
 
 

BIOLOGISCH NONI DE TAHITI SAP  
100% puur sap van rijpe noni vruchten   

 

 
 

 
 

 
MORINDA CITRIFOLIA is een struik, boom die in 
Polynesië onder de naam NONI, NONO of NONU 
gekend is.  
 
De Morinda citrifolia struik groeit weelderig 
(meestal in het wild) en praktisch overal in 
Polynesië.  Ook op Tahiti en zijn 120 eilanden, 
waar ze vrij van de hedendaagse pollutie groeien 
en onder de ideale omstandigheden: namelijk het 
ganse jaar door perfect weer en een vruchtbare, 
mineraalrijke vulkanische bodem. 
 
De vruchten zijn onregelmatig en ovaal van vorm.  
Als de vruchten rijpen, wordt de groene schil 
roomwit en het vruchtvlees zeer zacht. 
 
Traditioneel gebruik 
 

Sinds begin deze eeuw is in het westen de 
interesse voor NONI gewekt, maar de vruchten 
en zelfs de bladeren worden al eeuwenlang in de 
traditionele geneeskunde in Polynesië aan-
gewend. 
Puur sap van NONI wordt op de eilanden 
traditioneel gebruikt als een natuurlijk pijnstillend 
en ontstekingsremmend middel. 
 
Noni de Tahiti sap 
 
Zongerijpte vruchten worden manueel geplukt, 
gewassen en in grote vaten verzameld.  Door de 
druk van de vruchten loopt het sap eruit. 
 
 
 

Dit sap wordt enkel nog door een zeef gefilterd 
(om de zaden en schil te verwijderen). Dus een 
eenvoudig, traditioneel proces zonder tech-
nische bewerking. 
 
Voor het NONI DE TAHITI sap van Martera 
worden daarenboven enkel vruchten van 
biologisch gecertificeerde oorsprong gebruikt. 
Controle door Certisys BE-BIO-01. 
 
100% puur NONI sap – NONI punch 
 

Er zijn verschillende NONI sappen op de markt. 
Jammer genoeg zijn niet alle NONI sappen van 
dezelfde kwaliteit. Het is daarom belangrijk om 
vragen te stellen en de etiketten goed te lezen. 
 
Veel NONI producten zijn gemaakt van een 
concentraat of pulp, wat betekent dat ze 
gereconstrueerd zijn. Het is een technisch en 
goedkoper productieproces daar de belang-
rijkste toegevoegde ingrediënten water, vruch-
tensappen en goedkope smaakstoffen zijn. 
 
Ons NONI DE TAHITI sap daarentegen is 100% 
direct sap: 100% puur en geperst sap zonder 
toevoegstoffen. 
 
100% puur NONI sap heeft een eerder donker- 
bruine kleur en smaakt apart en niet zoet. Als u 
het NONI sap niet puur kunt drinken, meng het 
dan zelf met een ongezoet vruchtensap. 
 
 
 



 
 
 
Oorsprongscertificaat  
 

NONI DE TAHITI van Martera: 100% puur sap 
van biologische Morinda citrifolia vruchten van 
Tahiti.  
 
De rijpe vruchten worden door de plaatselijke 
bevolking met de hand geplukt en naar de fabriek 
gebracht waar de vruchten geperst worden tot 
100% puur sap van hoogstaande kwaliteit.  
 
Door het sap in Tahiti te produceren, kunnen we 
met rijpe vruchten werken en steunen we de 
plaatselijke bevolking. 
 
Door de hoge loonlasten en extreem hoge taksen 
in Tahiti is dit sap echter veel duurder dan NONI 
sap uit andere landen, maar wij verkiezen de 
ervaring en kwaliteit van Tahiti.  

 

 
 
Biologisch gecertificeerd 
 

Voor het NONI de TAHITI sap worden 
bovendien enkel biologisch gecertificeerde noni 
vruchten gebruikt.  
Vanaf de oogst van de vruchten tot en met de 
afvulling van het sap hebben we een biologisch 
gecertificeerd en gecontroleerd proces. 
Controle door Certisys BE-BIO-01. 
 
Toelating 
 

NONI sap wordt als novel food beschouwd door 
de Europese Unie waardoor men een 
vergunning voor import moet aanvragen. Op 
31/03/04 hebben we de officiële toelating 
gekregen om noni sap te importeren en als 
NONI DE TAHITI op de markt te brengen in 
Europa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ingrediënten: NONI (Morinda citrifolia) 
 
Gebruiksaanwijzing 
 

Het echte NONI sap heeft een aparte smaak en 
geur. Ons 100% puur NONI sap is daarop geen 
uitzondering, maar de natuurlijke smaak is 
minder uitgesproken als het sap gekoeld wordt 
voor het drinken.  
 
Aanbevolen dagelijkse portie: 30 ml (twee 
soeplepels), bij voorkeur puur ’s morgens een 
15 à 30 minuten voor het ontbijt.  
 
Fles goed schudden voor gebruik. Koel en 
beschut tegen licht bewaren. Eens de fles open, 
in de koelkast bewaren en binnen 2 maanden 
consumeren. 

 

   
 

 
 

Gemiddelde 
voedingswaarden 

per 100 ml 

Energie 38,3 kJ 
9,02 kcal 

Vetten  < 0,2 g 
 waarvan verzadigde vetzuren < 0,1 g 

Koolhydraten 1,9 g 
 waarvan suikers < 1,4 g 

Eiwitten 0,4 g 

Zout 0,02 g 

 
 
 

➢ 100% puur sap van 
uitzonderlijke kwaliteit 
 

➢ zonder conserveer-

middel, zonder  smaak-
stoffen  
 

 
 

 

 

GDI nv  

Konijnenboslaan 28 Tel. +32 59 56 72 20 
BE-8470 Gistel info@martera.com 

België www.martera.com 
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