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Hoe wordt mijn baby een goede eter?
Smaakontwikkeling van baby’s

Smaakontwikkeling gaat over proeven en het leren kennen van smaken. 
Je baby maakt voor het eerst kennis met smaak als hij in de baarmoeder 
zit. Wanneer je baby geboren is proeft hij melk en vanaf 4 maanden ook 
babyhapjes. In dit E-book leer je hoe jij ervoor kunt zorgen dat je baby gezond 

eten lekker gaat vinden. 



Ik hou van eten, eten is voor mij 
plezier. Door ons smaakzintuig 
kunnen we genieten van eten, 
zonder smaak zou er niet veel aan 
zijn, dan zouden we alleen eten 
om te overleven. Gelukkig kunnen 
we ruiken en proeven, daardoor 
ervaren we dus genot van alles 
wat we eten en drinken.
 

Het belang van smaakontwikkeling

de eerste 1000 dagen

herhaling zorgt voor voorkeur

leren proeven start al in de baarmoeder

1 J.A. Woo Baidal, L.M. Locks, L.M. Locks (2016) Risk Factors for Childhood Obesity in the First 1,000 Days: A 
Systematic Review

Een baby krijgt in de baarmoeder 
al de kans om van dit fijne zintuig 
gebruik te maken, een baby 
leert namelijk al proeven in de 
baarmoeder. Wat je als moeder 
eet tijdens de zwangerschap 
wordt opgenomen door je 
lichaam en je vruchtwater gaat 
smaken naar wat jij gegeten 
hebt. Als je na de zwangerschap 
borstvoeding geeft, dan gaat de 
smaakontwikkeling van je baby 
op eenzelfde manier door. De 
smaak van je melk verandert 
namelijk naar aanleiding van wat 
jij hebt gegeten. 

Als je iets vaker doet wordt je er beter in, als je iemand vaker 
ziet ga je die persoon leuker vinden en als je iets vaker proeft 
ga je de smaak ervan lekkerder vinden. Herhaling zorgt er 
dus voor dat we meer van iets gaan houden. 

Als je bij dit gegeven stil staat dan snap je ook hoe 
belangrijk het is dat je tijdens je zwangerschap en  tijdens de 
borstvoedingsperiode bewust bezig bent met wat je eet. Niet 
alleen voor de gezondheid van je baby is dit belangrijk, maar 
ook voor zijn smaakvoorkeuren die al in de baarmoeder 
ontwikkeld worden. Na deze twee belangrijke periodes voor 
de smaakontwikkeling van je baby breekt er wanneer je 
kleintje 4 maanden is een nieuw belangrijk moment aan, hij 
mag zijn eerste hapjes gaan eten. Deze eerste hapjes worden 
bij voorkeur steeds complexer met meer smaakcombinaties, 
meer structuur, kruiden en specerijen. Als je baby ongeveer 1 
jaar is kan hij gewoon alles mee eten wat jullie ook eten.

De eerste 1000 dagen van een baby (van het moment van 
conceptie totdat een kindje ongeveer 2 jaar is) worden als 
erg belangrijk gezien voor smaakontwikkeling, de smaken 
die tijdens deze periode gewaardeerd worden, de smaken 
die een kindje dan leert eten, hebben invloed op welke 
smaken hij de rest van zijn leven waardeert en ook welke 
smaken hij dus met plezier zal gaan eten1. Hoe fijn is het als 
jij kunt stimuleren dat de gezonde keuze de lekkere keuze zal 
worden!
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Als een baby net geboren is, dan heeft hij al 
smaakvoorkeuren. Zo zijn de smaken zoet 
en umami (hartig), smaken die vaak al door 
baby’s gewaardeerd worden, terwijl bitter en 
zuur minder aantrekkelijk zijn voor een baby. 
Zout wordt aantrekkelijk voor een baby als 
hij ongeveer 4 maanden is . Waarschijnlijk 
hebben deze voorkeur en afkeer te maken 
met de evolutie, om te overleven hebben 
baby’s calorieën nodig, een zoete smaak 
betekent dan dat een product veel calorieën 
bevat. Umami betekent dat er eiwitten zijn 
die nodig zijn voor de ontwikkeling, zout 
wijst op de aanwezigheid van een essentieel 
mineraal. Bittere en zure smaken kunnen 
wijzen op giftige producten dus word je 
met een afkeer voor deze stoffen geboren. 
Om te overleven is het dus aangeboren om 
bepaalde smaken lekkerder te vinden dan 
anderen.

