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Tomaat Groente of fruit?
Tomaten worden gebruikt in pasta saus, op broodjes, op pizza’s, en in soepen en is een belangrijk 
ingrediënt in keukens over de hele wereld. Maar wist je dat deze hartige en sappige groente eigenlijk 
geen groente is? Wetenschappelijk bekend als Solanum lycopersicum, worden tomaten ingedeeld als 
vruchten.  Ze maken deel uit van de nachtschade-familie, die ook aardappelen, paprika’s en aubergines 
omvat. 

Herkomst
Van oorsprong komen tomaten uit de bergachtige Andes van Zuid-Amerika en ze hebben een lange 
geschiedenis van menselijke teelt en consumptie. Nadat ze rond 1500  in Europa werden geïntroduceerd 
(niet lang na de Spaanse ontdekking van Amerika), werden tomaten een wereldwijd fenomeen. 
Tegenwoordig worden er ca. 159 miljoen ton tomaten wereldwijd per jaar geproduceerd. Het is moeilijk 
voor te stellen wat onze keuken zou zijn zonder tomaten. Niet alleen zijn tomaten kleurrijk en lekker, ze zijn 
ook ongelooflijk goed voor jou. 

Wat zit er in een tomaat?
Wetenschappers hebben gevonden dat tomaten bijzonder rijk zijn aan vitaminen (A, C en K, biotine) 
en een groot aantal bioactieve phytonutriënten (tomatine, lycopeen, pregnane, naringenin chalcone en 
vetzuurderivaten) die belangrijk zijn bij het bestrijden van obesitas, osteoporose, kanker en hartziekte . 

Vitaminen
Vitamines zijn essentiële voedingsstoffen voor homeostase. Dit is het proces om je interne milieu in 
evenwicht te houden en vindt elke dag plaats in je lichaam om je gezond te houden.
Vitamines kunnen worden gevonden in het hele lichaam. Ze dienen als enzym- of eiwit co-factoren om 
te helpen bij de bloedstolling, het zicht en botgezondheid. Tomaten zijn een grote bron van vitamine 
C, die cruciaal is voor het behoud van collageen - een eiwit dat in huid, botten, pezen, ligamenten en 
vele andere delen van je lichaam voorkomt. Zonder vitamine C, zou je een ziekte ontwikkelen, genaamd 
‘scheurbuik’, die wordt gekenmerkt door bloedingen, grote vermoeidheid, gewichtsverlies en wonden 
die slecht genezen. Vitamine C is een kritische co-factor die een rol speelt bij het metabolisme van vet en 
hormonen. 
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Tomaten zijn ook rijk aan vitamine A. Vitamine A is belangrijk voor je gezichtvermogen - het wordt 
gebruikt in het licht absorberende eiwit van het oog (rhodopsine genoemd). Kinderen met een tekort 
aan  vitamine A, kunnen blind worden. Dit is in ontwikkelingslanden een groot probleem Bloedstolling 
wordt ook geholpen door tomaten, door het hoge vitamine K gehalte.  Vitamine K is ook belangrijk bij 
botgezondheid en groei.

Elke levende cel in je lichaam bevat biotine, een essentiële co-factor ook bekend als vitamine B7, vitamine 
H, of co-enzym R. Biotin is niet zo bekend als andere vitaminen, maar wordt nu beschouwd als een 
essentiële voedingsstof voor mensen. Mensen kunnen deze vitamine ten dele  uit hun voeding halen. 
Met 7 snoeptomaatjes heb je al  24% van de dagelijkse vereiste biotine binnen! Als je biotine tekort 
komt, kun je een aantal neurologische en psychologische symptomen ontwikkelen.  Dit zijn onder meer 
depressie, hallucinaties en gevoelloosheid in je ledematen. Als je steeds ernstig tekort komt, kunnen je  
symptomen krijgen zoals haarverlies, oogontsteking, en een rode, schilferige uitslag op je gezicht. Een 
tekort van Biotine bij zwangere vrouwen kan leiden tot misvormingen zoals gespleten verhemelte bij 
baby’s. Embryo’s en zuigelingen zijn gevoeliger voor een tekort aan biotine dan de zwangere vrouw, dus 
zelfs als de vrouw geen symptomen laat zien, kan de baby worden aangetast.

Een studie heeft aangetoond dat biotine supplementen kunnen helpen bij het voorkomen van diabetes 
bij mensen met een risico op de ziekte]. Biotine leidt tot een toename van een speciaal eiwit genaamd 
glucose transporter GLUT4. Dit insuline-gereguleerde eiwit zorgt voor meer bewegingen van glucose in 
cellen, waardoor de totale hoeveelheid insuline die je nodig hebt verminderd. 

Wie wist dat dodelijke verbindingen goed voor je zouden kunnen zijn? Omdat tomaten deel uitmaken 
van de nachtschade familie, bevatten ze glycoalkaloïden zoals alfa-tomatine en dehydrotomatine. 
In grote hoeveelheden kunnen deze verbindingen dodelijk zijn. Beide zijn remmers van het enzym 
acetylcholinesterase, die belangrijk is voor de hersenfunctie en het geheugen. 
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