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Om wettelijke redenen

De auteur van dit boek, Andreas Moritz, staat het gebruik van geen en-
kele specifieke vorm van gezondheidszorg voor, maar gelooft dat de fei-
ten, cijfers en kennis die in dit boek gepresenteerd worden, beschikbaar 
zouden moeten zijn voor iedereen die zich bezighoudt met de verbetering 
van zijn of haar gezondheid. 
Hoewel de auteur heeft geprobeerd een diepgaand begrip weer te geven 
van de onderwerpen in dit boek en de exactheid en volledigheid van alle 
informatie afkomstig van bronnen van buiten hemzelf te verzekeren, 
neemt noch hij, noch de uitgever verantwoordelijkheid voor eventuele 
fouten, onvolledigheden, weglatingen of andere onachtzaamheden in dit 
boek. 
Mogelijke benadeling van bepaalde mensen of organisaties is onbedoeld. 
Het is niet de opzet van dit boek om het advies en de behandeling van 
een arts die zich specialiseert in het behandelen van bepaalde ziekten te 
vervangen. Het gebruik van de informatie die in dit boek aan bod komt, is 
geheel voor rekening van de lezer. 
De auteur en de uitgever zijn niet verantwoordelijk voor enige nadelige 
effecten of gevolgen die eventueel voortvloeien uit het gebruik van de 
preparaten of procedures zoals beschreven in dit boek. 
De beweringen in dit boek zijn uitsluitend bestemd voor educatieve en 
theoretische doeleinden en zijn voornamelijk gebaseerd op de eigen me-
ning en theorieën van Andreas Moritz. Men dient altijd het advies in te 
winnen van een gezondheidstherapeut voordat men een voedings-, krui-
den- of homeopathisch supplement tot zich neemt, of voordat men een 
therapie start of beëindigt. De auteur heeft niet de bedoeling om een me-
disch advies uit te brengen of een alternatief hiervoor te bieden en geeft 
geen enkele garantie, of deze nu zwart op wit staat of gesuggereerd wordt, 
met betrekking tot een product, apparaat of therapie. 
De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistische medische expert 
of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn 
individuele problemen.
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Met alle respect heb ik de vrijheid genomen u te tutoye-
ren. Dit boek is in de mannelijke vorm geschreven. Uiter-
aard heb ik respect en bewondering voor de vrouwelijke 
lezer van dit boek.

De auteur

Enkele Engelse woorden en uitdrukkingen zijn bewust 
niet vertaald; ze zijn in het Engels krachtiger dan in het 
Nederlands.

De uitgever
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Verbazingwekkende voeding, 
die zorgt voor genezing

H ippocrates was de eerste geneeskundige op het 
westelijk halfrond, die verklaarde dat voedsel het 

beste medicijn van de mens is. Het ligt voor de hand 
dat als voedsel kan voeden en gezonde, sterke lichamen 
kan creëren, het ook in staat moet zijn om lichamen te 
genezen als ze ziek zijn. 

Onderzoek naar biologisch geteeld voedsel onder-
vindt de minste vooroordelen en is het geloofwaardigst. 
Er is geen farmaceutisch bedrijf of manipulerende voe-
dingsmiddelenindustrie bij betrokken, die voordeel zou 
kunnen hebben bij de uitkomsten en iets op de markt 
zou kunnen brengen dat al gratis beschikbaar is voor 
iedereen. 

Ik heb maar enkele voorbeelden op een rijtje gezet uit 
een lijst met honderden soorten voedsel, die allemaal 
verbazingwekkende genezende eigenschappen hebben. 
Je kunt stellen dat iemand, die niet genoeg door Moeder 
Natuur gemaakt voedsel eet, vroeg of laat ziek zal 
worden. 

Maar als je genoeg van haar tafel eet, zul je waarschijn-
lijk helemaal niet ziek worden. En als je op dit moment 
al ziek bent, zal je ontdekken dat voedsel nog steeds het 
beste medicijn is dat je kunt kopen.

Als je overweegt om voedsel als medicijn te gebrui-
ken, controleer dan met de voedingslijsten van jouw 
lichaamstype, welk voedsel goed voor je is. Hoewel de 
hierna vermelde soorten voedsel in principe veel gene-
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zende eigenschappen hebben, kan het zo zijn dat jouw 
lichaam niet goed in staat is om ze op te 
nemen of te verteren (Vata’s kunnen bij-
voorbeeld niet zo goed tegen broccoli). 
Dan zijn ze niet goed voor je, hoeveel voe-
dingsstoffen ze ook bevatten. Je vindt de 
voedingslijsten in het eerder uitgegeven 
boek Bewezen geheimen voor het verkrij-
gen van een uitstekende gezondheid*. 

Broccoli − de antikanker eigenschappen 
van deze groente

Volgens onderzoekers aan de Johns Hopkins Univer-
sity bieden kleine hoeveelheden verse broccolikiemen 
evenveel bescherming tegen kanker als grote hoeveel-
heden van de volgroeide groente, die je meestal koopt. 
Je zou ongeveer een kilo broccoli per week moeten eten 
om je risico op bijvoorbeeld darmkanker met 50% te ver-
minderen. 

Dit kun je natuurlijk doen, maar 5 gram broccolikie-
men bevat een even grote hoeveelheid glucorafanine 
als 150 gram broccoli. Het actieve bestanddeel is een 
voorloper van sulforafaan. Van deze stof is in onder-
zoeken met proefdieren bewezen dat het cel-enzymen 
stimuleert, die bescherming bieden tegen moleculaire 
schade door kanker veroorzakende chemische stoffen. 

Net als andere kruisbloemige groenten helpt ook broc-
coli bij de verwijdering van oestrogeen uit het lichaam 

* uitgegeven door Succesboeken.nl, 2012, ISBN 9789079872466
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en voorkomt het zo het ontstaan van borstkanker. Het 
heeft ook antivirale eigenschappen en beschermt tegen 
maagzweren. 

Verder is broccoli een belangrijke bron van chroom en 
helpt het zo bij de regulering van de hoeveelheid insuline 
en de bloedsuikerspiegel. 

Opmerking voor het Vata lichaamstype: door bij de 
bereiding een flinke hoeveelheid olie of boter te gebrui-
ken kan ook dit type baat hebben bij het eten van broc-
coli en andere kruisbloemige groentesoorten. 