Smaakvoorkeuren

het liefst zoet en bekend

3J.A. Mennella, C.P. Jagnow, G.K. Beauchamp (2001), Prenatal and postnatal flavor learning by human 
infants
4www.voedingscentrum.nl

Nu komt het belangrijkste, de twee 
voorspellers om te zeggen of kinderen 
een smaak lekker vinden zijn zoetheid 
en bekendheid. Dit betekent dus dat 
smaakvoorkeuren wel aangeboren zijn, 
maar dat ze ook zeker te beïnvloeden zijn 
door iets vaak te laten proeven3. 

Vanaf 1 jaar worden kinderen kieskeuriger 
en worden ze wat moeilijkere eters door 
een stap in hun ontwikkeling, hoe beter ze 
een bepaalde smaak dan al kennen, hoe 
makkelijker ze het dan ook eten in deze 
moeilijkere fase. 

Er zijn een aantal voedingsstoffen die extra 
belangrijk zijn tijdens zwangerschap4:

Gezonde voeding tijdens de zwangerschap

Voedingsstof
IJzer

Foliumzuur

Vitamine D
Calcium

waar zit het in?
Groene (blad)groenten - 
Vlees en vis - 
Volkorenproducten.
(Vit C uit groenten en fruit 
stimuleert de opname van ijzer)
In veel groenten, vooral groene - 
Volkorenproducten.

Vette vis – Roomboter.
Zuivelproducten – Groenten - 
Peulvruchten.

Super belangrijk dus om voor het eerste jaar al 
bewust bezig te zijn met smaawkontwikkeling zodat 
kinderen ook in de periode dat ze ‘moeilijkere eters’ 
worden, toch gezond eten waarderen doordat ze 
het al vaak hebben geproefd en er bekend mee zijn.
Bittere en zure smaken zijn heel belangrijk om te 
leren te waarderen, het zijn namelijk de smaken die 
veel in groenten en fruit voorkomen, de belangrijkste 
producten in een gezond eetpatroon. Groenten en 
fruit zijn ook precies de producten waar kinderen 
te weinig van eten. Tijdens je zwangerschap 
bewust bezig zijn met de smaakontwikkeling van 
je baby heeft ook als voordeel dat je zelf gezonde 
producten binnen krijgt.  
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Er zijn meerdere soorten smaakpapillen, 
welke op verschillende momenten in de 
zwangerschap worden aangelegd. Rond de 8e 
week van de zwangerschap de eerste soort tot 
rond de 13e week de laatste soort. In het begin 
van het tweede trimester functioneren de 
smaakpapillen al goed, aan het einde van het 
derde trimester heeft een baby ongeveer net 
zo veel smaakpapillen en functioneren ze al 
net zo als tijdens de rest van zijn of haar leven5. 

Een onderzoek dat is gedaan bij moeders die 
tijdens het laatste trimester van de zwangerschap 
en tijdens de periode van borstvoeding wortelsap 
dronken, laat zien dat baby’s babyhapjes 
met wortels meer waardeerden dan kinderen 
waarvan de moeders geen wortelsap hadden 
gedronken7. Ook blijkt dat moedermelk aroma’s 
overneemt van voeding die gegeten wordt, 
zo raakt een baby die borstvoeding krijgt ook 
tijdens de borstvoedingsperiode gewend aan de 
smaken die een moeder vaak eet en drinkt. Dit 
is nuttig voor een baby om zich al aan te passen 
aan de eetcultuur en beschikbare producten 
van de plek waar het opgroeit. 

