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THEMA: FUNCTIONELE
INGREDIËNTEN

INGREDIËNT & PRODUCT

Groente  
uit een �esje

Slechts 5% van de volwassenen eet de 
aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) 
van 200 gram groente per dag. Dit blijkt 
uit onderzoek van het Nationaal Kompas 
Volksgezondheid. Uzuma wil met de  
flesjes slowjuice groentesap mensen meer 
groente laten consumeren. 
Slowjuices zijn koudgeperste groentesap-
pen. Met deze techniek blijven voedings-
stoffen behouden die anders met centri-
fugeren verloren gaan. Door High Pressu-
re Processing (HPP) blijven de sappen 21 
dagen lang houdbaar. In Nederland zijn  
al slowjuices te koop zoals Frecious, 
V-Bomb en Balanzscleanse. Deze slow- 
juices zijn ongeveer vijf dagen houdbaar 
waardoor verkoop in de supermarkten 
lastig wordt. Met pascalisatie zijn de 
slowjuices 21 dagen houdbaar en wordt 
verkoop in de supermarkt makkelijker.
De producten zijn nu alleen nog online 
verkrijgbaar. Halverwege 2015 wil Uzuma 
de sappen gaan verkopen bij tankstations 
en bij de grote supermarktketens, waar-
onder Albert Heijn en Jumbo. 

Gezondheidsprogramma’s  
Uzuma koppelde verschillende gezond-
heidsprogramma’s aan de sappen. Er zijn 
programma’s voor snel en gezond afvallen 
(slim), op gewicht blijven (steady), een fitte 
en gezonde levensstijl (fit) en een detox-
kuur. Deze diëten mogen niet langer dan 28 
dagen worden gevolgd omdat ze voedings-
stoffen missen zoals eiwitten en calcium. 
De programma’s zijn ontwikkeld omdat er 
veel vraag naar afvalprogramma’s zijn. Vanaf 
het begin van het ontwikkelingsproces is 
besloten om gezondheidsprogramma’s 
gekoppeld aan de sappen te ontwikkelen.

Slowjuice producent Uzuma komt op de markt met de eerste 
langer houdbare slowjuices in Nederland. Het bedrijf wil met 
deze nieuwe ontwikkeling de consument de keuze geven voor 
een gezond groentesap met een langere houdbaarheid. 

Uzuma brengt lang houdbare  
slowjuice groentesappen op de markt 

staan omdat de oprichters vonden dat er te 
weinig keuze in gezonde sappen is in de 
supermarkt en mensen niet aan de aan- 
bevolen dagelijkse hoeveelheid groente 
komen. Bovendien worden er veel sappen 
verkocht uit concentraat, met toegevoegde 
suikers of andere toevoegingen, aldus het 
bedrijf. De sappen van Uzuma bevatten 
geen toevoegingen. Ze bestaan alleen uit 
groente en fruit. Met het drinken van één 
�esje Uzuma slowjuice wordt er voldaan 
aan de ADH van groente, claimt het bedrijf. 
In de Amerikaanse documentaire Fat, sick 
and nearly dead uit 2010 is te aanschouwen 
hoe mensen met verschillende aandoenin-

Startend bedrijf
Uzuma is eind 2013 begonnen met het ver-
kopen van de slowjuice groentesappen. Het 
bedrijf hee� momenteel tien werknemers 
waaronder een voedingsdeskundige, pro-
ductiemedewerkers, directie, magazijnme-
dewerkers en marketing- en communicatie-
medewerkers. Het idee voor Uzuma is ont-
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‘ Eén kilo bereide groente 
en fruit staat gelijk aan 
één �esje Uzuma’

gen afvallen en hun aandoeningen verliezen 
door de consumptie van slowjuice groente- 
sappen. Uit deze documentaire is onder 
andere de inspiratie gehaald. 

Productieproces Uzuma  
Uzuma hee� geen eigen fabriek waar de 
sappen worden geproduceerd. Dit neemt 
producent Fruityline in Ochten voor zijn 
rekening. Fruit en groente worden in indus-
triële slowjuicers geperst, zo blijven de voe-
dingssto�en behouden. Nadat fruit en 
groente geperst zijn, worden de sappen in 
de juiste verhouding gemengd in grote 
industriële vaten. Vervolgens worden �esjes 
gevuld met het sap en in een grote ton 
geplaatst. Dan worden ze gepascaliseerd 
met een capaciteit van 600 �esjes per keer. 
Om de 2 tot 3 weken wordt opnieuw sap 
geproduceerd met een batchgrootte van 
1000 �esjes. Hierna worden de �esjes ver-
zonden naar het distributiecentrum in Veg-
hel waar ze worden ingevroren. Bij een 
bestelling worden de sappen ingevroren 
ingepakt in dozen met speciale gelpacks om 
de �esjes koel te houden. De grondsto�en 
voor de sappen worden over de hele wereld 
ingekocht. “Als het ananasseizoen is in de 
Filipijnen, halen we daar de ananassen van-
daan. Er is geen verschil in kosten”, vertelt 
Vincent Ursem, productmanager van Uzu-
ma. Er wordt ook gelet op de duurzaam-

