Populaire peulvrucht nader onderzocht (I)

Gebruik soja met mate en
bij voorkeur gefermenteerd
Soja heeft in de vorige eeuw de
levensmiddelenmarkt veroverd.
Het is niet alleen populair als
vleesvervanger maar zit ook in
heel veel producten verwerkt.
Toch wordt er tamelijk verdeeld
Zo werkt fermentatie
Fermenteren is een gistingsproces
waarbij koolhydraten in producten
zoals melkzuur, azijnzuur en ethyl
alcohol worden omgezet door bacteriën die dit zonder zuurstof kunnen.
De vergisting van melk tot karnemelk
is een voorbeeld van fermentatie.
Gefermenteerde sojaproducten zijn
bijvoorbeeld miso, natto en tempeh.
Van tofu en sojamelk bestaan zowel
gefermenteerde als ongefermenteerde varianten.
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over gedacht. Drs. Hans Stoop
bericht in een tweedelige serie over
de stand van het wetenschappelijk
onderzoek. Zijn advies: Consumeer
het in kleine hoeveelheden én bij
voorkeur gefermenteerd.
Tekst: Drs. Hans Stoop

S

oja is goed voor u. Dat wordt ons
tenminste al jaren voorgehouden.
Prof. dr. Frank Comhaire van de Universiteit Gent bestrijdt dat. Volgens hem
leidt een hoge soja-inname bij mannen
tot onvruchtbaarheid en tot een grotere
kans op hartinfarcten. “Soja: goed voor
de borsten, slecht voor de prostaat”, aldus Comhaire. Volgens deze deskundige
zijn soja-eiwitten geïntroduceerd als
een welkom alternatief voor koemelk.
Maar wat de mensen naar zijn zeggen
niet weten, is dat deze soja-eiwitten
stoornissen veroorzaken bij de groei
van kinderen. Dit kan verklaard worden
uit onderzoek waaruit blijkt dat soja de
schildklierwerking kan vertragen.
Daarnaast bevinden zich in soja ook
grote hoeveelheden isoflavonen. Deze
kunnen een gunstige, maar ook een

ongunstige invloed hebben. Gunstig
omdat isoflavonen krachtige antioxi
danten zijn die onze afweer helpen
stimuleren. Ze kunnen tevens de
oestrogeenspiegel doen stijgen. Dit
kan een positieve invloed hebben op
menopausale klachten, maar tijdens
de zwangerschap kan deze stijging juist
een risicofactor zijn voor abnormale
hersen- en geslachtsontwikkeling. Er
bestaat ook een risico voor borstkanker
en kanker aan de eierstokken en de
mogelijkheid voor zaadbalkanker en
onvruchtbaarheid bij de man.
In 1996 waarschuwde een studie in het
toonaangevende medisch journaal
The Lancet voor babyvoeding met soja.
Hoge oestrogeenwaarden werden in het
bloed van baby’s aangetroffen. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat er een
vervroegde puberteit optreedt bij meisjes evenals vetzucht, borstkanker en
kanker van de voortplantingsorganen.
Jongens kunnen te maken krijgen met
teelbalkanker, niet ingedaalde teelballen
en onvruchtbaarheid.
Als in het bloed van de moeder grote
hoeveelheden fyto-oestrogenen voor
komen, bestaat de mogelijkheid dat de
foetus via het vruchtwater langdurig
hieraan wordt blootgesteld. De fytooestrogenen aan de foetale kant dienen
echter laag te zijn. Wanneer de fytooestrogenen bij de foetus zijn gekomen,
blijven ze hier langer dan bij de moeder.
Dit is ook de reden dat het blootstellen
van de ongeboren vrucht aan fytooestrogenen nader onderzocht dient te
worden.
Een veelgehoorde bewering is dat soja
een grote rol speelt bij de preventie van
chronische ziekten, zoals prostaat- en
borstkanker. Dat klopt volgens Comhaire, hoogleraar in de hormonologie, maar

gedeeltelijk. Fyto-oestrogenen, die in
overvloed voorkomen in soja, zorgen bij
mannen behalve voor onvruchtbaarheid
ook nog eens voor verdikking van de
hartslagader. Daardoor wordt de kans
op een hartinfarct groter. “Als een man
ouder wordt, dalen zijn mannelijke hormonen. Als hij dan ook nog eens soja
eet, stijgt het percentage vrouwelijke
hormonen. Hierdoor wordt het evenwicht tussen beide verstoord en dat leidt
precies tot een hartinfarct,” aldus Comhaire. Voor vrouwen is het dan weer wel
gezond, mits ze niet zwanger zijn: “De
fyto-oestrogenen remmen de ongunstige effecten van de sterke vrouwelijke
hormonen af”.

