Raw food
kritisch doorgelicht
Koken vaak beter dan rauw!
Dat voor een optimale gezondheid een niet onbelangrijk deel van onze dagelijkse voeding zou
moeten bestaan uit rauwe, ongeraffineerde en onbewerkte voeding, is iets wat we allemaal ter
harte zouden moeten nemen. Nu stellen de aanhangers van de “raw food”- voedingswijze of
het rawfooddieet evenwel dat minstens 80 tot zelfs 100 % van ons voedsel zou moeten bestaan
uit rauwe voeding. Zijn er hiaten in deze theorie en is het niet zo dat verstandig verhitten van
voedsel net belangrijke voordelen kan bieden?

Een hype in voedingsland….

Wankele elementen in de theorie

Steeds meer mensen worden tegenwoordig aanhanger van het
rawfooddieet om de best mogelijke gezondheid na te streven. Deze
“rawfoodisten” of “crudivoren” beweren dat het zoveel mogelijk eten
van “levend voedsel”, dat geen verhitting onderging (en zeker niet
boven de temperatuur 48 ° Celsius) en dat voor de rest ook totaal
onbewerkt is, volledig aan de noden van de mens tegemoet komt en
bovendien de beste garantie biedt op een goede gezondheid. Raw food
zou leiden tot meer energie, het bereiken van je ideaal gewicht, een
sterkere weerstand en minder allergieën, een vlottere stoelgang, een
beter geestelijk evenwicht en tot het afhouden van om het even welke
chronische ziekte. Op te merken valt dat er binnen de rawfoodbeweging een deel van deze rawfoodisten bovendien nog veganist of vegetariër is, terwijl dat anderen wel dierlijk voedsel als vlees, vis, melkproducten en eieren in een rauwe vorm nuttigen.

en belangrijk argument dat rawfoodisten aanvoeren is het feit dat dieren in de natuur ook alles rauw eten, waarbij er doorgaans verwezen
wordt naar primaten als chimpansees en gorilla’s. Als we evenwel een
anatomische vergelijking maken met deze diersoorten, dan zien we
dat deze veel beter uitgerust zijn dan de mens om rauwe voeding tot
zich te nemen en dit in grotere hoeveelheden. Zowel de inhoud van de
mondholte, de grootte van de tanden, de omvang en de kracht van de
kauwspieren als de lengte van het spijsverteringsstelsel overtreffen
verhoudingsgewijs ruimschoots die van de mens. Verder stellen
rawfoodisten dat je eigenlijk alles gebruiksklaar uit de natuur zou
moeten kunnen aanwenden zoals de voornoemde primaten. Maar hier
is er een immens verschil in de mogelijkheden: daar waren dieren aangewezen zijn op doorgaans energiearme wortels, bladgewassen,
vruchten en pitten, die ze bovendien zeer intensief en vaak de ganse
dag door moeten zoeken of “verzamelen”, heeft de rawfoodist van de
21ste eeuw dankzij kruisen, veredelen, het ontwikkelen van teelttechnieken én het feit dat hij alles kan aankopen in de winkel, een zeer
ruim en direct aanspreekbaar aanbod van meer energierijke fruit- en
groentesoorten, noten en zaden als voedselbronnen. Bovendien kan
hij met technieken als malen, pureren, mixen, drogen, weken en kiemen ook veel meer uit rauwe voeding halen, anders zou hij zeker met
een primatendieet een veel te een gebrekkige aanvoer van energie hebben! Verder is een vaak aangehaald argument door de crudivoren het
feit dat voedsel onder de 48° Celsius “nog over al zijn enzymen
beschikt, wat zowel de vertering als de algemene stofwisseling ten
goede komt”. En zou de mens dus bij gekookte voeding “verplicht”
worden om zelf meer enzymen aan te maken, wat de organen zou uitputten. Voor deze beweringen zijn er helaas heel weinig wetenschappelijke argumenten te vinden. Om te beginnen kan men moeilijk of
niet aantonen dat de enzymen in rauwe planten voor ons verteringsarbeid kunnen verrichten. En zeker na opname in de darm (als ze al
niet door een verteringsproces worden geïnactiveerd), kunnen ze vaak
voor de mens weinig betekenen, omdat onze menselijke enzymen
meestal zo specifiek in bouw en functie zijn, dat ze niet door de volledig andere plantenenzymen kunnen vervangen worden.

