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Technologie
Dranken

Groentesappen worden ondanks hun positieve gezondheidsef-

fecten maar mondjesmaat gedronken. Nieuwe inzichten hebben

de productie van de populairste groentesappen – tomaten- en

wortelsap – gemoderniseerd. De wetgeving houdt geen gelijke

pas, zo viel in Stuttgart te beluisteren tijdens het gelijktijdig met

de vakbeurzen Intervitis-Interfructa georganiseerde symposium

van de Internationale Fruchtsaft Union.

De productie van groentesap vereist veel
technologische kennis en bijzondere
aandacht voor hygiëne. In vergelijking
met wortelsappen zijn bij tomatensap
door de lagere pH (4,2-4,5) delicatere
procescondities mogelijk bij de thermi-

sche verwerking. Prof. Konrad Otto van
de Duitse Universiteit voor Applied Scien-
ces Lippe & Höxter presenteerde tijdens
bijeenkomst van de International Fruit
Juice Union op 11 en 12 mei de actuele
stand van de technologie. Het symposi-
um werd in Stuttgart gehouden annex
met de driejaarlijkse internationale beurs
voor wijn, fruit en vruchtensap Intervitis-
Interfructa (zie kader).

Kleine markt
Verschillende groentesoorten zijn
geschikt voor de productie van groente-
sap. Ook het aanbod is minstens zo geva-
rieerd als dat van fruit. Het zijn echter
vooral tomatensap en in mindere mate
wortel-, rode bieten-, selderij- en zuur-
koolsappen die op de markt zijn. In Duits-
land is die markt nog zeer bescheiden. De
consumptie per capita bedraagt slechts
ongeveer 1 liter, terwijl het vruchtensap-
penverbruik ruim 40 liter is. De laatste
jaren is de industriële productie van
groentesappen in Duitsland met 1,6 vol%

gedaald en de waarde zelfs met 15%.
Otto noemde het teleurstellend en tege-
lijkertijd verrassend dat ondanks de veel-

Productie groentesa

Nog 7 tot 27% van de carotenoïden
blijft in de schillen achter

Kleurende en geurende etiketten
Op het gebied van etiketteren waren er inte-
ressante noviteiten op de beursvloer. Bij de
firma Etifix uit Grafenberg, Duitsland
(www.etifix.de) toonde men etiketten voor
wijnflessen die door kleuraanpassing aange-
ven of de wijn (rood of wit) op de juiste drinkt-

emperatuur is.
Een andere ‘gag’
zijn zogenaamde
geuretiketten die
met de geur van
het drankje
geïmpregneerd
zijn zodat de con-
sument weet wat
hem te wachten
staat. Ook Voll-

herbstDruck GmbH uit Endlingen, Duitsland
(www.vollherbstdruck.de) heeft zich op geurmarketing
geworpen. Voor een ‘Winzergenossenschaft’ heeft zij een
etiket voor de ‘Sommer Cuvée’ ontworpen. Bij aanraking van
het etiket komt het geëncapsuleerde aroma van de wijn vrij.

Alternatieve kurken
De aanval op de traditionele wijnkurk is
ingezet. Gültig Korken uit Heilbronn,
Duitsland (www.gueltig.com) presenteer-
de milieuvriendelijke en smaak- en geur-
neutrale ‘kurken’ van polyethyleen onder
de naam ‘Vision’. De afdichtingeigen-
schappen van deze
volledig steriele kur-
ken zijn zodanig dat
gassen gedoseerd in
de fles kunnen dif-
funderen zodat de
wijn de voor de rij-
ping noodzakelijke
zuurstof kan opne-
men. Geheel dicht is
de glazen, met een
dunne pvc-folie gedeeltelijk gecoate

smaakneutrale stop ‘Vino-Lok’ van Alcoa Deutschland
(www.alcoa.com). Experts twisten overigens over de vraag of
wijn hermetisch tegen zuurstofinvloeden moet worden
beschermd of dat een geringe hoeveelheid zuurstof het rij-
pingsproces juist bevordert.

Vakbeurzen Intervitis-Interfructa

Deze eti-
ketten
geven door
kleuraan-
passing aan
of de wijn
op de juiste
drinktem-
peratuur is.

Bij aanraking van het etiket van
de ‘Sommer Cuvée’ komt het
aroma van de wijn vrij en kan de
consument alvast ruiken wat
hem te wachten staat.

De glazen stop
‘Vino-Lok’ sluit de
wijnfles geheel af.
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geprezen gezondheidsvoordelen van
groentesappen bij de preventie van ver-
schillende welvaartziekten (hart- en vaat-
ziekten, kanker, enzovoorts), de wereld-
wijde consumptie stagneert. Vooral de
secundaire plantenmetabolieten, zoals
polyfenolen, carotenoïden en voedings-
vezels, hebben een gunstig effect op de
gezondheid. Otto benadrukte het voor-
deel van sappen en extracten boven geï-
soleerde voedingssupplementen, zoals
lycopeen en ß-caroteen. Otto: “Groente-
sappen, groentepurees en plantenextrac-
ten zijn rijke bronnen van veel nutriën-
ten. Gebleken is dat complexe voedings-
middelen werkzamer zijn dan
gesynthetiseerde voedingsstoffen.”