Winstgevende business

Sinds 1930 wordt soja gebruikt in ons
voedsel. Het is een winstgevende business voor een beperkt aantal agrarische
giganten. Tussen 1920 en 1970 verviervoudigde de productie. Bossen worden
vernietigd en tot akkers omgevormd.
Hierdoor komt de groene long van onze
planeet in gevaar. Maar ook duizenden
dieren- en plantensoorten worden op
deze manier met uitsterven bedreigd.
Soja is het snelst stijgende exportproduct van Brazilië. Argentinië is na de
Verenigde Staten en Brazilië de grootste
producent van soja. Wat deze peulvrucht
zo aantrekkelijk maakt, is dat ze goedkope ingrediënten voor levensmiddelen
bevat, net als maïs. Soja wordt voornamelijk geteeld voor het produceren van
plantaardige olie. Deze goedkope olie
wordt wereldwijd gebruikt. Het schroot
dat overblijft na het persen wordt als
veevoer verhandeld.
Met de welvaartsstijging is de vraag
naar vlees niet alleen toegenomen in de
westerse landen, maar ook in India en
China. Met de vraag naar vlees groeide
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Lijnzaad: gezond en
goedkoop alternatief
Dat in Japan beduidend minder
hormonale kankers voorkomen ten
opzichte van de westerse landen
wordt door onderzoekers in verband
gebracht met fyto-oestrogenen. Dat
zijn zwakke vrouwelijke hormonen
die men vindt in soja, rode klaver, lijnzaad, granen, zaden, fruit, groenten,
thee, alfalfascheuten, spliterwten,
sojascheuten en rode wijn.
Met name lijnzaad verdient bijzondere
aandacht. Het is een prima darm
regulerend middel dat heel rijk is aan
omega-3 vetzuren. Lijnzaad bevat
fyto-oestrogenen in de vorm van
lignanen. Ze hebben een gunstige
invloed op de hormoonhuishouding,
helpen bij menopausale klachten,
hebben een remmende invloed op
ontstekingen, verlagen de cholesterol
spiegel en verbeteren de glucosestof
wisseling. Ze gaan arteriosclerose en
overgewicht tegen. Daarbij hebben ze
een krachtige antioxidant werking.
Verder blijken ze een preventieve
werking te bezitten voor het ontstaan
van prostaatkanker en andere
hormoon gerelateerde vormen van
kanker zoals borst- en eierstokkanker.
Maar ook hebben ze een kankerrem
mende werking wanneer er al sprake
is van prostaatkanker. Ivon Milder
(promovendus Universiteit Wagenin
gen, mei 2007) kwam tot de ontdek
king dat tot op heden de inname van
lignanen onderschat is. Lijnzaad is in
dat opzicht een gezond en goedkoop
alternatief.
Wel zijn er wat aanwijzingen dat een
hoge inname van alfalinoleenzuur
te maken kan hebben met prostaat
kanker. Dit is de reden dat lijnzaad
olie, dat drie tot vier keer zoveel
vetten (en zo ook omega-3 vetzuur)
bevat dan lijnzaad, afgeraden wordt
bij prostaatkanker. De resultaten van
onderzoeken naar de invloed van
alfalinoleenzuur op het risico van
prostaatkanker zijn echter inconsi
stent. Het is zeker aan te bevelen
wanneer lijnzaadolie ingenomen
wordt, te zorgen voor voldoende
inname van voedingsstoffen die het
risico op prostaatkanker verkleinen
zoals: vitamine D, groene thee en
vetzuren in visolie.
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Populaire peulvrucht nader onderzocht (2 en slot)

Geheim van soja verklaard:
Aziaten produceren equol
Soja heeft in de vorige eeuw de levensmiddelenmarkt veroverd. Het is niet alleen populair als vleesvervanger
maar wordt ook in heel veel producten verwerkt. Soja zou gezond en zelfs heilzaam zijn. Hans Stoop bericht
in twee artikelen over de stand van het wetenschappelijk onderzoek. In dit nummer zijn tweede bijdrage.
Zijn conclusie: De gezondheidsclaims gaan voor velen in het Westen zeker niet op. Tekst: drs. Hans Stoop