Elementaire voordelen van rauwkost
Maar dat er welbepaalde voordelen zijn aan het gebruik van rauwe
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voeding, kan zeker niet geloochend worden. Het is uiteraard zo dat
door het vermijden van hogere temperaturen en andere voedselverwerkingstappen er minder verlies van voedingsstoffen vitaminen en
mineralen optreedt (wat evenwel niet altijd betekent dat je er meer van
opneemt!, zie bij “minpunten”). Verder is het zo dat iemand op een
rawfooddieet in vergelijking met andere diëten meer fruit en rauwe
groenten eet en ondermeer meer vitamines (vooral vitamine C en foliumzuur), mineralen (zeker kalium), antioxidanten en vezels opneemt.
Dat uit zich ondermeer in het feit dat de gemiddelde cholesterol- en triglyceridenspiegel bij deze mensen vaak lager is dan in de doorsnee
populatie (helaas soms ook in een lagere spiegel van de “goede” HDLcholesterol en omega-3-vetzuren, zie bij “minpunten”). Ook zal er door
de hoge aanvoer van antioxidanten zeker tegen bepaalde aandoeningen
een betere bescherming verkregen worden. Wat bij een rawfooddieet
ook een gezondheidsvoordeel geeft - zeker als men zich niet al te veel
overgeeft aan het eten van zoet fruit zoals bananen en druiven of aan
gedroogd fruit zoals dadels en rozijnen - is het feit dat men vooral koolhydratenbronnen gebruikt met een lage glycemische index. Dat wil zeggen dat deze koolhydraten de bloedsuikerspiegel niet te snel doen oplopen, wat de kans op diabetes, obesitas, te hoge cholesterol- en triglyceridenspiegels en bepaalde kankers doet verminderen. Verder hebben de
rawfoodisten met het kiemen of spruiten van granen, zaden en peulen
een heel interessante techniek ontwikkeld om deze voedingsmiddelen
niet alleen gemakkelijker te verteren, maar er ook meer bruikbare voedingsstoffen uit te halen. Ten slotte is het niet meer dan logisch dat het
kiezen van verse en onbewerkte voeding zonder alle mogelijke additieven en het opteren voor biologisch voedsel tot een belangrijk gezondheidsvoordeel leidt.
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Minpunten van “raw food”
Dat we enige reserves mogen plaatsen bij een voedingspatroon dat
voor het grootste deel uit rauwkost bestaat, wordt ondermeer aangetoond door het bestuderen van de geschiedenis de mens (die al duizenden jaren vuur gebruikt bij zijn voedselbereiding), door het observeren van natuurvolkeren (die allen zonder uitzondering een belangrijk deel van hun voedsel verhitten), door het wedervaren van mensen
die door bepaalde omstandigheden (schipbreuk, verdwaald raken in
de jungle, ontsnappen uit gevangenschap… ) tot een rawfooddieet
werden gedwongen én uiteraard door wetenschappelijke studies. Tot
de belangrijkste negatieve elementen van een rauwkostvoeding behoren de volgende elementen:
- ondergewicht: terwijl voor iemand met overgewicht gewichtsverlies
een welgekomen zaak is, is voor mensen met een normaal gewicht
of ondergewicht gewichtsverlies geen positieve zaak. In een universitair onderzoek aan de Duitse universiteit van Giessen, uitgevoerd
op 513 rauwkosteters, die 70 à 100 % van hun voedsel rauw
gebruikten, zag men dat de BMI (body mass index) afnam naarmate men meer rauwkost gebruikte. Bij minstens één derde van de
deelnemers was er uitgesproken ondergewicht en constateerde men
dat er onvoldoende energie uit de voeding werd gehaald. Vooral
voor kinderen, zwangere en zogende vrouwen en ouderen, kan
zoiets echt schadelijk zijn.
