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Product & Ontwikkeling
Thema: Gezonde toevoegingen

De markt voor vruchtendranken die 
‘superfruits’ bevatten, maakt een grote 
groei door. Maar wat zijn die super-
vruchten eigenlijk? Superfruit is in eer-
ste instantie een marketingterm voor 
vruchten die een breed spectrum aan 
fytochemische stoffen in hoge concentra-
ties bevatten, in het bijzonder aan polyfe-
nolen. Ook scoren ze hoog op de schaal 
voor ORAC-waarden (zie kader), wat 
aangeeft dat ze tevens effectief zijn tegen 

oxidatieve stress. Veelbesproken super-
fruits zijn de granaatappel, cranberry 
(Amerikaanse veenbes), blauwe bosbes, 
mangosteen, goji-bes en açai-bes. Ook 
donkere vruchten, zoals de braam, 
zwarte bes, framboos en zwarte kers, als-
mede de Nieuw-Zeelandse boysenberry, 
worden tot de superfruits gerekend. De 
donkere vruchtensoorten worden overi-
gens minder vaak als zodanig benoemd, 
misschien omdat ze uit marketingoog-
punt niet ‘sexy’ genoeg zijn.  
Maar de lijst wordt nog steeds langer. 

Recentelijk zijn nieuwe ‘ontdekkingen’ 
gedaan, onder andere de maqui-bes, 
een purperrode vrucht uit Zuid-Amerika, 
de lulo, ook bekend als naranjilla, een 
vrucht die voorkomt in het noordelijke 
gedeelte van Zuid-Amerika, en de yum-
berry, een roze tot purperrode vrucht 
afkomstig uit Zuid-China. In tabel 2 zijn 
de belangrijkste gegevens samengevat, 
voor zover beschikbaar. 

Marketingboodschap
Een vaste regel voor elk succesvol 
gezondheidsbevorderend (‘functioneel’) 
voedingsmiddel of drankje is dat het 
goed moet smaken. Hierin ligt al een 
eerste verklaring voor de stijgende popu-
lariteit van superfruits in vruchtendran-
ken. Ze geven producten een ‘exotische’ 
smaak en, bij twijfel aan de betekenis 
daarvan, geven ze de consument in elk 
geval een nieuwe smaakbeleving. Julian 
Mellentin, directeur van het tijdschrift 
‘New Nutrition Business’, voegt hier nog 
twee essentiële voorwaarden voor vruch-
ten aan toe om de superfruit-status te 
verkrijgen: de vrucht moet in de ogen van 
de consument een zekere nieuwheids-
waarde (‘novelty value’) hebben – de 
granaatappel, mangosteen, goji  en açai 
voldoen hieraan – en de claim moet wor-
den ondersteund door marketingbood-
schappen die de eigenlijke of beweerde 
gezondheidsvoordelen benadrukken. De 
granaatappel is een voorbeeld van een 
superfruit waar PR-campagnes en media-
aandacht sterk hebben bijgedragen aan 
het succes.
Voorwaarde bij dit alles is wel dat de 
superfruits in voldoende mate beschik-
baar zijn. Voor vele in tropische oerwou-
den voorkomende vruchten die voor 
superfruits zouden kunnen doorgaan, 
geldt dat niet altijd. Wat de popula-
risering van de superfruits wel heeft 
geholpen, zijn de enigszins negatieve 
mediaberichten over de traditionele 

antioxidanten, zoals vitamine C en E, als-
mede b-caroteen.