Kool − al een medicijn tegen kanker bij 
de Romeinen

Kool werd in het oude Rome vereerd als een medi-
cijn tegen kanker. Tegenwoordig weten we dat dit effect 
wordt veroorzaakt door een grote hoeveelheid anti-
oxidanten en andere antikanker bestanddelen. Kool 
versnelt de stofwisseling van oestrogenen; dit helpt 
borstkanker te voorkomen en onderdrukt de groei van 
poliepen, die voorlopers van darmkanker kunnen zijn. 
Onderzoek toont aan dat mannen de kans op darmkan-
ker met 66% kunnen verminderen, als ze meer dan één 
keer per week kool eten.

Dagelijks twee eetlepels gekookte kool eten beschermt 
tegen darmkanker. Kool bevat ook krachtige bestandde-
len, die beschermen tegen maagzweren. Sap van kool 
helpt bij de genezing van een maagzweer. Het heeft ook 
antibacteriële en antivirale eigenschappen. Rode kool 
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heeft twee keer zoveel vezels als witte kool. Het zorgt 
voor een evenwichtige cholesterolspiegel van het bloed. 
Bloemkool en spruitjes hebben hetzelfde effect. 

Paksoi dat barstensvol mineralen zit, verlaagt hoge 
bloeddruk met 30 punten of meer. Je hebt helemaal 
geen dure medicijnen nodig, die je lever, nieren en spijs-
verteringssysteem aantasten.

Bloemkool helpt bij borstkanker

Bloemkool is een lid van de familie van kruisbloemi-
gen, die veel van dezelfde kanker bestrijdende en hor-
moon regulerende bestanddelen van zijn familieleden 
broccoli en kool bevat. Bloemkool is een van de minst 
populaire groentesoorten, maar daardoor is hij niet 
minder belangrijk. 

Onderzoek heeft aangetoond dat bloemkool helpt 
oestrogeen bij vrouwen af te breken en op een veilige 
manier oestrogeen-bijproducten te produceren, waar-
door het risico op borstkanker met 40% verminderd 
wordt. Het helpt ook darmkanker op afstand te houden.

Wortels − een bijzonder fenomeen

Wortels zijn een rijke bron van bètacaroteen. Dit is 
een krachtige antikanker antioxidant, die de aderen 
beschermt, het immuunsysteem versterkt en infecties 
bestrijdt. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat 
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een enkele wortel per dag bij vrouwen de kans op een 
beroerte met 68% vermindert! Geen medicijn kan dit 
maar in de verste verte evenaren. Maar supplementen 
met bètacaroteen hadden geen enkel effect, volgens 
een onderzoek uit 2007. Als je een roker bent (of bent 
geweest), verlaagt een wortel van gemiddelde grootte je 
risico op longkanker met de helft. 

Je ogen zullen ook dankbaar zijn voor die ene wortel 
per dag. Er is aangetoond dat hoge doses bètacaroteen, 
zoals die voorkomen in wortel, je risico op degeneratieve 
oogziekten (cataract en macula degeneratie), aanzien-
lijk verminderen. 

Wortels helpen ook bij pijn op de borst (angina pec-
toris). Het hoge percentage oplosbare vezels in wortels 
brengt het cholesterolgehalte in evenwicht en houdt het 
ook zo. Door wortels te koken kan het lichaam het bèta-
caroteen beter opnemen. 

Bleekselderij − beter dan Viagra

Het is al lange tijd bekend dat bleekselderij een van 
de beste groentesoorten is om de bloeddruk normaal te 
houden. Het verwijdt de bloedvaten net zo goed als het 
krachtigste medicijn, maar zonder de schadelijke bijwer-
kingen. 

Maar wie zou hebben durven denken dat deze nor-
male groente veel effectiever zou blijken te zijn dan 
Viagra, of welk ander afrodisiacum dan ook? Volgens 
een uitgebreid onderzoek naar de vermeende lustop-
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wekkende voedingsmiddelen is bleekselderij het ‘meest 
sexy’ voedsel op aarde. 

Deze onwaarschijnlijke kandidaat combineert ideale 
hoeveelheden vitamine E, magnesium, niacine, kalium 
en zink − allemaal nodig voor optimale seks. 

En het wordt nog beter! Bleekselderij bevat arginine, 
een natuurlijk aminozuur dat bloedvaten op dezelfde 
manier ontspant als Viagra dat doet. Maar arginine ver-
hoogt ook de bloedtoevoer naar de clitoris en laat zo 
ook de vrouwelijke geslachtsdelen beter reageren. Dit 
laatste krijgt Viagra niet voor elkaar. 

Verder bevat het natuurlijke aroma van bleekselderij 
twee steroïden, androsteron en androstenol. Onder-
zoek toonde aan dat de subtiele geur van deze twee che-
mische stoffen zich een weg zoekt naar de neus en de 
andere sekse aantrekt. 

Bleekselderij heeft nog meer goede eigenschappen. 
Het bevat een ingrediënt acetyleen, waarvan aange-
toond is dat het de groei van kankercellen stopt. Bleek-
selderij is ook een uitstekende bron van biologisch 
natrium, waardoor het een beetje zout smaakt. Samen 
met kalium helpt natrium om de elektrolytenbalans van 
het lichaam in stand te houden. Natrium is ook nodig 
voor de productie van maagzuur en is betrokken bij veel 
klierafscheidingen. 

Bleekselderij is ook een uitstekende bron van vita-
mine C, een vitamine die helpt om het immuunsysteem 
te ondersteunen.

Bleekselderij is een natuurlijk urine afdrijvend middel 
en kan daarom goed gebruikt worden bij problemen als 
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hoge bloeddruk en verstopping van het lymfsysteem. 
Chinese geneeskundigen gebruiken bleekselderij al heel 
lang als betrouwbaar middel om de bloeddruk omlaag 
te brengen. Wetenschappers hebben nu aangetoond 
waarom dat zo goed werkt. 

Bleekselderij bevat een unieke olie, die de spieren die 
de bloeddruk regelen ontspant, waardoor de doorstro-
ming verbetert en de bloeddruk omlaag gaat. Om de 
dag een paar stengels bleekselderij (of selderijsap, ver-
mengd met wortelsap) zijn voldoende.

