
Vruchtensappen zijn minder gezond dan
gedacht. Sommige producten bevatten
minder voedingsstoffen dan ze beloven,
zijn slecht voor het gebit of zetten de
consument met hun natuurlijke uitstra-
ling op het verkeerde been. Vruchtensap
is geen volwaardig alternatief voor vers
fruit. Sommige sappen bevatten voorna-
melijk (vruchten)suikers en leveren
slechts ‘lege’ calorieën.

ling, in 2003, bleek dat nog geen een op de tien jongeren de
aanbevolen hoeveelheid fruit van 200 gram per dag haalt. Voor
groenten komt slechts 2% aan de ondergrens van 150 gram.
De industrie zag een niche en ontwikkelde een nieuwe genera-
tie vruchten- en groentesappen ter aanvulling op de dagelijkse
groente- en fruitbehoefte. Producten als Fruit2Day en Vie belo-
ven veel. Maar het is de vraag of deze gezondheidsclaims ge-
rechtvaardigd zijn. Voedingswetenschappers wijzen er op dat er
bij de sapbereiding veel essentiële voedingsstoffen verloren
gaan. Een appel in een flesje is niet hetzelfde als een appel van
de boom. Daarnaast bevatten vruchtendranken zuren die het
gebit kunnen aantasten.

Tanderosie
Vanuit kinderartsen en mondhygiënisten stijgt de kritiek op de
toenemende consumptie van vruchtensappen. Appelsap zit al
langer in het verdomhoekje. Met een pH van 2,8 is alleen Cola
zuurder. Tanderosie is een snel groeiend probleem en wordt
verergerd door de poetsmentaliteit van bewuste ouders. Eerst
een glaasje sap, daarna volgt een forse poetsbeurt. Voor het
door zuren verzwakte tandglazuur is dit een slijtageslag. Tand-

Nederlanders drinken meer en meer vruchtensappen. Alleen al
in de jaren negentig steeg de consumptie met 50%. Een goede
ontwikkeling werd altijd gedacht. Er wordt namelijk te weinig
groente en fruit gegeten. Uit de laatste voedselconsumptiepei-

Kritiek op claims rond sapproducten

Vruchtensappen kunnen

Fijn gesneden appels op weg naar de appelpers. Links stroomt het verse sap in een opvangbak. 
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lijkt op zijn plaats. Door verschillende voorbewerkingstappen
en pasteurisatie komt van de oorspronkelijke hoeveelheid nu-
triënten in de vruchten slechts een klein deel in het pak terecht.
Zo’n 95% gaat verloren, becijfert Wageningen Universiteit.
Sommige stoffen zijn zelfs helemaal niet meer terug te vinden
in het eindproduct. Dit is vooral het geval bij appelsap.

Bij mechanische persing levert een kilo appelen 300 ml troebel
sap op. Dit bevat nog de verteerbare voedingsvezel pectine en
een deel van de bioactieve stoffen, zoals antioxidanten en enzy-
men. In totaal gaat het om honderden verbindingen, waaronder
bioflavonoïden. Maar zelfs appelsap van de eerste persing bevat
al aanzienlijk minder essentiële voedingsstoffen dan een onge-
perste vrucht. Veel blijft achter in de pulp. Vitamine C komt
zelfs helemaal niet meer in het sap terecht. Bij verder doorper-
sen en klaren gaat de smaak achteruit en daalt het aandeel bij-
zondere nutriënten nog meer. Het toevoegen van enzymen om
de pectine in de appelpulp af te breken, verhoogt het rende-

artsen maken al melding van heel jonge kinderen die hun gla-
zuur grotendeels kwijt zijn.
Maar sappen zijn zeker niet de enige oorzaak van tanderosie.
Alle frisdranken, waaronder ijsthee, zijn zuur en dus agressief.
Vooral cola wordt door biochemicus Arie van Amerongen, hoog-
leraar orale biochemie aan het Academisch Centrum voor Tand-
heelkunde in Amsterdam, als boosdoener genoemd. Er zijn tie-
ners die er een gewoonte van gemaakt hebben om cola door
hun mond te laten spoelen. Daar is bij een consumptie van twee
liter per dag geen gebit tegen bestand. Ook mixdrankjes zijn
funest volgens Van Amerongen. Ze zijn zoet, zuur en duur. Dus
jongeren nippen er lang aan.

