CHOCOLADE

- DE PRO’S: )&*-;".&&''&$5&/
"BO IFU HFNBUJHEF HFCSVJL WBO DIPDPMBEF LVOOFO FFO BBO
UBM HF[POEIFJETCFWPSEFSFOEF FJHFOTDIBQQFO UPFHFTDISFWFO
XPSEFO.BBSEJUFOLFMPQWPPSXBBSEFEBUXFHFOJFUFOWBOEF
DIPDPMBEF [PBMT EJF JO EF WPMHFOEF QBSBHSBBG CFTDISFWFO JT
#FQBBMEFHVOTUJHFFGGFDUFOWBODIPDPMBEFXFSEFOBMEPPSLMJOJ
TDIFTUVEJFTPOEFSCPVXE UFSXJKMBOEFSFOPHIZQPUIFUJTDI[JKO
FOTUFVOFOPQEFHSPUFBOUJPYJEFSFOEFXFSLJOHEJFVJUHBBUWBO
de ﬂavanolen.

- EEN OVERZICHT
- Hart- en bloedvaten

- WPPSBMEBOL[JKEFnBWBOPMFOIFMQUDIPDPMBEFEFPOEFSMJHHFOEFPPS
[BBLWBOEFNFFTUFIBSUFOWBBU[JFLUFO OBNFMJKLBUIFSPTDMFSPTF BG
UFSFNNFO#JKEFJOOBNFWBOHDBDBPQFSEBHJTFSFFOTJHOJmDBO
UFBGOBNFWBOEFBBOBUIFSPTDMFSPTFHFSFMBUFFSEFPOUTUFLJOHTNFS
LFSTJOIFUCMPFE [PBMTIFU$31 $SFBDUJFGQSPUFÕOF XBBSUFOFNFO
.FO[BHPPLEBUHDIPDPMBEF NFUDBDBP QFSEBH[PSHEFWPPS
NJOEFSiEJLwCMPFENFUNJOEFSLMFWFSJHFCMPFEQMBBUKFTFOEBU[FEPPS
FFOTJHOJmDBOUFUPFOBNFWBOEFFMBTUJDJUFJU[PSHEFWPPSFFOHSPUFSF
HFNJEEFMEF EJBNFUFS WBO EF DPSPOBJSFO LSBOTTMBHBEFST  WBO IFU
IBSU /BBTU IFU WFSIPHFO WBO )%-DIPMFTUFSPM FO IFU WFSMBHFO WBO
-%-DIPMFTUFSPM SFNUDBDBPWPPSBMEFPYJEBUJFWBODIPMFTUFSPMUPUEF
TMFDIUFPYZDIPMFTUFSPM [JFFMEFSTJOEF[F#*0(&;0/% 
- SFFETWBOBGHDBDBPQFSEBHPGNHQPMZGFOPMFO[JFUNFOEBUDIP
DPMBEF FFO CMPFEESVLWFSMBHFOEF XFSLJOH VJUPFGFOU CJK WFSIPPHEF
CMPFEESVLXBBSEFO &FO HSPUF NFUBBOBMZTF WBO WFSTDIJMMFOEF TUV
EJFTCFTMVJUEBUCPWFOFFOCMPFEESVLWBO[PXFMEFTZTUPMJTDIF
CMPFEESVL CPWFOESVL  BMT EF EJBTUPMJTDIF CMPFEESVL POEFSESVL 
WFSMBBHE XPSEFO %JF XFSLJOH EBOLU DIPDPMBEF WPPSBM BBO IFU GFJU
EBUEFBOUJPYJEFSFOEFnBWBOPMFOFOCJPnBWPOPÕEFOEFXFSLJOHWFS
MFOHFOWBOIFUCMPFEWBUWFSXJKEFOEFTUJGTUPGNPOPYJEF /0 
- /JFSXFSLJOH
- TUFVOFOE PQ FFO CFUFSF EPPSCMPFEJOH WBO EF mKOF OJFSCMPFEWBUFO
EPPSEFnBWBOPMFOFONFEFPPLEPPSEFNFUIZMYBOUIJOFTUIFPCSP
NJOF FO UIFPGZMMJOF  [JFU NFO EBU DIPDPMBEF EF HMPNFSVMBJSF mMUSB
UJFWFSIPPHUFOEVTFFONJMEEJVSFUJTDIFPGVSJOFESJKWFOEFXFSLJOH
heeft.

