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Olijfolie is onmisbaar in
de keuken voor je
gezondheid

·
·

·
·
·

Vetten zijn aan een eerherstel toe.
Epidemiologische studies laten zien
dat het verband tussen vetten en
zwaarlijvigheid niet zo sterk is, en dat
er soms een negatief verband zichtbaar is. Bij olijfolie is dit duidelijk
zichtbaar. Hoe meer olijfolie je eet,
hoe de kleiner de kans dat jouw gewicht aan de hoge kant is.
Olijfolie doet veel meer dan 'niet dik
maken'. Olijfolie verlaagt de cholesterol in het bloed, verlaagt de bloeddruk, beschermt tegen hart- en vaatziekten en bevat sterke antioxidanten.
Mogelijk heeft olijfolie ook een preventief effect op maagzweren en
tegen gewrichtsontstekingen.
De olijfolie bekomen uit de eerste
persing, gelabeld als 'extra virgin',
verdient de voorkeur. Deze persing is
koud gebeurd, zodat er geen hittegevoelige
voedingsstoffen
verloren
gaan. Een tweede persing levert
gewone virgin olijfolie, die van lagere
kwaliteit is.
Al bij al is olijfolie een stabiele olie
waarmee je zelfs kan frituren. Frituren
is echter nooit gezond, dus daarom
raden we aan olijfolie zoveel mogelijk
koud te eten of te verwerken in gewone warme gerechten.

vloeibare dieetmargarine en braadproducten. Vaak staat op de verpakking van producten vermeld wat
voor vetten er in zitten.
Drink niet meer dan twee glazen
alcohol per dag en liefst niet elke
dag.
Zorg voor voldoende lichaamsbeweging: ten minste vijf dagen per
week een halfuur intensief bewegen zodanig dat u er sneller door
gaat ademen (stevig wandelen,
fietsen, zwemmen, dansen, traplopen of tuinieren).
Bewegen is goed voor uw cholesterol en glucosegehalte (suiker) van
uw bloed, én goed voor uw bloeddruk en gewicht.
Als u te zwaar bent (overgewicht),
probeer dan af te vallen door gezond en niet te veel te eten en
meer te bewegen.
Mensen die hun cholesterolprobleem sneller willen verlagen vinden bij hun drogist een groot scala
van preparaten die hen daarbij
onmiddellijk helpen.

Zout niet enkel slecht voor de
bloeddruk
De meeste mensen krijgen geen
hoge bloeddruk door een overdreven
zoutinname. Maar zelfs dan nog kan
zout ongezond zijn. Zout kan de vaatwanden aantasten en het bloed 'dik'
maken. Dat heeft zware gevolgen
voor andere weefsels zoals het hart
en de nieren. In de hersenen activeert te veel zout zenuwen die
in stressreacties betrokken zijn. Het
lichaam verkeert dan in een voortdurende staat van paraatheid en investeert minder tijd in herstel.

(gezwollen benen of voeten). Natuurlijke bloeddrukverlagers zoals knoflook, soja-extracten, kalium enzovoort kunnen dan onrechtstreeks
helpen.
De bloedstroom kun je nog op andere manieren verbeteren. Ginkgo biloba en een extract uit de bast van de
zeeden (pycnogenol) zijn bekende
natuurlijke middelen die hiervoor
genomen worden. Regelmatig bewegen is een gratis middel, maar een
minstens zo belangrijke aanbeveling!
Hypertensie preventief benaderd
Ongeveer één op de acht mensen
tussen de 20 en 65 jaar heeft last van
een hoge bloeddruk, een belangrijke
risicofactor voor hart- en vaatziekten.
Een Amerikaans onderzoek (DASHstudie1) heeft aangetoond dat een
voeding rijk aan groenten, fruit en
(magere) zuivelproducten de bloeddruk aanzienlijk kan verlagen.
Verder bestaan er ook nog volgende
factoren die bij kunnen dragen tot
een verhoogde bloeddruk.
· overmatig zoutgebruik (o.a. veel
keukenzout bij eten)
· overmatig alcoholgebruik
· overmatig roken
· ernstig overgewicht
· stress
· hart- en/of vaatziekten (= cardiovasculaire hypertensie)
· nierziekten (= renale hypertensie)
· zwangerschap(s hypertensie)
Belangrijke risicofactoren die voor
chronische hypertensie kunnen zorgen zijn:
· langdurige stress in privé en/of
werkomstandigheden
· te weinig ontspanning
· te weinig beweging,
· overgewicht
· roken
· langdurig en overmatig alcoholgebruik
Bij iedere drogist zijn er producten op
basis van lecithine te koop die de
bloeddruk helpen onder controle
houden.