Avocado − verrukkelijk superfruit 

Een avocado is een heel compacte vrucht, vol met 
voedingsstoffen. Hij is vooral rijk aan vitamine A, maar 
bevat ook heel veel B vitaminen, namelijk niacine, foli-
umzuur, calcium, ijzer, 9 essentiële aminozuren en een 
grote hoeveelheid kalium. 

Avocado verbetert de bloedsomloop, verlaagt het 
cholesterolgehalte en verwijdt de bloedvaten. Het klopt 
dat avocado’s veel vet bevatten; daarom worden ze ook 
wel ‘boterpeer’ genoemd. Maar het is hetzelfde onver-
zadigde vet dat je ook in olijfolie vindt en het werkt als 
een antioxidant, die LDL cholesterol blokkeert. Onder-
zoekers bij het Instituto Mexicano del Seguro Social in 
Mexico onderzochten in 1996 de gezondheidsvoordelen 
bij personen, die iedere dag avocado’s aten. 

De 45 deelnemers aan het onderzoek, die gedurende 
een week iedere dag avocado’s aten, ondervonden een 
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verlaging van hun cholesterolgehalte van gemiddeld 
17%. De verhouding tussen de LDL en HDL waarden 
verbeterde ook: hun LDL (Low Density Lipoprotein) en 
triglyceriden waren significant lager, terwijl hun HDL 
(High Density Lipoprotein) steeg. 

Avocado’s zijn ook rijk aan bèta-sitosterol dat in 16 
onderzoeken bij mensen aantoonbaar het cholesterol 
verlaagde. Bèta-sitosterol wordt vaak voorgeschreven 
als anti-cholesterolmedicijn, dat de opname van choles-
terol beïnvloedt, maar dat ernstige bijwerkingen heeft. 
Avocado’s hebben vier keer meer bèta-sitosterol dan 
sinaasappels, die tot voor kort beschouwd werden als de 
rijkste bron van deze stof. 

Avocado’s hebben ook drie keer zoveel glutathion 
als welke andere soort fruit dan ook. Glutathion is een 
krachtige antioxidant; met reageerbuisexperimenten is 
aangetoond dat hij dertig verschillende carcinogenen 
(kankerverwekkende stoffen of stralingen) blokkeert en 
verspreiding van het aidsvirus tegengaat. Onderzoeken 
hebben laten zien dat het risico op mond- en keelkanker 
vermindert, wanneer er meer glutathion (uit voedsel) 
gebruikt wordt.

Ik eet zelf al meer dan 20 jaar dagelijks een avocado 
bij mijn lunch (je kunt het ’s avonds beter niet eten) en 
heb gemerkt dat het een van de meest voedzame pro-
ducten is, die er bestaan.

Als je je haar na het wassen vijf minuten met avocado 
masseert, zal het prachtig gaan glanzen; spoel je haar 
hierna wel uit! In Zuid-Afrika wordt een gezichtsmasker 
van gepureerde avocado, honing en limoensap gebruikt 
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om de huid te hydrateren en zo het uitdrogende effect 
van de zon tegen te gaan. 

Bessen − bosbessen en veenbessen 
(cranberries) beschermen je nieren, 
hart, ogen en huid 

Urineweginfecties worden veroorzaakt door bacteriën, 
voornamelijk door E-coli bacteriën, die zich hechten aan 
de wanden van de blaas of de nieren. Veel wetenschap-
pelijke onderzoeken hebben aangetoond dat bosbessen 
en veenbessen ontstekingen aan de urinewegen tegen-
gaan, doordat ze de groei van bacteriën voorkomen of 
blokkeren. 

Sap van veenbessen kan een blaasontsteking in een 
paar dagen genezen. Neem gedurende de dag steeds 
wat sap, tot een totaal van twee glazen. Gebruik het sap 
een half uur voor de maaltijd en vlak voor je gaat slapen. 

Onderzoek toont aan dat bosbessen grote hoeveelhe-
den antioxidanten met gunstige medicinale eigenschap-
pen bevatten. Deze bessen voorkomen urineweginfec-
ties, stimuleren antikankeractiviteiten, verminderen het 
risico op hartkwalen, versterken het collageen, regelen 
de bloedsuiker, verbeteren het nachtzicht, zorgen ervoor 
dat het HIV-virus zich minder snel kan vermeerderen en 
stoppen diarree. 

Veenbessen (cranberries) zijn rijk aan bioflavonoïden 
en vitamine C en stimuleren zo het immuunsysteem en 
houden infecties op afstand. Als je in de winter veenbes-

BinnenwerkGenezingskracht14x21,5-128pag.indd   9 10-9-2013   10:47:53



10

De genezingskracht van de natuur

sen eet, word je minder snel verkouden en heb je minder 
kans om griep te krijgen. 

Ook verminderen veenbessen het ontstaan van nier-
stenen en verwijden ze de luchtwegen bij een astma-
aanval. Bovendien zijn ze goed voor mensen met acne. 
Veenbessen voorkomen dat bacteriën de huid binnen-
dringen, zodat een uitbraak van acne steeds minder 
vaak zal voorkomen en ook minder ernstig zal worden. 

Het zuur in veenbessen zorgt ervoor dat galstenen in 
de galwegen van de lever verweken. Daarom zijn ze ook 
zo goed voor de voorbereiding van een leverzuivering. 
Je kunt het beste geconcentreerd biologisch sap gebrui-
ken dat je kunt verdunnen in de verhouding van een 
deel sap op vier delen water. 

Sperziebonen − vol genezingskracht

Sperziebonen, of slabonen, zitten vol voedingsstoffen 
met sterke geneeskrachtige eigenschappen. Ze zijn een 
uitstekende bron van vitamine K (154,9% van je adh 
in een portie). Vitamine K is nodig om sterke botten te 
behouden.

Sperziebonen zijn ook een rijke bron van de even 
belangrijke vitamine A (vooral door hun hoge concen-
tratie carotenoïden, waaronder bètacaroteen). En je zult 
bij het kauwen wel gemerkt hebben dat sperziebonen 
veel gezonde vezels bevatten, die helpen om darmkan-
ker te voorkomen. Verder bevatten sperziebonen veel 
vitamine C, riboflavine, kalium, ijzer, mangaan, folium-
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zuur, magnesium en thiamine. Ook zijn ze een goede 
bron van fosfor, calcium, niacine, vitamine B6, koper, 
eiwit en zink. 

