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Op naa r de basis, naar echt

eten. Dat is waar stêeds meer
voedingsmensen voor p eiten.
Va nu it zeer diverse invalshoeken.
Deeltwee van een verkennlng
door Annemieke Grlmbergen,
natuurvoedingskr.rndige. Wat ls
het eieenliik, wat ie eet?

ln het eerste artikel (zomereditie
2011-K13 02) bracht ik
onder andere de idêeèn van
Michae Pollan (Eet echt
etenl) en Witteman&Bakker
(Voedingspiramide) voor het
voetlicht. Wie zoekt naarwat
gezonde voeding is, kan inspiratje
bij hen vinden. Echt eten is
volgens Pollan herkenbaar en zo
min mogelijk industrieel bewerktDus niet geraffineerd, gehard
of gestandaardiseerd. Echt eten
biedt voeding in plaats van vulling
en d.ar is het immers ook om te
P

anlaardig

Volgens Pollan (en niet a een
hij) is eezonde voedine voor
hei grootste deel plantaardig.

Odhomoleculairê diétisten
Witteman&Bakker vullen dit mooi
aan bij Polan, zt hebbên met
ons Nederlandse eetpairoon in
het achterhoofd een piramide
ontworpen. Waar kun je aan

denken als je (meer)'echt' en
'plantaardig' wit eten? Met namê
aan een onsje méér groenie
dan we dachten, uiteraard fruit,
volkoren erênen, dage ijks(l) 25
gram noten en zaden en liefst een
paar keer perweek peulvruchten.
Bovenaan de piramide zetten
ze kruiden en specêrten in de
schijnwerpers. Ook bij hen vind
jevlees, vis en zuive, maar: m€t
mate. En uiteraard zeer beperkt
suiker en geen zoetstoffen. Het
vraagt een andere manier van
denken en koken, stap voor
stap uitproberen wat bijje past,
ontdekken wat je lekker vlndt
en wêi niêt. Gelukkig geven
L3

Witteman&Bakker in het boek
over de voedingspiramide veel
tips en recepten om een start te
Levende voeding
n dit tweede artikel wil ik

twee hele andere aspecten van
voeding belichten, Om eens een
basale vraag te stellen, waar ie
meestal overheen stapt: "hoe
komen die voedingssioffên en
energie eigenlijk in de p anten,
of het dier?" Hebje een idee?
Geefje gedachten even een
kans, even niet verder ezen,,.,
Voedingsstoffen ên eneÍgie
komen ;n planten en dieren
omdat ze levenl Als een plani
doodgaat, begint vrijwe meteen
hêt uiteenvallen. Losse (onkruid)
bladeren verdorren in een mum
van tijd, herfstbladeren vergaan.
Schimmels en bacterièn ruimen
de boelop. De oreanische stoffen
die in de plant zitten, vallen uit
elkaar Het is het'leven'dat
organische stoffen vormt en bij
e kêar houdt. Dat de energie
van de zon opneemt. Dat actief
voedingsstofïen uit de bodenr
haalt. Plênten kunnen zelfs zo
slim zijn suikers uii ie scheidên
die bacteriën lokken, om te
helpen fosfor (P) uit de bodem
op te nemen., want dat zit nogal
gebonden De 'fysieke' kant van
een plênt is wáije kunt meten
en wegen, de stoff€n di€ eÍin
voorkomen, de'structuur'. Net
zoals je stenen kunt onderzoeken.
Wai êen plant échttot plant
maêkt, is het feit dat ze leeft,
opneemt en afscheidt, groeit,
verandert en ontwikkelt. Van zaad
tot blad, bloem en vrucht. En

weertoi zaad.

Een

hee proces,

voortdurendê e.tiviiêiil Hêi is
een proces in de tijd, de ritmes

volgend van dag en nacht en de
seizoenen. Van kiemplantje naar
slakrop, graanplant of appelboom.
Als je erbijstj staat is het
wonderlijk dat het kan: leven.

Dler en gedÍag

zo kun je ook naa r dieren kijken.
Wat maakt dat een dier anders
is dan een plant? Een dier hêeft
evenêens een fysiêke'kant, een

vorm, grootte, gewicht. Net als
een steen.le kunt de stoífen
onderzoêkên die voorkomen in
het dier Verdêr eeft het dier,
net als de plant. Een diêr wordt
geboren, groejten p ani zich
voort(l) Wat een dier tot dier
maakt, is zijn gedrag. Een dier
kan zich vrij bewegen, kan zijn
oÍngeving waarnemen en daê rop

