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moeten we de oarzaak niet bij hen zoeken, dan zijn
ze onschuldig en hebben gewoon pech. Maar o wee
als jij nog eens ziek wordt, dan weten ze als geen
ander dat het aan je voedings- en levenswijze ligt.
Daar kan je van op aan!
Laat je vooral niet ontmoedigen door deze prietpraat
verkapers. Ats jij je beter voelt bij je nieuwe /eyens-
stijl betekent het dat je op goede weg bent."

Kan je nlet te gezond eten ?
lk heb gehoord dat als fe te gezond leeft, ie op
den duur tet cn nlcts meer kunt ?
Van onze verslaggever ter plaatse
Roosdaal, 10 augustus 2002
"Nadat fe Roosdaal een schutskring is bepaald van
66n kilometer rondom het Groene Dag secretariaat,
is er geen noemenswaardige vooruitgang geboeffi in
het bestrijden van het virus. Hoewe,l de ziekte al vijf-
entwintig jaar geleden had voorspeld kunnen war-
den, maar aanvankelijk geen prccieze vofinen aan-
nam - het leek eerder op een onbeholpen poging om
te redden wat nog te redden viel - ontsnapte deze
aan de aandacht van de ondenoekers. De oprich-
ting van Groene Dag echter op 15 mei 1982, had
nochtans de ondanoekers een signaal moeten
geven dat er iefs emsfiger stond te gebeuren. Toch
hee.ft men de zaak gedaogd in de avertuiging dat
daze ziekte zieh vanzelf zou oplossen, net als iede-
re andere natuurlijke zieffie, rnaar dit is een lelijke
misrekening geuuoesf.

Het virus heefr zich ingegraven en heeft weton-
schappelijke redenen van bestaan gevonden.
Hoewelwij stilaan het vegetarisme hebben gedoogd
en hat zelfs hebben ondersteund, is deze afsplitsing
zich gaan ontwikkelen als een gemuteerde vaiant
waaraver wij geen controle meer hebben.
Toen wijte rade gingen bij de onderuoeker die over
deze ziekte al boeken heeft geschreven en de voe-
dingsadviseurs heeft aangemaand alle berichten
hieromtrent te willen verspreiden, ook via internet,
onder de veralgemenende naam Ofthorexia, kregen
we als antwoord: "Je mag nooit ofte nimmer uit de
feiten een logische conclusie trekken. Daarmee raak
je aan het onverurcemdbarc recht van de mensheid
om zichzelf ziekte maken". Am deze redenen zullen
de scholen, de ministerie,s, de openbare diensten,
de restaurants en drankgelegenheden een speciale
controleur over de vloer krijgen om te zien wie er
zich onthoudt van het gebruik van de wafel- en cola-
automaten, of wie zich daarentegen verkneukelt aan
het drinken van plat water en andere subversieve
activiteiten die moeten gezien worden als extreem of
fanatiek. Wanneer iemand die maal na elkaar een
water bestelt, moeten alle persoonsgegevens door-
gegeven worden aan de centrule databank die de
zaak verder zal onderuoeken. ln ieder geval zullen
nu emstige inspanningen nodig zijn om dit zieffie-

beeld tot in de woftel uit te roeien.
Het virus heeft voaral ook emstige economische
consequenties. ln het bijzonder het pensioenfonds
maakt zich ernstige zorgen. Waar man rekent op
een gestadige achteruitgang van de verwachte leef-
tijd vanaf 2015, zou bij het verspreiden van deze ten-
dens vanaf 2015 stabilisatie optreden, en vanaf
2020 een gestadige toename van de levensver-
wachting tot 120 jaar terwijl er geen economische
compensatie tegenover staat. Dergelijke wijzigingen
zouden het hele economische netwerk volledig ver-
anderen.*
Kan je dus niet te gezond eten ? lk zie geen enkele
reden die dit zou kunnen bevestigen, tenzij iemand
angst zou hebben voor gezondheid. lk ben natuurlijk
nooit verast, als iemand mij de voordelen van
reuma, chronische vermoeidheid, migraine, maag-
en darmstoornissen kan uitleggen. ln geval je
dergelijke voordelen wil behouden, moet je natuurlijk
niet te gezond eten.

