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Proeven!

Vier potten augurken staan er voor 
ons en omdat we geen zwangere 
vrouwen bij de hand hebben, gaan 
wij - het testpanel - zelf testen. 
Gelukkig is het een tussendoortje 
waar vrijwel geen calorieën in zitten 
en hoeven we ons in ieder geval niet 
druk te maken om de lijn!

Pot
Het testpanel valt unaniem voor de 
pot van Kesbeke. De ambachtelijke 
uitstraling met fraai groen/geel 
etiket werkt voor iedereen. Kühne 
is een goede tweede. Tuinders  
Glorie eindigt hier als derde en 
ook unaniem, (met respect voor  
de ontwerpers) de saaie pot van 
Perfekt als laatste. 

Uiterlijk
Bij de blinde test – vier augurken 
gepresenteerd op vier naamloze 
bordjes – maakt iedereen direct 
een onderscheid tussen twee wat 
grauwere, gladdere augurken en 
twee meer gespikkelde en mooier 

groene augurken, die er veel  
smakelijker uitzien. Ook hier  
wint Kesbeke nipt van Kühne en 
laten zij de grijzere augurken van 
Tuinders Glorie en Perfekt ruim 
achter zich. Let wel: Voor het proeven 
laten we ons niet misleiden door  
deze informatie. Het gaat immers 
om de smaak!

Beet & smaak
Perfekt is een beetje slap qua bite 
en smaakt eigenlijk vooral zuur. 
Kühne is veel knapperiger en  
behalve (zoet)zuur proef je ook 
andere smaken. Echt een wereld 
van verschil. Tuinders Glorie heeft 
wel weer die fijne beet, maar is  
beduidend minder smakelijk dan 
de andere augurken, bijna flauw. 
Kesbeke lijkt een steviger schil  
te hebben dan alle andere en dat 
geeft ook de fijnste beet. Deze  
augurk lijkt ietsje zoeter dan de 
augurk van Kühne. Lekker! 

En de winnaar is…
Kesbeke met een dikke 8,75. 
Of zoals tester Kees zegt:  
“By far de allerlekkerste  augurk!”

Het testmateriaal

Tuinders Glorie 670 g € 0,69 

Perfekt 
670 g  € 0,95

Kesbeke 
670 g  € 1,39

Kühne 
670 g  € 1,31

Tuinders Glorie

Perfekt

Kühne

Kesbeke

*  Gemiddelde cijfers van vijf testers.

Het testrapport*
Pot/uitstraling Tuinders Glorie 6 Perfekt 4  Kesbeke 9 Kühne 8     Augurk/uiterlijk Tuinders Glorie 6 Perfekt 5 Kesbeke 8 Kühne 7     Beet Tuinders Glorie 6 Perfekt 4 Kesbeke 9 Kühne 7     Smaak Tuinders Glorie 6 Perfekt 5 Kesbeke 9 Kühne 8

lekkerste augurk van Nederland


