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Op naar de basis,

naar'echf eten.

Dat s waar steeds meer Ínersen
die zich met voeding be?ighouden
voor p eiten. Vanuit zeer diverse
invalshoeken [en veÍ (ênning
door Annemiekê Grlmbergen,
natuurvoed ngskundigê.

Wat is gezonde voeding?
Het is een vrêag waárop al heel
wat têgenstrijdige antwoorden
zijn gegeven. Een vraag die de

gemoederen makkelijk beroert,
want onze (voedings)gewoonten
zijn nauw verbonden met onze
emoties en dus met onszeli ln

dit eerste artikelga ik in op twee
inspirerende en recente visies
op gezonde voeding, die de
voedingsin.ichten van afgelopen
decennia mooi samenvatten. Het
is verbazingwekkend hoeveel
ge2ondheidsklachten verminderen

ofverdwijnen alleen ê door
volwaardige voedingl
Ook voor kinesiologen

as

het

haálbaar deze adviezen te g€ven.
ln het vo gende artjke stel ik
de ogenschljnlijk simpe e vraag,
wát we eigenlijk eten, een vraag
die voor mU als lekkerbek tot
de start van een spênnende
ontdekklngsreis heeft geleid door
de wonderlijke aspecten van

De Amerikaanse journálist
tíichael Pollan is degene die in

2008 een hêel mooiên vêrrassend
simpel antwoord gevonden heeft

op de vraeg wat gezonde voeding

Dat ljkt vanze fsprekend,

is,

maêrga maar eens etiketten
lezen. Hebjeenig idee wat al
die ingrediënten zijn? Wat is

Het bêgon ermee dat hij
nieuwsgierig was waar het vlees
vêndaan komt. dat in Amerikaanse
restaurants wordt geserveerd, of
dat in de winkel verkrijgbaar ís.
Het beeld schokte hem. Daarne
kwam onvermijdelijk bij hem
persoon ijk de vraag op: "Wat
dan? Wat kan ik, wil ik dan wél
eten?" JouÍnalist die hij is, ging
hij verder op ondêrzoek uít. Op
die ogenschijnlijk ingewikkelde
en verwarrende vraag wat wij

mensên zouden moeten eten om
optimaalgezond te blijvên, kwam
hil met een antwoord met een
sub lem simpe e formu ering: eet
echt voedsel! Daarean voêgde hij
toe: niet teveel, voorál planten.
Om met het laatste tê beginneni
in zijn ogen is een stukje vlees
lekker, maar kan het beier als
een bijgerecht dan als een

hoofdgeíecht worden gebruíkt.
Niet teveel is ook duidelijk, zeker
in Amerika. lnmiddels is het
aantal mensen werêldwijd dat
aan overvoeding' lijdt grotêr
dan het aantal mensÊn dar aan
'onderyoeding' lijdt. Waêrmee
ik overigens niet wl zeggen
dat overgewicht een simpel
calorievraagstuk is! lui!t nietl

Overgrootmoeders en kleuters
Wat is echt voedsel? Dat is vers
voedsel, zo onbewerkt mogelijk.
Voedsel dat je overgrootmoeder
zou hebben herkend als voedse .
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bljvoorbeeld'gehydrolyseerd
eiw t' of'gemodificeerd zetmeel'?
Het laatste is toch echt wat
anders dan gewoon meel; hêt is
verder bewerkt. Kijk maar eens
op de verpakkingen hoeveel dat
wordt gebruikt. Het ene koekje
is het andere niet! Hebje wel
eens gekekên, waarmee vlees
gemàrineerd of gepaneerd is?
Of neem nou brood. Wat zit
dàar eig€n/tk in? soms wel 12
ingredíënten, nog afgezien van
de zonnebloêmpitten en andere
vro ijkmakers. Echt brood bestaat
uit gemalen graan, water en
gist of desem. Meer hoeft niet.
Kortom, producten ztn minder
bewerkt als de ingrediênten ult
ie spreken zijn, te begrijpen zijn
door een kleuter, gewoon in
ie eigen keuken staan. Er staat
bij mij botêr ên olie. Maar geen
gedeelteliik geharde olie (waar de
beruchte transvetzuren inzitten).
Koêkj€s
Wie wel eens zelf koekjes bakt,
weet dat die de eerste d.gen
hêt knappeÍigst zljn. Ze moeten
eewoon lekker op. Maar in de
supermarkt willen we koekjes
vinden die maenden knapperlg
zijn. Daar rijn de geharde vetten

