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איך מתבלים 

באמצעות חדר?
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־בעולם השיווק זו עובדה טריוויאלית: הסביבה מש
ועל ההתנהגות. למוכר  פיעה עלינו, על ההתרשמות 
באולם  המוצר.  אותו  על  יותר  לשלם  ניטה  בחליפה 
שקט ויוקרתי נירגע, בחדר עם עיצוב צעקני נקים יותר 

־רעש. אבל ֶּבל הראה את מה שלא מפסיק להפתיע: שה
סביבה מטה לא רק את הלך הרוח אלא גם, כביכול, את 
הביולוגיה, את הטעם בלשון וההנאה מהאוכל. זה נשמע 
מוזר, אבל גם זו עובדה טריוויאלית. זה כמו שכשצופים 

בטלוויזיה, מבחינים פחות בטעם, ואוכלים יותר. 
פלאסי אריה של  או  איטליה  דגל  קסם.  לא  ־זה 

אבל  למסבחה.  "איטלקיות"  יוסיפו  לא  דומינגו  דו 
ב"טעם  אצלנו  יתקשרו  השונות  התכונות  בפסטה, 
איטלקי". גם בלי לחשוב עליו, אותו נחפש. וביותר 

בדיקות מוצאים יותר מקרים.
השפיעה  לא  רּום  בְגריל  התפאורה  אם  מה  אבל 
על הטעם אלא בעיקר על מילוי השאלון? מתברר 
ושוב,  שוב  מאז  נצפתה  המתבל"  "החדר  שתופעת 

בעוד ועוד ניסויים.
ב־2012 חוקרים מאוניברסיטת אילנוי עמעמו קצת 

־את האורות והחלישו את המוזיקה באחד החללים בה
מבורגריה של רשת הארדי'ז שליד הקמפוס. הם גילו 
יום אכלו אחרת ממי שישבו  באותו  שמי שישבו שם 

־בחלל הסואן הרגיל. מי שלקחו את המגש לחדר הטיפו
נת יותר "יוקרתי" נטו לא לסיים את האוכל — הם צרכו 
ממנו  שנהנו  ודיווחו   — פחות  קלוריות   140 בממוצע 
יותר, בהשוואה לדיווחי הסועדים האחרים. שינוי קטן 
וההנאה. ב־2013  באווירה שינה את התיאבון, השובע 
שלושה  בין  קטנות,  בקבוצות  פסעו,  מתנדבים   450
חדרים שעוצבו במיוחד, ובכל חדר טעמו דגימת ויסקי 

־ומילאו שאלון לאיפיון טעמיה. לא נאמר להם שהדגי
מות הן מאותו ויסקי, סינגל מאלט של מזקקת דאפטאון 
הסקוטית, ויתכן שהם גם לא ניחשו זאת, כי בכל חדר 

־הוויסקי אופיין אחרת: בחדר עם עציצים, תאורה ירו
קה ודשא מלאכותי על הרצפה הוויסקי תואר כיותר 

־"עשבי". בחדר עם תאורה אדומה רכה, כריות ּפוף לב
נות ושולחן עגול עם קערת פירות הוויסקי תואר כיותר 
"מתקתק". ובחדר עם פרקט עץ, רהיטי עץ ושעונים 
ישנים על הקירות דיווחו על יותר "טעמי חבית" ו"עץ".

טעמים  מוסיף  לא  הוא  בעדינות.  מתבל.  החדר 
סודות  עם  ולא  הבטים.  להדגיש  עוזר  אלא  שאינם, 
השקעתם?  פשוטות.  באסוציאציות  אלא  נוירולוגיים 

חו את  לסועדים  יותר  תבליט  בחדר  "יוקרה"  ־טיפת 
מרי הגלם המיוחדים והגימור. מכינים ארוחה פשוטה 

־וכיפית? חשבו מהי סביבה נעימה וכיפית. ולא רק כש
מאכילים. גם כשאוכלים. תמיד. זו עובדה טריוויאלית.
אסף אביר הוא מחברו של הספר "לא ספר בישול"


מק אנד צ'יז, קדירת מקרוני ברוטב ּבשֶמל 
וגבינה מגוררת, היא מנה קלאסית מהמטבח 
הבריטי. כן, היא נשמעת אמריקאית לפחות 
כמו הנקניקייה בלחמנייה )שבאה מגרמניה( או הבייגל 
האמריקאי )פולני( — אבל היא מלונדון. המתכון פורסם 
לראשונה והכה גלים במאה ה־18 בספר "עקרת הבית 
לאמ־ הגיע  שנה   45 כעבור ורק  המנוסה",   האנגליה 

