hoe gezond is
SUPERGROENTE

Kool

Gezonde krachtpatser
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Rodekool, boerenkool, wittekool, bloemkool,
savooiekool, spruitjes, paksoi en broccoli, de
familie Kool telt veel leden. Vrijwel allemaal
rijk aan vitaminen en mineralen, en soms
nog wat extra’s.

T

ijdens verre handelsen ontdekkingsreizen
in de middeleeuwen
was scheurbuik de belangrijkste doodsoorzaak aan boord
van schepen. Halverwege de
18e eeuw ontdekte de Britse
marine-arts James Lind dat
door sinaasappels en citroenen
de klachten verdwenen. Gedurende de lange tochten bleken
de vruchten en het sap echter
niet lang houdbaar.
Gelukkig ontdekte men dat
ook zuurkool scheurbuik kon
voorkomen. En zuurkool is wel

lang houdbaar. De overeenkomst tussen citrusfruit en
zuurkool is vitamine C. Juist die
vitamine bleek essentieel om
scheurbuik te voorkomen en te
genezen.
Niet alleen zuurkool bevat
veel vitamine C, ook alle koolsoorten staan er bol van. Boerenkool, groenekool en rodekool bevatten bijvoorbeeld nog
meer vitamine C. Maar spruitjes
spannen de kroon, met 150 mg
vitamine C per 100 gram. Ter
vergelijking: 1 sinaasappel van
150 gram bevat 75 mg.
Niet alleen vitamine C is goed
vertegenwoordigd in veel koolsoorten. Er zitten ook veel andere vitaminen en mineralen in.
Zo bevat rodekool veel vitamine
B1 en ijzer en calcium. Boerenkool bevat ook veel vitamine B2,
B6, foliumzuur en calcium.

Je kunt kool
gerust eerder
schoonmaken
en snijden

DE FRANSEN NOEMEN BOERENKOOL ‘CHOU
FRISÉ’, GEKRULDE KOOL. BOERENKOOL SLINKT
FLINK TIJDENS HET KOKEN. VAN 500 G RAUWE
BOERENKOOL BLIJFT NA KOKEN 250 G OVER
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Tekst Christel Vondermans

En in savooiekool zitten veel
kalium en foliumzuur. Al deze
stoffen zijn dagelijks nodig voor
het functioneren van je lichaam.
Elke kool blinkt weer ergens
anders in uit. Je kunt daarom
niet zeggen dat de ene soort
gezonder is dan de andere.

Gezonde stoffen
Voor de gezondheid bieden de
diverse kolen nog veel meer
gezonde stoffen:
• Bètacaroteen: een bioactieve
stof die het lichaam kan omzetten in vitamine A. Bètacaroteen
zit bijvoorbeeld in paksoi.
•Anthocyanen:dezenatuurlijke
kleurstoffen, die rodekool en
paarse spruitjes hun prachtige
kleur geven, zijn antioxidanten.
Anthocyanen helpen het lichaam beschermen tegen
schadelijke invloeden van buitenaf.
• Luteïne: deze antioxidant kan
de kans op de oogziekte maculadegeneratie mogelijk verkleinen. Boerenkool levert acht

GEWOON ETEN
➜ De steeltjes
van broccoli
kun je gewoon
eten

Spruitjes zijn de
okselknoppen
van de
spruitkool

keer zo veel luteïne als groenten gemiddeld doen.
• Glucosinolaten: deze stoffen
beschermen de kool tegen
vraat van insecten en larven en
zorgen voor de specifieke koolsmaak. Voor insecten en larven
zijn glucosinolaten giftig. Voor
de mens niet. Ze beschermen
het lichaam juist tegen kankerverwekkende stoffen.
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Liever gesneden

Onderzoek van Wageningen
University laat zien dat kool
extra glucosinolaten aanmaakt
als die gesneden wordt. Waarschijnlijk is dat een verdedigingsreactie waarmee de kool
zich beschermt tegen vraat.
Het gehalte aan glucosinolaten
neemt niet meteen toe na het
snijden.
De aanmaak van de beschermende stoffen kost tijd. Na
twee dagen is bij broccoli,
spruitjes, witte- en rodekool de
aanvankelijke hoeveelheid
glucosinolaten verdubbeld en
sommige glucosinolaten vertienvoudigen zelfs.
Je kunt kool dus gerust wat
eerder schoonmaken en snijden. Een koolsalade wordt
hierdoor extra gezond en je
hoeft je niet schuldig te voelen
als je broccoli, wittekool en

VITAMINE C HEET OOK WEL
ASCORBINEZUUR. DE NAAM IS
AFGELEID VAN ‘A’ (NIET) EN
‘SCORBUS’ (SCHEURBUIK)
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SUPERGROENTE
Sommige groente- en
fruitsoorten steken
uit boven de andere,
omdat ze een hoger
gehalte aan vitami
nen en/of antioxi
danten hebben en
daardoor beter be
schermen tegen ziek
ten. Denk dan niet
alleen aan kool, maar
ook aan oranje fruit
en groene bladgroen
ten. Deze ‘super
groenten en -fruit’
krijgen ook wel de
naam Powerhouse
Fruits and Vegeta
bles. In 2014 stelden
onderzoekers scores
op om te kijken welke
groente- en fruit
soorten tot deze elite
behoren. Uiteinde
lijk werden 7 fruiten 34 groente
soorten zo gela
beld. Topgroente is
waterkers, gevolgd
door Chinese kool.

rodekool voorgesneden koopt.
Bewaar de kool wel in de koelkast.

Rauw of gekookt?
Gekookte groenten zijn gemakkelijker verteerbaar dan
rauwe. Tijdens het koken
breekt namelijk de celwandstructuur open. Eet je kool
liever rauw, kauw dan extra
goed, zodat je de celstructuren
toch een beetje openbreekt.
Sowieso zijn de meeste
koolsoorten wat lastiger te

verteren dan veel andere
groenten. Van kool komen
daardoor onverteerde delen in
de dikke darm terecht. De bacteriën in de darm breken de
kool wel af, maar hierbij komt
extra gas vrij. Dit kan klachten
geven als een opgeblazen gevoel, winderigheid en buikpijn.
Ben je hier gevoelig voor en
heb je er echt last van? Bloemkool, zuurkool, Chinese kool en
broccoli geven deze klachten
niet. ■
MEER INFORMATIE

consumentenbond.nl/
gezond-eten

1,5% zout

In zuurkool zit behoorlijk wat zout. Het wordt aan wit
tekool toegevoegd. Na een tijdje bewaren fermenteert
de kool dan tot zuurkool. Door de fermentatie
is zuurkool veel lichter verteerbaar dan wittekool.
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WIL JE BEWUSTER EN
GEZONDER LEVEN?
Met de tips en adviezen van de Gezondgids blijf je fitter
en vitaler. Kijk meteen op consumentenbond.nl/gezondgids
en kies de aanbieding die bij je past.
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