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Meer gezonde 
stoffen in 
fruitsappen

De naam superfruit is in 2005 bedacht 

door marketingspecialisten uit de fruitsec-

tor. Ze wilden kleurrijke fruitsoorten die 

rijk zijn aan anthocyanen een speciale 

plaats in de markt geven. Vooral de exoti-

sche vruchten zoals granaatappel, goji, 

açai en dragonfruit blijken attractief te zijn 

omdat deze qua smaak en verschijnings-

vorm relatief nieuw zijn voor de consu-

ment (vroeger waren deze in Nederland 

nauwelijks verkrijgbaar). Het zijn daarbij 

vooral de fel gekleurde pigmentstoffen die 

gezond zijn en de vruchten hun specifieke 

smaak meegeven. Dat geldt ook voor-

de afgelopen jaren is een 
wetenschappelijke bewijslast 
opgebouwd voor de gezond-
heidsbevorderende werking 
van antocyanen, antioxidanten 
die vooral in kleurrijke fruit-
soorten voorkomen. veel van 
de bioactieve componenten 
zitten vooral in de gekleurde 
schil van de vrucht. verwijde-
ren van de schil of het persen 
van sap waarbij de schil als 
pulp achterblijft, leidt tot  
een grote afname van deze 
gezonde stoffen. Innovatie in 
techniek kan dit probleem 
oplossen.

aardbeien, frambozen, bramen en verschillende soorten bessen zijn bijzonder rijk aan anthocyanen. 
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zijn voor smaak, geur en gezondheid ver-

loren gaan. Door het toepassen van subop-

timale procestechnieken kunnen deze ver-

liezen vrij groot zijn. Voor de productie 

van verse goed smakende vruchtensappen 

is de juiste keuze van processen die tot 

doel hebben om dergelijke verliezen zo 

gering mogelijk te houden van groot 

belang. Dit geldt vooral voor gevoelige 

secundaire plantmetabolieten waarvan 

wordt verondersteld dat die belangrijk zijn 

voor de gezondheid, zoals anthocyanen. In 

het productieproces gaat bij vrij veel pro-

cesstappen de hoeveelheid inhoudsstoffen 

verloren (zie schema). 

Een belangrijk 

doel van de 

moderne verwer-

kingsindustrie is 

om dergelijke 

waardevolle stof-

fen zo veel 

mogelijk te behouden. Naast conventione-

le technieken, die bewezen kwaliteit bie-

den, zijn nieuwe alternatieven beschikbaar 

die kunnen worden gebruikt als een substi-

tuut of in combinatie met klassieke maatre-

gelen. Op dit moment ligt een sterke focus 

op de inzet van niet-thermische-technie-

ken. Sommige daarvan zijn nog in een ver-

kennende onderzoeksfase, andere zijn al 

ontwikkeld tot commerciële toepassingen 

in de voedingsmiddelenindustrie, zoals het 

gebruik van pulserende elektrische velden 

(PEF), hogedruk behandeling, membraan-

verwerking, dehydratie en bevriezen. 

PEF
PEF-behandeling is een techniek die is 

gekoppeld aan de permeabilisatie van 

plantaardige en microbiële cellen. De 

techniek wordt voornamelijk gebruikt voor 

de ontkieming van warmte-labiele voe-

dingsmiddelen. Deze techniek kan ook 

worden gebruikt voor het vergroten van de 

houdbaarheid van vers geperste sappen en 

‘smoothies’ van 7 tot 21 dagen. 

Hoewel de toepassing van pulserende 

elektrische velden de opbrengst van secun-

daire plantmetabolieten kan verhogen, is 

de veronderstelde verbetering van de sap-

opbrengst zelf nog twijfelachtig. Veel posi-

tieve studieresultaten van de sapopbrengst 

zijn te verklaren door de opbrengsten te 

vergelijken met persmethoden die niet 

meer in moderne fabrieken worden toe-

gepast. 