Gemiddeld eten we zo'n 7 tot 10
gram zout per dag, het dubbele van
wat aanbevolen is. Zout komt niet
enkel uit de zoutstrooier in de keuken
of op tafel, maar is alomtegenwoordig
aanwezig in voedingsmiddelen. Vlees
en sauzen zijn de belangrijkste zoutbronnen, maar ook brood, kaas en
gebakjes zorgen ervoor dat je heel
Gezond ontbijt cruciaal tegen overwat zout binnenkrijgt.
gewicht
Hoe behandel je vochtopstapeling Veel mensen tussen 40 en 75 jaar
vragen zich af hoe ze overgewicht
in de weefsels?
kunnen
vermijden.
Het
(deel)
Wat kunt u zelf doen om uw choantwoord is de eenvoud zelf. Neem
lesterolniveau te verlagen?
iedere ochtend voldoende tijd voor
een gezond ontbijt. Dat is de concluWat kunt u zelf doen om uw risico te
sie van een Brits onderzoek dat werd
verlagen?
gepubliceerd in de American Journal
Met de volgende maatregelen kunt u
of Epidemiology. Een groot aantal
uw risico op hart- en vaatziekten
mensen ontbijten niet, anderen eten
verlagen:
tijdens de ochtenduren te weinig.
· Stop met roken. Voor uw hart en
Weinig eetlust na het ontwaken heeft
vaten is roken heel slecht
Een opgezwollen huid is vaak een veel te maken met een teveel aan
· Eet gezond en gevarieerd, niet te teken van vochtophoping. Vocht toxische stoffen in het lichaam en een
veel, niet te zout en niet te vet. stapelt zich bijvoorbeeld op als ge- niet optimale leverwerking.
Vooral groente, fruit, aardappelen volg van een slechte doorbloeding. Hoe dan ook, voldoende eten 's moren graanproducten zijn goed voor Denk maar aan de opgezwollen oog- gens, en liefst 10 procent meer dan
u.
wallen die sommige mensen hebben het klassieke ontbijt voorschrijft, helpt
· Kies voor magere melkproducten vlak nadat ze uit bed zijn. De bloed- mee om overgewicht te vermijden. De
en magere kaas, vis, mager vlees vaten rond de ogen hebben dan nog Britse onderzoekers, onder leiding
(kip, kalkoen) of plantaardige vlees- wat tijd nodig om zich aan te passen van Dokter Forouhi, zijn verbonden
aan de 'wakkere situatie'.
aan het Institute of metobolic science
vervangers.
Cambridge. Ze volgden gedurende
· Eet weinig verzadigde vetten. Kies Patiënten met een te hoge bloeddruk in
een periode van 3 jaar 6800 mensen
in plaats daarvan voor onverzadig- of met slecht werkende nieren hebin de leeftijfscategorie tussen 40 en
de vetten zoals in vette vis, olie en ben vaak last van vochtophoping
75 jaar. Het besluit van de studie was

dat hoe meer men 's morgens at, hoe
kleiner de kans was om aan overgewicht te lijden.
Het oude gezegde, ontbijten als een
keizer, lunchen als een koning en
een nederig avondmaal als een clochard, krijgt hier terug zijn volle betekenis.