Veel bioactieve stoffen
Uiteindelijk kan een hype slechts stand-
houden als de beweerde gezondheids-
claims daadwerkelijk hout snijden. 
Superfruits worden in het bijzonder aan-
geprezen vanwege hun hoge gehalte aan 
bioactieve stoffen. De EuroFIR (European 
Food Information Resource) definiëert 
bioactieve stoffen als: ‘Non-nutritive 
constituents in food plants with anticipa-
ted health promoting/beneficial effects, 
and/or toxic effects, when ingested’. De 
EuroFIR is een door de EU gefinancierde 
netwerkorganisatie die tracht de verschil-
lende voedingsmiddelentabellen die 
binnen Europa in omloop zijn, op een 
geavanceerde wijze met elkaar te verbin-
den. Bioactieve verbindingen met poten-
tiële gezondheidsvoordelen maken deel 
uit van het project.
Bioactieve stoffen met veronderstelde 
gezondsheidseffecten kunnen worden 
ingedeeld in een aantal hoofdgroepen. 
Voor supervruchten zijn de carotenoïden, 
maar meer nog de flavonoïden en andere 
fenolische verbindingen van belang. De 
laatste worden onderverdeeld in flavano-
nen, flavonen, isoflavonen, flavonolen, 
anthocyanen en flavanolen. Flavanolen 
worden verder onderverdeeld in cate-

Regelmatig verschijnt er een nieuwe ster aan het 

gezondheidsfirmament. Superfruits is er zo een. Te enthousiaste 

beweringen over de wonderbaarlijke gezondheidseffecten van 

deze hype moeten we soms wel met een korreltje zout nemen.

Superfruits: wat is er zo super aan?

Fig.1 De structuurformule van quercertine 
is vergelijkbaar met die van de flavonoïden.
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Een officiële aanbeveling 
omtrent de dagelijkse opname 
bestaat nog niet
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chinen en pro(antho)cyadininen. De 
flavonoïden hebben een structuur zoals 
voor het quercertine-molecuul in figuur 1 
wordt getoond. 

Effecten?
De vraag om welke bioactieve stoffen 
het bij superfruits vooral gaat en welke 
effecten deze op de gezondheid hebben, 
valt niet gemakkelijk te beantwoorden. 
Zo zegt Prof. Helmut Dietrich (For-
schungsanstalt Geisenheim, Fachgebiet 
Weinanalytik und Getränkeforschung in 
Duitsland): “In fruit en groenten komen 
vele duizenden bioactieve stoffen voor en 
het is moeilijk te zeggen welke relevant 
zijn. Rode druiven bevatten bijvoorbeeld 
ten minste vijftig polyfenolen, terwijl in 
bosbessen veertien verschillende antho-
cyaninen en tientallen kleurloze polyfe-
nolen gevonden zijn.” Hoe krachtig het 
complex van bioactieve stoffen van een 
bepaalde vrucht is, wordt uitgedrukt in 
antioxidative capaciteit, onder meer de 
ORAC-waarde. 
Een verdergaande maatstaf is de biobe-
schikbaarheid. Aan het flavonoïdemo-
lecuul kan op meerdere plaatsen een 
suikermolecuul gehecht zijn en daarmee 
een glycoside vormen. De meeste fla-
vonoïden in het voedsel kunnen uit de 
dikke darm worden geabsorbeerd en 
door het bloed worden opgenomen. Voor 

absorptie uit de dunne darm is het nood-
zakelijk dat de suikergroep eerst door 
middel van hydrolyse wordt afgesplitst. 
Daarna kunnen de ‘aglyconen’ verder 
worden gemetaboliseerd en in de lever, 
nieren, enzovoort, worden omgevormd 
tot secundaire metabolieten. 
De mate waarin de polyfenolen uiteinde-
lijk door het lichaam worden opgenomen 
en benut is dus van wezenlijk belang. 
Helaas is daarover nog weinig bekend. 
Een officiële aanbeveling omtrent de 
dagelijkse opname bestaat nog niet. Wel 
bestaan volgens prof. Dietrich sterke ver-
moedens dat polyfenolen de cholesterol-
spiegel kunnen beïnvloeden, terwijl som-
mige een anti-trombose effect hebben 
en ontstekingsremmend werken. Hij stelt 
verder dat het effect van polyfenolen bij 
de remming van tumorontwikkeling nog 
niet bewezen is, behalve in dierproeven. 
De industrie beroept zich daarom op de 
ORAC-waarden om de kracht en macht 
van bepaalde vruchten naar de consu-
ment te communiceren. Tabel 1 toont 
enkele ORAC-waarden. 