Hoge druk
Hoge hydrostatische druk (HHP) kan ook 

worden gebruikt voor het verhogen van de 

houdbaarheid van vruchtensappen. Door 

de zeer hoge druk worden micro-organis-

men geheel vernietigd. Middels deze tech-

niek kan uitstekende kwaliteit worden ver-

kregen voor vers geperst sinaasappelsap 

met een houdbaarheid van 40 dagen. Op 

zichzelf is HHP niet geschikt om sporen te 

inactiveren, maar een combinatie van een 

milde warmtebehandeling onder de druk is 

wel effectief. Het gecombineerde effect 

van HHP en een milde warmtebehande-

ling kan ook worden gebruikt voor de 

gevoelige groentesappen. 

Ultrasound
Een deel van de niet-thermische-technie-

ken staat   nog in de kinderschoenen. Dit is 

ook het geval voor echografie/ultrasound. 

Door middel van longitudinale golven ont-

staat compressie en verdunning die zorgen 

voor een lokale warmte tot 5500°C en een 

druk tot 50MPa. De combinatie van ultra-

geluid en temperatuur zou micro-organis-

men en sporen kunnen inactiveren. Een 

belangrijke aanwijzing in dit verband is de 

hoge energie-input in het product.

Dehydratatie
Er is veel vooruitgang geboekt in verschil-

lende dehydratatietechnieken. De klassie-

ke methoden die worden gebruikt om fruit 

en groenten te dehydrateren zijn het dro-

gen in de zon, warme lucht-drogen, dro-

gen in een magnetron, osmotische uitdro-

ging, schuim-mat, sproeidrogen, vriesdro-

gen en gespoten bed drogen. 

Van de dehydratatietechnieken wordt het 

aardbeien, frambozen, bramen en verschil-

lende soorten bessen. Blauwe bessen zijn 

bijzonder rijk aan anthocyanen, een groep 

antioxidanten die een ontstekingsremmen-

de werking heeft. Er zijn meer dan 250 

verschillende anthocyanen bekend. Ze 

komen vooral in bloemen, vruchten en 

bladeren voor. Het geeft aan rode kool zijn 

specifieke paars-rode kleur en blauwe bes 

de diepe blauwe kleur. Anthocyanen heb-

ben gunstige gezondheidseffecten die zich 

bij regelmatige consumptie onder andere 

uiten in het ondersteunen van een gezon-

de bloeddruk en bloedsuikerregulatie, van 

een goede cognitieve functie (geheugen  

en leerfuncties) en van verminderde ontste-

kingsreacties door diabetes en overge-

wicht. Recent wees EFSA gezondheids-

claims op het gebied van antioxidanten af, 

met name omdat zij de veronderstelde 

gezondheidseffecten niet bewezen achtte. 

Deze opinie staat in schril contrast met de 

aanbeveling van de Wereldgezondheidsor-

ganisatie om dagelijks 3-5 porties groenten 

en fruit te eten en daardoor het risico op 

chronische ziekten te verlagen. Een nadeel 

van sap ten opzichte van fruit is dat bij het 

verwijderen van de schil of het persen van 

sap waarbij de schil als pulp achter blijft, 

dit tot een sterke afname van de gezonde 

inhoudsstoffen leidt. Via processing is het 

mogelijk om meer van de gezondheidsstof-

fen van de schil in het sap te verkrijgen. 

Deze mogelijkheden werden afgelopen 

zomer tijdens het 10e internationale Vacci-

nium & other Superfruits symposium in 

Maastricht gepresenteerd door een aantal 

vooraanstaande wetenschappers.

 
Verliezen
Bij iedere vorm van fruitverwerking kun-

nen inhoudstoffen die verantwoordelijk 

‘Juiste keuze van processen 
moet verlies anthocyanen 
verminderen’ 
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verwerking van groentesappen wanneer de 

warmtebelasting door gebruikelijke tech-

nieken zeer hoog is. Ascorbinezuur, caro-

tenoïden, andere pigmenten en de sensori-

sche kwaliteit kunnen worden behouden 

bij een gelijktijdige verlaging van HMF 

(hydroxymethylfurfural)-vorming.