Ontgiftig jezelf met de juiste voeding
Je kunt je beperken tot alleen groenten- en vruchtensappen, water en
kruidenthee. Doe dat dan bij voorkeur niet langer dan twee tot uiterlijk
drie dagen. En plan het zo dat je die
dagen geen stressvolle en inspannende activiteiten hoeft te doen. Doe
hoogstens
wat
lichte,
yogaoefeningen.
Het ontgiftingdieet dat eruit bestaat
enkel bepaalde voedingsmiddelen te
gebruiken in combinatie met water,
vruchtensappen en kruidenthee, kun
je langer volhouden en is iets gematigder.
Gebruik daarvoor volgende voedingsmiddelen:
Eet vers fruit of pers het uit. Doe
rustig aan met, of vermijd de grapefruit. Deze heeft een erg sterke uitwerking op de lever en kan in combinatie met een ontgifting te veel van
het
goede
zijn.
Gebruik verse groenten - behalve
mais. De voorkeur gaat uit naar broccoli, bloemkool, ui, radijs, venkel,
knoflook, artisjokken, rode en groene
groenten.
Zet rijst op het menu en kies voor
zilvervliesrijst of basmatirijst. Ook
rijstwafels, rijstcrackers en pasta van
rijst wordt aanbevolen. Peulvruchten
- erwten, linzen, kidney bonen, kikkerertwen zijn allemaal prima.
Bij iedere drogist ontdek je tenslotte
natuurlijke producten die je helpen bij
het ontgiftingsproces.

Er zit echt magie in
enthousiasme,
want het maakt het
verschil uit tussen
bekrompenheid en
verwezenlijking.

Norman Vincent Peale

Drinken om geen dorst te krijgen

Als je dorst voelt, is het te laat. Het lichaam heeft dan te kampen met een
vochttekort waardoor de biologische processen niet meer optimaal verlopen.
Drinken is zo vanzelfsprekend dat er niet
altijd aandacht aan besteed wordt.
Water is vitaal:
· Het is een bouwstof
· Alle biochemische reacties verlopen in
een waterig midden
· Het dient als een transportmiddel in
het bloed
· Water koelt het lichaam af tijdens het
zweten
· Water vormt een smeermiddel in de
gewrichten en de slijmvliezen
· De vochtzakken waarin de hersenen
en het ruggenmerg in baden, vangen
de schokken op
Er zijn drie bronnen van water:
· Drank: minstens 95% van alle dranken
is water
· Voedsel bestaat ook uit 40 à 80% water
· Biochemische reacties, zoals de verbranding van suikers, geven ook water
af als restproduct
De hoeveelheid water die we moeten
drinken, hangt af van onze 'beweeglijkheid'. Standaard is 1,5 liter voldoende
om aan de basisbehoefte te voldoen.
Voor volwassenen noemen 2 à 3 liter als
zijnde gezond.
Sporten verhoogt de behoefte. Tijdens
een intensieve inspanning in de zon verliest het lichaam tot twee liter vocht per
uur! Het ontstane vochttekort moet je
dan aanvullen met hypotone dranken,
waarin weinig zouten, mineralen (fosfaten...) en suikers zitten.
Elk watertekort kan je gemakkelijk vermijden door regelmatig en plichtsbewust
te drinken zodat elk dorstgevoel in de
kiem gesmoord wordt.
Hoe herstel je de vochtbalans?
Lichaamscellen moeten voldoende vocht
bevatten om goed te functioneren. Anderzijds mag vocht niet blijven hangen
rondom de cellen. Cellen moeten voedingsstoffen vlot opnemen en afvalstoffen vlot afstaan om gezond te blijven
werken.
Voldoende water drinken is hier van belang: tot drie liter per dag in bepaalde
omstandigheden
(sporten,
warm
weer ...).
Eet niet te veel zout. Zout trekt water uit
de cellen, zodat ze uitdrogen. Denk
maar aan uitgedroogde lippen na het
eten van gezouten borrelhapjes.

Drainage zorgt voor een versnelde afvloei van overtollig vocht. Manuele lymfedrainage is een techniek die men bij
kanker- en hartpatiënten wel eens toepast om lymfevocht sneller te doen wegtrekken.
Stimuleer de uitscheiding van de nieren.
Van sommige planten ga je vaker plassen, maar daarom moet je juist veel drinken om uitdroging te voorkomen.
Tot slot is enzymtherapie al tientallen jaren gekend om vochtopstapeling te behandelen. In de jaren '60 werden een
aantal gevallen beschreven met een enzym uit ananas, bromelaïne. Zij breken
het netwerk tussen cellen af zodat vochtstroom tussen cellen verbetert.
Hoe nierproblemen voorkomen?
Met een gezonde leefstijl zijn nierschade
en nierfunctieverlies te voorkomen of af
te remmen. Voldoende lichaamsbeweging, stoppen met roken, gezond eten en
werken aan een gezond lichaamsgewicht horen daarbij. Daarmee worden
ook de risico's op diabetes en hoge
bloeddruk verminderd, ziektes die op
zichzelf ook weer tot nierschade kunnen
leiden.
Geef ook voldoende aandacht aan het
drinken van zuiver water.