voor bedacht. De vetzuren
die we eten, zijn echter ook
de bouwstofíen van onzê
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ceLwanden en b oedvaatwanden
en die willen we nou net níet

hard of knapperig hebbenl
Roomboterkoekjes zijn zo gek
nog nietl Het devies van Pollani
sla de voedingsmidde enindustrie

wat vaker oveí Kies voorvers
en onbewerkt. Niet allêen blj
de groenten, maar ook bij de
granen (koekjes, pasta, etc.)
en álle overige producten die
je eet. Voor volkoren dus. Wie
etiketten gaai lezen, zal merken
dat het soms best zoeken is naar
meer onbewerkte varianten,
maar hei kan wel. Gelukkig
is het bijons nog niet zo ver
a s in Amerika, waar wijken
zijn waar in dÊ winkels geen
verse groente verkrijgbaar is
en waar'keukens' worden

opge everd zonder fornuis,
uiislultend met een vriezer,
koelkast en ÍnagnetronlAan de
andere kant is ook in Amerika
een tegenbeweging oP gang
gekomen: de boerenrnarkien zijn
herontdekt, net als het kopen van

vakmanschap ln op de verschillên
tussen partijen meel, in de looP
van hêtjaar en na de nieuwe
oogst. soms worden partijen
gemengd. Ook nreel kên dus meer
of mindervers en meer of minder

voedse patroon in ons k!jmêat kan
zijn. Naar voedsel in plaat! van
'voedselachtige substanties', zoals
Pollan het uitdrlrkt. Voedins ln

bewerkt zijnl Wie zich wel eens

Voedingspiramide

verdiepi heeft in de glycaemlsche

Ook in ons land wordt er
volop gepuzzeld over wat

p aats van v!LLingl

index (Gl), de Ínaat die aangeeft
hoe sne een individueel pÍoduct
opgenoÍnen wordt in ons bloed,
za misschien ook gezien hebben
dat brood van molenmee een
lêgere Gl heeft dan van gewoon'
meel. Verrassend I Zou het aan
de verschillende mênier van
malen liggen ofaan het feit dat
dit mee in zijn gehee wordt
gebruikt, nlet gesplltst ln mêel
en kiem? Op dit aspect kom ik in
mijn volgende artrkej nog terug.
Eerst bekijken we wat een gezond
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ge2ondê voedirg is. Afge open
laa r verscheen het boek

Voedingspiramide van Louise
Witteman en lvliÍjam Bakkervan Dam. Ze zljn belden diètrsi,
êangesloten bij het Netwerk
Orthomoleculair Dlètisten ln hun
werk kwamen ze telkens opnieuw
tegen dat wiê volgêns de Schijf
van Vijfvan het Voedingscentrum
eet, tóch tekorien aan

voedingsstoffen heeft. Maar ho-"
dan wel? Met narne door dê
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groentepakketten rechiÍreeks
Raffineren en standaardiseren
Echt eten. de kracht van de
eenvoud. Gerêffineerd en
gestandaardiseerd voedsel

vinden we a om, De enorme
varlatie aan producten in de
superÍnarkt berust op een basis
van maar een paar standaard
ingrediénteni tarwe, soja
(oliel) en mals (o.a. g ucose en
fructose) vo€ren de boventoon.
Wie eei er nog we eens rogge,
gersi, haver of boekweit?
Om productieprocessen te
profêssionaljseren wordt er nog
wel eens gestandaardiseerd.
om een voorbeeld te geven: het
meeste brood wordt gebakken
met gestandaardiseerd meel.
Gesiandaardiseerd? Het betekent
onder andere dat niet ê een dê
zeme eruit gezeefd wordt om
lichter brood te maken, maar dat
ook de kiem wordt verwijderd.
De kiem bevat vetzuren, die bij

het bewaren ranzlg worden. Dat
is nlet ha ndjg als je meel lang wilt
kunnen bewaren. Bovendien is
het voor indusiriële bakkerijen
handig om zo weinig mogelljk
verschiliê hebben tussen pa rtilen
meel. KieÍn en zemel kunnen later
wel weer worden toegevoegd