Er zijn experimenten gedaan waarbij er een 
smaak in het vruchtwater wordt gebracht. Bij 
zoete smaken wordt gezien dat baby’s sneller 
gaan slikken en bij bittere of zure smaken gaan 
baby’s juist langzamer slikken. Dit wordt gezien 
als een teken dat baby’s zoete smaken al meer 
waarderen dan bittere en zure smaken. Als een 
baby net geboren is zijn dit soort smaaktesten 
ook uitgevoerd en daarbij blijkt dat baby’s 
positieve lichaamstaal laten zien bij zoet en 
umami (hartig), zoals op de handjes en lippen 
zuigen, en negatieve gebarentaal bij zuur en 
bitter, zoals fronsen en hoofd schudden6.

Zoet en umami hebben dus voorkeur, bitter en 
zuur moeten dus aangeleerd worden en vanaf 
4 maanden hebben baby’s ook een natuurlijke 
voorkeur voor zoute voeding.

In de baarmoeder

Tijdens de borstvoeding

5 A.K. Ventura, J. Worobey (2013), Early Influences on the Development of Food Preference
6 T.V. Getchell, R.L. Doty, L.M. Bartoshuk, J.B. Snow (1991), Development of chemosensory sensitivity
7 J.A Mennella, C.P. Jagnow, G.K. Beauchamp (2001), Prenatal and postnatal flavor learning by human 

infants

Recept voor een gerecht 
tijdens de borstvoeding
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Hoe zit dat dan bij baby’s die flesvoeding krijgen?

Recept voor een gerecht 
tijdens de borstvoeding

In tegenstelling tot borstvoeding, die elke keer anders smaakt, is flesvoeding juist heel stabiel 
van smaak. Echter is er wel een verschil tussen verschillende merken flesvoeding. De ene 
flesvoeding is bijvoorbeeld zoeter of zuurder dan de ander. Vooral de eerste periode van 
flesvoeding is van invloed op de smaakvoorkeuren van baby’s later in hun leven. Dus een melk 
die zuurder is zal er ook voor zorgen dat baby’s zuurdere smaken meer leren waarderen. 
Wat je dus zou kunnen doen wanneer flesvoeding geeft is regelmatig wisselen van het merk 
voeding dat je gebruikt. Zo leert je baby toch al meer smaken kennen dan wanneer hij elke 
keer precies dezelfde voeding krijgt.

Witlof is een perfecte groente tijdens de borstvoedingsperiode, het is echt bitter 
en deze smaak gaat ook een beetje in je melk zitten zodat je baby kan wennen 
aan deze smaak. De pastinaak maakt de soep ook zoet, een heerlijke combi!

Benodigheden 
Witlof                                                 2 stronkjes
Pastinaak                                           1 stuk
Ui                                                         1 stuk
Knoflook                                              2 teentjes
Groentebouillon                                 0,5 liter
Mosterd                                               1 eetlepel
Peper en zout                                     naar smaak

Bereiden
Schil en snijd de ui. Snijd de teentjes knoflook fijn. 
Verwarm olie in een soeppan en bak daarin de ui en 
de knoflook een paar minuutjes op middelhoog vuur. 
Schil ondertussen de pastinaak en snijd hem klein. 
Bak de pastinaak mee en snijd dan de witlofstronkjes. 
Houd een halve witlof apart voor de garnering. Bak 
de overige witlofstronkjes mee en doe er na 1 minuut 
de bouillon bij. Breng het geheel aan de kook. Laat 10 
minuten koken. Doe de mosterd bij de soep. Pureer 
hem dan met een staafmixer en proef de soep. Breng 
hem op smaak met peper, zout en eventueel nog meer 
mosterd.

Witlof-pastinaaksoep voor 2 personen

Garneer de soep met de laatste witlof, snijd plakjes van de 
witlof, dit ziet eruit als een bloem. Leg een plakje op de soep en 
genieten maar!
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Je kleintje mag zijn eerste hapjes gaan eten! De focus van deze nieuwe fase ligt op het leren 
kennen van pure smaken. Laat een product eerst een aantal keer ‘puur’ proeven voordat je 
het gaat combineren met andere smaken. Een van de redenen waarom ik het zo belangrijk 
vind om zelf te koken voor baby’s in deze fase is dat ze wennen aan de smaken die je ze geeft. 
Ik wil graag dat ze pure en echte smaken gaan waarderen. 

