
Fruitpersdag bij De Koppel
fruit persen - fruit determineren -
info over fruitbomen snoeien
2 oktober 2021 

Je hebt fruitbomen 
maar te veel fruit om 
zelf te verwerken, laat 
dan je appels, peren of 
klein fruit persen tot 
vers sap! 
Bij Natuuractiviteiten-
centrum De Koppel 
staat een mobiele 
fruitpers die ter plekke 
het fruit kan persen. 
Persen kost:  € 1,10  per 
liter sap. 

Fruit  
 determineren

Vanaf  10.00 uur 
zijn er pomologen 

aanwezig die 
gespecialiseerd zijn 
in oude rassen maar 
ze kennen ook veel 

nieuwe rassen!
Neem 5 stuks fruit 
mee van de boom en 

wat takken.
Determinatie 

is gratis!

Voor het fruit laten persen is opgave noodzakelijk! 
Mail naar :  info@dekoppel.com               
Info: www.dekoppel.com , tel. 0523 273388

 

Wil je fruit 

laten persen? 

Meld je aan en 

stuur een mail!

Vanaf 10.00 uur.  
Vechtstraat 8, Hardenberg

Fruit te veel ? 
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Fruitpersdag De Koppel Hardenberg 2 oktober
Mobiele Fruitpers
Al bestaat een boomgaard maar uit een paar fruitbomen, er is al snel meer fruit dan 
je zelf, je familie en de buren kunnen verwerken. Een goede mogelijkheid is dan 
om het fruit, de appels en peren of druiven, te laten persen tot vers sap. 
De Huiskamp Sapmobiel uit Welsum is de gehele dag aanwezig 
van 10.00 tot 18.00 uur. Als het druk is beginnen we eerder!
Het is een grote fruitpers, gemonteerd op een aanhanger. Hierdoor kan het fruit ter 
plekke geperst worden. Het sap kun je direct meenemen in pakken van 5 liter 
of 3 liter. De pakken zijn ongeopend twee jaar houdbaar. Geopend is het sap 
ongeveer twee maanden houdbaar.
Van belang is dat we het aantal kilo’s weten dat je wilt laten persen. Een rekenhulp 
daarbij is dat er 5-6 appels in een kilo gaan. Een ouderwetse fruitkist bevat 25 kilo.
De minimale inbreng aan fruit is 10 kg.  
Aanmeldingen boven de 75 kg krijgen gegarandeerd het sap van eigen fruit. 
Daaronder kan het fruit gecombineerd worden om tot een voldoende hoeveelheid 
te komen om te persen. Uiteraard kun je prima appels, peren en druiven door 
elkaar heen laten persen tot een heerlijke vruchtensap. Afhankelijk van het soort 
kan een opbrengst van 70 liter sap per 100 kilo fruit gehaald worden. 

De kosten bedragen €1,10 per liter = € 5,50 per pak. Vanaf 500 liter € 1,00 per liter 
= € 5,00 per pak. De 3 literpakken kosten € 1,30 per liter = € 3,90 per pak. 
Dit zijn vacuüm pakken, welke gepasteuriseerd zijn op 80 graden.

 Waar moet het fruit aan voldoen?
Het fruit moet zoveel mogelijk vrij van zand zijn. Appels of peren, niet te rijp, evt. 
mag er ook klein fruit bij. Graag overleggen over de mix. Peren liefst nog wat hard 
omdat zachte peren veel suikers bevatten en dat gaat gisten. Rot of beschimmeld 
fruit is niet toegestaan. Wormgaatjes, plekjes, beurs plekje is oké. 
Hoe schoner het fruit hoe beter het sap!
Als je de appel/peer zelf zou opeten dan is het goed om te persen.
Mix van appels geeft een betere smaak dan 1 ras, dus indien mogelijk bij de invoer 
rassen mixen.

Aanmelden fruitpersdag
Aanmelden is noodzakelijk en dit kan door een mail te sturen naar: 
info@dekoppel.com, of te bellen naar De Koppel: 0523 273388.
Vermeld in de mail je naam, adres en mobiele telefoonnummer en een schatting 
van het aantal kilo's fruit dat je wilt laten persen op 2 oktober 2021.
Na aanmelding krijg je in de week voorafgaand aan de fruitpersdag de tijd door 
wanneer je verwacht wordt. Dit om de wachttijden zo veel mogelijk te beperken.
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