- (F[JDIUTWFSNPHFO

- PQ CBTJT WBO FFO CFUFSF EPPSCMPFEJOH WBO EF mKOF PPHCMPFEWBUFO 
NFSLUNFOEBUDPOUSBTUFOCFUFSXPSEFOXBBSHFOPNFOFOEBUEFUJKE
OPEJHWPPSIFUWBTUTUFMMFOWBOFFOCFXFHJOHTSJDIUJOH LPSUFSXPSEU
- ;FOVXTUFMTFM
- WFSNPFEFMJKL NFFS PQ CBTJT WBO EF BNGFUBNJOFBDIUJHF DPNQPOFOU
GFOZMFUIZMBNJOF JTBBOHFUPPOEEBUDIPDPMBEF[PSHUWPPSFFONFFS
PQUJNJTUJTDIFJOTUFMMJOH
- WPPSBM PQ CBTJT WBO EF NFUIZMYBOUIJOFO UIFPCSPNJOF  DBGFÕOF FO
UIFPGZMMJOF EJFPOEFSNFFEFBGTDIFJEJOHWBOBESFOBMJOFTUJNVMFSFO 
IFFGU DIPDPMBEF FFO UPOJmÑSFOEF PG PQXFLLFOEF XFSLJOH CJK WFS
NPFJEIFJEFOTMBQFSJHIFJE
- EBOL[JKIFUIPHFHFIBMUFNBHOFTJVN IFUBOUJTUSFTTNJOFSBBM FOEF
OFVSPUSBOTNJUUPSTFSPUPOJOFXFSLUDIPDPMBEFPOUTQBOOFOE
- Huid
- PQCBTJTWBOEFBOUJPYJEFSFOEFXFSLJOH NBHWBODIPDPMBEFHFTUFME
XPSEFOEBU[FIFMQUUFCFTDIFSNFOUFHFOEF67TUSBMJOHWBOEF[PO
FOEBU[FWSPFHUJKEJHFIVJEWFSPVEFSJOHIFMQUUFWPPSLPNF
- mede door de cacaoboter bevordert ze de hydratatie van de huid
- %FHFOFSBUJF[JFLUFO[PBMTLBOLFSFOEJBCFUFT
- IPFXFMIJFSOPHWFFMCFWFTUJHFOEFTUVEJFTOPEJH[JKO MJKLUIFUFSPQ
EBUEFQPMZGFOPMFOIFMQFOEFEBMJOHWBOLBOLFSDFMMFOBGSFNNFO PO
EFS NFFS CJK CPSTULBOLFS FO LBOLFS WBO EF EJLLF EBSN  FO IFU POU
XJLLFMFOWBOOJFVXFCMPFEWBUFOJOLBOLFSXFFGTFMBGSFNNFO BOUJ
BOHJPHFOFUJTDIFXFSLJOH
- cacaopolyfenolen zouden de insulineresistentie verminderen bij preEJBCFUFTFOEJBCFUFTUZQF

- DE CONTRA’S.&5."5&0'/*&5
.BBS[FMGTBMTXFLJF[FOWPPSQVSFDIPDPMBEFWBOEFCFTUFLXBMJUFJU 
EBO[JKOFSOPHFFOBBOUBMFMFNFOUFOEJFPOTOPQFOFSHFNBUJHEHFCSVJLWBOUF
NBLFO PG[FJOTPNNJHFHFWBMMFO[FMGTUFWFSNJKEFO
- DBDBPWFSNJOEFSUEFUPOVTWBO POUTQBOU EFNBBHJOHBOHFOCFWPS
- DIPDPMBEFJTFSHFOFSHJFSJKLEPPSEFDPNCJOBUJFWBOWPPSBMLPPMIZ