S

ojavoedsel blijft de aandacht van de
onderzoekswereld trekken. Sinds
1994 zijn er zo’n 10.000 soja gerelateerde
wetenschappelijke artikelen verschenen.
De uitkomsten van de onderzoeken zijn
nog niet eenduidig. Over de mogelijk
gunstige invloed van soja op onze botten
werd niet veel gevonden. Het verdwijnen van menopauzale klachten werd na
een studie met gunstige resultaten in
1995 niet meer geconstateerd in latere
studies. Een groot onderzoek naar de
cholesterol verlagende effecten van soja
leverde eveneens weinig op.
Het laatste nieuws is afkomstig van een
symposium over soja dat in 2009 werd
gehouden in China, het land waar al zo
lang soja gegeten wordt. Dit symposium
was voor een groot deel gewijd aan
equol. Enkele belangrijke bevindingen
hierin zijn dat het juist dié stof is met de
hele gunstige werking. Echter, slechts
dertig procent van de Westerse bevolking
is in staat om deze stof uit soja te
produceren.

Equol

Een steeds terugkerend onderwerp
tijdens het symposium was dat de resultaten van de studies elkaar steeds
tegenspreken. De gedachte is dat dit te
maken heeft met de equol status. Deze
hypothese is al in 2002 onder de aandacht gebracht.
Equol is een bijzonder stofwisselingsproduct van daidzein dat zo’n dertig jaar
geleden voor het eerst gevonden is in
urine. Men dacht toen dat het een nieuw
hormoon was. Nu blijkt het een exclusief product te zijn dat door bacteriën
geproduceerd wordt uit het soja isofla-

voon daidzin of daidzein.
De eerdere waarnemingen dat niet alle
volwassenen die soja eten evenveel
equol produceren, hebben geleid tot een
zoektocht naar factoren die betrokken
zijn bij de productie van equol. Een
relatief hoge hoeveelheid equol werd
gevonden bij de Chinese bevolking. De
Amerikaanse en Australische volwassenen produceerden maar de helft aan
equol ondanks dat ze drie dagen lang
sojamelk dronken. Het volgen van een
koolhydraatrijk en vetarm dieet had
geen invloed hierop, maar een hoge
inname van meervoudig onverzadigde
vetzuren, vezels en provitamine A wel.
Een bepaalde antibioticakuur blijkt de
vorming van equol weer op te heffen.
Uit een studie waarbij jonge kinderen
soja aangeboden krijgen, blijkt dat de
kinderen van zes maanden tien procent
meer equol produceren en na zesendertig maanden zestig procent. De eigenschap om equol te produceren was het
grootst bij kinderen die met borstvoeding waren grootgebracht.
Hieruit valt af te leiden dat speciale
equolproducerende bacteriën nodig zijn
en dat bepaalde dieetfactoren de equolvorming kunnen vergemakkelijken. Nog
veel onderzoek moet gedaan worden om
de therapeutische waarde van equol op
te helderen.

Remmende werking

Veel onderzoek is gewijd aan het mogelijke belang van soja als voedingsmiddel
en als medicijn. Ondanks de vele inspanningen is er nog geen duidelijkheid
over de werking en over de componenten die hiervoor verantwoordelijk zou-

den zijn. Wel is duidelijk dat de mogelijke verschillen in de uitkomsten van
onderzoeken liggen in de inname van
soja op jonge leeftijd en het voorkomen
van bepaalde bacteriën in onze darmen.
Dat is ook de reden dat het nuttigen van
soja op volwassen leeftijd weinig tot
geen nut heeft als je dat op jonge leeftijd niet gedaan hebt. Is inderdaad equol
de geneeskrachtige stof, dan moet dit in
het lichaam komen door een bacteriële
afbraak van isoflavonen.
Deze en andere onderzoeken wijzen
erop dat de Aziatische bevolking in vergelijking met de Westerse meer equol
kan produceren. Aanpassingen aan het
dieet geven geen verandering in de
equolproductie bij personen die hiervóór geen equol aanmaakten. Personen
die wel equol produceren, blijken na
een maand sojavoeding beduidend
meer equol te vormen. Hieruit kan men
concluderen dat de bacteriële flora in
de darm relatief stabiel is en weinig
gevoelig voor veranderingen.
Steeds meer blijkt dat levenslange blootstelling aan isoflavonen een duidelijke
rol speelt in het weinig voorkomen van
prostaatkanker bij Aziatische mannen.
Er is aannemelijk bewijs dat equol een
remmende werking heeft op de proliferatie van goedaardige en kwaadaardige
prostaatepitheelcellen. Deze werking
wordt zeer waarschijnlijk door de antiandrogene eigenschappen van equol
veroorzaakt.