ריקה. הוא השתמר עד היום. אף אנגלי לא יטעה בו.
ועכשיו תרגיל לבשלנים: איך תכינו מק אנד צ'יז 
"איטלקי" יותר? מה יגרום לבריטי לומר על המנה 
מאוד  יאמ,  האיטלקי!  הטייק  את  "אהבתי  שלכם: 

אותנטי"?
־מהו טעם "איטלקי יותר" זו שאלה קלה. כשטו

עמים יודעים. לא חושב שיש מדד מדויק אחר. אבל 
איך עושים את זה במנה שמלכתחילה מכילה פסטה 
ופרמזן? מגישים בצלחת ומפזרים אורגנו? מחליפים 

־את החמאה בשמן זית ואת הבייקון בפרֹושּוטֹו? תו
לים דגל איטליה על הקיר?

כן. כלומר הדגל. זו פעולת הטבחות הנכונה.
ב־1994 הפסיכולוג ד"ר ריק ֶּבל השתלט לארבעה 
ימים על מסעדת ה"ְגריל רּום" בבורנמות', אנגליה. 

־בעזרת שף מקומי הוא הרכיב לשני הערבים הראשו
נים תפריט עם מנות שגרתיות כמו דג צרוב ושניצל 
עגל עם רוטב פטריות, ולצדן כמה מנות איטלקיות 
גם  היה  ראגּו.  וספגטי  מינסטרונה  מרק  כמו  יותר 

מק אנד צ'יז.
הסועדים  קצרצר שבו  הגיע שאלון  החשבון  עם 
במטבח  אצלם  נקשר  הטעם  אם  אכלו,  מה  נשאלו 
למטבח  אותנטי  היה  הוא  כמה  עד  כלשהו,  לאומי 

המדובר וכמה נהנו בכלל.
בשני הערבים הבאים הוגש אותו תפריט עם אותו 
אוכל. רק פרט אחד השתנה: החדר. השולחנות כוסו 

־מפות משובצות אדום־לבן, על כל שולחן הוצב בק
ועל הקירות נתלו כמה פוסטרים עם  בוק קיאנטי, 
נימוק.  בלי  ירוק־לבן־אדום.  ודגלי  נופים מאיטליה 

סתם עיצוב־פנים.
־התשובות לשאלונים בשני הערבים האלה היו שו

נות דרמטית: הדיווח על טעמים "בריטיים" או "זרים" 
באופן כללי התחלף ביותר מ־75% שדיווחו על חוויה 
ביותר  הגבוה  הדירוג  את  איטלקית.  גסטרונומית 

־באותנטיות — ובאופן מעניין גם בהנאה וטעם — קי
בלו כל המנות שכללו איזשהו הקשר איטלקי: מקינוח 
זביונה עד, אפילו, מקרוני אנד צ'יז. כמו שקצת מלח 
מדגיש ומאזן טעמים בחומרי הגלם, מצור הקלישאות 
האיטלקיות הדגיש, "הוציא", את התחושה של חוויית 

טעם איטלקית.
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תיקוני הטעם שמחוץ לצלחת

ובכל זאת, כמה "סודות נוירולוגיים"

אכילה בחבורה

מגבירה תיאבון ומביאה 
לצריכה של עד 44% יותר 

 קלוריות בהשוואה 
לאכילה לבד

סביבה שמזכירה מסעדה עילית

 מגבירה את ההנאה 
 בעד 20% )בהשוואה 
 לאותן מנות כשנאכלו 

בחדר אוכל מוסדי(

סביבה ביתית שקטה

מאריכה מעט את משך 
הארוחה ומשנה את צריכת 
 הקלוריות בהתאמה רבה 

יותר לצרכי הגוף

צבעים דומיננטיים

ורוד: מגביר תיאבון אצל 
ילדים. כתום: מפחית תלונות 
על מזון שאיננו חם מספיק. 

כחול: מפחית תיאבון

הצגת אוכל מגרה, או השלמת 
ההכנה בנוכחות הסועד

 מגבירה תיאבון, 
ואף יוצרת אותו
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