ESBUFOFOWFUTUPGGFO;PIFFGUHQVSFDIPDPMBEFFFODBMPSJTDIF
JOIPVE WBO POHFWFFS  LDBM  XBU CJKWPPSCFFME PWFSFFOLPNU NFU
HGSJFUFO.FUFFOWSJKIPHFHMZDFNJTDIFMBEJOHWBO JTEF
JNQBDUFSWBOPPLOJFUHFSJOHPQEFCMPFETVJLFSTQJFHFM/BBSHFMBOH
EFFSOTUWBOEFBBOEPFOJOH XPSEUQVSFDIPDPMBEFEBOPPLCFTU[FFS
HFNBUJHE HFCSVJLU PG IFMFNBBM WFSNFEFO CJK EJBCFUFT  PCFTJUBT FO
IZQFSUSJHMZDFSJEFNJF WFSIPPHEUSJHMZDFSJEFOHFIBMUF
- DIPDPMBEFLBO PNXJMMFWBOEFBBOXF[JHFWFUUFO EFHFWPFMJHFMFWFS
FOHBMXFHFOPWFSCFMBTUFOFOIFUPOUTUBBOWBOHBMTUFOFOCFWPSEF
SFO#JKHBMTUFOFO HBMXFHFOPOUTUFLJOH HBMJOTVGmDJÑOUJF HFCSFLLJ
HFHBMBBONBBL FOMFWFSJOTVGmDJÑOUJF [XBLLFMFWFSXFSLJOH XPSEU
[FCFTUWFSNFEFOPGCFQFSLUHFCSVJLU
- EJF[FMGEF WFUUFO LVOOFO NJOFSBMFO [PBMT NBOHBBO  NBHOFTJVN FO
koper doen verzepen en de opneembaarheid ervan verminderen.
- TPNNJHFNFOTFOLVOOFOJOUPMFSBOU iBMMFSHJTDIw PQDIPDPMBEFSFB
HFSFOEPPSIJTUBNJOFFOEFBBOWFSXBOUFTUPGGFOGFOZMFUIZMBNJOFFO
tyramine
- theobromine in cacao kan hoofdpijn bevorderen

    # * 0 ( & ; 0 / %   t   4 & 1 5 & . # & 3     

EFSU[PSFnVYFOQZSPTJT [VVSCSBOEFO CJKNFOTFOEJFEBBSBBOHF
WPFMJH[JKO
- DBDBPXPSEUBGHFSBEFOCJKOJFSJOTVGmDJÑOUJFWBOXFHFEFSJKLEPNBBO
kalium en fosfor
- EPPS IFU IPHF PYBBM[VVSHFIBMUF DBDBP  NH H  [XBSUF DIP
DPMBEFNHH LBODBDBPIFUPOUTUBBOWBOPYBMBBUOJFSTUFOFO
bevorderen en de opname van mineralen in de darm verminderen
- EFBBOXF[JHFNFUIZMYBOUIJOFO[FUUFOPFTUSPHFFOFOQSPMBDUJOFBBO
PN [JDI UF CJOEFO PQ XFMCFQBBMEF OFVSPSFDFQUPSFO FO XFSLFO [P
QSFNFOTUSVFFMTZOESPPN 1.4 JOEFIBOE
- PNXJMMFWBOEF[FNFUIZMYBOUIJOFOJTDBDBPPPLBGUFSBEFOBBOQFS
sonen met slapeloosheid
- GFOZMFUIZMBNJOFLBOBMTBNGFUBNJOFBDIUJHFFOPQXFLLFOEFTUPGEF
ESBOHOBBSDIPDPMBEFJOEFIBOEXFSLFO
- DIPDPMBEFLBOEFIBSUTMBHGSFRVFOUJFWFSIPHFO
- EFWFUTUPGGFOJODIPDPMBEF[JKOWPPSWFS[BEJHEFWFUUFO XBUEF
PWFSNBBUBBOWFS[BEJHEFWFUUFOJOIFUUZQJTDIFXFTUFSTFEJFFUOPH
meer in de verf kan zetten

Chocolade

pro’s en contra’s

$IPDPMBEFCJKOBJFEFSFFOIPVEUFSWBOPGWJOEUIFU[FMGTEFVMUJFNFMFLLFSOJK.BBSUFSXJKMEFFOFFSPOHFHFOFFSEFOVJUHFCSFJEWBOTNVMU EVSGUEFBOEFSFFSPNWFSTDIJMMFOEFSFEFOFOOBVXFMJKLTWBOUFHFOJFUFO
(FMVLLJHUPPOUEFXFUFOTDIBQEFMBBUTUFKBSFOBBOEBUFSFFOBBOUBMOJFUUFWFSTNBEFOHF[POEIFJETWPPSEFMFO
[JKOWFSCPOEFOBBODIPDPMBEF(SPUFWPPSXBBSEFIJFSCJKJTEBUIFUHBBUPNLXBMJUFJUTDIPDPMBEFNFUCFQBBMEF
WFSFJTUFO EJFXFWFSEFSPQVJUEFEPFLFOEPFO&OVJUFSBBSE[BMIFUBBOHFXF[FO[JKOPNFSNFUNBUFWBOUF
HFOJFUFO XBOUFS[JKOPPLFFOBBOUBMDPOUSBBSHVNFOUFOUFGPSNVMFSFO