- menstruatiestoornissen, verminderde vruchtbaarheid: in het voornoemde onderzoek zag men dat ongeveer de helft van de vrouwen
op een volledig rauwkostdieet was gestopt met menstrueren en dat
een andere 10 % ervan een onregelmatige of incomplete menstrua-
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Al jaren een juiste gezondheidskeuze voor gans de familie
Dat vetzuren Omega-3 en Omega-6 cruciaal zijn
voor onze gezondheid wordt ondertussen door alle
gezondheidsspecialisten erkend. Maar ze moeten wél
zuiver en in de juiste verhoudingen worden opgenomen. En precies dat maakt Udo’s Choice Ultimate
Oil Blend zo uitzonderlijk. Niet alleen was het één
van de eerste producten op de markt met Omega-3,
Omega-6 en Omega-9 vetzuren, het is ook één van de
weinige met plantaardige vetzuren in een optimale
(2:1:1) verhouding. Meer nog: de olie is speciaal
samengesteld om de goede werking van de aanwezige
vetzuren te bevorderen, met veel aandacht voor de
aanwezigheid van heilzame secundaire ingrediënten
zoals teunisbloemolie, haverkiem- en rijstkiemolie,
sojalecithine (zonder GGO) middellange vetzuurketens
en natuurlijke vitamine E.
De gezondheidsvoordelen van Udo’s Choice Ultimate
Oil Blend werden bewezen door wetenschappelijk
onderzoek.
Daarom, als u kiest voor gezondheid, kies dan
voor Udo’s Choice Ultimate Oil Blend.
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tiecyclus vertoonde. Mannen op rawfood rapporteren vaak een
afname van hun seksuele verlangens en hun aantal zaadlozingen
men haalt minder uit de voeding: een oud spreekwoord zegt terecht
“je bent niet wat je eet, maar wat je verteert”. Ondanks het hogere
aandeel van vitaminen en mineralen in de onbewerkte plantencellen, heb je als gebruiker niet altijd de garantie dat deze voedingsstoffen voor een groot deel opgenomen worden. Vaak - en zeker bij
een zwakkere spijsvertering - worden de harde cellulosewanden
onvoldoende verbroken, waardoor onvoldoende waardevolle
nutriënten worden geabsorbeerd. Ook uit de koolhydraten en eiwitten worden minder energie gehaald dan uit koken (zie aldaar)
lager vitamine B12 - en hoger homocysteïnegehalte: er werd aangetoond dat rawfoodisten vaak een te laag gehalte hadden aan vitamine B12 (ondermeer belangrijk voor het zenuwstelsel en een goed
bloedbeeld) en daardoor een te hoog gehalte vertonen aan het vrije
radicaal homocysteïne (een onafhankelijke risicofactor voor harten vaatziekten)
lagere bloedspiegel aan de omega-3-vetzuren EPA en DHA en een
lagere HDL-cholesterolspiegel: het gezondheidsvoordeel van de lagere cholesterol- en triglyceridenspiegel door een rauwkostdieet,
wordt voor een deel teniet gedaan door het voornoemde hogere
gehalte aan homocysteïne en door het feit dat de meeste rawfoodisten een lagere bloedspiegel van de visolievetzuren EPA en DHA en
een lagere spiegel van het beschermende HDL-cholesterol vertonen
meer kans op voedselvergiftiging door bacteriën (zoals Salmonella,
Staphylococcus, Clostridium….): zeker voor crudivoren die dierlijk
voedsel eten is de kans op voedselvergiftiging groter, want het is pas
boven de 63° Celsius dat bacteriën in vlees, vis, eieren en rauwe
melk vernietigd worden. Maar ook onverhitte plantaardige voeding
kunnen een bron zijn van ziekmakende kiemen.
