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Thema: Dranken

semi-industriële toestellen) en stelt het ter 

beschikking aan bedrijven. Wetenschap-

pers van de Food Pilot doen onderzoek 

naar de gezondheidsbevorderende com-

ponenten in het sap. 

Aangepast productieproces
Om de gezondheidsbevorderende compo-

nenten uit groente of fruit in een actieve 

vorm in de dranken over te brengen, is een 

aangepast productieproces noodzakelijk. 

Onderzoekers van Food Pilot onderzoch-

ten in welke mate fenolische verbindingen, 

antioxidantia, behouden blijven tijdens het 

persproces van groenten en fruit met de 

Vaculiq pers. Fenolische verbindingen zijn 

secundaire plantenmetabolieten die een 

beschermend effect zouden hebben in het 

menselijk lichaam door een verminderde 

kans op hart- en vaatziekten, kanker en 

diabetes type 2. Fenolische verbindingen 

bestaan uit een aromatische ring en één of 

meerdere hydroxylgroepen. Polyfenolen 

bevatten meerdere fenolische hydroxyl-

groepen en worden opgedeeld in de sub-

klassen flavonoïden, fenolische zuren en 

gecondenseerde tannines.

Oxidatieve omzettingen
Als er zuurstof tijdens de persing of later 

bij het pas geperste sap komt, reageren de 

fenolische verbindingen direct door zich 

Innovatief proces voor gezond sap

Spiraalfilterpers

De spiraalfilterfruit- en groentenpers, 

gebouwd door de Duitse firma Vaculiq (zie 

foto), berust op het principe dat in één 

beweging zowel persen als filtratie plaats-

vindt, met vacuüm als drijvende kracht. 

Het vacuüm verwijdert zuurstof uit het sap 

en voorkomt zo oxidatie en inactivering 

van de gezondheidsbevorende componen-

ten in het sap. 

De Food Pilot in Melle heeft het innovatie-

ve perssysteem staan (als 1 van de 52 

De spiraalfilterpers is een innovatief perssysteem dat door 
gebruik van vacuüm zorgt voor behoud van de gezondheidsbevor-
derende componenten in het sap. het systeem is dan ook vooral 
geschikt voor de bereiding van functionele drankjes op basis van 
fruit of groenten. De Food pilot in melle beschikt over de pers.

enzymatisch om te zetten tot gekleurde 

o-quinones. Polyfenoloxidase (PPO) is het 

enzym dat deze reactie katalyseert. Door 

een reeks niet-enzymatische reacties wor-

den de o-quinones omgezet in bruine pig-

menten. Deze omzettingen zijn onomkeer-

baar. Bruinkleuring betekent organolep-

tisch kwaliteitsverlies. Ook door de 

oxidatiereacties gaan smaak en geur van 

het sap achteruit. 

Principe spiraalfilterpers
De spiraalfilterpers berust op de toepassing 

van vacuüm tijdens het onttrekken van het 

sap. Het vacuüm fungeert op de eerste 

plaats als krachtbron, maar voorkomt oxi-

datie van fenolische verbindingen doordat 

zuurstof wordt onttrokken. De verbindin-

Food Pilot als testplatform

De Food Pilot stelt een variëteit aan multi-
functionele pilot toestellen voor de voedsel-
verwerking beschikbaar voor bedrijven 
(www.foodpilot.be). De wetenschappers en 
voedingstechnologen van ILVO koppelen 
daar wetenschappelijk advies en onderzoek 
aan. Bedrijven kunnen zo nieuwe technologie 
testen alvorens te investeren. De Food Pilot 
is ook te gebruiken voor procesoptimalisatie. 
Voor de spiraalfilterpers geldt dat opschaling 
van het proces een uitbreiding van het aantal 
extractie-eenheden vraagt en de geoptimali-
seerde parameters ongewijzigd blijven.
Informatie: Katleen Coudijzer, Katleen.
Coudijzer@ilvo.vlaanderen.be. De spiraalfilterpers van de Duitse firma vaculiq is 

beschikbaar in de Food pilot in melle.
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totdat het sap wordt gedronken. In de 

extractie-eenheid van de spiraalfilterpers 

vinden drie processen gelijktijdig plaats: 

fasescheiding (in sap en puree), zuurstof-

onttrekking en filtratie (afscheiden van gro-

te deeltjes). Dit resulteert in een efficiënt 

proces én troebel sap met een frisse smaak 

en kleur dat rijk is aan antioxidanten. 

