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Hauerdrank
Atu»tuafà,m^eLÍruM,

Een alternatief voor koemelk is een
plantaardige drank, Daar verschijnen
er steeds meer van, De populairste

soort is haverdrank, Wat krijq je

binnen als je dat drinkt?

H:mnftíï;
maken van water en haver (zie

kader Recept haverdrank), Dat is

simpel, goedkoop en die drank

bevat weinig calorieen, Met

haverdrank krijg 1e ook zo'n één

tot anderhalve gram vezels per

glas binnen, Coed voor de dar-

men, Vezels uit haver zijn zelfs

extra gezond omdat ze het

cholesterolgehalte in het bloed

verlagen, Alleen zitten er in

haverdrank helaas te weinig

vezels om die rholeslerolclaim

waarte maken.

In de praktijk maken de

meeste mensen haverdrank

niet zelf, maar kopen het in de

winkel, Met een pak haverdrank

koop je veel water en een beet-
je haver, Verder kunnen er

stabi I isatoren, zuu rteregelaars

en een antiklontermiddel in

Alsie het drinl«t
om znrivel te
vervangen, doe
ieiezelÍ tekort

Tekst Christel Vondermans

zitten, Deze stoffen worden

onder meer toegevoegd om

de drank langer houdbaar te
maken en ervooT te zorgen dat

de haver en het water goed

gemengd blijven,

Sterk bewerkt
Met al die aanpassingen valt

haverdrank uit de winkel vol-

gens de maatstaven van de

Wereld gezondheidsorganisatie

onder de'ultraprocessed foods',

Deze sterk bewerkte producten

zijn te herkennen aan een lange

ingrediëntenlijst met vaal moei-

Iijke namen. Dit soort producten

is minder gezond dan onbe-

werkte levensmiddelen, Wat dat

betreft scoort zelfgemaakte

haverdrank dus beter, Een voor-

deel van haverdrank uit een pak

is dat er vaak calcium, vitamine
812 en D aan zijn toeqevoegd,

Hierdoor lijkt het qua voedings-

waarde wat meer op koemelk,

I.4aar maken die toevoegin-
gen haverdrank een goede

vervangeT van koemelk? Nee.

Simpelweg omdat er te weinig
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BARISTAVARIANT
+ Er is een baristavariant die
beter op te schuimen is dan
normale haverdrank. Aan deze

baristavariant zijn zuurterege-
laars en extra vetten toegevoegd

HAVERDRANK
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eiwit in zit, En afhankelijk van

het merk en de soort ook te
weiniq calcium en vitamine 812,

ln 100 milliliter halfvolle melk

zit 3,4 gram eiwit,123 milli-
gram calcium en 0,45 micro-
gram vitamine 812, Plantaardi-
ge dranken halen deze hoe-

veelheden niet, Kies je voor

haverdrank of een andere
plantaardige soort? Het Voe-

dingscentrum adviseert dan

een variant die per 100 ml mini-

maal 1,4 gram eiwit, minimaal

80 milligram calcium en -nir -

maal 0,24 microgrs6 vitanine
812 bevat, En maximaal 6 gram

suiker en maximaal 1,1 gram

verzadigd vet,

Pluspunt
Sommi ge haverdranken bevat-

ten deze geadviseerde hoe-

veelheden calcium en vitamine
812, f4aar de hoeveelheid eiwit
is eigenlijk altijd te laag in

haverdrank, ook als je die zelf
maakt, Zuivel is een belangrijke

eiwitbron in onze voeding (zie

ook het artlkel vanaf pagina

36), Met 3 porties zuivel per

dag van 150 ml krijg je onge-

veer 15 gram eiwit binnen,

Vervang je die porties door

haverdrank, dan levert dat nog
geen 5 gram eiwit,

Een pluspunt van haverdrank

en andere plantaardige alter-
natieven voor melk is duur-
zaamheid, Na vlees heeft zuivel

van alle voedingsmiddelen de
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grootste C02 -uitstoot. De

productie van zuivel is vooral

belastend voor het milieu om-

dat de veehouderij veel land

gebruikt, En uit mest komen

methaan en lachgas vrij, twee
sterke broeikasgassen, De

productie van plantaardige

producten kost minder ener-
gie, land, water en grondstof-

fen dan het onderhouden van

melkvee.

Witte dranken
Haverdrank en melk zijn allebei

witte dranken, maar meeT

overeenkomsten zijn er niet,

Het is als chocoladepasta en

pindakaas, Beide zijn smeeT-

sels voor op brood en bruin,

maar wat betreft voedings-

waarde en ingrediënten is er

een groot verschil,

Je kunt zelfgemaakte haver-

drank prima drinken, daar is

niets mis mee, Maar als je het
drinkt om zuivel te vervangen,

doe je jezelf te kort, Dan is het
belangrijk dat je daarnaast

voldoende calcium, eiwit en

vitamine 812 binnenkrijgt, Wilje
haverdrank uit de winkel? Kies

dan een variant met de hoe-

veelheden calcium en vitamine
812 die het Voedingscentrum

adviseert, Daarbij is het goed te
weten dat aan biologische

haverdrank geen vitamines en

mineralen zijn toegevoegd,

omdat de drank dan niet biolo-
gisch mag heten, Wel zijn er

biologische soorten waaTaan

zee-alg of zeewier is toege-
voegd, zoals lithothamnium,
Deze natuurlijke alg bevat veel

calcium, Met zo'n biologische

toevoeging mag de drank wel

als biologisch worden verkocht,

Zorg daarnaast voor voldoende

eiwitten in je voeding, I
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Doe 100 gram

havermout in een
maatbeker en vul
deze tot 800 ml aan
met water. Zet een
paar uur afgedekt
weg. Hoe langer je
het laat staan, hoe
meer smaak het
krijgt. Doe het meng-
sel in een blender en
mix op de hoogste
stand. Schenk het
door een heel fijne
zeef, kaasdoek of
theedoek (zonder
wasmiddelluchtje),
Druk het vocht goed

uit de havermout.
De haverdrankis
enkele dagen afge-
dekt in de koelkast te
bewaren. Hij'zakt'
een beetje uit. Schud
daarom even voor
gebruik.
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ln 2017 was het aandeel van
haverdrank binnen de plantaardige
alternatieven voor melk 9%0.

ln 2020 is dat gestegen naar 340lo
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