
Belgisch bedrijf ontdekt ecologische schat: extractie frambozenpitolie  
 
Na jaren van intensief onderzoek slaagde de groep rond cosmeticabedrijf Body&Bess er in 
om de ecologische extractie van fijne vruchtenpit oliën te realiseren. Als eerste én enige 
Belgische firma maakte het zich dit duurzame productieproces eigen. Bovendien kwam men 
tot de ontdekking dat frambozenpitolie een kostbaar natuurwonder is dat de beauty 
industrie zal doen verbazen met haar innovatieve kracht.  
 
Wat in 2006 begon met een ontwerp voor een pilootinstallatie groeide uit tot een 
revolutionair concept dat superkritische extracties vertaalt in de commerciële productie van 
vruchtenpit olie. “Toen we in 2009 een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma opstartten 
voor de extractie van vruchtenpit olie uit restproduct van fruitsapproductie, ging de bal pas 
echt aan het rollen”, zegt Kris Schatteman, General Manager bij Eco Treasures (bedrijf 
binnen de groep Body&Bess). “Later dat jaar installeerden we de eerste mechanische 
schroefpers en oliefilter om te analyseren of een commercieel verhaal mogelijk zou zijn. In 
2010 konden we de theorie effectief omzetten naar de praktijk. Een jaar later volgde de 
ultieme bekroning met een bio certificaat voor onze superkritische extractie installatie”, 
aldus Schatteman. 
 
Binnen de verworven extractie-en productietechnologie van de Belgische bedrijvengroep uit 
Lokeren staat optimale reststroomverwerking centraal. “Voor onze procedés komen zowel 
primaire grondstoffen als nevenstromen uit andere productieprocessen of industrieën in 
aanmerking”, legt General Manager, Kris Schatteman uit. “De meeste vruchtenpitten krijgen 
we aangeleverd van fruitsapproducenten die er zelf niets meer mee doen. Na het persen van 
de vruchtenpitten, ondergaat de olie enkel nog een filtratiestap. Er wordt niet meer 
ontgomd, ontkleurd of ontgeurd.   Onze missie is om de rijkdommen van Moeder Natuur op 
een voorzichtige, duurzame en economisch haalbare manier te valoriseren om uiteindelijk te 
komen tot een zero-waste productieplatform.” 
 
De gespecialiseerde oliën afkomstig van vruchtenpitten (framboos, veenbes, bosbes…) 
blijken uitermate geschikt als actieve ingrediënten voor toepassingen in de voeding- en 
cosmetica industrie door hun hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, anti-oxidanten en 
plantaardige nutriënten. De framboos kaapt echter met verve de gouden medaille weg in de 
race naar de titel van vruchtenpit olie met de meeste heilzame eigenschappen. ‘Na 
chemische analyse werd duidelijk dat de olie uit frambozenpitten onder meer rijk is aan 
omega drie en zes en bovendien een gigantische hoeveelheid vitamine A en E bevat. Dit zijn 
componenten die voor de huid een beschermende, herstellende en voedende werking 
hebben. De olie biedt meer bepaald een preventieve werking tegen uitslag, eczeem en tal 
van andere huidaandoeningen. Wie bijvoorbeeld last heeft van een droge tot zeer droge 
huid, zal enorm gebaat zijn bij het gebruik van onze producten”, legt Charlotte De Schepper, 
communicatieverantwoordelijke bij Body&Bess uit. 
 
Ondanks de gunstige werking van frambozenpitolie werd de vloeistof bijna nooit eerder 
aangewend binnen de cosmetische wereld. De actieve werkstoffen van de kleine pitjes 
kunnen scheiden, blijkt immers een complexe, intensieve en vooral bijzonder kostbare 
procedure die enorm veel research heeft gevergd. Het onderzoeksteam onthult dat de 
meest gecompliceerde stap binnen het extractieproces de stabilisatie van de 



frambozenpitolie is. Het geheim zou zich verschuilen in de bewaringstechniek. Bij de koude 
persing van de vruchtenpitten komt niet enkel een olie maar ook een aantal vaste fracties 
tot stand. Deze kunnen op hun beurt dan weer worden toegepast in de voedingsindustrie als 
voedingssupplement, bron van antioxidanten en natuurlijke kleurstof maar ook in de 
cosmetica zoals in scrubs of abrasieve reinigingszepen. Kortom, met de extractietechnologie 
van Belgische bodem worden alle schatten van Moeder Natuur naar waarde geschat.  
 