Niet indrukwekkend

Het hele sojaverhaal samenvattend
blijkt dat de Aziaten, die zijn opgegroeid
met gefermenteerde soja, over een
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darmflora beschikken die er in is gespecialiseerd om de aanwezige isoflavonen
om te zetten in equol. En dit is precies
de hormoonachtige stof die het nuttige
werk verricht.
Het traditionele oriëntaalse dieet is rijk
aan fyto-oestrogenen, vetarm met veel
rijst, sojaproducten, vis en groenten.
Japanse mannen en vrouwen hebben
hoge concentraties van fyto-oestrogenen
in bloed en urine. Epidemiologische
gegevens indiceren dat Japanse vrouwen
minder last hebben van menopauzale
klachten in vergelijking met de westerse
vrouwen.
Verder is het voorkomen van hormonaal
afhankelijke kankers beduidend lager
in Japan ten opzichte van de westerse
landen. Volgens onderzoekers is het
mogelijk dat de hoge concentratie van
fyto-oestrogenen hier de verklaring
voor is. Daarbij moet wel aangetekend
worden dat de sojaconsumptie in een
land als Japan tien tot vijftien keer
hoger ligt dan in de VS of Europa.
Oudere Japanse volwassenen eten
tussen de dertig en vijftig mg per dag.
Wij, in het Westen, kunnen de in soja
aanwezige isoflavonen maar nauwelijks
omzetten, of zelfs helemaal niet. De
gezondheidsclaims van onder andere

Unilever gaan dus voor ons hier zéker
niet op. Ook het feit dat er in veel voedsel soja is verwerkt en we het dus al op
jonge leeftijd consumeren, helpt ons niet
want het betreft hier de ongefermenteerde vorm die in grote hoeveelheden
eerder schadelijk dan nuttig is.
Dr. G. Schuitemaker heeft al eerder
onder de aandacht gebracht dat soja-

eiwitten niet het gunstige effect blijken te
hebben dat hen jarenlang is toegedacht.
Een groot aantal onderzoeken overziend
zijn de resultaten zeker niet indrukwekkend. En dat terwijl in heel veel bewerkte
voedingsmiddelen soja zit. Ook wanneer
we vlees eten is de kans groot dat we soja
binnen krijgen, simpelweg omdat in veevoeder volop soja is verwerkt.
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Vascu-Vitaal® doet wat het belooft:

het houdt de bloedvaten schoon.

In de achterliggende 20 jaar heeft Vascu-Vitaal® haar werking
bewezen blijkens de vele positieve reacties van mensen in binnenen buitenland, die Vascu-Vitaal® gebruikt hebben. Vele natuurgeneeskundigen hebben ervaren dat hun cliënten/patiënten
klachtenvrij waren na een
behandeling met Vascu-Vitaal®.
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Een leven lang vitaal!

Houdt de bloedvaten schoon

VASCU-VITAAL

ondersteunt het lichamelijke
weerstandsvermogen en bevordert een
algemene goede gezondheid

OLIGO PHARMA BV, Kerklaan 2, 1211 PP Hilversum
Tel. 035 - 6244671, fax 035 - 6244672
e-mail: info@oligo-pharma.com
www.vascuvitaal.com
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Squalene is een bijzondere stof die
zowel in het menselijk lichaam als in de
natuur wordt aangemaakt. Het behoort
tot een speciale groep antioxidanten,
de zogenaamde isoprenoïden en
wordt uit de levertraan van de diepzee
dogfish verkregen. Squalene heeft het
vermogen om zuurstof toe te voegen aan
de menselijke cel. Hierdoor beschermt
het de cellen waardoor het lichaam
wordt behoed voor de ziekmakende
moleculen. Issho Genki® Squalene iP6
is een veelzijdig, natuurlijk en zuiver
voedingssupplement dat uw lichaam
weer in balans brengt.