mogelijke tekorten aan calcium en ijzer: zeker bij een veganistische
vorm van rawfood kan het grote aandeel van fytinezuur en oxalaten
ervoor zorgen dat de opname van calcium en ijzer in het gedrang
komt
minder verzadiging: heel wat mensen moeten het rawfooddieet na
een tijd laten voor wat het is, omdat ze voortdurend “op hun honger blijven zitten”Sneller tanderosie: bij een rawfooddieet treedt
doorgaans sneller tanderosie op dan bij een gewoon dieet
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• De lente is een uitstekende periode
om het lichaam te ontgiften en nieuwe
krachten aan te boren. Ideaal is hiervoor is het
houden van een 5-daagse sapvastenkuur: je neemt geen
vaste voeding in, maar door het gebruik van groentesappen krijg je voldoende waardevolle voedingsstoffen binnen om te blijven functioneren en tegelijk optimaal te
reinigen. Na afloop voel je je beter, energieker én lichter. In de natuurwinkel levert EDEN een uitstekend
gamma aan biologische groentesappen voor een sapkuur zoals wortelsap, zuurkoolsap, groentesapcocktail,
melkzuurgegist rode bietensap, melkzuurgegist seldersap
en tomatensap. Vraag ook naar het overzichtelijke sapvastenplan dat je niet alleen uitlegt hoe je de groentesappen het best gebruikt, maar ook hoe je door een eerste ontlastingsdag voor de kuur en twee opbouwdagen
na de kuur het allerbeste resultaat kan halen.
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Wat is er positief aan koken?
Als we voedsel verhitten en dat zeker bij groenten op een verstandige
manier doen door te stomen, smoren, wokken, stoven op een laag
vuurtje of koken met korte kooktijd onder hoge druk, dan zijn er
eigenlijk een aantal elementaire voordelen:
- het voedsel is gemakkelijker verteerbaar en je haalt er meer energie
uit: hoewel voedseltabellen met calorieën geen verschil aanhalen of
voedsel al dan niet gekookt, is het in allerlei experimenten aangetoond dat koken voeding beter verteerbaar maakt met een grotere
energieopbrengst:
• terwijl ongekookt zetmeel (complexe koolhydraten) slecht verteerbaar is, zorgt het verhitten van zetmeel voor een “gelatinisatie”.
Hoe meer zetmeel gelatiniseert, des te gemakkelijker de spijsverteringsenzymen het kunnen bereiken en des te beter het lichaam het
zetmeel kan afbreken en verteren. Dit fenomeen is bijvoorbeeld heel
duidelijk bij alle knolgewassen, aardappelen en granen.
• terwijl rauwe eiwitten zeer incompleet worden verteerd, zorgt het
verhitten van eiwitten voor een “denaturatie”. Bij deze denaturatie
verzwakken de inwendige bindingen van een eiwit, waarbij het zich
open plooit en beter bereikbaar wordt door spijsverteringsenzymen
• verhitten van voedsel zorgt er ook voor dat voedsel zachter van
consistentie en fijner van structuur wordt. In dierenproeven werd
duidelijk aangetoond dat hetzelfde voedsel, toegediend in een malsere of zachtere vorm, leidde tot een betere energieopname
- door het breken van de harde cellulosewanden van de plantencellen
worden de vitaminen en mineralen beter beschikbaar: het is vaak
beter wat verlies te hebben aan vitaminen en mineralen door het
openen van de celwandstructuur via verhitting dan niets of weinig
te halen uit rauwe cellen met een maximale vitamine-inhoud
- verhitten kan soms de antioxiderende waarde van planten verhogen:
dat is ondermeer aangetoond voor wortelen, selder en boontjes
- verhitten, zeker als daar wat vetstoffen bij betrokken zijn, leidt tot
een betere opname van bepaalde voedingsstoffen zoals lycopeen en
andere carotenoïden
- er is meer energie beschikbaar: door het feit dat het lichaam meer
energie nodig heeft voor het verteren van rauwkost in vergelijking
met gekookte voeding (aangetoond in experimenten) en dankzij de
hogere energieopbrengst door verhitten, is er bij verhitten van voedsel meer energie voor andere lichaamsprocessen beschikbaar

Besluit
Een deel van je dagelijkse voeding innemen in zijn rauwe, onbewerkte vorm is zeker aanbevolen. Maar 80 tot 100 % van je voeding in zijn
rauwe vorm consumeren zoals het rawfooddieet aanraadt, is voor
velen een brug te ver. Het kan ondermeer leiden tot nutriëntentekorten, ondergewicht en uitblijven van de menstruatie. Zeker voor kleine
kinderen, ouderen, zwangere en zogende vrouwen is het rawfooddieet
af te raden. Eten verhitten op een verantwoorde manier leidt misschien wel wat tot verlies aan voedingswaarde, maar heeft andere kant
een aantal ontegensprekelijke voordelen.