Proces en verwerking
De gecombineerde was-/transport-/maal-

eenheid van de spiraalfilterpers verwerkt 

de vruchten of groenten tot een brij. De 

maler wordt gekozen op basis van het pro-

duct en bepaalt de consistentie van de ver-

malen biomassa.  

Bovendien bepaalt het type maler indirect 

de deeltjesgrootte van de brij en daarmee 

welke fractie van de fenolische componen-

ten terechtkomt in het sap, dan wel in de 

puree. Dat komt doordat er in de schil van 

de vrucht een hogere concentratie fenoli-

sche verbindingen is. De mate van verpul-

vering van de vrucht bepaalt de vrijgave 

van de fenolische verbindingen in het sap. 

Door middel van een wormpomp wordt de 

vermalen biomassa van de buffertank naar 

de extractiecel van de spiraalfilterpers 

gepompt. Een spiraal zorgt voor een 

opwaartse beweging van de vermalen 

vruchten door de cel. De spiraal is omge-

ven door een zeef (zie figuur 1). Aan de 

buitenzijde van de zeef wordt het vacuüm 

toegepast. Vocht wordt daardoor aan de 

vermalen vruchten onttrokken, met de zeef 

als scheidingselement. De spiraal is voor-

zien van siliconen lippen die permanent 

over de zeef slepen om verstopping tegen 

te gaan. Het sap wordt afgetapt aan de zij-

kant van de extractiecel. De puree wordt 

bovenaan de spiraal uitgeworpen. 

De pers kan in lijn worden geplaatst met 

een pasteurisatietoestel om zo, zonder ver-

der contact met zuurstof, aanwezige enzy-

men (waaronder PPO), te inactiveren en de 

microbiële houdbaarheid te verlengen en 

kwaliteitsbehoud te garanderen. 

De spiraalfilterpers is multifunctioneel:  

het verwerkt zowel groenten als fruit en 

zowel harde als zachte vruchten. Elke 

vrucht en elk beoogd product heeft zijn 

eigen optimale instelling. De precieze 

afstelling kan in Melle tijdens een experi-

mentele fase gebeuren. De kwaliteits- en 

smaakevaluatie ook.

Resultaten onderzoek
De onderzoekers hebben in de Food Pilot 

experimenteel bepaald in welke mate feno-

lische verbindingen tijdens het persproces 

van appels behouden blijven. Voor de  

analyses op de producten werd gebruik 

gemaakt van een Orbitrap gebaseerde  

massaspectrometrie aanwezig bij VITO 

(www.vito.be). Met deze technologie zijn 

de aanwezige inhoudstoffen te detecteren 

met een hoge resolutie. Bovendien levert 

de technologie een beeld op van ‘alle’  

aanwezige functionele verbindingen.  

Deze werden vervolgens geïdentificeerd 

met behulp van in huis ontwikkelde data-

banken.  

De resultaten tonen aan dat ca. 100% van 

de fenolische verbindingen tijdens het  

persproces van appels behouden blijft en 

in actieve vorm in de eindproducten 

terechtkomt, in het appelsap en de appel-

pulp. Afhankelijk van de optimalisatie van 

het proces, komen de componenten in de 

puree dan wel in het sap terecht.

 
Optimalisatie persproces 
Via de productieparameters van het pers-

proces is de kwaliteit van het eindproduct 

te optimaliseren. Zo bepaalt het type maler 

de consistentie van de brij en het vrijko-

men van de fenolische verbindingen. Ver-

volgens bepalen de keuze van de pomp-

snelheid, hoogte van het vacuüm, spi-

raalfrequentie, gekozen inclinatiehoek van 

de spiraal, het aantal kanalen in de spiraal 

en de maaswijdte van de zeef, de vochtig-

heid en de kwaliteit van de eindproducten. 

Eindproducten variëren van sappen en 

smoothies tot purees. Via het touch screen 

zijn de parameters zeer gebruiksvriendelijk 

en meestal traploos in te stellen.
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‘ Toepassing van vacuüm voorkomt 
oxidatie van fenolische verbindingen’

Figuur 1.   extractie-eenheid van de vaculiq groen-

ten- en fruitpers. De spiraal beweegt de vermalen 

vruchten omhoog terwijl het vocht door middel van 

een vacuüm door de zeef wordt onttrokken.
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