Water zuivert het lichaam’.
Het is belangrijk dat mensen zich realiseren dat water drinken goed is voor de
algehele gezondheid. Ons lichaam heeft
water nodig; water vervoert afvalstoffen
en zorgt ervoor dat ze het lichaam verlaten. Water zuivert dus het lichaam. We
drinken teveel drankjes - denk dan vooral aan koffie en alcohol - die het lichaam
uitdrogen en dus giftiger maken.
Anderhalve liter water drinken - verdeeld
over de hele dag - houdt de nieren gezond. Ook goed omgaan met emoties en
het uitten ervan hebben een grote invloed op het goed blijven functioneren
van de nieren.
Verder zijn er bij de drogist natuurlijke
middelen te krijgen die de nierfunctie
helpen ondersteunen.

scherming tegen hart- en vaatziekten.
De huid haalt lycopeen uit het bloed als
bijkomende bescherming tegen uvstraling.
Daarnaast bevat watermeloen ook
veel ijzer en vitamine C.
De kolokwint (Citrullis colocynthis) of bitterappel is overigens het geneeskrachtigere broertje van de watermeloen.
Minder sportpijnen met citrulline
Topsporters betalen een prijs om topprestaties te leveren.
Vermoeidheid en spierpijnen zijn vaak
een beperkende factor om topprestaties
te leveren. Supplementen met citrulline
kunnen deze problemen verminderen.
Dat bleek uit een test met 41 mannen.
Ze kregen 8 gram citrullinemalaat waarna ze een anaerobe oefening (krachtoefeningen) moesten uitvoeren. Het supplement zorgde voor een langere oefeningsduur en 40% minder spierpijnen.

De belangrijkste functie van citrulline is
het herstel van het stikstofevenwicht in
het lichaam. Tijdens sporten worden grote hoeveelheden proteïnen afgebroken,
waarna het daaruit ontstane stikstof via
de nieren afgevoerd moet worden. Stikstof dat achterblijft in de vorm van ammoniak, verstoort de stikstof- en pHbalans in het bloed in ongunstige zin.
Spierverrekkingen, neen dank u!
Voor elke sportactiviteit is het van belang
de spieren op te warmen. Dat kan door
rek- en strekoefeningen, loslopen,… Een
degelijke opwarming is van cruciaal belang en duurt gemiddeld 20 tot 30 minuten. Oefen vooral de grote spieren
(armen, benen).
Plots stoppen met sporten is fout. Stop
de sportactiviteit langzaam. Enkele
strechoefeningen brengen je lichaam terug tot rust.
Ben je een beginnende sporter train dan
vooral op soepelheid en niet onmiddellijk
op kracht. Beoefen je sport liever iets vaker, maar gedurende korte tijdsperioden.

Loop je toch een spierletsel op koel dan
onmiddellijk de plaats van het letsel af
gedurende een kwartier. Dat verlicht niet
alleen de pijn maar ook de zwelling vermindert. Verschillende middeltjes (spray,
cold-hot pack, …) zijn verkrijgbaar.
Het behandelen van het letsel met
warmte is alleen toegestaan bij reumatische gewrichtspijnen of artrose. Om de
pijn te behandelen kan je een pijnstiller
(bv. paracetamol) innemen.

Waarom is watermeloen bijzonder?
Watermeloen bevat
citrulline, een
stof die ook
in ons
lichaam
aangemaakt
wordt.
De stof werd
al in 1882
gebruikt tegen
obstipatie.
Sinds recent
staat citrulline
beter bekend
als een stof die de bloedcirculatie verbe- Ons grootste succes
tert, want er is aangetoond dat het de
bloeddruk verlaagt en erectiestoornissen komt na onze grootste
verhelpt.
Watermeloen is een van de rijkste bron- teleurstellingen.
nen van lycopeen, het rode, krachtige antioxidant dat we vooral uit tomaten Henry Ward Beecer
halen. Lycopeenvormt mogelijk een be-

Spreuken en gezegden

