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Al dat superfood zo      
Avocado Eet

De schijf  van vijf  is voor geen 

enkele Nederlander nieuw. Over 

het algemeen kennen we allemaal 

de richtlijnen van het voedingscen-

trum wel: eet gevarieerd en matig, 

eet voldoende fruit en groente, pas 

op met zout, alcohol en verzadigde 

vetzuren en beweeg voldoende. Toch 

houdt slechts vijf  procent van onze 

bevolking zich aan deze richtlijnen. 

Veel Nederlanders eten superfoods 

en voelen zich daarom dan alsnog 

gezond. Volgens vitaalcoach Fenny 

van de Bovenkamp worden su-

perfoods vooral gezien als mentale 

houvast. ‘‘Een ongezonde levensstijl 

komt vooral doordat we leven in een 

gemotoriseerde consumptiemaat-

schappij. Er is een overvloed aan 

keuze en vaak weten we niet goed 

wat we eigenlijk allemaal binnenkrij-

gen. Je weet wel wanneer je te zwaar 

bent en wanneer je ongezond leeft 

en op dat moment ga je zoeken naar 

mentale houvast. Een voedingshype 

als superfoods kan dat bieden. Dat 

is de grote fout die wordt gemaakt: 

denken dat superfoods een vervanger is 

voor andere producten zoals groente en 

fruit.”

‘Superfood is geen 

vervanger voor 

groente en fruit’

‘Het is eigenlijk gewoon 

een marketingtruc’

supergood?
Goijbessen door de kwark, lijnzaad door je smoothie en dagelijks een 
shot tarwegras. Heel Nederland lijkt gek van Superfood, dat is niet 
vreemd. Er wordt namelijk beweerd dat superfood veroudering tegen 
gaat, kanker voorkomt en langdurig energie geeft. Dat is nog maar een 
greep uit de beloftes die de vele superfood verkopers doen. Waarom 
klampt één op de tien Nederlanders, volgens het voedingscentrum zich 
hieraan vast, terwijl de werking van superfood nooit wetenschappelijk 
bewezen is? Tijd om superfood eens goed onder de loep te nemen! 

Eeuwige jeugdigheid door Goij-
bessen?
Als we alles moesten geloven wat over 

superfoods de wereld in wordt gehol-

pen, dan blijven we van bijvoorbeeld 

goijbesjes jong, gaan we er beter door 

slapen en voorkomt dit ‘wondermiddel’ 

hart-, en vaatziektes. Volgens Fenny is er 

weinig van waar. ‘‘Een product dat hart 

en vaatziekten zou voorkomen verkoopt 

natuurlijk extra goed, het spreekt de 

koper aan. Dat gebeurt met zoveel pro-

ducten, we worden een beetje voor de 

gek gehouden. De media heeft daar een 

hele grote rol in. Ze schrijven volop over 

superfoods en het ene na het andere 

programma praat erover. Vaak laten 

zulke media een specialist komen zodat 

het allemaal deskundiger over komt. 

Terwijl het in werkelijkheid puur om 

een verkoopstrategie gaat. Het is vooral 

jammer dat iedereen zomaar superfoods 

mag verkopen want van de goijbessen 

uit China word je gewoon ziek door alle 

bestrijdingsmiddelen.”

Een wereld vol energie met Chia-
zaad?
Ook over producten als chiazaad 

bestaan de wildste verhalen. Zo zou 

chiazaad ons langdurig energie moe-

ten geven. Ook zou de substantie van 

de zaadjes zorgen voor een vol gevoel. 

Doordat de zaadjes veel vocht vasthou-

den zou je zo een vol gevoel krijgen en 

minder de neiging hebben om te gaan 

snacken. Fenny is het er niet mee eens. 

‘‘Chiazaad zorgt niet voor langdurig 

energie. Maar wanneer je veel sport en 

geen ongezonde sportdranken wilt drin-

ken kun je door je smoothie met fruit 
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supergood?

‘Tarwegras vind ik 

al helemaal een 

aparte rage’

Fenny van de Bovenkamp 
Fenny is gediplomeerd functional personal 
trainer, voeding en lifestyle coach. Met 
haar onderneming Vita-Health begeleidt 
ze mensen om in balans te komen, te 
bewegen en om rust en ontspanning in het 
leven te vinden.

en eventueel spinazie wel wat chiazaad 

doen”. Fenny bevestigt dat chiazaad 

inderdaad veel vocht vasthoud. ‘‘Als je 

er water bij voegt wordt het een soort 

papje, dit gebeurd ook in je 

lichaam. Als je sport ga je veel 

zweten en verlies je vocht en wanneer 

je chiazaad door je smoothie doet, dan 

houdt dat je vocht vast en heb je 

daardoor minder snel dorst. Dat 

chiazaad zou zorgen voor een vol gevoel 

is echter onzin.”