Om arteriosclerose, hartkwalen die veroorzaakt 
worden door diabetes en beroerten te voorkomen is er 
geen betere groente dan sperziebonen, doordat ze zo’n 
grote hoeveelheid gezonde voedingsstoffen bevatten. 

Magnesium en kalium werken samen om de bloed-
druk omlaag te brengen, terwijl foliumzuur en vitamine 
B6 het potentieel gevaarlijke eiwitmolecuul homocyste-
ine omzetten in andere, goedaardige moleculen. Homo-
cysteïne kan de wanden van de bloedvaten beschadi-
gen, als het niet direct omgezet wordt; hoge waarden 
aan homocysteïne vergroten het risico op hartaanvallen 
en beroerten. 

De hoeveelheid ijzer in sperziebonen is twee keer zo 
groot als in spinazie. Het is een goede, plantaardige 
vorm van ijzer, in tegenstelling tot de toxische roest (ijzer-
oxide) in voedingssupplementen en ontbijtgranen. IJzer 
is een integraal onderdeel van hemoglobine dat zuurstof 
vervoert van de longen naar alle lichaamscellen. 

Het is ook onderdeel van het belangrijkste enzymen-
systeem dat zorgt voor energieproductie en stofwisse-
ling. Om ijzer op de juiste manier te kunnen gebruiken 
voor synthesen van hemoglobine is er koper nodig en 
dat is ook ruim aanwezig in sperziebonen. 

De vitaminen A en C helpen samen met zink voor een 
optimaal functionerend immuunsysteem en voor een 
huid zonder acne. Als laatste maar zeker niet onbelang-
rijkste eigenschap zorgen sperziebonen ervoor dat je 
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geheugen goed blijft werken met behulp van thiamine 
(vitamine B1). De grote hoeveelheid voedingsstoffen in 
sperziebonen kan ook een aantal ziekten helpen voor-
komen, zoals Alzheimer, arteriosclerose, hartkwalen 
veroorzaakt door diabetes, darmkanker, astma, artritis, 
acne, oorontstekingen en zelfs verkoudheden en griep.

Let op: sperziebonen bevatten ook een aanzienlijke 
hoeveelheid oxalaten. Als je lijdt aan nierstenen van 
oxaalzuur, zorg er dan voor dat je je nieren zuivert voor 
je sperziebonen gaat eten. 

Spruitjes − voor sterke botten

Op zeventigjarige leeftijd heeft een op de twee vrou-
wen in de Verenigde Staten waarschijnlijk al een pijnlijke 
botbreuk opgelopen door zwakke botten. Heupfractu-
ren zijn vaak fataal. Maar een recent onderzoek naar de 
gezondheid van vrouwen heeft aangetoond dat dit risico 
met 30% verminderd kan worden door meerdere keren 
per week een half pond spruitjes te eten. 

Bovendien versterken de fytochemicaliën in spruitjes 
de activiteit van het natuurlijke afweerstelsel van het 
lichaam. Hierdoor is het beter beschermd tegen ziek-
ten, waaronder kanker. Wetenschappers hebben ook 
ontdekt dat sulforafaan, een krachtig fytonutriënt, dat 
gevonden wordt in spruitjes en andere koolsoorten, de 
detoxificatie-enzymen van het lichaam stimuleert. 

Spruitjes zijn een goede bron van vezels en foliumzuur 
en een uitstekende bron van vitamine C. Deze vitamine 
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ondersteunt het immuunsysteem en de aanmaak van 
collageen, een eiwit dat de basisstof vormt voor veel 
lichaamsstructuren, zoals huid, bindweefsel, kraakbeen 
en pezen. 

Bovendien bevat een portie spruitjes wel 1122 I.E. 
vitamine A en 669 I.E. bètacaroteen, die beide belang-
rijk zijn om het lichaam te beschermen tegen infecties 
en die zorgen voor een soepele, glanzende huid. 

Artisjokken − voor een goede spijsvertering

De artisjok (Cynara scolymus) staat al eeuwenlang 
bekend om zijn goede effect op de spijsvertering. Het 
meest opmerkelijke effect is een toename in de galpro-
ductie. Omdat het lichaam cholesterol gebruikt om gal-
zuren te maken, brengt een toegenomen galproductie 
de cholesterolwaarden in het bloed in evenwicht. 

Een toename in de productie van galzuren helpt ook 
bij de spijsvertering, zodat artisjokken gebruikt worden 
om die te verbeteren. Het blad van de artisjok bevat fyto-
nutriënten, die talrijke positieve effecten op de gezond-
heid hebben.

Boerenkool − met meer bètacaroteen dan 
spinazie

Deze voedzame groente komt voor in veel verschil-
lende soorten en kleuren; groen en paars komen het 
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meeste voor. Hij maakt deel uit van het traditionele 
voedingspatroon in bepaalde delen van Afrika, waar 
mensen een lang en gezond leven leiden. Boerenkool 
bevat veel verschillende antikanker bestanddelen. Hij 
maakt deel uit van de familie der kruisbloemigen en 
zit vol antikanker indolen, die de oestrogeenproductie 
helpen reguleren en darmkanker bestrijden. 

Hij bevat meer bètacaroteen dan spinazie en twee 
keer zoveel luteïne, het meest van alle groentesoorten. 
Boerenkool bevat ook veel van de antioxidant vitamine 
C. Dat geldt ook voor andere koolsoorten en groene 
bladgroente. 

Noten − tegen diabetes en hartkwalen

Alle soorten noten hebben antikanker en hart bescher-
mende eigenschappen. Vooral amandelen en walnoten 
zorgen voor een evenwichtige cholesterolbalans. Beide 
bevatten hoge concentraties van het antioxidant olie-
zuur (omega 9) en enkelvoudig onverzadigd vet. Deze 
komen ook in olijfolie voor en voorkomen schade aan 
de aderen. Amandelen schijnen het beste te werken. 

