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Gezellige
vreemdelingen

Vitaminen

AnnaSonnemans

Een stuk appetijtelijkerdan wat
doorgaans
rechtstreeks
uit de subekendste
plein
permarkt
van
de
frituur in wordt geIJet
I I Utrechtis eenwijnbar rijker. kieperd.BovendienserveertLeIn de sfeervolingerichtepijpenla febvre een aardige,zij het niet
kunnengastenurenlangbonelen heelbijzonderedagschotel,
zoals
meÍ betaalbarewijn. Een proef- risottoporcini,met wijn inbegrelokaalvoor gewonestervelingen: pen.
de kaartbiedt eenzeerruime en
De bartafelsmoetenworden
smakelijke selectie,maar voor gedeeld met anderen,dus in alexclusievere,duurderedruiven- coholgeweekteprivégesprekken
sappenmoetje elderszijn.
blijven nietprivé.Nu gaangezelDe wijnen,bubbelsenporten lige vreemdelingen en drank
vanoverde helewereldziin aan- goedsamen.Het personeelis bogevuldmet eenpaar uniekebie- vendien bijzonder vriendelijk.
ren.Om overmatigdrankgebruik Niet geschoold in poëtische
te temperenstaan er verschei- wijnbeschrijvingen, maar ook
denebonelhapjesop het menu. dathoudthettoegankelijk. I
Bilzonderheden
0p de
kalkwittemuurstaanin
sierliikeletterscitaten
vanberoemdheden
over
hunfavorietedrank
LoeatieNeude2,
Uirecht
InÍowww.wijncaÍeleÍeb.
vre.nl;030-2000225
PriisWiinperglas:tussen€ 3,50en€ 5,50;
kleineschaalmetlek.
kersr€ 10;dagschotel
metwijn:€ 15

met muf karton, schoenzool,

Waterig
appelsap
Nicoraas
Krei

schoenbouquet
van alcohollozewijnen,datwel. Er is nu

$
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we mochtenniet lachenom
hart.Voor minder eeld.ook
de vleesvervangers
maaÍ moes- | nog. Maar ik denk dat ik het

tenserieusoordelen.
Hethuilen I snap.Boetedoening
is het.Zelfstondmenader.
Alsje, omwelke I kastijding.Flagellatie.Dingen
redenook, geenvleesmag of I eten,dingendrinkendie lijken

wilteten,daneetjetochgewoonI op de heerlijkezondendie ver-

geen vlees?GenoegheerlijkeI bodenzijn,maarsmaken
alsalle

Adisjokkenbevatten de belangriike
vitamineD
eet,kijgt u voldoendevitami| | weethetbest:alsu gevarieerd
lf nen en anderevoor de gezondheidnoodzakelijkebestanddelenbinnen.Misschiendenktu dat het natuurlijkegehaltevan
diebestanddelen
in verseproductenin de loopderjarenachteruit
is gegaan,maarhet tegendeelis het geval.Tochis er eenmiljardenindustrieontstaandie vitaminen en anderepreparatenals
noodzakelijkevoedingssupplementen
aan ons opdringt.Voor
zoverje daartrotsop kunt zijn: chemieconcern
DSM is daarvan
degrootsteproducentin dewereld,enook soortgelijkebedrijven
doenhet goed.En dat terwijl we al dat geldvolstrektvoor niets
in de zakkenvandieproducenten(enhandelaren)
latenrollen.
Sterkernog: het gebruikvan grotehoeveelheden
voedingssupplementen
kan schadelijkzijn. Voorbeeld:wie rookt,kan een
(pÍovitamineA) krijgen.
tekort aanvitamineE en bètacaroteen
Maar uit onderzoekblijkt datrokersdie die stoffenextrakegen
toegediend,een groterekanshaddenom longkankerte krijgen
daneencontrolegroep.
Het kunstmatigaanpassen
vanhetniveau
van bepaaldestoffenin het lichaamaanwat als de norm wordt
gezien,werkt vaak averechts.Dat hele medischemodel van
standaardwaarden
die voor iedereenaltijd moetengelden,blijkt
eenfatalemisvatting.Dat gaatnog verderdandie vitaminen.
Maar om bij die vitaminente blijven: in feite zrln er maw
tweedie zinnig zljn om toe te voegen,en dannog in bijzondere
gevallen.Dat is om te beginnenvitamineD, waarvaniedereen
voldoendezelf aanmaaktdie dagelijkseenkwartierzonlichtondergaat.Alleen kleine kinderen moeten misschienwat extra
kijgen - vandaaryroegerdie levertraan- om rachitis(Engelse
ziekte)te voorkomen,en bejaardenvoor hunbotten.Regelmatig
vettevis (eenharinkje)etenis al voldoende.Of artisjokken.
Een anderesomshandigetoevoegingis foliumzuur (vitamine 811). Zwangercyrouwen die er te weinig van hebben,
k rjg.o somskinderenmet openruggetjes.Maarbij ouderenkan
een te ruim gedoseerdetoedieningvan foliumzuur leiden tot
snelleregroei van darmpoliepen,wat weer darmkankertot gevolg kan hebben.Alle redendus om algemenefoliumzuurtoevoegingente verbiedenen het gebruikaanbandente leggen.En
toch schrijven de meeste voorlichtingssitesover medicijngebruik,zoalsbij ons bijvoorbeeldapotheek.nl:'Foliumzuuris
eennatuurlijkevoedingsstofen heeftgeenbijwerkingen.U kunt
hetdusmet eengerusthartgebruiken,eventueeljarenlang.'
Dat dezeinformatie van de industrie komt, maakt duidelijk
datwe die sitesnooit volledigmogenvertrouwen:zemoetenons
vaakin slaapsussenals het om bijwerkingengaaten zelfs over
de werkzaamheidvan dergelijkeproducten.En hoedu helemaal
voorde reclamedie ze maken.Of gelooftu die tochal niet?Heel
verstandig!
vanDam
Johannes

groenten.Waaromje voederen I gruwelenvandehel.
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