Versnelt herstel

Toename
energie, vitaliteit
en uithoudingsvermogen
Beschermt tegen
vroegtijdige
veroudering van
de huid

Beschermt tijdens
chemotherapie en
bestraling
Beschermt cellen
en weefsels

Fyto-Life
van Hogendorpplein 28
5051 SR Goirle
T: +31 (0) 13 534 6437
F: +31 (0) 13 530 2247
E: info@fyto-life.nl
W: www.fyto-life.nl
www.isshogenki.com

OVERPEINZINGEN...
Iemand anders…
Het is alweer enkele jaren geleden. In een praatprogramma op
de televisie vertelden twee lichamelijk zwaar gehandicapte jonge
mensen over hun visie op het leven. Een leven dat naar verwach
ting voor hen vroegtijdig zou eindigen. Zij zaten ieder in een
rolstoelachtig bed voor de camera. Opgewekt en geheel zichzelf,
beantwoordden zij zonder gêne de vragen van de gespreksleider.
De tranen biggelden over mijn wangen. Dat gebeurt vaker als
ik iets van wonderbaarlijke schoonheid of kwaliteit ervaar. Mij
overviel hetzelfde gevoel dat kinderen soms teweeg kunnen
brengen vanwege hun authentieke uitspraken. Volwassenen heb
ben die echte spontaniteit grotendeels verleerd, met uitzondering
van de groten der aarde. Hier waren twee heel groten aan het
woord.
Vanuit het perspectief van ‘gewone’ mensen lijkt een handicap
een onoverkomelijk belemmering voor geluk. De vraag ‘Hoe kun
je zo nog leven?’ stond op de lippen van de interviewer te lezen,
en niet alleen bij hem. Mijn eerste reactie van ‘zieligheid’ en
‘medelijden’ veranderde al spoedig in een houding van verwon
dering en bewondering. Beiden genoten van hun leven, waren
vol van toekomstplannen en zij voelden zich – ondanks hun
‘lot’ – volstrekt gelukkig.
De gênante hamvraag was niet te vermijden, maar hun beider
antwoord was authentiek, groots en leerzaam. Meer dan dat
zelfs. Het was een gratis levensles, een demonstratie van kunst,
van ware levenskunst. ‘Willen jullie dan niet net zo zijn als wij?’,
zo hoorde ik vragen. Plaatsvervangende schaamte steeg naar
mijn hoofd. Wij? Zijn wij de norm voor het leven? Wie zijn ‘wij’?
Hoor ik ook bij die ‘wij’? En horen ‘zij’ daar niet bij? Wie is hier
eigenlijk ‘normaal’? Wat is normaal?
De twee groten raakten niet in verwarring. De achterliggende
denigrerende gedachte deerde hen niet. Het was zelfs hun beurt
om verwonderd te zijn. ‘… Net zo als u…?’, klonk de verbaasde
echo terug. ‘Ja, net als wij…, gewoon…, gezond van lijf en leden?’
Hun lichaamstaal sprak boekdelen, nog voor zij spraken. Toen
klonk hun stem, vol verbazing voor het onbegrip over datgene
wat voor hen vanzelfsprekend was: ‘Maar…, dan zou ik toch