Kies voor va riatie,

ve6, puur, natu!nljkên bij voorkeur bio oqisch.

aan het witmeel, maar het is
de vraag ofdat wel hetze fde
is. Warme bakkers die werken
met molenmee spelen met hun
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das€lijkse hoevee heid sroenten
drastisch ie verhogên, door
daselijks 2s srcm noten en zaden
ie eten, verschi ende keren per

week peulvruchten en matig
gebruik van vlees en zuivel. En
verder door heel matig te zijn mei
a erlei dingen die de afgelopen
50 ja.r ons voedselpatroon
zijn inseslopen, zoals suiker,
frisdranken, kunstmatige
zoêtstofien en industrieel
bewêrkte veiten. Ze houden niet
alleen een pl€idooi voor variatie
en vers, maar ook voor puur,
natuurlijk en biolosisch.
Waarom? Alleen al, oÍndat pure
onbewerkte voeding de meêste
micronutriénten ên vezeLs bevat
en l€idt tot een goede verzadiging.
Het gebruik van onbewerkte
producten is vojgens steeds meer
onderzoek geassocieerd met een
verlaagd risico op het ontstaan
van chronische ziekten. Zoals
ook zij stellen: vo korenbrood
van de blologische winkel is een
heel ander product dan witbrood
dat zo bewerkt is dat het op

bruinbrood lijkt.

tunchgroenten
Veelgroenten is ook echt veel,
het is in hun ogen de basis voor
een gezonde voeding. NameLijk
300 tot 500 gram groenten p-"r
dag (schoongeÍnaakt gewogen),
ofwelzeker 2% tot 4 kilo
per persoon per week in het
winkelÍnandje. Met veel variatie,
in êlle kleuren. Ter vergelijking:
dê gerlriddelde Nederlander eei
slechts 120 gram groenten per

dag. De cezondheidsraad en het
Voedingscentrum adviseren 200
gram groenten per dag. overigens
zljn onze zuiderburen ook roya er
in hun adviezen: daar wordt
standaard al 300 gram groenten
per das seadviseerd. Hoe doeje
dat, zoveeLgroenten? Dat haal
je niet door aileen bij de warÍne
maêltijd groenten te eten. Wel
door óók bijde lunch groenten
te eten. Het makkelijkst is eên
(maaltijd)soep of een (maaltijd)
salade. Heêrlijk als je een soede
bedrijfskantjne hebt, of als er
een pl€k is wa.r je iets warm
kunt maken. Veel werkgevers
zijn daarop niet ineesteld, maar
wie merkt dat hei heÍn of haar
goed doet ofwie onidekt dat
een lunch zoveel lekkerder kan
zijn, kan creatieve wegen vinden.
De rêceptên en tips in hei boek
h€lpen ons dêaÍbij op wes.
lk bên hêi niêr mêi allê Taken

in hun boek eens ên ik kên me

voorstellen dai zo'n vergaande
keuze wel eens irritatie of
tandengeknars oproept. Maar
dankzijde recepten en tips
geven ze wel handen en voeten
aan hun prakhsche piramide en
inspiratie om op pad te gaan nêar
een gevarieeÍder en gezonder
Bloedsuiker- en insulinespiegel
Waar Witteman & Bakker niet
zoveel nadruk op leggen maar
wat ik nog wel wil onderstrepen,
is het belangvan h€ttot rust
brengen en verlagen van de
bloedsuikeÊ en insulinespiegel.
Die insulinespiegel is zeer vaêk
verhoogd door ons graêsgedrag'
(de hele dag door êten) met veel
suikers en witmeelproducten.
Wat de vertering vertraêgt en rust
brengt, zijn eiwiu:en, veu:en en
vezels w.nt dan geeft de Ínaag de
voeding langzamer door aan de
darmên en kan het lichaam met
weinig insu ine toe. lnderdaad,
ondanks alle 'let op vet' adviezen,
is het goed bij iedere maaltijd en
zelfs in tussendoortjes iets van vet
te hebben. Dus toch êen mayo

