
Bioactieve componenten in prei (Allium ampeloprasum var. porrum): analyse in functie van de genetische 

diversiteit, oogsttijdstip en verwerkingstechnieken 

 

 

Prei (Allium ampeloprasum var. porrum) is met zijn areaal van 4800 ha één van de voornaamste 

vollegrondsgroenten in België. Van een aantal gewassen uit dezelfde plantenfamilie – zoals ajuin en look – is de 

waaier aan bioactieve of gezondheidsbevorderende stoffen bekend. Fundamentele kennis omtrent inhoudstoffen 

bij prei ontbreekt daarentegen. Allium species zijn een bron van 4 belangrijke groepen van bioactieve 

componenten, nl. S-alk(en)yl-L-cysteine sulfoxides (ACSO’s), polyfenolen, vitamines en fructanen. Dit 

onderzoeksproject identificeert en kwantificeert gezondheidsbevorderende componenten enerzijds in verse, 

rauwe prei en dit voor een brede waaier van verschillende preicultivars, zowel voor de witte schacht als de groene 

bladeren. In een volgende stap werd bepaald hoe deze componenten zich gedragen tijdens de verschillende 

verwerkingsprocessen (vb. bewaring, koken, drogen, fermentatie, etc.). 

In dit onderzoek werden statistische verschillen 

gevonden tussen een brede range van preicultivars naar 

antioxidantcapaciteit, totale fenolen, ascorbaat, ACSO’s 

en fructanen. De groene preibladeren bevatten de 

hoogste antioxidantcapaciteit, de hoogste ascorbaat en 

polyfenoleninhoud, terwijl de witte schacht rijk was aan 

ACSO’s en fructanen.  

Naast verschil in preideel, werden ook verschillen 

vastgesteld tussen de drie preitypes. Deze verschillen 

tussen zomer, herfst en winter types kunnen verklaard 

worden door genetische achtergrond, maar ook mede 

door de verschillende oogsttijdstippen kunnen  

stressfactoren zoals temperatuur, zonnestraling, 

pathogenen, … een reden zijn voor de verschillen tussen de 3 types. Het effect van oogsttijdstip op de inhoud 

aan antioxidanten werd daarom ook meer in detail onderzocht. Hiervoor werden negen preicultivars geoogst op 4 

tijdstippen in het preigroeiseizoen. Oogsttijdstip had een significant effect op de antioxidanten, naast het effect 

van cultivar. Een duidelijk verschil kon vastgesteld worden tussen oogst in september en oogst in november, én 

tussen oogst in september/november en oogst in januari/maart.  Oogst in januari of maart resulteerde voor de 

meeste cultivars en beide preidelen in een hogere antioxidantcapaciteit en polyfenollevels. Oogst in September 

daarentegen had een positieve invloed op de ACSO inhoud.  

Dit onderzoek beschreef ook het verschil tussen prei en enkele van zijn verwante soorten. De 

antioxidanteigenschappen van de witte preischacht waren meest gerelateerd aan de bulb van A. kurrat 

(Egyptische prei) en A. cepa (witte ui), terwijl de groene preibladeren dicht aansloten bij het antioxidantprofiel van 

A. schoenoprasum (bieslook) en A. fistulosum (stengelui). A. odorum (Chinese prei) en A. cepa (cv. Red Creole, 

rode ui) waren de species die het minst aanleunden bij de antioxidantwaarde van prei. Deze species scoorden 

hoger in methiin- en flavonoidinhoud, respectievelijk.   

De evaluatie van de impact van naoogstbewaring en keukenbereidingen op de gezondheidsbevorderende 

componenten in prei is ook van groot belang en werd beschreven in dit doctoraat. Keukenbereidingen hadden 

een significante invloed op de antioxidantcapaciteit, terwijl bewaring de antioxidanten nauwelijks beïnvloedde. De 

antioxidantcapaciteit en totale polyfenoleninhoud van de witte schacht en groene preibladeren was stabiel 

gedurende een bewaarperiode van 13 dagen (4 °C). Een lichte stijging van isoalliin kon echter vastgesteld 

worden na een koele bewaarperiode. Het verschil tussen antioxidanten van de witte schacht van volledige prei en 

verpakte prei was minimaal, behalve de lagere ACSO gehaltes in verpakte prei.  

Een significante stijging kon vastgesteld worden in de antioxidantcapaciteit van gestoomde groene bladeren. 

Koken had echter een negatief effect op de totale polyfenoleninhoud van de witte schacht en groene bladeren. In 

tegenstelling tot koken, had stomen geen invloed op de totale polyfenoleninhoud. Het is opvallend dat blancheren 



resulteerde in een lichte stijging in de ACSO-inhoud. Wanneer een langere hittebehandelingsduur werd 

toegepast, werd een negatieve invloed op de ACSOs vastgesteld. In het algemeen bleek stomen een betere 

techniek te zijn dan koken naar behoud van bioactieve componenten in prei.  

 

De witte schacht wordt gebruikt in vele culinaire gerechten, terwijl de groene bladeren vaak alleen in soepen 

worden gebruikt, of zelfs verwijderd worden op het veld bij oogst/verwerking. De toepassing van twee 

valorisatiemethodes, nl. melkzuurfermentatie en drogen, werd daarom onderzocht naar behoud van bioactieve 

componenten. De resultaten toonden aan dat de toepassing van fermentatie resulteerde in een hogere 

antioxidantcapaciteit en totale polyfenoleninhoud, voornamelijk in de groene bladeren. Deze resultaten duidden 

de nutritionele relevantie van fermentatie aan, welke een veelbelovende stabilisatietechniek kan zijn voor de 

groene bladeren van prei. Fermentatie vereist weinig materiaal en is een goedkope manier om plantenmateriaal 

te stabiliseren en te bewaren.  

Naast fermentatie, werden 3 droogtechnieken onderzocht als mogelijke stabilisatiemethode. Gedroogde prei 

behield zijn antioxidantcapaciteit, met uitzondering van de hogere ORAC waarde van luchtgedroogde bladeren en 

de hogere DPPH waarde van de luchtgedroogde witte schacht. Luchtdrogen resulteerde in de hoogste totale 

polyfenoleninhoud vergeleken met vriesdrogen, terwijl gevriesdroogde en refractance windowgedroogde stalen 

gelijke hoeveelheden bezaten. De analyse van de individuele polyfenolen toonde opnieuw aan dat 

luchtgedroogde stalen hogere polyfenolengehaltes bevatte dan gevriesdroogde stalen, terwijl gevriesdroogde 

stalen hogere gehaltes bevatten dan refractance windowgedroogde stalen. Ook al was luchtdrogen de beste 

droogtechniek naar behoud van de antioxidantcapaciteit en polyfenolen, luchtdrogen resulteerde in de grootste 

verliezen aan ACSO’s vergeleken met vriesdrogen. Refractance windowdrogen was de beste droogtechniek naar 

behoud van methiin.  

Dit poeder werd in samenwerking met HoGent en ‘Ons dagelijks groen’ 

toegevoegd aan verschillende levensmiddelen, zoals kaas, brood en 

kroketten.  

 

Deze studie leverde nieuwe wetenschappelijke kennis op naar de 

inhoud aan gezondheidsbevorderende componenten in prei. Deze 

informatie kan helpen om innovatie in preiveredeling, -productie, -

marketing en -consumptie te stimuleren. 

 