Concentratie
Als sappen niet thermisch worden ver-

werkt, kan de concentratiestap worden uit-

gevoerd met vriesconcentratie en/of omge-

keerde osmose. Omgekeerde osmose is de 

state of the art in vele industrieën, bijvoor-

beeld bij ontzilting van zeewater. Dezelfde 

techniek kan ook worden gebruikt voor het 

concentreren van sappen. Dit levert een 

hoge kwaliteit zonder verlies van waarde-

volle stoffen op. Het is echter een dure 

techniek. Hetzelfde geldt voor het alterna-

tieve begrip ‘vriesconcentratie’, waar het 

water van sap wordt bevroren, en het over-

blijvende concentraat vervolgens wordt 

verwijderd als een vloeistof in een continu 

vacuüm-magnetron (VM) drogen van fruit 

steeds populairder. In deze werkwijze 

dringen microgolven binnen in het inwen-

dige van het materiaal onder lage druk, 

waardoor water kookt bij lage temperatuur. 

Hierdoor ontstaat een groot verschil in 

dampdruk tussen het centrum en het 

oppervlak van het materiaal, waardoor een 

snelle afvoer van vocht uit het product 

plaatsvindt. Deze techniek voorkomt 

instorting van het product. Met vruchten 

zoals bosbessen en aardbeien werd al aan-

getoond dat kleur en textuur beter bewaard 

blijven dan bij het convectiedrogen.

Pasteuriseren
Het is bekend dat pasteuriseren en sterili-

seren van fruit en groenten zorgt voor ver-

lies van bepaalde voedingsstoffen en de 

vorming van verbindingen met negatieve 

effecten op smaakperceptie, textuur of 

kleur. 

Toch zijn deze technieken nog steeds de 

belangrijkste in vruchten- en groentesap-

productie. Dit zal ook in de toekomst 

waarschijnlijk zo blijven. Pasteurisatie is 

namelijk een veilige en economische tech-

niek om microbiologische problemen te 

voorkomen. Warmtebehandeling kan wor-

den geoptimaliseerd om de gunstige effec-

ten te bevorderen en ongewenste effecten 

tegen te gaan. Dit kan via Ohmse verwar-

ming of directe stoominjectie. 

Ohmse verwarming vindt plaats wanneer 

een elektrische stroom door voeding wordt 

geleid, waardoor de temperatuur van het 

product stijgt door de omzetting van elektri-

sche energie in warmte. De voordelen van 

deze Ohmse verwarming zijn de gelijkmati-

ge verwarming en het zeer-hoge-tempera-

tuur-korte-duur proces. Een thermische 

behandeling door continue Ohmse verwar-

ming werd al met succes getest om de sen-

sorische houdbaarheid van gepasteuriseerd 

vers geperst sinaasappelsap te verlengen. 

Door deze behandeling neemt oververhit-

ting af. Dit leidt tot hoge retentie van senso-

rische eigenschappen van vers sap. 

Directe stoominjectie kan nuttig zijn in de 
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Figuur 1. het schema toont, in gele kleur, de kritische punten waar de hoeveelheid secundaire metabolieten beduidend kan 

dalen.

proces. Ondanks de economische beper-

kingen, bieden beide technologieën aan-

zienlijke kwaliteitsverbetering. De nieuwe 

thermische technieken richten zich op 

snelle en gelijkmatige verwarming van het 

product.

Voor terugkoeling en warmteregeneratie 

zijn er nog geen moderne varianten ont-

wikkeld. De niet-thermische technieken 

zullen daarom met conventionele warmte-

wisselaars worden gecombineerd.

Selectie van fruitsoorten 
(bioactieve inhoudsstoffen)

Celdisruptie
Bijvoorbeeld: ontdooien, malen, invloed van fruit 

eigen enzymen

Fijnmaken/pureren
Bijvoorbeeld: enzymen inzet 

temperatuur, tijd

Sapextractie
1. Persen of decanteren

Pulpextractie
Tweede persing

Troebel sap

Pasteurisatie

Helder direct sap

Opslag

Scheiding

Aroma strippen
Concentratie

(pasteurisatie)

Helder
concentraat

Opslag

Klaring:
Sap enzymatie

Klaringsmiddel
Filtratie

Aroma strippen
(pasteurisatie)

Klaring
(enzymen inzet, klaringsmiddel, 

filtratie)

Pasteurisatie Concentratie

Helder direct sap
Helder concentraat

Opslag
Opslag
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