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DE 10 GEZONDSTE GROENTEN

We hebben er al over geschreven: als je gezond wilt eten,
vermijd je best zaken als rood vlees, bewerkt vlees, suikerrijke drankjes, burgers, macaroni en kaas, pizza en allerlei
andere dingen die je minuten gezond leven doen verliezen
– met hotdogs en hun 36 minuten minder gezond leven per
hot dog op kop. Het wordt echter een stuk moeilijker om een
ranglijst op te maken als je heel specifiek wilt zijn en bijvoorbeeld het verschil tussen een pizza met kaas en spinazie
van het ene merk wilt vergelijken met een gelijkaardige
Een richtlijn is duidelijk: eet gevarieerd, eet
veel groenten en kies dagelijks voor een
breed kleurenscala. De kleur zegt immers veel
over de voedingsstoffen en vitaminen die
een groente bevat, terwijl de intensiteit ervan
ons wat vertelt over hoeveel van die goede

pizza van een ander merk. Hetzelfde geldt voor een van de
gezondste dingen die we kunnen eten, namelijk groenten.
De ‘Health Nutritional Index’ (of ‘HENI’) spreekt immers enkel over ‘zetmeelrijke groenten’, de gezondere ‘gemengde
groenten’ en de gezondste ‘groenten zonder zetmeel’.
Daarom gingen we op zoek naar andere, op wetenschap
gebaseerde, feiten om een top 10 gezonde groenten op te
maken… die evenwel met een korreltje zout mag genomen
worden, zoals op het einde van dit artikel zal blijken.

eigenschappen erin zit. Heel wat groenten kan
je ook fermenteren, zoals Koreanen dat zo vaak
doen met hun kimchi. Dat proces behoudt
alle voedingsstoffen, maar voegt er interessante probiotische eigenschappen aan toe.
Hieronder enkele voorbeelden van groenten
die je met zekerheid heel wat gezondheidsvoordelen kunnen bieden.

1. SPINAZIE, BOERENKOOL,
ARAGULA, SNIJBIET EN ANDERE
DONKERE BLADGROENTEN
Donkere bladgroenten zitten vol met allerlei
antioxidanten, waaronder carotenoïden en
luteïne, en beschermen dus tegen schade
van vrije radicalen. Ze worden daardoor geassocieerd met een verlaagd risico op kanker,
terwijl een kopje spinazie (goed voor maar 7
kilocalorieën) doorgaans al genoeg is voor
16% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid
vitamine A en 120% van de vitamine K die je
nodig hebt. Die laatste vitamine is overigens
essentieel voor de gezondheid, aangezien ze
de absorptie van calcium verbetert en zo voor
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sterkere botten zorgt. Spinazie is trouwens niet
alleen vezelrijk, ze bevat ook veel magnesium
en biedt zelfs 3 gram proteïnen per portie.
Boerenkool bevat buiten hoge concentraties
van bovenstaande vitaminen ook veel kalium,
calcium, koper, en vitamine B en C. Ze helpt
ook om de bloeddruk, de slechte cholesterol
en de suikerspiegel op een aanvaardbaar niveau te houden.

Your wellness is ou r passion

Ook snijbieten zijn caloriearm en rijk in vitaminen, mineralen en antioxidanten, terwijl ze
de oxidatieve stress van hoge suikerspiegels
in de longen weten te verminderen. Daardoor
kunnen ze de symptomen van type 2 diabetes
mitigeren.
Als je bloedverdunners neemt, is het evenwel
niet aangeraden om grote hoeveelheden bladgroenten te eten. Overigens is het bijna altijd
een goed idee om donkergroene bladgroenten te gebruiken bij de warme maaltijd, want
dat versterkt de calciumopname.
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2. WORTELEN

ZELFS DE MEEST DELICATE OPPERVLAKKEN
ZOALS STUCWERK, KALEI, HOUT ENZ.

Wortelen vormen
vanzelfsprekend go ede
bronnen van
vitamine A en
(beta)caroteen.
Die wordt in het
lichaam eveneens omgezet naar vitamine A, wat het
immuunsysteem en de gezondheid van
de ogen verbetert. Ze bevatten ook veel
andere belangrijke voedingsstoffen, waaronder kalium, vitamine C en vitamine K. Tenslotte
wijzen allerhande studies uit dat ze wellicht het
risico op long- en darmkanker verminderen.