Joy
Hoe groot het probleem is, blijkt uit een enquête van TNS-Nipo
dit voorjaar onder tandartsen, mondhygiënisten en ouders. Van
alle kinderen onder de tien jaar kampt 3% met tanderosie. Bij
de tien- tot twaalfjarigen is dat 10% en bij de dertien- tot zes-
tienjarigen 20%. Ouders blijken zich hier nauwelijks van be-
wust. Tandpastaproducenten hebben nog geen antwoord op dit
probleem. Tanderosie is voorlopig alleen te bestrijden door een
gedragsverandering. Minder vruchtensap en limonade, vaker
melk, thee of water drinken.
De kinderlimonade Joy op basis van vruchtensap met een ver-
laagd fruitzuurgehalte en toegevoegde zoetstoffen is minder
schadelijk voor het gebit. Vrumona liet de faculteit Tandheel-
kunde van de Rijksuniversiteit Groningen een onafhankelijk
onderzoek uitvoeren naar de effecten van Joy op kindertanden.

Het product bleek beduidend minder erosief dan limonades.
Maar neutraal was het effect niet, omdat Joy nog steeds fruitzu-
ren bevat. Vanuit tandartsenzijde rees direct felle kritiek toen
Vrumona na de test verkondigde dat Joy ‘goed voor de tanden’
was. De reclame werd snel aangepast. Op de verpakking van Joy
prijkt nu de claim ‘tandvriendelijk’. Of ouders die term juist
weten te interpreteren, blijft de vraag. 

Peuterdiarree
Ook medici en voedingswetenschappers zetten hun vraagte-
kens bij de gezonde status van vruchtensappen. Enige nuance
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Zuurgraad van dranken

Fruitkwekerij Vermeulen perst in Biddinghuizen verse appels uit met een rendement van 60 tot 70%. Na centrifugering blijft troebel appelsap
over waarin nog wat vruchtvlees aanwezig is.
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ment naar 90%. Door deze bewerkingsstap komen er ook uit-
eengevallen celwanden in het sap terecht. De hoeveelheid niet-
absorbeerbare mono- en oligosachariden ligt daarom veel ho-
ger dan in troebelsap, waar tijdens het persen cellen alleen wor-
den gekneusd. Deze onverteerbare stoffen kunnen zorgen voor
peuterdiarree. Onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam
eind negentiger jaren heeft dit nog eens bevestigd. Vooral klei-
ne kinderen kunnen last krijgen na het drinken van helder, uit
concentraat aangemaakte appelsap. Voor deze categorie is hel-
der appelsap dus geen optie. Het is té bewerkt. Drinken ze troe-
bel sap van eerste persing, dan treden minder of helemaal geen
problemen op.

Natuurtroebel?
De nekslag voor de in appelsap aanwezige polyfenolen is het
klaren. Er wordt na de pectineafbraak een gelatineoplossing
toegevoegd en de looistof tannine om het sap helder te krijgen.
De gelatine reageert met de fenolverbindingen en slaat met de
zwevende bestanddelen neer. Zo worden veel antioxidanten
weggevangen. Ten opzichte van de oorspronkelijke appel heeft
helder appelsap daarom nog maar weinig gezondheidswaarde.
Het bevat hoofdzakelijk fructose en glucose, maar (nagenoeg)
geen voedingsvezels en ook geen foliumzuur meer. De flavonoï-
den zijn verdwenen. Een groeiende groep bewuste consumen-
ten kiest daarom vaker voor troebel appelsap. Het natuurlijke
karakter spreekt aan, evenals de appelsmaak. De aanduiding
‘natuurtroebel’ is echter niet beschermd. Gevolg is dat er steeds

meer troebel appelsap in de
schappen verschijnt dat is
geproduceerd op basis van
enzymatisch gewonnen sap.
Eerst wordt de opbrengst
gemaximaliseerd, daarna voe-
gen fabrikanten nog wat
gehomogeniseerde appelpulp
toe. Vervolgens wordt het wel
als natuurlijk geperst verkocht
tegen een aanzienlijk hogere
prijs dan helder appelsap.