Zes onderzoeken hebben het overtuigende bewijs 
geleverd dat amandelen in staat zijn de totale en de LDL 
cholesterolwaarden te verlagen en het risico op hartkwa-
len met 10% te verminderen. Je hoeft alleen maar onge-
veer een ons amandelen per dag te eten. Het is beter 
om de schil te verwijderen door de amandelen een paar 
minuten in kokend water te leggen. 
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Als je ze een nacht laat weken, zijn ze beter verteer-
baar.

Over het algemeen bevatten noten veel van het anti-
oxidant vitamine E dat beschermt tegen pijn op de borst 
en schade aan de aderen. Paranoten bevatten veel sele-
nium, een antioxidant die het risico op hartkwalen en 
kanker kan verminderen. Walnoten bevatten alginezuur, 
een antioxidant en beschermer tegen kanker. Verder zijn 
ze rijk aan omega 3-olie. 

Noten helpen ook bij het reguleren van insuline en 
voorkomen pieken in de bloedsuikerspiegel. Dit maakt 
ze uitermate geschikt voor mensen met een glucose 
intolerantie en met diabetes. Het is ook interessant om 
te weten dat mensen, die later de ziekte van Parkinson 
ontwikkelden, nooit noten hadden gegeten. 

Pas op voor allergieën en ranzige noten: noten, vooral 
pinda’s (die eigenlijk peulvruchten zijn), kunnen aller-
gische reacties veroorzaken bij mensen, die er gevoe-
lig voor zijn. Gebruik geen gebroken noten, want die 
kunnen snel ranzig worden. 

Notenpasta’s staan er ook om bekend dat ze spijs-
verteringsproblemen kunnen veroorzaken. Als noten 
gemalen worden en zo in aanraking komen met zuurstof, 
kunnen ze gemakkelijk oxideren, d.w.z. ranzig worden. 
Ranzige noten zijn erg giftig en zijn een belangrijke oor-
zaak van ziekten. Ze kunnen zelfs een prikkelbare darm 
en de ziekte van Crohn veroorzaken. 

Gebruik altijd verse noten en als je zelf notenboter 
maakt, gebruik die dan binnen twee tot drie dagen. 
Eet geen noten, die gemengd zijn met gedroogd fruit, 
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zoals je dat tegenkomt in ontbijtproducten. De noten 
zijn waarschijnlijk al bijna ranzig en het gedroogde fruit 
bevat schimmels. 

Let op: je kunt het beste alle soorten noten, zaden en 
granen een nacht weken, daarna 6 tot 12 uur drogen 
in de oven en vervolgens luchtdicht afgesloten bewa-
ren. Door het weken verwijder je fytinezuur dat zich in 
het spijsverteringskanaal kan binden aan belangrijke 
mineralen. Die worden hierdoor niet goed opgenomen, 
waardoor ernstige mineraaltekorten op kunnen treden. 
Weken neutraliseert ook giftige enzymenremmers, die 
een goede vertering van eiwitten kunnen tegenwerken. 

Chia − eeuwenoud supergraan

Chia, een witte variant van de ‘Salvia Hispanica L’ 
plant, bevat een verbazingwekkend assortiment oliën, 
vitaminen en mineralen. Dit eeuwenoude supergraan 
was onderwerp van een zes maanden durend onderzoek 
door de beroemde wetenschapper en pionier van de 
functional foods movement, dr. Vladimir Vuksan, een 
van de ontwikkelaars van de revolutionaire glycemische 
index aan de universiteit van Toronto. Voor zijn onder-
zoek gebruikte dr. Vuksan een bepaalde soort chia, 
Salba® genaamd.

Hierna volgen een paar van de vele superieure voe-
dingseigenschappen, die dr. Vuksan ontdekte.
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100 gram chia bevat:
•	 de grootste hoeveelheid omega 3 van iedere soort 

natuurlijk voedsel (het bevat evenveel omega 3 als 
1 kilo Atlantische zalm);

•	 meer kalk dan drie glazen volle melk;
•	 meer biologisch beschikbaar eiwit dan soja en meer 

plantaardig eiwit dan in 1½ kop kidneybonen;
•	 de grootste hoeveelheid vezels van iedere soort 

natuurlijk voedsel − meer dan in 1¼ kop vezelrijke 
ontbijtgranen;

•	 evenveel ijzer als in een pond rauwe spinazie;
•	 evenveel kalium als in 1½ banaan;
•	 evenveel vitamine C als in 7 sinaasappels;
•	 drie keer zoveel antioxidanten als in bosbessen;
•	 270 keer zoveel flavonoïden als in rode wijn.

Chia kan veilig gebruikt worden door diabetici en 
mensen die lijden aan een glutenallergie (coeliakie). 
Dr. Vuksan en zijn collega’s concludeerden dat chia 
‘beschouwd kan worden als het meest voedzame gewas 
ter wereld en gebruikt kan worden als een wereldwijde 
oplossing voor de honger in de wereld’. 

In afzonderlijke onderzoeken toonde dr. Vuksan aan 
dat chia:
•	 bloedsuikerwaarden en plasma insuline waarden na 

de maaltijd omlaag bracht;
•	 C-reactief eiwit dat ontstekingen aantoont met 40% 

verminderde;
•	 de systolische en diastolische bloeddruk significant 

verlaagde (>10mm/5mmGH);
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•	 het bloed 30% verdunde;
•	 geen nadelig effect had op bloedsuiker of bloed-

vetten, zoals eerder gebleken was bij hoge doses 
omega 3-vetzuren. 

Er is bewijs dat Salvia Hispanica L dat door de oude 
Azteken ‘chia’ werd genoemd, al in 3500 voor Christus 
als voedsel gebruikt werd en tussen 1500 en 900 voor 
Christus verkocht werd als gewas in Centraal-Mexico. 

De Azteken aten de zaden van deze semi-tropische 
plant om hun uithoudingsvermogen te verbeteren. Ze 
noemden het hun ‘hardlopers voedsel’, omdat bood-
schappers het naar verluidt de hele dag volhielden op 
maar een handjevol. 

Ze gebruikten het ook als medicijn. Chia kan als hele 
korrel gebruikt worden, of in gemalen vorm, als het 
bij het koken gebruikt wordt. Het kan ook toegevoegd 
worden aan ontbijtgranen, salades en dranken en kan 
gebruikt worden bij het bakken. 