Heb je wel eens kant en klare babyvoeding geproefd? Proef maar eens een vers gemaakte 
puree van wortel naast een potje met wortel puree. De smaak is echt niet te vergelijken, aan 
welke smaak wil je dat jouw baby went?

De eerste hapjes – 4 tot 6 maanden

Goede sfeer

10 keer proevenGroenten!!

Eerste hapjes

Begin in deze fase met het aanbieden van 
groente puree, groenten zijn vaak wat bitter 
en dit moet je kindje dus leren waarderen. 
Fruit heeft bij de meeste kindjes de voorkeur 
boven groenten, dus hoef je minder te 
oefenen. Vaak gaat het groentehapje 
makkelijker als er ook wat zoet in het hapje 
zit. Groenten zoals wortel, pastinaak of 
pompoen hebben naast een zoete smaak 
ook een bitter component en zijn dus perfect 
om in deze fase mee te oefenen. Zorg voor 
gladde groente- en fruitpureetjes. Een 
baby’tje is alleen nog maar melk gewend, 
wat geen structuur bevat. Zowel aan smaak 
als aan structuur moet een baby dus 
wennen.

Wat belangrijk is bij het eten van de eerste 
hapjes is dat het gebeurt in een fijne sociale 
context. Wanneer dit aanwezig is versterk 
je een positief gevoel bij het eten van nieuwe 
en gezonde producten. Niet alleen het 
proeven zelf is dus belangrijk, maar ook de 
omgeving en sfeer waarin geproefd wordt 
heeft invloed op de waardering die je kind 
leert te hebben voor voeding. 

Zie deze fase als voorbereiding op het 
latere leven. Als een kindje 1 jaar is zal hij 
meer van een bepaald product eten als hij 
of zij het lekkerder vindt. Om iets lekker te 
gaan vinden moet je baby het vaak hebben 
geproefd. Hoe vaak het geproefd moet zijn 
verschilt per smaak en per kind. Tien keer iets 
proeven voordat een baby het echt lekker 
begint te vinden is niet raar. Blijf smaken 
dus wel aanbieden, ook al zie je dat het nog 
niet lekker wordt gevonden. Denk wel aan de 
gezellige setting, oefen geen druk uit maar 
stop wanneer je baby met zijn lichaamstaal 
laat zien dat het genoeg is. De volgende keer 
probeer je het gewoon weer en stop je weer 
als je baby niet meer wil.

Voor de gezondheid en ontwikkeling van je 
baby heeft hij tot 6 maanden nog geen hapjes 
nodig, melk is in principe genoeg. Zie deze 
fase dus echt als een mooie kans om alvast 
aan smaken en structuren te wennen, maar 
kijk wel goed naar de signalen van je baby. 
Als je kindje aangeeft genoeg te hebben of 
heb je het gevoel dat hij er nog niet aan toe 
is, stop dan met je hapje. Houd het vooral 
leuk en gezellig.
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Recept pompoen puree

Eerste hapjes
Ik keek bij allebei mijn dochters enorm uit naar het geven van 
de eerste hapjes, zo leuk om hun reacties te zien. Veere kreeg 
pastinaak als eerste hapje en Sterre kreeg pompoen. Echt 
lekker vonden ze het de eerste keer nog niet, maar interessant 
zeker wel! 

Veere zegt nu trouwens altijd dat pastinaak haar lievelingseten 
is, zou dat iets te maken hebben met haar eerste hapje?

Benodigheden voor 10 porties 
(wat je niet nodig hebt kan je invriezen)

Pompoen   200 gram
Olijfolie   van goede kwaliteit
Kookvocht   80 ml

Bereiden
Schil de pompoen, verwijder de zaden en snijd hem 
in stukjes. Zet een pan water op het vuur. Gebruik bij 
voorkeur een stoommandje om de pompoen te garen, 
heb je deze niet dan kun je de pompoen ook gaar koken 
in weinig water. Stoom of kook de pompoen ongeveer 
20 minuten (ligt aan het formaat dat je hebt gesneden, 
maar de pompoen moet goed zacht zijn als je er met 
een vork inprikt).

