F!T 17

maandag
14 mei 2012

Tweet vd Week
@JandinoAsporaat: Het moment dat zelf je buik in houden
niet meer helpt om je buikspieren te laten verschijnen. Tijd
voor sportschool

De trends:
boerenkoolchips,
baobabpoeder en
caveman
cookies.
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Wat we straks eten
Als er één plek is waar je kan spieken welke gezonde trends er aan
zitten te komen, dan is het wel Los
Angeles. Voor voedingsdeskundigen is dit dé plek om kennis op te
doen. Orthomoleculair therapeut
Tessa van der Steen licht een tipje
van de sluier op. DOOR SIGRID STAMKOT
TREND 1: CAVEMANCOOKIES

Wat is het? Het in Amerika bedachte
zogeheten cavemendieet begint langzaam maar zeker terrein te winnen in
Nederland. De afslankmethode gaat
terug naar de voedingsrituelen van de
oermens: alles wat onze oerouders in
de natuur vonden, mag je eten, samen
met alles wat je niet kunt eten zonder te
koken, zoals peulvruchten. Het cavemankoekje is een aanvulling op dit
dieet, vol met noten en zaden. Het is

glutenvrij en bevat geen zuivel, suiker
of conserveringsmiddelen. In Los
Angeles is het al een hit.
„Het is op zich een goed uitgangspunt”, licht Tessa van der Steen, die
zelf eerder dit jaar haar eigen Go!Greenbar introduceerde, een gezonde
energiebar in de smaken chocolade of
bessen, toe. „Al snap ik wel dat je in de
winter je koolhydraten nodig hebt om
je warm te houden. We zijn een echt
broodvolk, dat mag wel minder. Zelfs

als het volkorenbrood is, want de
granen in het fabrieksbrood zijn dusdanig doorontwikkeld dat het niets meer
met het originele volkoren te maken
heeft. In Amerika heb je hele schappen
met verschillende producten die in een
bepaald dieet passen.”
Gaat het hier werken? „Op zich wel,
ware het niet dat we moeilijk van het
brood af kunnen blijven. Dan zal het
voor veel mensen nog lastig worden
om over te schakelen naar het cavemendieet, en dat zal het dus ook voor
de koekjes gelden.”

bijna altijd gefrituurd, dus zo gezond is
het dan niet meer. De chips worden
gedroogd in een speciale oven, een
dehydrator. Daar komt dus geen vet aan
te pas.”
Gaat het hier werken? „Ongetwijfeld.
Het is iets dat we al kennen, alleen in
een andere vorm. Bovendien is het
gezond en lekker en smaakt het écht
als chips. In Amerika is het al heel
groot, ik denk dat veel mensen die
geïnteresseerd zijn in een gezonde
levensstijl er volgend jaar wel aan
zitten.”

TREND 2: BOERENKOOLCHIPS

TREND 3: BAOBAB(POEDER)

Wat is het? We doen wellicht af en toe
wat lacherig over onze Hollandse
keuken, maar boerenkool is een groente om in de gaten te houden. Het is
heel mineraalrijk en rijk aan antioxidanten. In Amerika is de boerenkoolchips, net zoals gewone chips in
een zakje verkrijgbaar, in opmars.
„In Nederland kennen we ook wel
groentechips, maar dan van zoete
aardappelen of rode biet. En die zijn

Wat is het? De Baobabboom, of apenbroodboom, kan tot 25 meter hoog worden en een omtrek krijgen tot wel 34 meter. De vrucht ervan is heel voedzaam en
bevat veel anti-oxidanten en vitamine C.
„De vruchten van de boom worden
vermalen tot poeder. Beetje water erbij
en dan heb je echt een lekker drankje. Er
zitten veel vezels en ijzers in en weinig
calorieën.”
Gaat het hier werken? „Nederland krijgt
steeds meer aandacht voor superfood
zoals gojibessen. Maar deze zijn nog wel
gemakkelijk verkrijgbaar. Baobab heeft
tijd en uitleg nodig, dus het zal nog wel
even duren voordat het hier in Nederland
aan zal slaan.”

WORD JIJ HÉT
NIEUWE GEZICHT
VAN CORTINA
FIETSEN?
Je lifestyle bepaal je zelf. Met je fashion straal je uit wie je bent. En ook met je fiets!
Daarom laten we vijf modeontwerpen door een topdesigner maken die geïnspireerd zijn op onze
nieuwste fietscollectie. Nu zijn we alleen nog op zoek naar modellen die onze nieuwe fietscollectie
en de modeontwerpen willen showen… tijdens een professionele fotoshoot! Is dit iets voor jou?
Ga dan naar www.cortinafietsen.nl/modellenwedstrijd en upload een foto van jezelf.
Wie weet kiest onze vakkundige jury jouw foto uit en word jij hét nieuwe gezicht van Cortina fietsen!

LIFE CYCLE

Snel in het ritme
komen van het
land waar je
bent, is bekend
als goede
remedie tegen
een jetlag. Ook al
schreeuwt je
maag om een
diner omdat het
in Nederland nu
eenmaal etenstijd is, als het op
de plaats van bestemming tijd voor ontbijt is,
neem je dat.
Tot zover dat wat we al wisten. Onderzoek
aan de universiteit van Kentucky wijst nu uit
dat ook sporten kan helpen tegen de gevreesde jetlag. Begin een week voor vertrek aan
een training op gezette tijden, houd dat vol op
je vakantie-adres en het probleem met het
tijdsverschil is sneller verholpen. De onderzoekers merkten dat de interne klok van
muizen die twee uur per week, een maand
lang, op dezelfde tijd ’trainden’, vanzelf naar
de juiste tijd werd gezet. Ook gelijk bij aankomst een rondje joggen kan helpen.

43
PROCENT

Mannen met een goede lichamelijke conditie
hebben 43% minder kans om voortijdig te
overlijden. Bij een gemiddelde lichamelijke
conditie is er sprake van een risicoreductie
van 33%. Daarbij maakt de hoeveelheid
alcohol die zij per week consumeren geen
duidelijk verschil. Dit blijkt uit een onderzoek
onder bijna 30.000 Amerikaanse mannen
tussen de 20 en 79 jaar, dat onlangs werd
gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift American Journal of Preventive
Medicine. Van 1973 tot 2006 werden er
gegevens verzameld.
Mannen met een gemiddelde conditie
hadden, na correctie voor alcoholconsumptie
en andere bekende verstorende variabelen,
een 33% lager risico. De groep mannen met
de beste conditie had een 43% lager risico op
voortijdig overlijden in vergelijking met de
groep mannen met de slechtste conditie.

Kom jij ons vertellen
hoe we Nederland gaan
inrichten?
Rijkswaterstaat zoekt trainees hbo+/wo.
Ga naar www.werkenvoornederland.nl/rwstrainee voor je eigen videosollicitatie.
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