Als het gemalen wordt, moet het in de koelkast 
bewaard worden. Je kunt het kopen in natuurwinkels of 
via internet.

Mais − vermindert het risico op macula 
degeneratie

Bijna iedereen met macula degeneratie, de voornaam-
ste oorzaak van blindheid op latere leeftijd, lijdt aan een 
tekort aan luteïne. Een recent onderzoek toonde aan dat 
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6 mg luteïne per dag je risico op deze ziekte met 43% 
vermindert. 

Verse mais is een uitstekende bron van luteïne. Let op 
dat je GMO-vrije (genetisch gemodificeerd) mais koopt.

Rijst − een goede hulp bij spijsverterings-
problemen 

Dit veelgebruikte voedsel heeft antidiarree en anti-
kanker eigenschappen. Zoals alle andere graansoorten 
bevat rijst ook antikanker proteaseremmers en het geeft 
de minste kans op darmproblemen, zoals winderigheid 
of een spastische dikke darm. 

Voor Vatatypes werkt zilvervliesrijst heel goed bij con-
stipatie; het verlaagt cholesterol en gaat het ontstaan 
van nierstenen tegen. Voor Pittatypes is witte basmati-
rijst beter geschikt. Zij reageren niet goed op de ruwe 
vezels en de hoge concentratie van plantaardige anti-
stoffen in zilvervliesrijst. 

Basmatirijst heeft de meeste voedingswaarde. Het is 
een rijke bron van ijzer, selenium, thiamine en niacine 
en bevat een grote hoeveelheid plantaardig eiwit. 

Kokosolie − een cadeautje uit de tropen

Kokosolie van de eerste persing is rijk aan laurinezuur 
dat antivirale en antibacteriële eigenschappen heeft. 
Het wordt onder meer gebruikt bij de behandeling van 
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aids. Monolaurine is een monoglyceride van laurinezuur. 
Laurinezuur zit ook in moedermelk en dat maakt 

kokosmelk een uitstekend alternatief voor flesvoe-
ding. Kokosmelk wordt in de tropen gebruikt om heel 
gezonde kinderen groot te brengen als er geen moeder-
melk beschikbaar is. 

Kokosolie smaakt niet alleen heerlijk, het houdt ook 
je dikke darm schoon door oude ontlasting zacht te 
maken, zodat die gemakkelijk afgevoerd kan worden. 
Het heeft een sterk alkaliserend effect en dat is goed bij 
iedere soort ziekte. De tropische olie bevat een stof, die 
HDL cholesterolwaarden verhoogt (dus van de goede 
cholesterol) en vermindert zo het risico op een hartaan-
val. 

Voor mensen, die last hebben van inwendige parasie-
ten en Candida albicans, helpt kokosolie ook heel goed. 
De antiparasitaire eigenschappen helpen ziekteverwek-
kende organismen uit het lichaam te verwijderen door 
ze van hun beschermende buitenlaag te ontdoen. 

Omdat kokosolie bekend staat als anti-schimmel 
behandeling, wordt het op de eilanden van de Stille 
Zuidzee al eeuwenlang gebruikt om schimmelinfecties 
bij vrouwen te voorkomen. Tijdens wetenschappelijke 
testen werd aangetoond dat zowel caprinezuur als lau-
rinezuur (die beide in grote hoeveelheden voorkomen 
in kokosolie) absoluut dodelijk zijn voor alle belangrijke 
stammen van Candida albicans.

Onderzoek, waarbij de bewoners van de eilanden in 
de Stille Zuidzee vergeleken werden met die van ver-
schillende ontwikkelde landen, toonde aan dat hun 
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gezondheid buitengewoon goed was naar Westerse 
maatstaven. Deze eilandbewoners hadden geen last van 
nierstenen of schildklierproblemen, die hun vetwaarden 
zouden kunnen beïnvloeden. 

Ze leden niet aan verhoogd cholesterol. Alle bewoners 
waren slank en gezond, ondanks een dieet dat rijk was 
aan verzadigd vet uit kokosolie. De bevolking had een 
ideaal gewicht in vergelijking met hun lengte. Dit werd 
berekend met behulp van de BMI, die gebruikt wordt 
door voedingsdeskundigen. Spijsverteringsproblemen 
kwamen zelden voor en constipatie was onbekend. 

Ze hadden over het algemeen twee keer per dag ont-
lasting. Aderverkalking, hartkwalen, colitis, darmkan-
ker, aambeien, maagzweren, darmpoliepen en blinde-
darmontsteking waren hen grotendeels onbekend. 

Kokosolie helpt ook bij het oplossen en verwijde-
ren van toxinen (gifstoffen), die opgeslagen zijn in het 
lichaamsvet. Het zorgt er zo voor dat het lichaam geen 
vet meer hoeft op te slaan. Vetopslag is onder meer een 
overlevingsmechanisme van het lichaam om toxinen 
vast te kunnen houden. 

Daarom helpt kokosolie ook bij het opbouwen van 
lange, dunne spieren. Veel bodybuilders, personal trai-
ners, Olympische atleten en anderen gebruiken het om 
lichaamsmassa met slanke spieren te kweken. 

Kokosolie is licht verteerbaar, zelfs voor mensen met 
een zwak of ontregeld spijsverteringssysteem. Het is de 
enige olie, die geen gal nodig heeft voor de vertering en 
dat maakt het een goede keus voor mensen, die geen 
galblaas meer hebben. 
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Kokosolie helpt bij veel spijsverteringsproblemen, 
zoals de ziekte van Crohn en het prikkelbare darm syn-
droom. De olie heeft geen enzymen nodig om de cel-
membranen binnen te dringen. Zodra het in de cel aan-
gekomen is, wordt het gebruikt voor energie. Dit maakt 
kokosolie tot een kant-en-klare energiebron.

Kokosolie stabiliseert ook de werking van de schild-
klier. Het is een verzadigd vet dat voornamelijk bestaat 
uit middellange keten verzuren, ook wel bekend onder 
hun Engelse afkorting MCTs (Medium Chain Triglyce-
rides). 