Wat is chocolade precies?
Het begint allemaal bij de vrucht van de cacaoboom (Theobroma cacao) die ongeveer 20
tot 40 reukloze zaden of “cacaobonen” bevat met een bittere, samentrekkende smaak. Deze
worden onderworpen aan een 4 à 6 dagen durend fermentatieproces, die een groot deel van
de looistoffen vernietigt en de bittere smaak van de cacaoboon voor een deel tempert. Tegelijk verandert de kleur van de boon van wit naar roodbruin en vormen zich de voorlopers
van de latere smaakstoffen. Na drogen en behandelen tegen cacaomotten worden de cacaobonen verscheept naar het land van verwerking. Daar worden de bonen gebroken en houdt
men na het verwijderen van de doppen en kiemen de eigenlijke “nibs” of cacaokernen over.
De nibs worden vervolgens geroosterd waardoor zich het aroma, de kleur en de volle smaak
ontwikkelen. Daarna maalt men de geroosterde nibs tot een halfvloeibare bruine massa: de
cacaomassa. De cacaomassa bevat ongeveer 55 % ivoorkleurig vet of cacaoboter. De helft
daarvan wordt uit de cacaomassa geperst of geëxtraheerd. Het resterende gedeelte wordt
gedroogd en ﬁjn vermalen tot cacaopoeder. De eigenlijke, pure chocolade wordt bereid door
cacaopoeder, cacaoboter en suiker (of een ander zoetmiddel) te mengen. Hierbij moeten we
wel opmerken dat de Europese Unie tot 5 % andere plantaardige vetstoffen naast cacaoboter
heeft toegestaan om een product nog “chocolade” te mogen noemen. Pure chocolade bevat
34 tot 72 % cacao. Bij de bereiding van andere types van chocolade kunnen ook andere
ingrediënten zoals melkpoeder, noten, vanille, gedroogd fruit, honing, specerijen, enz. toegevoegd worden. Cacao bestaat in 3 variëteiten: criollos is de meest aromatische en verﬁjnde
variëteit, forasteros levert in wat betreft smaakkwaliteit maar is goed voor meer dan 90%
van de wereldproductie. Trinitarios is een hybride van de twee andere.

Gezondheidsbevorderende
fytonutriënten
i)FUNPFUiQVSFw i[XBSUFwPGiEPOLFSFw
DIPDPMBEF[JKONFUNJOTUFOTDBDBPw
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Als we naar de drie grote voedingsgroepen in cacaopoeder kijken, dan bevat ze naast koolhydraten (54 g/100 g) en eiwitten (19,3 g/100 g) ongeveer 13,7 g op 100 g vetstoffen. Deze
cacaoboter (alsook degene die later met het cacaopoeder wordt gemengd om de eigenlijke
chocolade te maken) bestaat vooral uit een combinatie van verzadigde vetzuren (26% palmitinezuur en 34% stearinezuur) en mono-onverzadigde vetzuren (37% oleïnezuur) met amper 2% poly-onverzadige vetten (linolzuur). Hieruit mogen we om te beginnen al besluiten
dat cacaoboter wel degelijk een vetstof is die veilig kan verhit worden, want ze is zeer arm
aan de oxidatiegevoelige meervoudig onverzadigde vetzuren. Als we naar de micronutriënten kijken, dan mogen we stellen dat cacaopoeder vooral rijk is aan de mineralen magnesium (een ware topbron!), aan mangaan, koper, ijzer, chroom, fosfor, zink, kalium en ook
wat selenium. Qua vitaminen treffen we vooral de vitaminen B2, B3 en PABA (para-aminobenzoëzuur) in cacaopoeder aan. Maar wat cacao en dus chocolade zo interessant maakt
zijn de “fytonutriënten” onder de vorm van polyfenolen: ze bevat er liefst 20 mg/g van.

Die polyfenolen bestaan vooral uit een welbepaalde klasse van bioﬂavonoïden: de zogenaamde “ﬂavanolen”, waartoe ondermeer epicatechine,
catechine en oligomere procyaniden behoren. De gezondheidsbevorderende eigenschappen die we verder aanhalen, heeft chocolade vooral te
danken aan deze ﬂavanolen, want het zijn zeer sterke antioxidanten.
Aan te stippen valt dat chocolade, in mindere mate dan de kofﬁeboon,
rijk is aan stimulerende methylxanthinen (vooral theobromine, minder
cafeïne en theofylline). Ze bevat verder nog stoffen die het centrale zenuwstelsel kunnen beïnvloeden: histamine en de daarvan afgeleide stoffen fenylethylamine en tyramine, en het door velen gekende serotonine.

