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Holder et æble om dagen virkelig dok-
toren fra døren? Det er svært at svare 
entydigt på. Men når man sammenligner 
niveauerne af indholdsstoffer med andre 
frugter, er det umiddelbart kun et højt 
indhold af pektin, også kaldet vandoplø-
selige fibre, som springer i øjnene. 
Pektin findes i alle planter, der vokser på 
landjorden og fungerer som en slags cel-
lelim, der holder cellerne på plads. 

Filtreret juice øger kolesterol
I et forsøg ved Københavns Universitet 
med personer, der fik enten filtreret æb-
lejuice, ufiltreret æblejuice, hele æbler 
eller presserester, viste resultaterne, at 
den filtrerede juice øgede kolesterolni-
veauet i blodet sammenlignet med de 
andre æbleprodukter. 
Dette skyldes formodentlig, at en højere 
koncentration af pektin i den ufiltrerede 
juice, det hele æble og presseresterne re-

Ufiltreret æblejuice kan i værste tilfælde ligne grumset 
søvand, men det lader til at holde kolesteroltallet stabilt 
i modsætning til filtreret juice
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ducerede syntesen af kolesterol, eller at 
der var et mindre optag af kolesterol fra 
maden. Den gel, som pektinen kan danne, 
menes at kunne binde kolesterol og gal-
desyre, der bliver dannet fra kolesterol. 

Påvirkning af blodtrykket
I et forsøg foretaget i England indtog 
en gruppe mennesker æblepuré eller en 
opløsning af æblepulver med forskellige 
niveauer af plantestoffet epikatekin. 
Epikatekin er en fenol, som menes at 
kunne sænke blodtrykket. Det engelske 
forsøg viser, at epikatekin bliver optaget 
langsommere i kroppen, når personerne 
spiser æblepuré, sandsynligvis fordi der 
er en højere koncentration af pektin i 
æblepuréen sammenlignet med opløs-
ningerne i vand, og fordi pektinen kan 
påvirke optaget i tarmen. 
Der er meget få studier i stil med oven-
nævnte. I større skala findes der studier, 
hvor flere tusinde deltagere har regi-
streret deres fødeindtag, men i disse 
studier kan man i meget ringe grad spore 
effekter af enkelte fødevareemner og i 
endnu mindre grad effekter af madens 
indholdsstoffer.

Anerkendt effekt af pektin
To anprisninger på fødevarer knytter sig 
til indholdet af pektin. 
Den ene anprisning anfører, at et måltid, 
der indeholder 10 gram pektin, bidrager 
til at mindske den stigning af blodsukke-
ret, som altid ses efter et måltid. 
Den anden anprisning anfører, at fø-
devarer, der giver et dagligt indtag på 
seks gram pektin, bidrager til at holde 
kolesterolniveauet i blodet normalt. Seks 

gram pektin svarer til at spise godt ét 
kilo friske æbler. Til gengæld skal der kun 
cirka 62 gram presserester til for at opnå 
samme mængde pektin, da presserester-
ne praktisk talt består af den tørre del af 
æblet, nemlig cellevægge, som indehol-
der pektinen. 
Begge anprisninger er godkendt af EU 
(EFSA). 

Seks liter ufiltreret æblejuice
Hvad angår den ufiltrerede juice, er kon-
centrationen af pektin endnu lavere end 
i de friske æbler og presseresterne. Det 
betyder, at du skal drikke op mod seks 
liter for at opnå et indtag på seks gram 
pektin. Mindre kan, ifølge det danske stu-
die, også gøre det. Her indtog deltagerne 
500 milliliter ufiltreret juice om dagen, 
uden at kolesteroltallet steg. n
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