
 

(Conceptversie)Practicum 1 

Doel:  

De dosis response curve van miraculine bepalen. 

Benodigdheden: 

- Miraculinetabetten of -poeder  

- Weegschaal 

- Citroenen/citroenzuuroplossing 

- Logaritmisch papier 

Methode: 

1. Bijt in een stukje citroen. 

2. Beoordeel de zoetheid van 1 (niet zoet) t/m 10 (heel zoet). 

3. Noteer het cijfer in de tabel. 

4. Drink een klein slokje water om de smaak weg te spoelen. 

5. Neem 10 mg miraculinepoeder. Niet doorslikken! 

6. Laat het op je tong smelten. 

7. Bijt in een stukje citroen. 

8. Beoordeel de zoetheid van 1 (niet zoet) t/m 10 (heel zoet). 

9. Noteer het cijfer in de tabel. 

10. Neem een klein slokje water om de smaak weg te spoelen. 

11. Herhaal nu steeds de stappen 5 t/m 10 met de verschillende hoeveelheden miraculine uit 

onderstaande tabel totdat je de hele tabel hebt ingevuld. Werk van boven naar beneden. 

 

Inname 

tablet/poeder 

Totaal  totale 

hoeveelheid 

miraculine in mg 

Totale 

hoeveelheid 

in mmol 

Zoetheid 

(1 t/m10) 

Effect 

0 mg 0 mg     

10 mg 10 mg     

10 mg 20 mg     

10 mg 30 mg     

20 mg 50 mg     

50 mg 100 mg     

50 mg 150 mg     

 

 

 

 



 

Resultaten verwerken: 

1. Bereken de totale hoeveelheid mg en mmol miraculine. 

2. Bereken het effect per dosis. 

3. Gebruik logaritmisch papier om een grafiek te maken. Noteer op de logaritmische X-as 

miraculine in mmol en op de Y-as zoetheid in percentage. 

4. Bij welke hoeveelheid heb je 50 procent effect? 

Practicum 2 

Doel:  

Het bepalen van het effect van miraculine op de smaak van verschillende voedingsmiddelen. 

Benodigdheden: 

- kwart miraculinetablet 

- Mandarijn 

- Wijnazijn 

- Augurk 

- Zure mat 

- Yoghurt 

 

Methode: 

Maak een methode: 

1. Bedenk hoe je de smaak van de verschillende voedingsmiddelen met elkaar gaat vergelijken. 

2. Neem een kwart tablet miraculine op je tong. Laat het tablet smelten. Let op!! Niet op kauwen of  
doorslikken. 
 

3. Proef de verschillende voedingsmiddelen. Gebruik jouw bedachte methode om de smaak van de  
voedingsmiddelen te vergelijken. 

 

Resultaten: 

Noteer de resultaten. Bedenk hoe je de verschillen grafisch kan weergeven. 

Conclusie: 

Noteer je conclusie. 

 

 

 

 

 



 

Practicum 3 

Doel:  

Het bepalen van het effect van miraculine op de smaak van verschillende voedingsmiddelen. 

Benodigdheden: 

- kwart miraculinetablet 

- Mandarijn 

- Wijnazijn 

- Augurk 

- Zure mat 

- Citroen 

- cherry tomaat 

Methode: 

pretest 

1. Proef de verschillende voedingsmiddelen. Beoordeel de smaak op de criteria van de tabel. 

posttest 

1. Neem een kwart tablet miraculine op je tong. Laat het tablet smelten. Let op!! Niet op  

kauwen of doorslikken. 

 

2. Proef de verschillende voedingsmiddelen. Beoordeel de smaak op de criteria van de tabel. 

 

Resultaten: 

 

Pretest 
mandarijn augurk 

cherry- 
tomaat 

citroen zure mat 

Zoet (1 niet zoet t/m 10 heel erg zoet)      

Zuur (1 niet zuur t/m 10 heel erg zuur)      

Bitter (1 niet bitter t/m 10 heel erg bitter)      

Zout (1 niet zout t/m  10 heel erg zout)      

Textuur (1 zacht t/m 10 knapperig)      

Nasmaak (1 geen t/m 10 sterke nasmaak)      

 

 



 

Pretest 
mandarijn augurk 

cherry- 
tomaat 

citroen zure mat 

Zoet (1 niet zoet t/m 10 heel erg zoet)      

Zuur (1 niet zuur t/m 10 heel erg zuur)      

Bitter (1 niet bitter t/m 10 heel erg bitter)      

Zout (1 niet zout t/m  10 heel erg zout)      

Textuur (1 zacht t/m 10 knapperig)      

Nasmaak (1 geen t/m 10 sterke nasmaak)      

 

 

 

Verwerk je gegevens in Excel met behulp van radardiagrammen. 

 

 

 

Conclusie: 

Wat kan je concluderen uit de verschillende pre- en posttests? 

 


