
 

Resultaten testpanel hetkanWEL – Van Eigen Deeg 

Vijf leden van het hetkanWEL testpanel hebben een pakket met verschillende koekjes van 

Van Eigen Deeg getest. De eerste indruk bij het openen was: wow! Alle testers 

omschrijven het pakket dan ook als mooi en verzorgd ingepakt. Over de site zijn de 

testers positief, ze vinden het een overzichtelijke en rustige site. Bij het beoordelen van de 

producten hebben de testers bij de meeste vragen hun score gegeven op een schaal van 

1 tot 5 met een mogelijkheid tot aanvullende opmerkingen. De uitkomsten zullen we 

gedetailleerd weergeven in het onderstaande overzicht.  

KOEKJES VAN EIGEN DEEG 

Criterium Gemiddelde score Opmerkingen 

Wat vind je van de verpakking 
van de koekjes (helemaal niet – 

zeer aantrekkelijk)? 

 

Gem. = 4,6 

+ Composteerbaar, geen plastic 

+ Ambachtelijk gevoel 

+ Venster 

Hoe belangrijk vind jij het dat 
de verpakking van een product 
zo duurzaam mogelijk is 
(helemaal niet – zeer belangrijk)? 

 

Gem. = 4,6 

+ Hoe minder plastic, hoe beter 

+ Geen schuldgevoel over het 
verpakkingsafval 

Wat vind je van de smaak van 
de koekjes (helemaal niet – heel 

lekker)? 

Chai latte – 3,6 

Circulariekoek – 3,3 

Citroen maanzaad – 4,3  

Cranberry kokos – 4,8 

Wat vind je van de structuur 
van de koekjes? 

 Zacht Knapperig 

Chai latte 4 (80%) 1 (20%) 

Circulariekoek 2 (40%) 3 (60%) 

Citroen maanzaad - 5 (100%) 

Cranberry kokos  3 (60%) 2 (40%) 

Als je de koekjes op volgorde 
zou moeten zetten, welke vind 
je dan het lekkerste? 

 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Chai latte 1 (20%) 1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 

Circularie-
koek 

- - 2 (40%) 3 (60%) 

Citroen 
maanzaad 

1 (20%) 2 (40%) 1 (20%) 1 (20%) 

Cranberry 
kokos 

3 (60%) 2 (40%) - - 

Zou je de koekjes van Van Eigen 
Deeg nog een keer kopen in de 
toekomst? 

Ja – 100% 

Nee – 0% 

 

Zou je de koekjes van Van Eigen 
Deeg aanraden aan familie 
en/of vrienden? 

Ja – 100% 

Nee – 0% 

+ Met diverse vrienden/familie 
"proeverijtjes" gehouden, allemaal 
erg enthousiast! 

 