Dranken met superfruits
De meeste superfruits zijn ongeschikt 
voor directe consumptie vanwege hun 
hoge gehalte aan zuur en bittere poly-
fenolen, maar hun sap kan uitstekend 
worden toegepast in multifruitdranken. 

De meeste sappen of concentraten van 
superfruits zijn wel duur. Daarom wor-
den slechts relatief lage percentages 
ervan aan multifruitsappen toegevoegd, 
ondanks het feit dat de superfruits zeer 
prominent op het etiket worden vermeld. 
In Nederland heeft Friesland Foods in 

zijn CoolBest-lijn zowel ‘Pomegranate 
met frambozen’, ‘Açai met passievrucht’, 
als ‘Sea buckthorn (Ned: duindoorn) 
met Golden kiwi’ als ‘Powerfruits’ 
uitgebracht. Eveneens in Nederland 
heeft Healthy People een productlijn 
met superfruits op de markt gebracht: 

ORAC staat voor ‘Oxygen Radical Absorbance 
Capacity’ en is een maatstaf voor de antioxi-
dantcapaciteit van een voedingsmiddel. De ana-
lyse is door wetenschappers aan de Amerikaanse 
Tufts University samen met het US Department 
of Agriculture (USDA) ontwikkeld. Hoe hoger 
de ORAC-waarde, des te beter het voedingsmid-
del in staat is om vrije radicalen te vernietigen 
en daarmee het verouderingsproces, alsmede 
het ontstaan van diverse ziekten te vertragen. 
Voor een optimaal effect op de gezondheid 
beveelt de USDA een opname aan van ongeveer 
5.000 ORAC-eenheden per dag. De gemiddelde 
persoon krijgt per dag slechts 20-25% van deze 
aanbeveling via zijn voedsel binnen. 

Maat voor antioxidatieve werking

Tabel 1 Rangorde superfruits op basis 
van ORAC-waarden
Superfruit Eenh./100g

Goji-bessen 25.300

Pruimen 5.770

Granaatappels 3.307

Rozijnen 2.830

Bosbessen 2.400

Bramen 2.036

Veenbessen 1.750

Aardbeien 1.540

Frambozen 1.220

Bron: Tufts University

Bij de granaatappel hebben PR-
campagnes en media-aandacht 
sterk bijgedragen aan het succes

er zo super aan?
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granaatappel, golden kiwi, açai-bes, 
goji-bes met passievrucht en acerola met 
mango. 
In de VS vermarkt de Purple Juice Com-
pany een vruchtendrank met de sappen 
van açai, granaatappel, blueberry, cran-
berry, zwarte kers, zwarte bes en purper-
rode pruim, dat ze pretentieus ‘The most 
powerful antioxidant beverage on the 
PLANET’ hebben genoemd. Dit zou niet 
alleen zijn gebaseerd op de hoge ORAC-
waarde, maar vooral op, wat de fabrikant 
noemt, het cascade-effect, dus het elkaar 
versterkende effect van de flavonoïden en 
carotenoïden in de individuele sappen.
Prof. Dietrich merkt over de technologi-
sche verwerking van superfruits nog op: 
“Om de secundaire plantmetabolieten, 

zoals de tanninen of quercetinen, van 
vruchten te behouden, moet bij voorkeur 
een puree of ten minste een troebel sap 
worden gemaakt. Dit kan een smoot-
hie zijn, dat uit een mengsel van beide 
bestaat. Heldere sappen hebben min-
stens 90% van hun bioactieve stoffen 
verloren.

Kanttekening
Ondanks de beweringen van de produ-
centen blijft voor de consument de kern-
vraag of de consumptie van superfruits 
hem garandeert dat hij werkelijk het 
stralende middelpunt tijdens zijn 100ste 
verjaardagsfeest zal zijn of dat het niet 
uitmaakt welke vruchten hij dagelijks 
eet. En aangezien ook het ‘gewonere’ 

en beter betaalbare fruit in sterke mate 
bijdraagt aan de gezondheid, doet de 
consument er goed aan de appel, de 
sinaasappel en de druif niet te vergeten.

