, speciaal voor ouderen. 
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 Koks van de centrale keuken van Savant Zorg bij vier gerechten die zijn aangepast aan de smaakbeleving van 
ouderen. foto Ton van de Meulenhof  
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