heel iemand anders zijn…’, klonk het aarzelend en vragend.
En daarna: ‘…Hoe zou ik dan kunnen leven…?’ Het was even
doodstil. Beschaamd dachten ‘wij’ aan de omstandigheden die
ons eigen geluk belemmerden. ‘Nee…, ik zou niet zo willen zijn
als u’, ebde de stem van de gehandicapten nog na.
Over geluk is veel nagedacht en veel geschreven, maar het blijft
een groot mysterie van het leven. Soms zien wij geluk om ons
heen en soms voelen wij het zelf. Geluk is heel persoonlijk, altijd
uniek en niet te objectiveren in cijfers. Geluk hebben is geen
garantie voor gelukkig zijn en een ongelukkig lot staat geluk
niet onvermijdelijk in de weg. Geluk is moeilijk af te dwingen en
lijkt ons juist te overkomen. Toch laten beide gehandicapte jonge
mensen zien, dat geluk meer ontspringt aan een levenshouding
dan aan uiterlijke omstandigheden. Zo deed ook de mijnheer die
mij mailde.
Hij werd geconfronteerd met ernstige ziekte en verloor een
lichaamsdeel. Na een periode van narigheid en rouw, leerde
hij weer gelukkig zijn. Hoe deed hij dat? Niet door positief te
denken in de trant van, ‘ach, er is nog zoveel moois’ of ‘het had
nog veel erger kunnen zijn...’ enz. Dit positieve denken zou zijn
gevoelens over zijn verlies negeren en geweld aandoen, zo
schreef die mijnheer. Juist het durven voelen van het onver
mijdelijk geworden traumatische verlies, gaf hem weer ruimte
om te genieten van de gewone dingen van het leven.
Het ‘kunstwerk’ van innerlijk geluk komt tot stand wanneer je
met hoofd, hart en hand kunt instemmen met wie je bent (gewor
den), op ieder moment van je leven, met en zonder gebreken,
oud of jong en in voor- en tegenspoed. Voorbeelden van grootse
mensen geven ons het inzicht, dat die kunst bestaat uit ‘lief en
leed’.
‘Wilt u iemand anders zijn, inclusief zijn ‘lief’, maar niet zonder
al zijn leed?’
Uw antwoord zal u verrassen.

Rein Stoel

Reacties: info@filosofischepraktijk.eu of schriftelijk via de redactie van dit blad.
Informatie en contact via www.filosofischepraktijk.eu of telefonisch (026) 339 08 15.
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ook de vraag naar goedkoop veevoer, die
nog eens extra steeg nadat het verboden
werd om dierlijke producten te verwerken in veevoer.
Het schroot en de olie bevatten essen
tiële aminozuren en zijn heel proteïnerijk. Ze worden daarom gepromoot
naast veevoer, als een gezond alternatief
voor vlees en dierlijke oliën.
Het verbouwen van soja is een heel
goedkope manier om nutriëntenrijk
voedsel te produceren. De teelt is weinig
arbeidsintensief, dus goedkoop.
Soja is zó lucratief dat het ook wel het
nieuwe goud wordt genoemd. In vele
bewerkte voedingsmiddelen bevindt
zich soja. Zelfs mensen die soja strikt
vermijden, hebben een grote kans dat ze
nog steeds soja eten. Het blijkt namelijk
in driekwart van het bewerkte voedsel
aanwezig te zijn en bijna altijd in fastfood. Ook in vitaminesupplementen
kunnen we sojaolie aantreffen.
Volgens Comhaire is soja een duidelijk
commerciële zet van de machtige sojaboeren. Voor de enorme overproductie
van soja moet per se een markt gevonden worden. Daarom worden allerlei
heilzame werkingen aan soja toegekend.

Chinese keuken

In soja bevinden zich naast de genoemde isoflavonen ook schadelijke antinutritionele stoffen. Die zitten bijvoorbeeld
ook in onze groene erwt, maar in soja
zijn deze stoffen wel heel erg goed
vertegenwoordigd en is inactivatie
(onwerkzaam maken) ervan beduidend
minder goed mogelijk dan in onze erwt.
Soja wordt in de Chinese keuken al zo’n
drieduizend jaar gebruikt, maar wel in
kleine hoeveelheden én gefermenteerd.
Een kleine hoeveelheid soja kan dus
best gezond zijn als het maar gefermenteerd is. Als dat laatste niet het geval is,
kunnen er problemen ontstaan; vooral
als er grotere hoeveelheden soja genuttigd worden.
Soja is een peulvrucht die grote hoeveelheden fytinezuur bevat. Dat heeft
als nadeel dat het onder andere bindt
aan magnesium, zink, en ijzer zodat dit
niet opgenomen kan worden. Ook remt
dit zuur spijsverteringsenzymen, wat
eveneens een nadeel is.
Soja bevat ook enzymremmers die de
vertering van de eiwitten in ons lichaam
aanzienlijk bemoeilijken. Hierdoor
wordt de alvleesklier, die spijsverteringsenzymen produceert, hyperactief
en groter. Verhitten is onvoldoende
om deze stof met name in soja, te
inactiveren.
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Sojaolie rijk aan omega-6
Sojaolie is wereldwijd de meest geconsumeerde plantaardige olie. Het is
door de lage prijs een graag gebruikte
grondstof voor allerlei andere producten zoals bijvoorbeeld cosmetica.
Door raffinage van de olie kan lecithine, een emulgator, worden verkregen.
Sojaolie zou een positieve invloed
hebben op onze mentale gezondheid
vanwege het aanwezige vetzuur omega-3 (zeven procent van de totale
hoeveelheid vetzuren). Het is echter
goed om te weten dat soja ook heel
wat omega-6 bevat, waarvan we al
zoveel binnen krijgen. Ruim de helft
van de vetzuren in sojaolie bestaat uit
het omega-6 rijke linolzuur!
Vergelijk dat met lijnzaadolie dat voor
meer dan vijftig procent uit
α-linoleenzuur bestaat en voor ongeveer 15 procent uit linolzuur. Dat
α-linoleenzuur een gunstige werking
heeft op ons lichaam is voor een deel
al wetenschappelijk bevestigd.

