
'W
1.]]%yi



n diezelfde periode was ik met mijn
vriendin in een sauna. Terwijl wij
van onze salade zaten te genietery

zagen wij verderop een paar dames aan
een tafeltje zitten die cola light dronken.
We keken elkaar aan en snapten niet
dat mensen nog steeds voor een drank
met chemische stofjes kiezen. Nog geen
dag later bestudeerde ik de cijÍers in het
rapport van het nationale frisdrankonder-
zoek2015. Op nummer één van de meest
gedronken Írisdrank staat de normale
cola, op de voet gevolgd door coia light.
Rtttm2l/o van de frisdrankdrinkers blijkt
voor cola light te kiezen.

Vloeibaar snoep

Frisdrank wordt meestal thuis gedronken.
De meeste mensen hebben minstens twee
à drie soorten op voorraad. Na jarenlang

gezondheid en voeding bestudeerd te heb-
ben, staat dit zo ver bij me vandaan, dat
ik het bijna niet kan geloven. Frisdrank is

namelijk gewoon vloeibaar snoep. Het voegt
niets toe aan de gezondheid, terwijl het wel
een grote belasting is voor het llchaam. Alle
chemische stoÍfen moeten namelijk worden

afgebroken. Voor de caloÍieën die in één

glas cola zitten kun je meer dan een halve
kilo spinazie eten. De suikers in spinazie

komen heel geleidelijk in de bloedbaan. De

suiker in frisdrank daarentegen mist de

vezels en laat de bloedsuikerspiegel binnen
enkele minuten gigantisch stijgen.

Hongergevoel
Om het probleem van de calorieën te om-
zeilen, kiezen veel mensen voor light. Deze

mensen komen op termijn bedrogen uit. Het

blijkt dat light-drinkers alsnog te kampen

hebben met een dikker wordende buik. Het
mechanisme is simpel: mensen drinken sui-
ker om een gevoel van beloning te krijgen.
Frisdrank met suiker geeft deze beloning.
Als je light drinkt, komt de beloning niet en

wordt deze in andere voedingsmiddelen ge-

zocht. Ook denkt het lichaam suiker binnen
te krijgen aan de hand van de informatie die
de smaakpapillen doorgeven. Het lichaam

neemt dan hormonale maatregelen, die
tevergeeÍs biijken door het ontbreken van
suiker. Het lichaam wordt dan opgezadeld
met teveel insuline, waardoor de bloedsui-
kerspiegel sterk daa1t, met een hongerge-

voel als gevolg. Dit hongergevoel werkt het
snoepen weer in de hand.

Southampton Six

Het is Foodwatch een doorn in het oog

dat supermarkten nog steeds frisdranken
verkopen die E-nummers bevatten die
rustige kinderen kunnen veranderen in
de zogenaamde ADHD'stuiterballen. De

E-nummers waar het om gaat heten ook
we1 de Southampton Six. Deze zes zijn
Tartrazine (E102) Chinolinegeel (E104)

Zonnegeel FCF (E110), Azorubine (8122),

Ponceau 4R (E124) en Allurarood AC (E129).

Als er één van deze stoffen in zit, dan is

de Íabrikant verplicht om op het etiket het
volgende te vermelden: kan de activiteit
of oplettendheid van kinderen nadelig

beihvloeden. Ik vind het ongelofelijk dat
de overheid niet ingrijpt. Gelukkig doet
Foodwatch dat wel.

Waterkefir
Ik moet toegeven dat het best iastig is om

buiten de deur gezond te drinken. A1s

je zin hebt in een drankje zonder suiker,

e-nummers of a1coho1, dan wordt het moei-
lijk. Ik kies iegenwoordig vooÍ spa rood
met een schijfje citroery dan heb ik toch
het idee dat ik wat bijzonders drink door

de bubbeltjes. Vaak is er ook tomatensap

verkrijgbaar. Door tomatensap te drinkery
kun je de hoeveelheid groenten die je op

een dag binnenkrijgt verhogen. Ook zit er

veel van de krachtige antioxidant lycopeen
in. Ik denk dat eÍ een enorme markt is voor
gezondere Írisdranken. Wat te denken van

bijvoorbeeld een lichtzoet waterkefirdrankje
dat gelijk een probiotische werking voor de

darmen heeft.

lJsthee maken

Binnenshuis kun je zelf bepalen wat er in de

koelkast ligt. Je kan gemakkelijk zeiÍ ijsthee
maken. Het is gezond en vooral met warm
weer erg verfrissend. le zet gewoon een liter
gÍoene thee- enlaatdeze wat
afkoelen. Je kunt de thee, als deze op ka-
mertemperatuur is, naar smaak zoeten met
honing, groene stevia oÍ pure Bitlington's
melasse. Daarna zet 1'e het even weg in de

koelkast, eventueel met een schijÍje citroen.
De dagen erna kun je genieten van verse,

gezonde ijsthee zonder ongewenste stofjes.

FRISDRANK GEZONDHEID

Het beste om te drinken blijft uiteindelijk
toch water. We bestaan voor 2/3 uit water.

Het probleem is dat water alleen vrij saai is

van smaak. Ik drink zelf bijna alleen maar
gevitaliseerd en gefilterd water met een

EWO fi1ter.

Lekkerder water
Om af te sluiten nog wat leuke tips om je

water lekkerder te maken: vul een kan met
water en voeg een schijfje citroen toe met

eventueel wat munt. Of bljvoorbeeld kom-
kommer met citroen. Watermeloen met Ío-
zemarijn geeft ook een heerlijke smaaksen-

satie. Er zijn ta1 van combinaties te maken
en het leuke is: dit is pas echt light! §&f

Waterkefir
Wàterkefir is het beste te beschrijven als een witte, zacl-ite

korreI en heeÍt een bloemkoölëchtige structuur. Van

waterkelir kan [imonade met natuurtijke probiotica worden

gemaakt. De waterkefir bestaat uit bactèri4in en gistcè[en.

Dete otgaftismen profiteron van elkaar en leven op suiker,

Uiteindelijk produceren ze heel veel goede bacterièn,

vitamínen en mineralen. Waterkefir korreis zijn 'levend' en

gedroogd verkrijgbaàr. Ceschikt voor vegetariérs, vèganis-

ten, meBsen met lactose intolerantie. Niet geschikt voor

diàbetici- WaterkefÍr is een probiotisch drankje met een

friszure smaak, licht sprankeiend en licht alcohothoudend

{rond 1% aLcohot). Dil is een nàtuurlijk proces van gisting.

§ommige vergelijken de smaak met deze drank van Bacardi

Breezer lemon, inctusief het alcoholgevoglen de bruisende

tinteling in je mond.

ïandbederf
Frisdrànktast het tandglazuuraan en lost het zetfÈ op- On-

derzoekers zeggen dat frisdranken verantwoordelijk z'rjn uoor

eenverdubbeling of verdrievoudiging van tandbcderf. De

.zuuryràad in cola kan het mineraalgehaltevan het tandgla-

zuur ontbinden, hierdoor worden de tanden :wakker. kunnen

ze rninder goed tegen warm of koud en wordenze gevoetiger

vooi tàndbederf. (ola's zuurgraad rnaakt het nog erger voor

de tanden dan suiker die we in snoeF terugvinden.
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