
 

 
 

De smaak van Europa 

Hoe geografische en culturele verschillen 
smaakvoorkeuren beïnvloeden 
 

München, 16 mei 2022 - Van Franse croissants tot Italiaanse gelato, van Britse fish & chips tot Belgische 

wafels en van Nederlandse appeltaart tot Duitse pretzels: elk land heeft zo zijn eigen voedseltradities en -

voorkeuren. Maar zijn er ook voorkeuren als het gaat om de smaken zelf?  

 

Air up analyseerde de populariteit van smaken en bracht de bestverkochte pods in kaart. Interessant is dat 

grote steden van Frankrijk en Italië, de voorkeur geven aan de subtiele tonen van perzik. In Groot-Brittannië 

genieten de meeste mensen van zoete lekkernijen zoals framboos en citroen. Uit de vergelijking blijkt 

bovendien dat de citrusachtige ondertonen van sinaasappel en vanille populair zijn in Zwitserland en 

Nederland, terwijl kers de harten van de Duitsers en Belgen heeft gestolen. 

 

Smaken zijn onder te brengen in vijf categorieën: bitter, zoet, zuur, zout en umami. Onze perceptie en 

voorkeuren voor deze smaken worden beïnvloed door een reeks verrassende factoren - van culturele en 

milieu-invloeden tot onze reukreceptoren. Het is zelfs zo dat studies hebben aangetoond dat tot 80% van 

de smaak die we waarnemen afkomstig is van de geur, niet van smaak. Nu onthult air up - het unieke 

drinksysteem dat je hersenen laat denken dat je water met een smaakje drinkt (via je reukzin) - de 

nationale verschillen met een eerste smaakkaart in zijn soort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is retronasale geur?   

Om alle landen uit te dagen op het gebied van smaakvoorkeuren, lanceert air up zijn nieuwe 'Flavour 

Trial Box', die consumenten de kans biedt om 5 unieke en onverwachte geurpods uit te proberen.   

 



 

Studies hebben aangetoond dat tot 80% van de smaak die we waarnemen van geur komt, niet van 

smaak. Dit is dan ook de reden waarom de geur van voedsel zo gekoppeld is aan onze eetlust en 

waarom mensen hun neus dichthouden als ze iets onaangenaams eten of drinken. Wanneer we iets eten 

of drinken, stijgen er etensgeuren op naar onze neus, die onze zintuigen verder voeren dan de vijf 

basissmaken zoet, zuur, bitter, zout en umami.  

 

Dus hoe werkt air up?  

Voor diegenen die moeite hebben om hun aanbevolen dagelijkse hoeveelheid water te drinken, is air up 

een wereldprimeur: een innovatief drinksysteem dat gebruik maakt van retronasale geur om 100% puur 

water aan te bieden op een calorievrije en suikervrije manier.  

  

Air up gebruikt deze slimme wetenschap door lucht met een smaakje toe te voegen aan elke slok water 

uit de fles. Telkens wanneer je een slok water neemt, wordt er met één van de 25 verschillende geurpods 

van air up door middel van natuurlijke aroma’s smaak aan het 100% zuivere water toegevoegd. Deze 

smaken variëren van limoen en sinaasappel-passievrucht tot cola en ijskoffie, en nog vele andere 

smaken.  

  

BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over air up® 

 
air up is ‘s werelds eerste hervulbare drinkfles dat water alleen op smaak kan brengen door de toevoeging 
van geur. Dit door het psysiologische fenomeen van retronasale geur toe te passen, zonder suiker of 
andere artificiële ingrediënten. Sinds de lancering van hun allereerste fles in juli 2019 is air up gegroeid tot 
een bedrijf dat opereert in 9 landen en zal zeer binnenkort de kaap van 300 werknemers overschrijden. 
Nadat ze meer dan 60 miljoen hebben opgehaald in twee inversteringsrondes, verwacht air up tegen 
september 2022 een omzet te draaien van ruim 100 miljoen. Met meer dan 1 miljoen klanten heeft air up 
al mogelijks 130 miljoen aan plastic flessen bespaard, en potentieel meer dan 2 600 ton aan suiker. In 2022 
brengt air up het grootste deel van hun productie naar Europa én lanceren ze in de VSA. 

Voor meer informatie kunt u air-up.com bezoeken. Om andere persberichten en persdossieren te zien, kunt 
u het perscentrum bezoeken. 

 
Contact 
 
Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 

 

LEWIS 

Mailien Nguyen en Anouk Van Look 

+32 472 38 49 51 en +324 71 49 90 48 

airupbe@teamlewis.com   

 

air up GmbH 

Lena Strohmaier  

PR Manager 

lena.strohmaier@air-up.com  
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