Deze olie verhoogt de stofwisseling, zorgt zo voor 
gewichtsverlies en stopt de ontwikkeling van schim-
melbacteriën. Indien nodig kan kokosolie de basale 
lichaamstemperatuur verhogen, terwijl het de stofwisse-
ling verbetert en dat is goed nieuws voor mensen met 
schildklierproblemen en ME. 

Kokosolie wordt gebruikt voor heel jonge en heel 
oude mensen. Het is een van de gezondste en veiligste 
oliesoorten. Kokosolie oxideert niet als het verhit wordt 
en daarom is het ideaal om mee te bakken. Met uitzon-
dering van het Kaphatype kan iedere volwassene veilig 
ongeveer 3½ eetlepel kokosolie per dag gebruiken. Je 
zult er niet dik van worden. Maar begin met een kleine 
hoeveelheid, totdat je gemerkt hebt welk effect de 
afbraak van schimmel op je heeft. 

Kokosolie kan gegeten worden, maar ook op de huid 
gesmeerd worden. Het zal je beschermen tegen zonne-
brand, uitdroging, huidkloven en schadelijke bacteriën. 
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Bananen - werkelijk overal goed voor

In vergelijking met een appel heeft een banaan vier 
keer zoveel eiwit, twee keer zoveel koolhydraten, drie 
keer zoveel fosfor, vijf keer zoveel vitamine A en ijzer en 
twee keer zoveel andere vitaminen en mineralen. Hij is 
ook rijk aan kalium en is een van de beste voedingsmid-
delen die er bestaan. 

Bananen bevatten drie natuurlijke suikers − sucrose, 
fructose en glucose − gecombineerd met vezels. Daarom 
geeft een banaan een directe, langdurige en aanzienlijke 
hoeveelheid energie (zonder de vezels zouden de suikers 
schade aan kunnen richten). 

Onderzoek heeft aangetoond dat twee bananen 
genoeg zijn om een zware workout van 90 minuten vol 
te kunnen houden. Bananen helpen ook bij de bestrij-
ding van een aantal ziekten en aandoeningen: 

Depressie: depressieve mensen voelen zich vaak 
beter na het eten van een banaan. Dit komt omdat bana-
nen tryptofaan bevatten, een soort eiwit dat het lichaam 
omzet in serotonine. Dit krachtige hormoon zorgt voor 
ontspanning, verbetert je humeur en maakt dat je je 
gelukkiger voelt. 

PMS: de vitamine B6 in bananen helpt bij de regule-
ring van de bloedsuikerspiegel en dat heeft een positief 
effect op je humeur en kalmeert het zenuwstelsel.

Bloedarmoede: omdat ze een grote hoeveelheid orga-
nisch ijzer bevatten (in tegenstelling tot het anorganisch 
ijzer in supplementen), kunnen bananen de productie 
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van hemoglobine in het bloed stimuleren en zo bloedar-
moede verminderen. 

Bloeddruk en hersenkracht: bananen zijn rijk aan 
kalium en arm aan natrium. Daarom zijn ze heel goed 
in staat om de bloeddruk in balans te brengen. Daarom 
mag de bananenindustrie van de Amerikaanse Food 
and Drug Administration officieel claimen dat bana-
nen het risico op hoge bloeddruk en hersenbloedingen 
kunnen verminderen. 

Om dezelfde reden zijn studenten alerter en presteren 
ze beter, als ze regelmatig bananen eten. 

Constipatie: door het hoge gehalte aan vezels helpen 
bananen bij het normaliseren van de darmfunctie bij 
mensen met constipatie. 

Brandend maagzuur: bananen werken als een natuur-
lijke maagzuurremmer. Ze neutraliseren een teveel aan 
zuur en verminderen irritatie door de wanden van de 
maag te bekleden. 

Ochtendmisselijkheid: door een banaan te eten als 
tussendoortje houd je de bloedsuikerspiegel constant 
en voorkom je ochtendmisselijkheid.

Muggenbeten: als je gebeten bent door een insect, 
moet je de plek van de beet inwrijven met de binnenkant 
van een bananenschil. Die staat erom bekend zwelling 
en irritatie te verminderen. 

Zenuwen: bananen zijn rijk aan verschillende B-vita-
minen, die helpen bij het kalmeren van het zenuwstelsel.

S.A.D. (Seasonal Affective Disorder, winterdepres-
sie): bananen helpen mensen met S.A.D. omdat ze de 
natuurlijke humeurverbeteraar tryptofaan bevatten.

BinnenwerkGenezingskracht14x21,5-128pag.indd   24 10-9-2013   10:47:54



25

De genezingskracht van de natuur

Roken: bananen kunnen mensen helpen bij het stop-
pen met roken. De vitaminen B6 en B12 en het kalium 
en magnesium in bananen helpen het lichaam sneller te 
herstellen van de afkickverschijnselen van nicotine. 

Stress: het kalium in bananen helpt bij het reguleren 
van de hartslag, zendt zuurstof naar de hersenen en 
reguleert de waterbalans in het lichaam. Onder stress 
gaat onze stofwisseling omhoog en dit vermindert het 
kaliumgehalte in het lichaam. Bananen helpen om dit 
effect van stress te herstellen. 

Beroerte: volgens onderzoek dat gepubliceerd werd 
in The New England Journal of Medicine, kan het regel-
matig eten van bananen ervoor zorgen dat het risico op 
overlijden door een beroerte met 40% vermindert!

Onthoud dat bovengenoemde voedselaanbevelin-
gen niet voor alle lichaamstypen gelden. Controleer 
voordat je dit voedsel eet met de lichaamstype voed-
selgrafiek of dit voedsel wel of niet voordeel voor je 
heeft.

Zouden we eigenlijk biologisch voedsel 
moeten eten?

Hieronder vind je voldoende redenen om daar vol-
mondig ja op te antwoorden. Of je biologisch voedsel 
tot je beschikking hebt en of je het kunt betalen is een 
vraag, waar je alleen maar zelf op kunt antwoorden. 

Biologisch voedsel is nog steeds duur, als je het verge-
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lijkt met voedsel dat met pesticiden is behandeld. Als je 
maar een klein budget hebt en toch biologisch voedsel 
wilt eten, kun je proberen zelf groente te verbouwen en 
fruit te telen. Anders moet je bereid zijn om meer uit te 
geven voor voedsel.