Welke chocolade is
FDIUHF[POEIFJETCFWPSEFSFOE
Er is tegenwoordig een zeer grote verscheidenheid aan chocolade en aan
daarvan afgeleide producten te vinden op de markt. Maar chocolade
kan pas echt onze gezondheid bevorderen als ze aan de volgende criteria
beantwoordt:
- het moet “pure”, “[XBSUF” of “donkere” chocolade zijn met minstens 70 % cacao
- het cacaopoeder erin moet een gegarandeerd IPPHQPMZGFOPMFOHF
halte hebben (want die kan helaas variëren van zeer laag tot hoog)
- gebruik enkel chocolade met cacaoboter als vetstof en niet met andere plantaardige vetten, zoals de EU het nu toelaat
- kies voor chocolade HF[PFUNFUFFOPOHFSBGmOFFSETVJLFSzoals
ongerafﬁneerde rietsuiker (oersuiker), ahornsuiker, kokosbloesemsuiker (gula java) of echte honing. Eventueel kunnen voor diabetici
inuline, maltitol, lactitol en erythritol gebruikt worden. Maar het is
vooral reikhalzend uitkijken naar het toelaten van stevia door de

EU, want het smaakproﬁel van de puurste zoetstof uit stevia (rebaudioside A) past perfect bij chocolade en kan eigenlijk elke suikertoevoeging overbodig maken!
- IB[FMOPUFO BNBOEFMFOPGBOEFSFOPUFO(liefst als hele noten of in
grotere stukken) en gedroogd fruit (alle bessensoorten) zijn waardevolle toevoegingen aan pure chocolade

8FMLFDIPDPMBEFMBUFOXFCFTUMJOLTMJHHFO
- melkchocolade:

niet alleen zijn veel mensen (vaak zonder het zelf
te weten) JOUPMFSBOUBBOEFNFMLFJXJUUFO(caseïnes) of aan lactose,
voor melkchocolade wordt vooral gebruik gemakt van melkpoeder
of gecondenseerde melk en dat zijn bronnen van de slechte “oxycholesterol” (zie elders in BioGezond). En zelfs al wordt bij de bereiding
verse melk gebruikt, door het verwerkings- en verhittingsproces
wordt de cholesterol in melk ook geoxideerd tot oxycholesterol
- XJUUFDIPDPMBEF: die bevat vooral cacaoboter en helemaal geen gezondheidsbevorderende polyfenolen
- DIPDPMBEFNFUBOEFSFQMBOUBBSEJHFWFUTUPGGFOEBODBDBPCPUFS,
zoals die door de EU aan 5 % worden toegelaten. Bijna steeds zijn
deze plantaardige vetstoffen oliën met meervoudig onverzadigde
vetzuren, die door een hardingsproces aanleiding geven tot de zeer
storende “transvetzuren” en door het verhittingsproces tot geoxideerde vetzuren
- elke chocolade die teveel suiker, HFSBGmOFFSEF TVJLFS of die
LVOTUNBUJHF[PFUNJEEFMFO bevat
- elke chocolade met UPFWPFHJOHFO die de gezondheid niet ten goede
komen (LVOTUNBUJHF LMFVS FO TNBBLTUPGGFO  LBSBNFM  DSÒNF
WVMMJOH QSBMJOÏWVMMJOHy)

Knako
"("%#&$!!$$%
Knako bio staat voor een sterke verbondenheid met de natuur. Daarom worden enkel en alleen biologische
grondstoffen gebruikt. Volle granen bevatten veel vitaminen, vezels en mineralen: goed voor een verhoogde
vitaliteit en energie. Je proeft het meteen: Knako bio is een gezond en lekker tussendoortje van de hoogste
kwaliteit !
" 0RRQ: …volle granen, zonnebloempitten, maanzaad en lijnzaad
" 6HVDPH: …volle granen, sesamzaad en zonnebloempitten
" )LWQHVV: …volle granen, rozijnen, hazelnoten, zonnebloempitten en pompoenpitten
" &KHHVH: …volle granen, kaas, zonnebloempitten, pompoenpitten en vlaszaad
" -XQJOH: …volle granen, rozijnen en walnoten
" %DODQFH: …volle granen, rozijnen en appel
" 7RUQDGR: …volle granen, rozijnen en amandelen
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Verkrijgbaar in elke goede natuurvoedings- en bio winkel
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