reageren. Dieren hebben vaak
eigen warmte, hebbên oreanen,
en wlsse en in en uitademins
aí Nemen af en toe vochten
voedselop en scheiden dat uit. Bij
plantên gebeurt dle uitwisse ng
mêt de omgeving continu en door
e kaar heen. Bij het dieÍ worden
processen ln belangrijke mate zelf
georganlseerd.
Creativiteit en verantwoorde ijkhe d
Wat de mens tens otte kenrnerkt
is zelíbewustzljn, hêt ontwikkelen
van een eigen persoon ljkheid,
creativiteit, fantasle en humor
De Írens maakt cultuur, ln modê,
huizenbouw en zeker ook in dê
manier waarop we ons voeden.
Were dwijd is daar zó veel varlatie
in ievindenl
.le kunt als mens keuzes rnaken,

verantwoordelijkheid dragen.
We zijn niet alleen warmbloedig,
rnaar kunnen ook ergens warm
voor lopen, ênthousiast over

r.ken. We zijn onderzoêkÊnd en
Liefdevo e aandacht
Het onderscheid tussen steen,
planl, dier en mens is voor mij
in de êfgelopên jaren een van
de handvêtten geworden om
naêr voeding ie kijken. Een beeld
dat mij verhelderênde inzichten
heeft gegeven. A ereerst:wat
eten we eigenlijk? Een heel k ein
beetje steen': zout name ljk. Veel
p anten, êen beetje dleren, En
rnensen? Nee, niet de Ínens zeli
rnaar je kunt wél bemerken of iets
Ínet iefdevolle aandacht gekookt
is. Gerechten lukken dan vee
Ínakkeliiket worden makke iiker
smakeliik. ln miin optjek ls de
liefdevo e aêndacht waarmee het
gewas verbouwd is of de dieren
gehouden zijn ook een aspeci van

voedingskwaliteii.

Derasder
De bio ogische landbouw

staai er natuurlijk om bekend
geen kunstÍnest en chemische

bestrijdingsmiddelen te
gebruiken. Zich te richten op
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gezonde gewassen en vee, die
van zlchzelf weerstand hebben.
Een minder bekend maar zeker
essentiee punt daarb j is om een
dieÍ ook echt a s dier ie verzorgen:
uitgaande van zijn of haar gedrag.
Een kip wil lekker buiten kunnen
scharrelen, zoêken ên bádderen
in het zênd, liefst beschut. Een
varken wl onderzoeken en
wroeten- En een koe wil rustjg
rond open, grazen en herkauwen.
Natuurlijk zoveel Ínocelijk buitenl
om zo goedkoop mogelijk te
kunnen werken is in dê iniensieve
veeho!dêrij de ruimte van een
dler enorm beperkt en komen
veel dieren nooit Íneer buiten.
Eigenlijk is men in mijn ogen in de
intensieve vêêhouderij hei djer
a s een p ant gaên behandelen.
A s iets wat zo snel mogelijk moet
groeien. De dieren hebben een
groot deelvan hun natuurlijke
8edra8 op moeten geven. Het
gebrek aan ruimte en bezlgheden
heeft de intensiefgehouden kip
ook nog eens haêr snêvel, het
varkên haar staêrt en de koe
haar hoorns gekost. Echt eten,
levenskrachtige voeding komt in
mljn ogen van planten die plênt
nrogen zijn en van diêren die dier
kunnen zijn.

Biofotonen
Het iweede spoor van dit
artike komt ult onderzoek
naar biofotonen. Dat biedt
verheLderende inzichten bij de
zoektocht naa r wat gezonde,
vo waardige voeding eigenlijk
ls. Allês wêt leeft, blijkt een heel
k ein beetje licht uit te stralen.
Vergelijk het met een kaarsvlam
die je op zo'n 20 kiometer
afstand zlet. Niet rnet hêi blotê
oog waarneernbaar, maar wêl
meetbaar Zowe planien, diêren
als riensen siralen biofotonen
uit. Op meêrdere plaatsen in de
werêld wordt hier onderzoek
naar eedaan, op verschillende
manieren en met verschillende
lnva shoeken. ln Nederland
doet Roelvan Wijk, voor zijn
pênsionering hoofddocent
mo eculaire celbiologie, a
sinds 1982 onderzoek naar
ichtuitstra lng. Hij werkte
nauw sa men met de Duitse
natuurkundige Fritz-Albert Popp.
Roelvan wijk startte met
onderzoek naar de lichtuitstraling
van tumorcellen, die hee andeÍs
blijki te zijn dan de lichtuitstraling
van sezonde cellen. Daarna
richtte hij zich voornamelijk op de
kwaliteit van voeding- ln Duitsland
is in 1993 hei onderzoeksinstiiuui
KWALIS opgericht om