De Chinezen hebben al lang geleden
ontdekt dat fermentatie fytinezuur en
enzymremmers onwerkzaam maakt.
Maar in het bewerkte voedsel van nu is
gekozen voor het negeren van deze stap.
De hedendaagse voedselindustrie gaat
voor vlug en goedkoop; de meeste soja
die we eten is ongefermenteerd. In de
Verenigde Staten bevat één bewerkte
snack ongeveer 20 gram niet-gefermenteerde soja.

Deze schadelijke antinutritionele
factoren (reden waarom Moerman tegen
soja was!) moeten we afwegen tegen
de mogelijke gunstige effecten. Bij alle
andere voedingsmiddelen doen we dat
ook. Neem de rode biet bijvoorbeeld.
Deze groente met zoveel nuttige stoffen,
bevat ook nitraat. De mogelijke schadelijke gevolgen van het innemen van
nitraat zijn simpel te voorkomen door
toevoeging van vitamine C.
Van diëten die vet- en cholesterolarm
zijn en die 25 gram soja bevatten, wordt
beweerd dat ze het risico op hart- en
vaatziekten verminderen. Ook kanker,
botontkalking en diabetes zouden
gunstig beïnvloed kunnen worden door
soja. Nieuw onderzoek zet echter vraagtekens bij de genoemde gezondheidsclaims. Er wordt zelfs gewaarschuwd dat
soja, zeker als het niet gefermenteerd is,
kan leiden tot het ontstaan van bepaalde
kankers, verlaagde testosteronspiegels
en het vroeger beginnen van de pubertijd.

Situatie in Japan

Dat in Japan ondanks de welvaart weinig
borst- en prostaatkanker, hartziekten
en opvliegers voorkomen, heeft ervoor
gezorgd dat in de jaren 1990 interesse is
ontstaan in de preventieve eigenschappen van soja op het ontstaan van chronische ziekten. De mogelijkheid dat iso
flavonen borstkanker kunnen doen
afnemen, leidde zo’n twintig jaar geleden tot de doorbraak van soja als een
zogenaamd functioneel voedsel.
Gedurende de laatste tien jaar zijn er
echter kritische opmerkingen geplaatst.
Bij hormoongevoelige borstkankers kan
het sojagebruik leiden tot een extra
risico bij vrouwen in de menopauze.
Ook zijn er studies uitgevoerd waarbij
geen duidelijk onderscheid te vinden
was in het voorkomen van borstkanker
tussen degenen die wel en geen soja
gebruikten. De opmerking was wel dat
soja al vroeg in het leven ingenomen
moet worden. Anders heeft het geen
effect bij gebruik op latere leeftijd. De
reden hiervan komt in het tweede deel
van dit artikel nog aan de orde.
De gevolgen voor de man zijn ook niet
eenduidig. Gevonden is dat de hoeveelheid zaadcellen afneemt wanneer soja
ingenomen wordt. Als de studie kritisch
wordt beschouwd, blijkt dit echter niet
alleen door de soja te komen.
In het volgende nummer van Uitzicht
wordt het tweede deel van dit artikel
gepubliceerd.