ls verandering wel mogelilk als je al die laren
andere voedingsgewoonten hebt gehad ?
We leven in een wereld waarin veranderingen de
norm zijn. In alle geledingen van de maatschappij
treden veranderingen op en volgen elkaar vaak
sneller op dan mensen de tijd krijgen om zich spon-
taan aan te passen.
Verandering is eigen aan het lcven. ln feite blijft nieta
hetzelfde. ln feite is zelfs onze voeding permanent
aan verandering onderhevig. ln drie generaties tijd is
ons ldee van wat we voeding noemen geheel over-
hoop gehaald. Om dit te realiseren, zrjn
smaakvoorkeuren en de studie van het 'product'
grondig geanalyseerd door een leger psychologen,
voedingswetenschappers en producenten. Zij weten
nauwkeurig in te spelen op de zwakke plekken van
de consument, zijn drang naar een gemakkelijk
hygiEnisch product, dat liefst een zo ruim mogelijke
bevrediging geeft.
Maar raakt de consument wel bevredigd ? Dat moet
net niet. De commerciEle kracht is dat de smaak en
de sensatie in de mond wel bevredigt, maar dat je
lichaam niet in zijn behoefte wordt voldaan. Dat kan
ook niet, gezien de armoede van deze producten,
die gebaseerd zijn op de "grote drie'van de voeding,
maar veel te weinig hulpstoffen bevatten. Veel
mensen hun lichaam is onbevredigd. Hun ziekten
z'rjn uitingen van die onbevredigdheid. Hun lichaam
huilt om mineralen, vitamines, enzymen... maar niet
uit een potje, uit levende voeding.
lk geloof in verandering. lk heb het zelf gezien.
De . eerste twintig jaar van mijn leven heb ik
nauwelijks rauw gegeten, lk lustte bijna geen fruit en
groenten. lk was overtuigd dat ze niet goed voor me
waren. Die ene keer dat ik een sinaasappel had
gegeten, kwam hij er terug uit, dus was dat niet voor
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sroene *'-g.f*l?J,* Ra uwkost,
natuur en natuurlijk leven gchte natuurvoeding

Deze informatiebrochures zijn een neerslag van
de voordrachten en activiteiten

georganiseerd door varv Groene Dag
Ze zijn zeer geschikt als middel tot

zelfstudie of als begeleiding voor verenigings-
activiteiten, discussiegroepen, enz.

Deze schriftelijke cursus behandin de meeste
vraagstukken op weg naar een gezonde,

evenwichtige voeding. Door gesprek, discussie of
studie van het onderwerp kunnen deelnemers

komen tot een eigen visie, zelfs als deze in
sommige opzichten sterk afinrijkt van het gangbare

Deze cursus maakt 0""' .HiX'XtitillSSi
geheel, nl. de opleiding Gezondheidsopvoeder,

en bevat informatie die iedereen die met mensen
werkt zou moeten kennen.

ln deze serie zijn neerslagen beschikbaar over
andere gezondheidsonderwerpen, over milieu,

ecologie, natuurlijk leven, voeding, positief denken,
ontspanning, enz.

Een volledig ovezicht ervan
kan bekomen worden op eenvoudige aanvraag.

Brochure
RAUWKOST.TRAN S FO RMATI E

voor leven in harmonie
met de natuur

uitgave : NOVEMBER-DECEMBER 2003

@ Niets uit deze brochure mag worden
vermenigvuldigd en / of openbaar

gemaakt door middel van druk,
microfilm of op gelijk welke

wijze ook, zonder voorafgaandelijke
schriftelijke toestemming

van de uitgever of de samensteller.