3. BROCCOLI EN BROCCOLISCHEUTEN
Een enkel kopje broccoli levert een slordige 77% van de dagelijks aanbevolen
hoeveelheid vitamine K en 90% van
de aangeraden hoeveelheid vitamine C. Reken ook op een goede hoeveelheid foliumzuur, mangaan en
kalium. Bovendien bevat broccoli
glucosinolaat en haar bijproduct
sulforafaan. Glucosinolaat is een
zwavelhoudende verbinding
die lijkt te beschermen tegen
kanker. Uit onderzoek bij dieren
is gebleken dat bepaalde chemische stoffen in broccoli (indolen
en isothiocyanaten) de ontwikkeling van kanker in verschillende
organen kunnen tegengaan.
Broccolischeuten blijken dan weer
het soort ontstekingen tegen te gaan die
onder andere tot hartziekten kunnen leiden.
Een goed team, dus.

4. KNOFLOOK

5. SPRUITJES

Waarom vampiers niet van knoflook houden, zullen we wellicht nooit weten, maar
mogelijk wordt die eigenschap aan hen
toebedeeld omdat mensen die aan porfyrie
lijden (waardoor ze zo gevoelig worden aan
zonlicht dat hun huid er erg bleek begint uit
te zien en hun tanden uit beginnen te steken
omdat de lippen en het tandvlees eroderen)
ook intolerant worden voor voedsel met een
hoge zwavelconcentratie… zoals knoflook.

Net als broccoli, zijn spruitjes een kruisbloemige groente en bevatten ze dus gelijkaardige stoffen. Ze dienen echter ook als bron
van kaempferol, een ontstekingsremmend
antioxidant dat bijzonder effectief kan zijn
bij het voorkomen van celschade. Ze zijn
vezelrijk, ondersteunen de gezondheid van
het hart, helpen bij het stabiel krijgen van
bloedsuikerspiegel en bevatten veel foliumzuur, magnesium, kalium, en vitamines (A, C,
en K).

Dat knoflook al duizenden jaren lang een
medicinale plant is, hoeft niet te verbazen:
zijn belangrijkste actieve ingrediënt is immers allicine, wat de bloedsuikerspiegel en
de hartgezondheid bevordert. Hij wordt
trouwens al sinds de zestiende eeuw terecht
gebruikt als een soort antibioticum.
In een studie die vorig jaar werd gepubliceerd
in vakblad Phytotherapy Research bleken
proefpersonen die 1.600 mg knoflookpoeder
per dag innamen significante verminderingen in buikvet en verlagingen in bloeddruk
en triglyceride niveaus te vertonen.
Toch een kanttekening: knoflook behoudt
zijn positieve eigenschappen het best als
je hem rauw eet. Koken vermindert dus de
effectiviteit. Misschien wat minder inzitten
met de geurtjes die daarna uit jouw mond
ontsnappen en een bezoekje
aan een van de Stinking
Rose-restaurants in de
Verenigde Staten
brengen?
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6. ZEEWIER, CHLORELLA EN
ANDERE ZEEGROENTEN
Zeewier is een heel interessante groente
en dat komt niet alleen omdat het veel vitaminen, mineralen en antioxidanten bevat,
maar ook omdat veel goeie stoffen die je erin
aantreft moeilijk te vinden zijn in andere voedingsmiddelen. Denk bijvoorbeeld maar aan
jodium, dat helpt bij het gezond houden van
de schildklier, zolang je het in niet al te grote
dosissen inneemt.
Chlorella is dan weer een uiterst krachtige
chelator, wat betekent dat het zware metalen en andere giftige stoffen (zoals kwik) die
anders de lever zouden belasten kan binden
en verwijderen. Zo ontdekten onderzoekers
dat het maar liefst 40 procent van de zware
metalen in een testoplossing binnen zeven
dagen absorbeerde. Straf.

GEEN HOGEDRUK = GEEN
BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN
Waarom Softwash?
•
•
•

Duurzaam alternatief voor hogedrukreiniging
Lage druk (max. 9 bar) dus geen beschadigde oppervlakken
Uiterst geschikt voor de meest delicate oppervlakken zoals natuurleien, stucwerk…
Betere, gezonde leefomgeving
Hogere meerwaarde van uw eigendom
Oppervlakken worden gereinigd en behandeld
Gebruik van 100% biologisch afbreekbare producten
Gecertificeerde en betrouwbare uitvoerders
Werken uitgevoerd met respect voor uw eigendom en de omgeving

•
•
•
•
•
•

DE KRACHT VAN DE REINIGING ZIT IN ONZE METHODE, NIET IN DE DRUK

Maak vandaag nog een afspraak:
WWW.PROSOFTWASH.BE
+32 (0)472 704 608
VOOR

NA

info@prosoftwash.be

Heb jij zin om onze
nieuwe collega te
worden? Contacteer ons
voor meer info!
Ook B2B voor de reiniging en behandeling van sandwichpanelen, white roofs, parkings, enz.
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7. GROENE ERWTEN
Hoewel erwten behoorlijk wat zetmeel bevatten, zijn ze een heel dankbare bron van vezels
(9 gram per portie), proteïne (ook 9 gram per
portie), saponinen (plantaardige verbindingen
die zouden kunnen beschermen tegen oxidatieve stress en kanker), vitamines A, C en K, en
bepaalde soorten vitamines B.