Haal de pompoen uit de pan en pureer hem met bijvoorbeeld een 
staafmixer. Pureer het geheel glad, voeg wat kookvocht toe om hem 
minder dik te maken. Controleer goed of de puree echt glad is, pureer 
anders nog langer. Voeg een scheut olijfolie toe. Vries de puree in door 
hem te verdelen in een ijsblokjesvorm. Als de puree bevroren is kun je de 
blokjes eruit halen en in een diepvriesbakje doen. 
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Geen babyhapjes meer
Zowel bij Veere als bij Sterre konden wij zo duidelijk zien dat ze op gegeven moment toe 
waren aan ‘ons eten’. Ze wilden geen babyhapjes meer eten, gingen mopperen als we ze 
hapjes gaven en werden dolenthousiast als ze onze borden met eten zagen. Spartelende 
beentjes en enthousiaste gilletjes kregen we te zien als we eten van ons bord haalde om 
aan hen te geven. Bij beide dames was dit tussen de 8 en 9 maanden, maar dit is bij elk 
kindje anders. Let goed op de signalen zodat je het ritme van je baby kunt volgen. 

Vanaf 6 maanden mogen baby’s bijna alles wel hebben. Ik zou producten met honing, 
suiker, peper en zout afraden, maar verder kunnen ze echt wel kleine stukjes mee-eten 
met jullie gezonde maaltijd. 

Van een half jaar tot 1 jaar
In deze fase kun je het leren eten flink 
gaan uitbouwen. Smaken kun je gaan 
combineren en je kunt veel meer producten 
gaan geven dan alleen groente en fruit. 
Ook koolhydraatbronnen zoals pasta of 
couscous en vis en vlees kun je nu geven. 
Je kunt je baby hapjes in deze fase ook 
echt op smaak gaan brengen, het hoeft niet 
meer zo puur te zijn. Combineer je hapjes 
met kruiden en specerijen zodat je baby 
ook hieraan leert wennen. Zout is nog niet 
goed voor je baby, dus laat dit nog even 
achterwege. Als je merkt dat je baby een 
bepaalde smaak nog niet zo lekker vindt, 
kun je hem combineren met smaken die 
hij al wel lekker vindt. Zo went hij aan een 
nieuwe smaak, je bouwt de hoeveelheid 
vertrouwde smaak af en de hoeveelheid 
nieuwe smaak op. 

De structuur hoeft ook niet meer zo glad te 
zijn, langzaam ga je naar stukjes voedsel 
toe, maar bouw het rustig op. De eerste 
paar keer dat je kindje een grovere structuur 
proeft zal hij waarschijnlijk even moeten 
wennen. 

Ik vind het persoonlijk heel raar dat er 
babyvoeding verkocht wordt voor kindjes 
van 1,5 jaar. Die kindjes kunnen echt al lang 
met de pot mee-eten en hoeven echt geen 
gepureerde hapjes meer te eten, zorg wel 
dat je de structuur langzaam opbouwt. 
Besef dat het vaak aanbieden van gezonde 
voeding dus goed is voor een gezonde 
smaakontwikkeling van je baby, dit geldt 
natuurlijk ook andersom. Een kind gaat iets 
wat hij vaker eet lekkerder vinden, let dus 
op met wat je hem ‘vaak’ geeft. Als je vaak 
iets ‘ongezonds’ geeft, zal hij daar ook een 
voorkeur voor ontwikkelen.
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Verbieden
Wij hebben ervaren dat verbieden interessanter maakt. Zo mocht Veere van ons nooit 
walnoten omdat ze nog te hard voor haar waren. Wij eten ze zelf wel vaak, we hebben 
een grote bak in de kamer staan met een notenkraker erbij. Nu Veere ook walnoten 
mee mag eten wil ze niks liever en vraagt ze er heel vaak om. Door het haar eerst te 
verbieden zijn ze blijkbaar interessant geworden. 

