
BLINDE SMAAKTEST 
PANNENKOEKEN  
Samenvatting van de onderzoeksresultaten 

Vergelijkende blinde producttest. Aantal deelnemers: N = 120 personen. 2 locaties: Antwerpen en Luik. 
Allen zijn productcategoriegebruikers – verantwoordelijk voor aankoop.  
Datum: 11 januari, 2018. CAWI – vragenlijst op tablet.

Onderzoeksopzet

ALDI pannenkoeken

Getest product ALDI pannenkoeken Diksmuidse pannenkoeken

Gemiddelde algemene appreciatiescore 
op een 10 puntenschaal

6,77
(/)

6,80
(/)

Hoe best de resultaten te interpreteren? Kijk naar de kleine, blauwe letters of tekens onder de score. Een backslash (/) 
wijst op het ontbreken van een statistisch significant verschil. Een (b) wijst op een statistisch significant verschil.
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Weergave appreciatie score:

Onderzoeksvraag: Welk rapportcijfer geeft u dit product waarbij 1 zeer slecht is en 10 zeer goed is ?
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VERSUS Diksmuidse pannenkoeken 

Weergave appreciatiescore:

Diksmuidse pannenkoeken

Onderzoeksvraag:
Welk rapportcijfer geeft u dit product waarbij 1 “zeer slecht” is en 10 “zeer goed” is? 

HOOFDPARAMETER: algemene appreciatie 

Conclusie:
De ALDI pannenkoeken scoren gelijk voor algemene appreciatie als Diksmuidse pannenkoeken.



Hedonistisch (5= max)

Diagnostisch (deviatie t.o.v. 0)

Conclusie:
De ALDI pannenkoeken behalen een gelijke score voor uitzicht, geur en smaak als Diksmuidse pannenkoeken.

Conclusie:
Diksmuidse pannenkoeken behalen een significant betere score voor kleur dan ALDI pannenkoeken.  
De andere parameters zijn gelijkwaardig.

Algemene conclusie:
• ALDI pannenkoeken behalen een gelijkwaardige algemene appreciatiescore als Diksmuidse pannenkoeken.

• Er is geen significant verschil tussen ALDI pannenkoeken en Diksmuidse pannenkoeken op het vlak van uitzicht, 
geur en smaak. Enkel op het vlak van kleur scoren ALDI pannenkoeken minder dan Diksmuidse pannenkoeken.
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uitzicht geur smaak

ALDI		(a) 3.59 3.32 3.4

Diksmuidse	(b) 3.73 3.28 3.34
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lts

§ Conclusie: 

⇛ ALDI Pannenkoeken behaalt een gelijke score 
voor uitzicht, geur en smaak als Diksmuidse
pannenkoeken. 

kleur zoetheid sterkte	
smaak

droogte	/	
vochtig

textuur	
(luchtig	-
stevig)

ALDI			(a) -0.25 0.21 0.31 -0.13 0.09

Diksmuidse		(b) 000 0.14 0.37 -0.06 -0.02 

-2.0 

-1.0 

0.0

1.0

2.0 ALDI			(a) Diksmuidse		(b)

§ Conclusie: 

Diksmuidse pannenkoeken behaalt een significant betere score voor kleur
dan ALDI. De andere parameters zijn gelijkwaardig. 

“te
weinig”

“juist
goed”

“te veel”

“zeer
goed”

“zeer
slecht”

(/) (/) (/)

(a) (/) (/) (/) (/)

Hedonistisch (5 = max) Diagnostisch (deviatie tov 0 )

Onderzoeksvraag:
Afzonderlijke peiling naar elk smaakcomponent op 
een 5-punten schaal.

ALDI			(a)
Diksmuidse		
(b)

kleur -0,25	(a) 0,12
zoetheid 0,21	(/) 0,14
sterkte	smaak 0,31	(/) 0,37
droogte	/	vochtig -0,13	(/) -0,06
textuur	(luchtig	- stevig) 0,09	(/) -0,02

Onderstaande waardes op te nemen in de tabel
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Diksmuidse pannenkoeken

Diksmuidse  
pannenkoeken

Diksmuidse  
pannenkoeken

Samenvatting van de afzonderlijke peilingen naar elke smaakcomponent.

SCORES PER PARAMETER
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