dipje (niei dipl) op je worteltje
a

sje erverder niks bijeeten

toch roomboter op je ontbijikoek
(wel eens sekeken naar de
ingrediënten?). Anders vliegen
de koe k-koolhyd raten je bloed
inl En heb je in een mum van
tr'jd weer irek. De vezels

krijsje

dooÍ royaal gebruik van volkoren
granen, groenten en fruit, En van
eiwitten, daar krijgen heelwat
Nededanders eerder teveel dan
te weinig binnen. Plantaardige
eiwitten daarentegen kunnen we
wel wat rneer gebruiken: volkoren
granen/ noten en peu vruchten
ziin belangÍiike eiwitbronnen.
lnderdaad, een bekend rijtje;
vanuit verschillende invalshoeken
kom je

ertoch steêdswéérop

verschil ende voorkomen. De
flavonoiden in aller ei groenten

fruiten zelfs cacao en thee, en
ycopênen (rode k eurstoffen) in
tomaten zijn daar voorbeelden
van. Kleine hoeveelheden en een
en

rijke s€hakering. Elke pLantensood
heeft weer andere, Wanneêr de
bemesting van een gewas vrij laag
is in de rangevan dê vroegeÍe

traditionele landbouwmeihoden,
heeft een plani vee van die
bioactieve stoffen. Hoe hoger het
bemestrngsniveau hoe minder
bioactieve stoffen in de plant- Een
biologische boerdie zich richt op
kwaliteii en die karig bemest, zal
gewassen met veel bioactreve
stoffen hebben. Wanneer een
bioiogische teler intensiever werkt
en bernest (er moêt tenslotte
ook brood op de plank en
landbouwgrond is duur), nemen
de gehaltes bioactreve stoffen
al Gangbare boeren bemesten
meestal nog vee lntensievet
waardoor er relatief nog weinig
bioactjev€ sioffen overb ijven.
Die bioactieve stoffen blijken een

belangrijke rol te spelen in de

weerstand van de plant en ziin
gezondheidsbevorderend bij de
mens. En bovendien, nog !euker,
spelen 2e een grote rol bijde
smaak. zodat wij als consument
een ideale graêdmeiêr hebben:
hoe smaakvoller eên groente,
hoe gezonderl De topkoks di€
vanwege de smaak kiezen voor
biologisch, ofzêlfs een he e kring
aan okalê lêveranciers hebben,
hebben sroot selijk.
An nem

ieke Grimberqen studeerde

mi lieuhyg iëne i n Wdgen i ngen.
Ze werkte bij Btologica en heeft
ee n natu urvoed i ng swi nkel

geleid. Haar p'issie vaat voeding
bracht hoar ertoe de opleiding
tat natuu rvaedinqsku ndiqe ap
Kraoybeeke rhof in Driebergen
te doen, Ddarnoost is 2e in

lot kinesioloag. Voorjoa
2A12 geeft ze een tweedaaqse
aple iding

Weerstand en smaak
Met gezond verstand en
boerenk ompengevoel kun je je
voorstellen dat een p ant met
een goede weerstand ook goed
kan zijn voor onze weerstand,
Maar hoe maakje zoiets
wetenschappelijk aantoonbaar?
Eén leuke aanwljzing daarbij
komt uit ond€rzoek naar
de zogenêamde'bioactieve
stoffen'. Dit zijn net als vitaÍnlnes
organische stoffen, gevormd door
de plant, waarvan er duizenden
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workshap'Valwaatdige voeding'
in

AnersÍaort.ln het valqende

nunmer een vervolg ap dit dttlkel.