heid, resten van de geperste sappen worden 
doorverkocht als veevoer in heel Neder-
land. Als de sappen worden ingevroren, 
wordt de houdbaarheid verlengd met drie 
maanden. Vanaf het invriezen tot consump-
tie zijn de sappen dus zo’n vier maanden 
houdbaar.

Verkoop online
De sappen kunnen online besteld worden 
met een minimum van 21 �esjes per bestel-
ling; dit om gratis verzending mogelijk te 
maken. Er kunnen sappen worden besteld 
met het bijbehorende gezondheidsprogram-
ma, maar losse �esjes bestellen is ook 
mogelijk. Uzuma is ook bezig proefpakket-
ten van de zeven smaken samen te stellen, 
zodat klanten de verschillende smaken  
kunnen proeven. 
De sapjes worden nu verzonden naar 
Nederland, Engeland, Frankrijk, Duitsland 
en België. Ursem vertelt dat het verzenden 
naar andere landen lastig wordt vanwege 

het koel houden van de producten. Daarom 
zijn ze niet van plan de sappen in andere 
landen te gaan bezorgen.  
“De zaken lopen goed, per dag worden er 
ongeveer 100 sappen verkocht”, licht Ursem 
toe. Uzuma wil halverwege 2015 naar een 
verkoop van 350 �esjes per dag toe.

Vervanging en snacks
Uzuma is van plan het sapassortiment uit te 
breiden met meer smaken. Momenteel zijn 
ze bezig een sap te ontwikkelen met kokos-
melk of sojamelk voor eiwit en calcium, 
voedingssto�en die nu nog ontbreken. In de 
toekomst is het plan om ook gezonde 
snacks te gaan verkopen met weinig calo-
rieën, dit past in het dieet van de program-

ma’s. Uzuma gaat deze snacks zelf samen-
stellen. Voor het produceren van de snacks 
zoeken zij een externe producent. Deze 
snacks zouden een aanvulling zijn op de 
gezondheidsprogramma’s. Consumenten 
kunnen de snacks nuttigen in combinatie 
met de sappen, zodat de programma’s lan-
ger volgehouden kunnen worden. 

Voedingssto�en
Uzuma meldt op zijn website dat consump-
tie van één �esje sap van 240 ml gelijk staat 
aan de consumptie van één kilo groente en 
fruit. Maar Ursem vertelt dat dit genuan-
ceerd moet worden. “Met het bereiden van 
groente en fruit verliezen groente en fruit 
voedingssto�en. Eén kilo bereide groente 
en fruit staat gelijk aan één �esje Uzuma.” 
De verhouding groente en fruit in de sap-
pen is 75/25. Twee sappen (rise & shine) 
bevatten echter meer fruit dan groente. 
“Dat klopt, maar deze smaken zijn in de 
minderheid”, licht Ursem toe. Wat niet in de 

groentesappen zit, zijn de 
vezels. Deze worden tijdens 
het slowjuicen afgescheiden. 
Ursem gee� toe dat dit het 
geval is, maar verwijst naar 
wetenschappelijke bronnen 
dat door groentesap zonder 

vezels het lichaam andere voedingssto�en 
op de meest e�ciënte manier opneemt.
Met het drinken van green juice wordt de 
kans op allerlei aandoeningen en allergische 
reacties verkleint, beweert Uzuma. Uzuma 
baseert dit niet op wetenschappelijk onder-
zoek, maar op de Amerikaanse documen-
taire: Fat, sick and nearly dead en de alge-
mene kennis van het e�ect van groente en 
fruit op de algemene gezondheid. Deze 
claims worden niet gebruikt op de verpak-
kingen. “Het gebruik van gezondheids-
claims op etiketten wordt streng gecontro-
leerd, wij willen geen risico’s lopen”, aldus 
Ursem.

• MARISKA VAN DER GAAG •

De zeven smaken van Uzuma.
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