In een rapport over biologisch voedsel van de Coro-
nary and Diabetic Care dat in 2004 in Groot-Brittannië 
werd gepubliceerd, werd benadrukt dat het gebruik van 
pesticiden gepaard gaat met een significante daling 
van de voordelen voor de gezondheid van de betref-
fende groente. Er bestaat bijvoorbeeld een sterk ver-
band tussen het gebruik van pesticiden en de hoeveel-
heid antioxidanten in voedsel. Gewassen, die bezocht 
worden door insecten, produceren polyfenolen en dit 
zijn natuurlijke, krachtige antioxidanten. 

Deze stoffen weren niet alleen insecten, maar ver-
hogen ook de voedingswaarde van planten. Maar als 
gewassen behandeld zijn met pesticiden, hebben ze de 
natuurlijke bescherming van polyfenolen niet nodig en 
produceren er ook minder van. 

Voedsel dat pesticiden bevat, heeft niet alleen minder 
voedingswaarde, maar is ook erg schadelijk. Het Engelse 
rapport stelde vast dat pesticiden in verband gebracht 
kunnen worden met een groot aantal gezondheidsrisi-
co’s, zoals kanker, geboorteafwijkingen, chronische ver-
moeidheid en de ziekte van Parkinson. 

Een bepaald onderzoek toonde aan dat vrouwen met 
borstkanker vijf tot negen keer vaker sporen van pestici-
den in hun bloed hebben dan vrouwen, die geen kanker 
hebben. Als je bang bent om borstkanker te krijgen, zou 
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je dit risico moeten afwegen tegen de meerkosten van 
biologisch voedsel. 

Bovendien is biologisch voedsel vrij van toevoegingen, 
zoals MSG (monosodium glutamaat, E 621 of ve-tsin), 
gehydrogeneerd vet (transvet) en kunstmatige zoet- en 
kleurstoffen, die allemaal in verband gebracht worden 
met astma, hoofdpijn, groeiachterstand en hyperactivi-
teit bij kinderen. Het Engelse rapport gaf verder aan dat 
deze toevoegingen ook in verband gebracht worden met 
de ontwikkeling van allergieën. 

Een ander voordeel van biologisch voedsel is het feit 
dat het vrij is van genetisch gemodificeerde organismen. 
Het rapport gaf aan dat er tot dan toe nog maar tien 
onderzoeken naar GM-voedsel waren gedaan. De onder-
zoeken die zonder geld of medewerking van bedrijven, 
die zich met genetische modificatie bezig houden, uitge-
voerd waren, toonden bewijs aan van schadelijke effec-
ten op de darmwand van mensen. 

Over het algemeen is biologisch voedsel voedzamer 
dan conventioneel verbouwd voedsel. In een onderzoek, 
waarbij het gehalte aan vitaminen en mineralen verge-
leken werd, liet biologisch verbouwd voedsel een hoger 
gehalte van alle 21 onderzochte voedingsstoffen zien. 

Het gehalte aan vitamine C en magnesium was in 
biologisch voedsel respectievelijk 27 en 29% hoger in 
vergelijking met niet-biologisch voedsel. Het onderzoek 
toonde ook aan dat het gehalte aan mineralen signifi-
cant hoger was in biologische spinazie, aardappels, kool 
en sla. Dus als je kunt kiezen, kies dan altijd biologisch 
voedsel in plaats van voedsel dat behandeld is met che-
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micaliën. Dit zal wat zwaarder drukken op je budget, 
maar het zal de last op je maag verlichten. 

Kaneel − medicijn voor diabetici

Wie had gedacht dat deze specerij zo goed voor de 
gezondheid zou zijn! Een kwart tot een halve theelepel 
kaneel werkt net zo goed als het medicijn statine om 
je cholesterol- en triglyceridenwaarden en je bloedsui-
kerspiegel omlaag te krijgen. Bovendien kost een pond 
kaneel maar ongeveer € 10, - en het heeft geen schade-
lijke bijwerkingen. 

Volgens onderzoek door het U.S. Department of Agri-
culture helpt kaneel om de bloedsuikerspiegel van type 
2 diabetici onder controle te houden. 

Gemalen kaneel stimuleert de productie van enzy-
men, die glucose verbranden en verbetert de werking 
van insuline. In een onderzoek zorgde kaneel ervoor dat 
insuline 20 keer beter in staat was om bloedsuiker af te 
breken. 

Type 2 diabetici zouden ½ theelepel gemalen kaneel 
per dag moeten gebruiken. Volgens ander onderzoek 
hebben ze ook veel baat bij het gebruik van gemalen 
fenegriek, kurkuma, gember, en extract van bitterme-
loen, blauwe bosbes en gymnema sylvestre. Van dit laat-
ste extract is bewezen dat het triglyceriden- en choleste-
rolwaarden verlaagt en hartkwalen vermindert of zelfs 
voorkomt.

Recent onderzoek heeft aangetoond dat kaneel veel 
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meer doet dan alleen diabetes en hartkwalen op afstand 
houden. Kaneel

•	 ondersteunt de spijsvertering;
•	 versterkt weefsel en maakt het glad;
•	 verhelpt verstopping;
•	 vermindert pijn, ontstekingen en stijfheid van spie-

ren en gewrichten;
•	 vermindert menstruatieklachten;
•	 stimuleert de bloedsomloop;
•	 neutraliseert vernietigende bacteriën, waaronder 

E-coli.

Kaneel maakt je ook slimmer. In een onderzoek naar 
cognitieve capaciteiten kregen de deelnemers kaneel te 
eten en werd het in hun neus verstoven. De conclusie 
van het onderzoek was dat kaneel helpt bij het verbete-
ren van cognitieve functies. Kaneel werkt ook heel goed 
als afrodisiacum bij mannen. 

Kurkuma − een krachtig decongestivum 
en antikanker medicijn

Kurkuma, of Curcuma longa, is het heldergele 
bestanddeel in kerriepoeder. Als medicijn is het zowel 
een adaptogeen als een bioprotectant. Binnen de 
Ayurveda wordt kurkuma al duizenden jaren gebruikt. 

De actieve bestanddelen staan bekend als Curcumi-
noïden en hebben anti-ontstekingseigenschappen, die 
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