Tomatensap
De bereiding van tomatensap begint met
sorteren, wassen en pletten van de toma-
ten voordat de eigenlijke extractie van het
sap plaatsvindt. Om de enzymen te inacti-
veren wordt het ‘hot-break’- of ‘cold-bre-
ak’-proces toegepast. Bij het laatste pro-
ces is de hittebelasting lager, wat tot een
meer natuurlijke kleur en frisser aroma

leidt. Wel is het sap minder viskeus. Fase-
afscheiding kan het gevolg zijn. Het hot-
break-proces kent dit nadeel niet of min-
der. De enzymen worden snel geïnacti-
veerd. Bij het maceratieproces wordt door
vacuüm het restzuurstofgehalte geredu-
ceerd. Dit leidt tot een betere retentie van
kleur en vitamine C. Uit recente studies
blijkt dat nog vrij veel van de carotenoïden
in de trester achterblijven (7 tot 27%).
Hoewel tomatensap een relatief lage zuur-
graad heeft, is het toch onderhevig aan
bederf door hitteresistente micro-organis-
men, zoals Bacillus species. Daarom is de
hittebehandeling noodzakelijk voordat
het sap in steriele tanks wordt opgeslagen
of wordt geconcentreerd tot 20-24°Brix.

Wortelsap
De productie van wortelsap verschilt
sterk van die van tomatensap. Na het
wassen en sorteren volgt het stoomschil-
len. Aan het vervolgens vermalen van de
wortels gaat een blancheerstap vooraf,
maar een hittebehandeling van de pulp
tot 75 à 80°C is ook mogelijk. De pulp of
‘wortelpuree’ wordt verkregen via een

mechanisch maalproces, bijvoorbeeld
met een hamermolen. Het risico op
microbieel bederf wordt verkleind door
toevoegen van ascorbinezuur om oxidatie
te voorkomen en van citroensap of -zuur
om de pH te verlagen.
Voor de eigenlijke productie van de
puree wordt een hitte- of enzymbehande-
ling toegepast om het plantweefsel af te
breken en het zeven te vergemakkelijken.
De extractie van het sap gebeurt via een
decanter. Aan dit extractieproces worden
door de bederfelijkheid van het product
strenge eisen gesteld, zoals een korte
verblijftijd in de pers.
Ondanks vele procesverbeteringen zijn
de hoeveelheden β-caroteen, mineralen
en voedingsvezels die in de trester van
het wortelsap achterblijven opvallend
hoog. Door enzymatische behandeling
van de puree wordt de sapopbrengst ver-
hoogd en de overgang van (on)oplosbare
stoffen naar het sap verbeterd. Ook is het
mogelijk een diffusieproces toe te passen
waarbij de trester wordt gewassen of
waarbij na-extractie plaatsvindt. De tres-
ter wordt dan eerst met heet water ver-

dund en vervolgens opnieuw uitgeperst.
De sappen uit de eerste en de tweede
fase worden samengevoegd en tot
65°Brix geconcentreerd. Het concentraat
wordt aseptisch verpakt of in bevroren
toestand bij -10°C opgeslagen. Bij wortels
kunnen de natuurlijke vluchtige aroma-
bestanddelen aan het sap worden terug-
gevoerd. Bij ander groentesap kan dat
niet.

Wetgeving en diffussieproces
Het diffusieproces was in de vroegere EC
Fruit-richtlijn toegestaan mits het zo ver-
kregen sap werd geconcentreerd. In de
Duitse voorschriften en de Codex Stan-
daard voor groentesappen is het diffusie-
proces niet toegestaan en is elke toevoe-
ging van water verboden. De bepalingen
luiden dat bij blancheren niet meer water
wordt vastgehouden dan technologisch
onvermijdelijk is.
Otto gaf aan van mening te zijn dat het
diffusieproces niet voor de productie van
groentesappen was bedoeld. Het wordt
in de praktijk echter wel op grote schaal
toegepast. Otto: “Het is wenselijk dat de
wetgevingshoofdstukken waarin de inter-
nationale en nationale regelingen over
groentesappen zijn vervat, aan de eigen-
lijke praktijk worden aangepast.”

Hygiëne en fermentatie
Bij onvoldoende hittebehandeling kun-
nen bacteriesporen in groentesappen
overleven en later uitgroeien. Sappen
met een pH van 4,5 tot 6,0 worden
gewoonlijk in UHT-sterilisatoren gesteri-
liseerd (121°C, 5 tot 10 minuten). Ook

wordt het Tyndallisatie-procédé bij een
lagere temperatuur toegepast. Het pro-
duct wordt dan twee maal verhit. De eer-
ste hittebehandeling activeert de sporen
en brengt ze tot ontkieming. De tweede
hittebehandeling doodt de overlevende
vegetatieve cellen. Om het gevaar van
overprocessing te vermijden, beveelt
Otto aan de pH van het groentesap te
verlagen door toevoeging van zuur óf
door melkzuurfermentatie in het sap. Het
sap wordt daartoe met geselecteerde
Lactobacillen geënt. De fermentatie (24
uur, 30°C) verlaagt de pH tot 3,9 à 4,2.

appen moderniseert
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Groentesappen zijn rijke
bronnen van nutriënten. De
productie ervan moderni-
seert in hoog tempo.

De wetgeving moet aan de eigenlijke
praktijk worden aangepast