8. RODE BIET
Bieten zijn veelzijdige, caloriearme knolgewassen die vol vezels, foliumzuur en mangaan
zitten en bovendien rijk zijn aan alfo-liponzuur
(dat nuttig kan zijn om diabetes gerelateerde
zenuwaandoeningen mee te bevechten) en
nitraten (die door het lichaam worden omgezet naar stikstofmonoxide - een stof die kan
helpen om de bloedvaten te verwijden). Zowel
bieten als hun sap lijken ook het uithoudingsvermogen en sportprestaties ten goede te
komen.

RADIO KEMPENLAND

JE HOORT HET
HIER!

Hmmm. Misschien had ondergetekende journalist een halve liter bietensap moeten drinken,
telkens voor hij de ring in stapte met zijn 22
centimeter grotere vechtkunstleraar.

9. ASPERGE
Buiten veel vitamine K, bevat asperge heel wat
selenium, thiamine, riboflavine en foliumzuur.
Die laatste stof kan tijdens de zwangerschap
onregelmatigheden in de neurale buis helpen
voorkomen, terwijl asperge ook in staat is om
oxidatieve stress te verminderen en schade aan
lever en nieren te vermijden.

Radio Kempenland is een lokale
radio voor elke Kempenaar met
enkel top-hits.

10. ZOETE AARDAPPELEN
Reguliere aardappelen zijn nachtschadegroenten en dat is meestal slecht nieuws.
Aardappelen hebben een hoge glycemische
index en veroorzaken behoorlijk hoge pieken

HET ‘VUILE DOZIJN’
In de intro van dit artikel zeiden we al
dat je onze top 10 met een korreltje
zout moet nemen en dat heeft veel te
maken met het ‘Vuile Dozijn’. Dat is een
lijst die elk jaar wordt opgemaakt door
de ‘Environmental Working Group’, een
vzw die onder andere onderzoekt wat
er in ons drinkwater zit, hoe veilig genetisch gemodificeerde producten zijn,
of onze cosmetica niet giftig is, hoeveel
pesticiden er in ons voedsel zitten, enzovoort. Jammer genoeg is de EWG vooral
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een Amerikaanse organisatie en zijn de
conclusies niet altijd door te trekken naar
Europa en al zeker niet specifiek naar
België. Zo zijn sommige pesticiden die
ervoor zorgen dat aardbeien momenteel
de Dirty Dozen aanvoeren, gevolgd door
spinazie en boerenkool (toevallig twee
toppers binnen onze top 10), zelfs verboden binnen de Europese Unie.
Een ding is zeker: hoe duurzamer het
eten, hoe groter de kans dat het weinig
impact gaat hebben op het milieu en
hoe waarschijnlijker dat het gezond is.
Lokaal biologisch geteelde groenten
zouden in de meeste gevallen dus de
voorkeur moeten genieten, want we
weten ondertussen echt wel zeker dat
sommige groenten effectief pesticiden
bevatten die onze gezondheid zwaar
kunnen schaden. Alvast succes gewenst
met de zoektocht!

Radio Kempenland is een
radio voor jou, door jou!

Tekst: Dirk Vandereyken

in de bloedsuikerspiegel, maar zoete
aardappelen zijn eigenlijk vezelrijke
wortelgroenten met een veel lagere GI.
Een enkele zoete aardappel zorgt voor
meer vitamine A dan we nodig hebben,
25% van de hoeveelheid vitamine C en
B6 die wordt aangeraden en 12% van
onze kaliumbehoefte.

Wij bieden dagelijks regionaal
nieuws aangevuld met een
activiteitenkalender waar men
informatie kan krijgen over
evenementen in de regio.

Boek ook d
e
mobiele li
ve
studio voo
r al Uw
evenemen
ten!

107.2 FM
105.9 FM
105.0 FM

info@radiokempenland.be
www.radiokempenland.be
facebook.com/RadioKempenland
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