Natuurlijk blijft smaak ontwikkeling doorgaan, 
ook als je kindje 1 jaar en ouder is. Een hele 
belangrijke basis heb je al gelegd door er 
bewust de eerste periode mee om te gaan. 

Vanaf 1 jaar wordt de psychologie van het 
leren eten ook steeds belangrijker omdat 
een kindje zich bewuster is van de sociale 
omgeving. Beloon je kind als hij gezellig is aan 
tafel, als hij nieuwe smaken proeft en als hij 
goed heeft gegeten (dat betekent zeker niet 
dat het bord perse leeg gegeten moet zijn). 

Na 1 jaar 

Geef het goede voorbeeld door zelf gezond te eten. 
Eet bij voorkeur samen en in een gezellige setting, zonder al te veel afleiding tijdens het eten. 
De TV is bijvoorbeeld een belangrijke afleider waardoor er minder focus is bij het eten zelf. 
Bied gezonde producten aan en leg niet te veel nadruk op het verbieden van andere 
producten, het verbieden van een bepaald product maakt het aantrekkelijk voor een kind 
wanneer hij daarna wel voor het product mag kiezen. 
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Maak van (gezond) eten 
een leuke activiteit.

 Doe het samen en met 
aandacht.

Kortom:

Mijn liefde voor eten
Ik hou enorm van eten. Waarom ben ik zelf eigenlijk zo van eten gaan houden vroeg ik 
me af? Wat ik me kan herinneren is dat mijn ouders altijd trots aan iedereen vertelde 
dat ik zo’n goede eter was en dat ik alles lekker vond. De anekdote die vaak verteld 
werd, was dat ik als baby al ontzettend van olijven hield. Ik kreeg ook privileges omdat 
ik normaal gesproken zo goed at. Zo mocht ik soms wat laten liggen, ‘want je eet 
altijd zo goed’. Zou al deze positieve stimulans en de vele complimenten op dit gebied 
ervoor hebben gezorgd dat ik zo van eten ben gaan houden? Ik twijfel er niet aan dat 
dit in ieder geval heeft bijgedragen.
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Over roos

Wie ben ik?
Hoi, ik ben Mama Roos. Ik heb een achtergrond 
in voeding en in psychologie, ik ben docent op 
een Hogeschool en geef les over voeding. Door 
mijn interesse in gezonde voeding voor baby’s 
heb ik me helemaal verdiept in dit thema en 
heb ik ontdekt hoeveel impact babyvoeding 
op de rest van het leven van een kindje kan 
hebben. Nu is het mijn missie kinderen al zo 
vroeg mogelijk een gezonde eetstijl met veel 
groenten en fruit aan te leren, waar kinderen 
hun hele leven baat bij hebben. Via mijn site 
mamarooskookt.nl en via mijn cursus Lekker 
Leren Eten wil ik graag ouders inspireren zelf 
gezonde voeding voor hun kindjes te maken. 
Je kunt me kennen van het TV programma 
De Nieuwe Lekkerbek van Omroep MAX. Ik 
stond daar in de finale met mijn babyhapjes. 

Omdat ik zo veel enthousiaste reacties 
heb ontvangen naar aanleiding van dit 
programma heb ik besloten mijn idee op 
de markt te brengen en mijn manier van 
babyhapjes bereiden aan ouders te leren.

Ik bied cursussen aan, waarin ik ouders 
begeleid om zelf smaakvolle en gezonde 
babyhapjes te maken. Binnen 2 uur 
voorbereiding heb je ALLE hapjes voor de 
eerste 60 dagen in de vriezer liggen, Een 
handig dagmenu geeft aan wat je elke dag 
kunt geven, rekening houdend met smaak- 
en structuuropbouw. Ook verklein je bij het 
volgen van het schema de kans dat je baby 
een allergie ontwikkelt. In de cursus krijg je 
tools, inzicht in psychologische processen en 
meer dan 100 recepten om met minimale 
voorbereiding je baby lekker te leren eten. 
De cursus is geschikt voor baby’s van vier 
maanden tot één jaar. Interesse in de online cursus? 

www.lekkerlereneten.mamarooskookt.nl

kl i k !

https://lekkerlereneten.mamarooskookt.nl/
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