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Camu camu (Myrciaria dubia)
Eigenschappen: Uit het oog springend is het hoog gehalte aan vitamine C 
(deze overschrijdt tot 60 keer het vitamine C gehalte in sinaasappel!). Daar-
naast heeft camu camu belangrijke anti-oxidant eigenschappen die een 
belangrijke rol kunnen spelen bij de preventie van bepaalde ziekten.

Gebruik: Camu camu-pulp wordt aangewend bij de bereiding van ijs, 
confi tuur en vruchtensappen. 

Een vruchtbare toekomst     
veelbelovende fruitsoorten              
uit de tropen

Fig: Oorsprongsgebied van 
camu camu 

Pejivalle (Bactris gasipaes)
Gebruik: De vrucht wordt voornamelijk gekookt gegeten. Lokaal wordt er meel 
van gemaakt die dan als grondstof kan dienen voor het maken van o.a. spaghetti, 
koekjes en taarten.  Pejivalle wordt ook aangewend in of als diervoeder.

Fig: Oorsprongsgebied van 
pejivalle

Naranjilla (Solanum quitoense)

Fig: Oorsprongsgebied van naranjilla 

Cashew-appel (Anacardium occidentale)

Fig: Oorsprongs- en verspreidingsgebied van 
cashew 

Fig: Vrucht van camu camu Fig: Vrucht van pejivalle

Eigenschappen: Naranjilla is rijk aan vitaminen en mineralen. 

Gebruik: Naranjilla wordt voornamelijk verwerkt in vruchtensappen maar ook  
in ijs, confi tuur en conserven. Daarnaast kent naranjilla toepassingen in de 
cosmetica.

Fig: Vrucht van naranjilla

Fig: Vrucht en blad van cashew

Boomtomaat (Solanum betaceum)
Gebruik: De pulp van de boomtomaat wordt vers gegeten of verwerkt in 
vruchtensappen, sausen en chutney. 

Fig: Oorsprongs- en verspreidingsgebied van 
boomtomaat 

Fig: Boomtomaat

Braambes uit de Andes (Rubus spp.)

Fig: Oorsprongs-
gebied van de 

braambes uit de 
Andes

Eigenschappen: De braambes uit de Andes is 
vergelijkbaar met de braambes zoals wij die kennen. Ze 
bezit belangrijke anti-oxidant eigenschappen die een rol 
spelen bij de preventie van o.a. hart- en vaatziekten.

Gebruik: De gebruiksmogelijkheden van braambes zijn 
niet-limitatief. Braambes wordt vers of gedroogd gegeten 
of verwerkt in yoghurt, ijs, thee. 

Fig: Rubus spp.

Eigenschappen: De appel is rijk aan vitamine C (gehalte is minstens 5 keer zo 
hoog als het vitamine C gehalte in sinaasappel). De vrucht bevat ook tannine dat 
gebruikt wordt bij de bestrijding van chronische dysenterie. 

Gebruik: Cashew-appel kan vers gegeten worden maar wordt voornamelijk 
verwerkt in vruchtensap. Ook vinden we confi tuur, chutney en confi terie op basis 
van cashew-appel terug. 
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