Meervoudig gezond appelsap
Het produceren van een meer-
voudig gezond type appelsap,
waarin ook de fenolverbindin-
gen nog behouden zijn, is een
nieuwe uitdaging voor produ-
centen. Bij Agrotechnology
and Food Innovations in
Wageningen is er onder lei-
ding van ir. Arie van der Sluis
en haar collega’s onderzoek
naar gedaan. De studie werd

gepubliceerd in de juni-editie van de Journal of Agricultural and
Food Chemistry.
Volgens de publicatie blijkt het mogelijk om de fenolen uit de
pulp weer in het sap te krijgen met behulp van alcohol. De fyto-
chemicaliën lossen op en kunnen worden toegevoegd aan het
sap. Het leverde wel een afwijkend type appelsap op met een
roodoranje kleur. De concentratie floridzine en quercetine
bleek negen keer zo hoog te liggen als in gangbaar sap. Het
gehalte catechines lag vier keer hoger en de cyanidineconcen-
tratie was verdrievoudigd. Al met al was de antioxidantwerking
vervijfvoudigd. Een flinke verbetering. Toch is dit nog niet half
zo veel als in handappels. Er wordt nu gebroed op vervolgon-
derzoek om met heet water antioxidanten uit de pulp te halen.
Toepassing van alcohol lijkt niet commercieel haalbaar. Fabri-
kanten moeten garanderen dat er niets van in het eindproduct
terechtkomt en lopen tegen extra milieueisen aan. 

Milde conservering
En hoe zit het met de nieuwe portiedranken voor een dagelijkse
dosis vloeibare groente of fruit? Voedingskundigen zijn het er
over eens dat producten als Vie van Knorr en Fruit2Day van He-
ro een stap in de goede richting zijn. De producten zijn op zich
gezond. Alleen geen volwaardige fruitvervangers. Dat is wel wat
de flesjes pretenderen en consumenten geloven. Knorr Vie
wordt bijvoorbeeld als volgt gepromoot: ‘Knorr Vie, dat is 200
gram puur groenten en fruit in één drink! 50% van de dagelijkse
hoeveelheid groenten en fruit en 100% natuurlijk’. Marketing-

technisch gezien sterk, maar in Wageningen zetten ze hun
vraagtekens bij de claims. Tijdens de verwerking van de groente
en het fruit tot drankjes wordt de vezelpulp van het sap geschei-
den. Net als bij de appelsapproductie zitten nu juist in dit rest-
product de meest waardevolle fytochemicaliën. Napasteurisatie
activeert vervolgens enzymen die voor afbraak kunnen zorgen,
terwijl een deel van de vitamines verloren gaat door oxidatie.
Overigens maakt Unilever er geen geheim van dat Knorr Vie
minder vezels bevat dan de oorspronkelijke groente en fruit. De
multinational spreekt daarom niet van een groente- en fruitver-
vanger, maar van een aanvulling op de dagelijkse behoefte.
Hoe dan ook, de discussie rond de gezondheidsstatus van
vruchtendranken en groentesappen is losgebarsten. Mogelijk
dat de technologie op termijn een oplossing kan bieden. Milde
bewerkingstechnieken zoals hoge druk of gepulseerde elektri-
sche velden kunnen in elk geval de schade beperken bij de
eindbehandeling. Unilever en Hero passen dit soort pasteurisa-
tie nog niet toe, maar wie weet wat de toekomst brengt.

Appelsap versus handappels*
Energie Eiwit (g) Vet (g) Voedingsvezel Enkelvoudige Vitamine C Vitamine B6 Foliumzuur 
(kcal) suikers (g) (mg) (mg) (microgram)

Appelsap 33 0.1 0,0 0,0 8,2 0,0 0,022 0,0
Appel 49 0,4 0,0 2,3 11,8 8 0,05 3,0
*Volgens de Nederlandse Voedingsmiddelentabel 2001 bevat een glas heldere appelsap nog maar weinig van de oorspronkelijk nutriënten en voedingsvezels.

Niet in de tabel opgenomen zijn fytochemicaliën met een sterke antioxidantwerking. Fenolen als quercetineglycoside, cyanidinegalactoside, floridzine en catechines

beschermen tegen schade door vrije radicalen. Dit zijn de stoffen die appels zo gezond maken. Op labschaal zijn er sterke aanwijzingen gevonden dat deze verbin-

dingen de kans op het ontstaan van ziekten als kanker, diabetes en hart- en vaataandoeningen verminderen. Fenolen komen in het appelsap uit de supermarkt ech-

ter nauwelijks nog voor.

Natuurtroebelsap ontwijkt na het uitwalsen.
Het wordt gefiltreerd, gepasteuriseerd en
elders afgevuld. Vincent Hentzepeter

Van kinderen onder de tien 
jaar kampt drie procent met tanderosie


