
 

 

 

Waar komen fruitvliegjes vandaan? 
Het zijn eigenlijk alcoholisten 

 
Je laat een banaan iets te lang liggen op de fruitschaal en ineens zijn ze daar: fruitvliegjes. Maar het zijn 

niet de vitamientjes waar ze op af komen; het is de alcohol in het overrijpe fruit. 

 

Fruitvliegjes heten zo omdat ze verzot zijn op overrijp fruit. Als dit fruit gaat rotten en gisten dan komt daar 

alcohol bij vrij. Als een fruitvlieg dat ruikt, dan denkt-ie ‘Hé, ik ruik alcohol! Dan zullen daar vast wel levende 

gistcellen zijn die ik lekker op kan eten om zo in mijn bestaansonderhoud te voorzien.’ Of ze daarbij ook 

dronken worden en karaoke gaan zingen weten we niet, maar ze hebben in elk geval wel de kenmerkende rode 

oogjes. 

Zo’n fruitvlieg wil natuurlijk ook het allerbeste voor haar kinderen, en zij legt haar eitjes dan ook het liefst op 

rijp fruit. Wanneer die eitjes na een aantal dagen uitkomen, is het fruit al lekker rot en kunnen de larven gelijk 

volop ‘aan tafel!’. Zo ontpoppen die larven zich razendsnel tot volwassen, goed doorvoede fruitvliegen. Het 

kan dus zijn dat er al bij de groenteboer een eitje op je appel is gelegd, dat ervoor zorgt dat jij een week later 

thuis opeens met de gebakken peren zit. 

Om die alcoholistische zwervers buiten de deur te houden kun je dus maar beter je overrijpe fruit gewoon 

opeten of weggooien in de gft-bak en die ver weg in het hoekje van het balkon zetten. O, en dat bord met 

‘Fruitvliegjes welkom!’, dat mag ook weg. 
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