Meer informatie
Het boek ‘Successful superfruit strategy’ van 
Karl Crawford en Julian Mellentin, ISBN 
978.1.906297.11.1, is een aanrader.
Verdere literatuur: Synthesis Report No 4: Plant 
foods and health: Focus on plant bioactives, Anna 
Denny and Prof. Judy Buttriss, British Nutrition 
Foundation. ISBN 0-907-66762-7.

Gerard Post
Ir. G. Post, Zenith Beverage Consulting, Bentveld,  gpost@

zenithbeverageconsulting.com.

Tabel 2 Karakteristieken van superfruits
Vrucht Voorkomen Vrucht Nutriënten Smaak

Granaatappel
Punica granatum

Perzië, eeuwenlang 
gekweekt rond 
Middellandse Zee

Ronde sappige 
vrucht met grote 
cellen en pitjes van 
~3 mm grootte in 
soort gelei inge-
kapseld

Rijk aan kalium, 
vitamine C en poly-
fenolen

Zoet-zuur met iet-
wat Wrange noten 
door relatief hoog 
looistofgehalte 

Mangosteen (NL: 
mangistan)
Garcinia mangos-
tana

Azië, bekend uit 
Ayurveda genees-
kunde. Bijnaam: 
Koningin der 
Vruchten 

Roodviolette bes 
met diameter tot 
8 cm

Xanthonen (poly-
fenolen), vrucht 
bevat min. 43 
soorten 

Mix tussen appel, 
lychee, druif en 
perzik

Cranberry. (NL: 
Amerikaanse 
veenbes)
Vaccinium macro-
carpon

N-Amerika, medici-
nale plant

Bol- of peervor-
mige bes, diameter 
6-8 mm

Rijk aan vitamine 
C, B-vitaminen, 
proantho cyadi-
ninen

Fris, lichtzuur, iet-
wat astringent

Goji-bes
Lycium barbarum  
var. goji

N-China, belangrijk 
in de Aziatische 
geneeskunde

Kleine rode bes, 
gerelateerd aan de 
wolfberry

Zeer rijk aan vit. 
C (5000mg/100g), 
polyfenolen: ORAC 
>25.000, magne-
sium, sporenele-
menten

Tussen cranberries 
en kersen, enigszins 
nootachtig

Maqui-bes
Aristotelia chilensis 
(Molina) Stuntz

Patagonië Purperrode bes Hoogste anti-
oxidant-gehalte 
van alle bekende 
vruchten: ORAC  > 
50.000 

Enigszins als een 
zoete druif

Lulo of naranjilla
Solanum quitoense

Andes-gebergte, 
Z-Amerika

Grote bes, 6-7 mm 
doorsnee met licht-
groen gelei-achtig 
sappig vruchtvlees 

Rijk aan calcium, 
fosfor en ijzer, 
antioxidatieve 
vitaminen C, E en 
ß-caroteen

Zoet-zure smaak, 
tussen ananas en 
citroen

Yumberry of  
yang-mei fruit
Myrica rubra

Z-China, in de 
geneeskunde 
gebruikt

Wit, roze, oranje-
rode of purper 
gekleurde bes, 
doorsnee ca 2,5 cm 

Rijk aan vitaminen, 
mineralen en anti-
oxidanten

Fris, lichtzuur, 
ietwat astringent, 
vergelijkbaar met 
cranberry maar 
zoeter

Europese blauwe 
bosbes (Eng.  
Bilberry)
Vaccinium myrtil-
lus L.

Europa, N-Amerika, 
N-Azië. In N-Ame-
rika als blueberry: 
Vaccinium, sect. 
Cyanococcus

Zwart-blauwe bes-
sen met donker-
rood vruchtvlees

Rijk aan vitamine 
C en polyfenolen, 
ORAC >2000

Fris, lichtzuur, aro-
matisch
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