kwaliteiisonderzoek te doen op

hei gebied van levensmidde/en.
Hiervan is eên boek verschenen
en in 2009 in hêt Nederlands
vertaêld onder dê titel: Op zoek
naêr vitale voeding - biofoionên

openbaren innerlijke kwaliteit'.
Eén van de eersie bewijzen

die Roe van Wijk vond dat
biofotonen betekenisvol zijn
voor landbouw en voeding, lag
op het gebied van zaaizaad. Het
lichtveld van het zêad iaat zien of
de kwaliiêitgoed is, ofhet zaad
goed kiemt of niet. Vervolgens

onderzocht hljappêls en vÊiê
andere producten, van onrijp tot
overrijp, van vers geoogst tot lang
bewaard. Onder verschillende
groeiomstandigheden. Dê
conc usievan van Wijk is dat
een natuurlijk, gezond en rijp
product het beste in staat s
lichtenergie vast te houden. Een
plant, dier of cel zendt meer
icht uit als hijongezond is, of
onder siress staat. Hij verliest dan
energie. Zo houdên bijvoorbeeld
eieren van kippen die buiten
hebben gÊlopen beter licht vast
dan eieren van kippen in een
schuur Ook als de chenrische
samenste ling gelijk is. Hêtzelfde
geldt voor rijpgeplukte tomatên
ten opzichte van nagerjjpte. Voor
blologische appels ten opzlchtê
van gangbare appels. voor s a
van de volle grond ten opzichte
van sla vên hydrocu tuur (op

water gekwêêkt).

En zo

heeft

hij nog veel meer voorbeelden.
Soms heeft het bedrijfsleven
lnteresse in de resultaten van

biofotonenonderzoek voor
kwaliteitsverbetering. Zo wilde
êen Nieuw Zee ands zuivelbedrijf
weten Ínet we ke droogmethode
de evenskracht in mêlkpoeder
het beste behouden bljlfr.
V talê voedlng

Bij het Duitse onderzoeksinstituut
KWAL S is biofotonenonderzoek

het speerpunt van het
kwa itêitsonderzoek geworden.
Essentiee ls hun ontdekl, nB dat

{rustende) z:dên meeí b ofotonen
uitscheiden wan nêer ze eerst
bloot zijn gesteld aan blêuw icht
en dêt (sroeiende) bladêren en
vruchten meer licht uitstralen
na be ichting met rood tot geel
licht. ln de natuurvarieert het
licht. Zowel de intensiteit van het
daglicht door de seizoenen heen
en van dagtot dag, als dê k eur
van het licht van zonsopgang naêr

de gangbare andbouw door
de boost' aan voÊdingsstoffên
de groeifêse van het gewês
intensiveêrt. De innerlijke

rljping in de rijpingsfase is
echter klelner Het gewas blijft
wêt jn de groeifase hangen.
ln de bio ogische tee t is de
verhouding tussen groel en rijping
evenwlchtiger. De biologischdynamische teekwijze leverde
volgens het onderzoek de meest
uitgesproken gerijpte producten.
Eldooiers en verenkleÊd
Bjj de êiêrên ontdekte KWALIS
dat de algemene conditie vên
hennen, zoa sje dat bijvoorbeêld
kunt zien êan hun verendek, ook
terug te vinden is in de condltie
van de eidooiers. De kwa lteit
van de eieren, met biochemische
methoden voor een deel lastig
te onderscheiden, was met
biofotonen wel goed meetbaar
Zo waren kippen die van jongs af
aan (ook in de opfok)voldoende
icht ln de stal hadden, vers
Sroenvoer kregen en een vrije
uitloop hadden, het beste af
en hun eieren ook. Bio ogisch
voer gafzelfs duidelijk beiere
waarden dan het gebruikelijke
verrijkte voermengsel- Opnieuw
een aanwjlzing dat mengsels
van geÏsoleerde stoffen niet
gelijkwaard g zijn aan het hele
product in de oorspronkelijke
sarnenhang. waarmee we terug
ziln bij de mooie uitspraak vên
Michae Pollan: Fêr ê.hr êtên!
Puur en lêvenskrachtjg.

AnnêÍn eke crirnbergen studeerde
milieuhyg éne n Wageningen.
werkiê blj Blologica en heeft
een naiuurvoedingswink€l
geleid. Naa r passle voor voeding
brachi haa r êÍtoe de op eiding
tot natuurvoedlngskundige op
Kraaybeekerhof ln Driebergen
tê doen. Daarnaan is ze in jun i
beëd gd tot kinesio oog. n
2012 geeft ze êên tweeddagse
Ze

worGhop'vltale voedlng' in

zonsondergêng.

Men onderzocht o.a. zaden,
wortels, appels, toÍnatênpuree
en eidooiers. Zichtbaar s dat
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