Alles wat je nodig hebt in 
tarwegras? 
 Dan is er ook nog tarwegras, misschien 

wel het bekendste ‘tussendoortje’ onder 

de superfoods ‘‘Tarwegras vind ik al 

helemaal een aparte rage”, zegt Fenny. 

‘We kunnen dit gras als mens namelijk 

helemaal niet opnemen. Door 

tarwegras te eten denk je dat je gezond 

bezig bent maar het is ook van belang 

dat je lichaam het product kan opne-

men. In vis bijvoorbeeld zit natrium, 

jodium en omega 3. Die combinatie 

zorgt ervoor dat je lichaam de 

^WMLQVO[\WٺMV�SIV�WXVMUMV��-MV�^Q[WTQM�
capsule met omega 3 slikken is niet 

voldoende, je lichaam neemt het dan 

niet op. Het is juist de combinatie van 

die drie die daar voor zorgt. Je lichaam 

is er simpelweg niet voor gemaakt om 

een losse stof  op te nemen.
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‘We hebben superfoods 

helemaal niet nodig’

Wanneer superfood wel kan
Toch zijn superfoods niet compleet 

overbodig. Bijvoorbeeld wanneer je al 

heel gezond leeft en eet, of  als je een 

goede sportprestatie wilt leveren kan 

superfood volgens Fenny wel van extra 

waarde zijn. ‘‘Sporten vergt veel van je 

lichaam: vitaminen en mineralen. Wan-

neer je daarvan meer wilt hebben kan 

je bepaalde superfoods gebruiken. Maar 

dit geldt niet voor alles. Als je besluit su-

perfoods te gebruiken moet je jezelf  er 

goed in verdiepen.” Zo is  bijvoorbeeld 

kokosolie wel een goed product. ‘‘Niet 

als wondermiddel tegen alzheimer maar 

wel om in te bakken. Wanneer je in 

boter of  olijfolie bakt komen er tijdens 

het verhitten transvetten vrij, die zijn 

ongezond. Bij kokosolie is dit niet het 

geval en dat maakt het een uitstekend 

product om in te bakken.” Aldus Fenny.

Onwetendheid en 
misverstanden
Het voedingscentrum heeft na een 

onderzoek over superfood al uitge-

sproken dat ze zich zorgen maken 

over het toenemende gebruik van 

superfoods in Nederland. Fenny sluit 

zich daarbij aan. ‘‘Er zijn mensen 

die denken dat ze ongezond kun-

nen blijven eten en dat met enkele 

superfoods erbij dat het dan wel goed 

komt. Terwijl het veel belangrijker 

is naar een gezonde basis te gaan. 

Meer groente en fruit eten dat is de 

werkelijke oplossing.” Volgens Fenny 

moeten we terug naar de oervoeding. 

‘‘We proberen ons eetpatroon nu 

wel heel erg te veranderen maar ons 

lichaam past zich daar niet op aan. 

Het is moeilijk de misverstanden om 

superfoods uit de wereld helpen. Er 

is bijvoorbeeld ooit in de wereld ge-

komen dat vet heel ongezond is. Om 

ons eten smakelijker te maken zijn 

we heel veel suiker gaan gebruiken. 

Toen bleek dat iedereen opeens er heel 

erg dik werd. Maar ze aten toch veel 

minder vet? We werden dik door al het 

toegevoegde suiker dat we toevoegden 

in producten zoals tomatenketchup en 

gerookte zalm. Ik als vitaalcoach merk 

nu nog steeds hoe hardnekkig het idee 

is dat vet ongezond is. Bij producten 

zoals avocado en noten zeggen men-

sen vaak: ‘Maar die zijn toch vet?’ Vet 

heeft een negatieve lading omdat het zo 

ingebakken zit dat dit niet goed voor je 

is. Ditzelfde verhaal gebeurt nu ook bij 

superfoods. We worden zo overladen 

met hoe gezond en hoe geweldig het 

is, dat het lastig is om dat idee terug te 

draaien.

Eet mee met het seizoen
‘‘Ik raad het niemand aan om 

superfoods te eten. Het voegt in de 

meeste gevallen niks toe. Je doet er beter 

aan om gewoon met het seizoen mee te 

eten. Superfoods komen van ver en zijn 

daardoor niet goed voor het milieu. Het 

is nu de tijd van appels en peren, doe die 

door je yoghurt in plaats van superfoods. 

We hebben superfoods helemaal niet 

nodig als je gewoon gezond eet. Begin 

eerst eens om alle zakjes en pakjes uit de 

fabriek te laten staan en meer groente 

en fruit te eten. Pas dan ben je echt goed 

bezig.”
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Avocado Eet


