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GLITTERGARNITUUR

Onderzoeksvraag
Op welk moment van de dag smaakt een bittergarnituur
op z’n best?

Onderzoeksmethode - mixed methods
-

-

-

-

Medisch onderzoek
neurologische test; welke delen in het brein
worden geactiveerd tijdens het eten van een
bittergarnituur?
bloedonderzoek; hoeveel endorﬁne komt er vrij
bij het eten van een bittergarnituur?
Kwantitatief sociologisch onderzoek
enquete; welke omgevingsfactoren spelen een
rol bij de ervaring van het eten van een
bittergarnituur?
n=100 respondenten
populatie=cafébezoekers
Kwalitatief antropologisch onderzoek
participerende observatie in het café

Dataverzameling
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het weekend van 21 t/m 23 augustus 2021.
Streven is om minimaal 100 participanten te onderwerpen aan zowel de medische
en sociologische test op verschillende momenten in de dag en nacht. Het
alcohollevel van de respondenten wordt constant gemonitord.
Omdat het onderzoek het hele weekend loopt en deelnemers op verschillende
tijden deelnemen, verwachten wij een brede database aan gegevens op te bouwen.

Analyse
Om de kwalitatieve en kwantitatieve data te kunnen analyseren met een objectief perspectief dat
wetenschappelijk betrouwbaar is, zullen er 2 – in de wetenschap breed erkende – analysemethodes
worden gebruikt. De kwalitatieve data (e.g. de bevindingen van het participatief onderzoek) zullen
worden geanalyseerd door ATLAS. De kwantitatieve data (antwoorden op de enquêtevragen) zullen
worden geanalyseerd met behulp van SPSS. De (vooraf opgestelde) codes voor de kwalitatieve
analyse zullen naar voren komen in de onderliggende betekenissen (sub-waarden) van
genotsbeleving van het garnituur.
Onze frituursomeliers zullen de uitkomst van het sociale gedeelte van het onderzoek vergelijken met
de uitkomsten van het medisch onderzoek. Aan de hand hiervan kunnen zij het ultieme moment om
te genieten van een bittergarnituur vaststellen met een betrouwbaarheidsinterval van 95.

Aanbevelingen
De uitkomsten van onze onderzoek kan worden gebruikt om een
passend garnituur moment te plannen op een festival, in de kroeg of
tijdens een verjaardag.
Zo heb je altijd een bittergarnituur die perfect smaakt!