Kruiden
natuurlijke heelmeesters
Haar en nagels
Tekst: Petra Pronk

K

anker is een enorme aanslag op het lichaam. Net als de
reguliere behandeling daarvan. Chemokuren laten letterlijk en figuurlijk hun sporen na. Ook op het haar, in de vorm
van haaruitval of gespleten en dof haar. Gelukkig zijn er natuurlijke heelmeesters om daar iets aan te doen. Berk en brandnetel doen in dit opzicht volgens Marry Foelkel wonderen.
Haar en nagels zijn goede ’verklikkers’ als het gaat om onze
gezondheid. Als we willen weten hoe we in ons vel zitten,
hoeven we alleen maar te kijken naar de conditie van onze
haardos of de nagels. Die spreken boekdelen.
Gezond haar is glanzend. Gezonde nagels zijn enigszins roze
met kleine maantjes.
Een ongezonde conditie uit zich onder andere in dof haar met
gespleten punten en in gespleten, geribbelde of naar beneden
groeiende nagels of nagels met een witte kleur of stipjes erin.
Ziet u die tekenen bij uzelf, dan is het tijd voor brandnetelthee en berkenwater.

Brandnetel

In februari steken de eerste brandnetels hun kopjes boven de
grond. Dat is goed nieuws, want brandnetels zijn meesters in
het herstellen van een verstoorde balans. In de natuur duiken
ze overal op waar de mens voor onbalans heeft gezorgd. Ze
zuiveren de grond en herstellen de mineraalhuishouding.
In het lichaam vervullen ze dezelfde functie: ook daar brengen
ze de zaak weer in evenwicht. Dat komt doordat ze bol staan
van gezonde stoffen zoals vitamine C, chlorofyl en mineralen.
De brandnetel is niet alleen een tonicum voor huid en haar,
maar ook heel nuttig bij kalknagels. Een eenvoudige manier
om kalknagels weg te krijgen is elke dag brandnetelthee
drinken en s’ avond en ’s morgens bij het tandenpoetsen even
de zieke teen in een voetenbadje dompelen, met daarin
brandnetelthee en zeezout of en/of appelazijn. De werkzame
stoffen blijven lang actief, zodat het badje de hele week dienst
kan doen.
Je kunt brandnetels uitstekend zonder handschoenen plukken, zolang je dat maar van beneden naar boven doet. Brandnetels prikken alleen wanneer ze letterlijk ‘tegen de haren in’
gestreken worden. Dan breken namelijk de haartjes waar
mierenzuur inzit en dat veroorzaakt het bekende prikken.
Je kunt ze ook met handschoenen aan plukken en de brandnetels vervolgens een paar uur in het water leggen, zodat de
prik eraf gaat.

Brandnetels zijn heerlijk als voorjaarsgroente, gewoon door
een stamppot heen. Ze kunnen zowel gekookt als rauw gegeven worden. Je kunt er ook thee van trekken. Zowel de grote
als de kleine zijn bruikbaar en smakelijk.

Berk

Ook de berk, de koningin van de weilanden, doet wonderen
voor haar en nagels. De berk bevat o.a. betulinezuur, dat
sterke tumorremmende eigenschappen heeft en antivirale
werking. De onderdelen die gebruikt worden zijn de twijgen
en de bast. In maart kun je het sap van de berk aftappen.
Dan profiteer je van de vele mineralen die zij in de herfst
heeft opgeslagen in haar wortels en nu weer met de sapstroom naar boven getransporteerd worden. Aftappen doe je
door schuin naar boven een gaatje te boren, ongeveer twee
centimeter diep, en daarna hierin een aftapbuisje te plaatsen.
Dat moet goed aansluiten om lekken tegen te gaan. Binnen
24 uur komt er een liter berkenwater uit (berkenbloed). Dat
mag niet langer dan tien dagen, anders bloedt zij dood. Maar
je kunt hetzelfde effect ook bereiken door de top van een
berkentak af te snijden en er een fles aan te hangen.

Berkenwater

De berk laat zich gebruiken om thee van te trekken, maar ook
als haarwater. Vanaf januari gebruiken we de verse twijgjes
met knopjes en katjes al in de theepot. Voor het haarwater
moet er een scheut appelazijn door. Dit is gelijk een goede conservering. Haarwater verbetert de conditie van huid en haar en
werkt daardoor bijvoorbeeld goed tegen roos en andere huidproblemen.

Recepten
Voetenbadje

3 liter handwarm water
1 eetlepel zeezout
3 eetlepels appelazijn

Haarwater

Thee zetten van berkenbast of twijgjes, koken in een liter
water, 1/3 deel appelazijn toevoegen
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