Het copyright berust bij I

rrzw Groene Dag
Leopoldlaan 119

9400 Ninove (Betgi6).

Waarschijnlijk
Heb je ook andere tijden gekend dan rauwe tljden...
Ongetwijfeld heb je gekookte, gebakken en bereide
kost gegeten... misschien zelfs bijna uitsluitend
voeding die door mensenhanden 'verbeterd'is.
En dan ineens duikt er een andere lreuze voor je 0p
in je leven : rauwkost...
De reden daarvoor kan verschillend zijn : een ver-
licht moment, de geniale gedachte dat de natuur niet
kan verbeterd worden, de wetenschap dat de natuur
voor ons zorgt en dat ergens in die natuur een voe-
ding moet te vinden zijn die geheel aangepast is aan
de menseliJke behoefte. Je kan natuurlijk ook je
voedingsvrijheid opeisen, de toetsing van het instinct
aan de werkelijkheid, je gevoel voor voeding laten
spreken.
Maar ik weet dat vddr alles mensen rauwkost ont-
dekken in een kritische fase van hun leven, in ziekte
en tegenspoed... en dat hun verwachtingen van een
betere voeding hoog zijn.
Rauwkost, natuurlijk, maar hoe ? Je geest en je
lichaam zijn nog vervuld en vervuild met neigingen,
voorkeuren en afteer, associaties, en smaakbepa-
lende factoren. En daar ga je dan, een nieuwe weg
in je leven : de rauwkostkeuze. Wees er zeker van
dat wie kiest voor rauwkost, voor m66r kiest dan
alleen maar een betere voeding, want het verandert
je hele leven.
Dergelijke mijlpaal in je leven vraagt aandacht. Er
zijn veel hindernissen die omzeild moeten worden,
veel verleidelijke herinneringen aan je voedings_
verleden. Verslavingen.
Deze brochure is geschreven naar aanleiding van de
begeleidingscontracten bij Groene Dag. Deie trans-
formatiernap helpt je om van je nieuwe voedsel-
keuzes een succes te maken.
Deze brochure is geschreven voor mensen die
geheel, gedeeltelijk of maar een ktein beetje de
rauwkostweg willen opgaan... en je zal zien, een
beetje, wordt meer, steeds meer. Tot het zoveel is
dat je aan je eigen lijf het levende bewijs voelt van
wat rauwkost ls en doet.
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hefialing vatbaar. Toch heb ik een merkwaardige
ervaring. ln de tuin van mijn ouders groeide een
grote kriekenboom. Bijna niemand at ervan, behalve
ik. Diir is mijn eerste idee gegroeid, dat het
mogelijk moet zijn om zo uit de natuur te eten.
Nu kan mijn voorkeur voor die zure krieken, die
gedurende een paar weken per jaar beschikbaar
waren, waarschijnlijk vreemd overkomen, maar het
is slechts een vaststelling in verband met de
rauwkost die ik in mijn jeugdjaren heb gegeten. ln dit
geval was de kriekenboom de enige plek waar mijn
instinct terug de vrije loop kreeg.
Het is wanneer mijn gezondheid op zo'n dramatisch
keerpunt kwam, dat ik zocht naar een oplossing in
de wereld van de kruiden. Mijn belangstelling voor
kruiden was trouwens een meer dan gelukkig toeval
geweest. Maar toch bevredigde mijn zoektocht naar
de gepaste kruiden me nooit helemaal. Pas toen ik
in Knack in het voorjaar van 1978 een artikel las
'Gezondheid groeit aan de kant", dat ik belangrijke
stappen heb ondemomen om kruiden te eten...
Zeker, het was een radikale keuze. lk lustte geen
fruit, geen groenten, gewoon niets wat ook maar
enige gezondheid opbouwde. Mijn voorkeur ging
naar verpakte industriekost, en dan kwamen daar de
wilde groenten. Dat eerste jaar at ik paardebloem-
blad, muur, madeliefies, hondsdraf en andere
kruiden. Het was een enorm contrast, maar ik deed
het. lk kon niet verder zoals ik bezig was. De voor-
gaande jaren voelde ik m'rjn lichaam zo verzlvakken
en de indicaties die door dokters werden vastgesteld
waren alles behalve rooskleurig.
Van de kruiden kwamen de groenten... en dan het
boekje van Lima : "Gids voor de gezonde keuken'.
Zo kwamen we met 66n been in de makrobiotiek...
alles koken. Al snel ontdekte ik tegenstellingen in het
gezondheidswereldje. Ik ontdekte binnen het jaar
dat bepaalde symptomen ni6t optraden als ik maar
een hoeveelheid rauwkost at bij een maaltijd. Pas
vijf jaar later vond ik hiervoor een wetenschappelijk
antwoord.
lk kan zo doorgaan en misschien zal ik ooit eens alle
deeltjes van mijn voedings- en gezondheidsverleden
samenbrengen...maar 66n ding is zeker : ik geloof
in veranderingen. ln tien jaar tijd maakte ik - en later
met m'lj Riet - een groeiproces door, waarbijde grof-
ste schendingen van gezonde voeding - suiker en
induskiekost - in een eerste fase werden vermin-
derd, en later geheel afgeschaft.
ln de plaats van de enkele kilo's krieken ieder jaar,
kwamen de dagelijkse kilo groenten en fruit. Als dat
geen ver€lndering is !

En als ie mij vraagt, of ik er mij gelukkig bij voel, dan
zou ik alleen willen dat je mijn lichaam voelt. Niet
langer proHemen met mijn hart; geen migraine
meer; eindelijk energie om te leven - dus meer dan
de dagelijkse vermoeidheid...

lk denk zo bij mezelf : "Wat ik kon en kan, dat kun-
nen andere mensen ook. Zo bijzonder ben ik niet en
zo moeilijk was het niet, dat dit niet voor anderen zou
kunnen.'
lk heb bovendien nooit het gevoel gehad ook maar
iets te doen dat extreem was. Het gevoeldat ik had,
was dat ik voortdurend meer en meer groeide naar
iets wat normaal en natuurlijk was. Als iemand
anders daar een probleem mee heeft, dan is het
jammer voor hen, maar niet voor mij.

"Ooit vroeg men aan een bekende personaliteit
waarom zo weinig mensen slagen terwijl de menigte
zich gewoon laat leven. Zijn antwoord was eenvou-'
dig. "Men kiest vrij fussen mislukking en succes,
maar de meeste mensen beseffen niet dat er te kie-
zen valt." Diezelfde persoon heeft er ook aan toe-
gevoegd dat 95 Yo van de mensen niet de nodige
inspanningen leveren om tot het succes te komen."

Beglnnersproblemen ?
Het is waar dat bij de opstart van dit transfor-
matieproces heel wat kleine en grote problemen
kunnen opduiken. Daarom is informatie en motivatie
absoluut noodzakelijk.
Er kan namelijk 66n en ander veranderen in je lijf.
Gewoonlijk zijn dit eenvoudige aanpassings- of
ontwenningsverschijnselen. Toch kunnen veel
mensen erdoor verward worden, voorat ook door de
reacties van de omgeving.
Gewichtsverlies kan optreden, omdat de inname van
zout drastisch gereduceerd wordt. De mooiste
beschrijving van dit fenomeen vinden we bij
Aterhovs'Rauw Eten, waarin hij beschrijft hoe de
valse mens zich verhoudt ten opzichte van de echte
mens. Noteer: de valse mens moet er grotendeels
af ! Dit verklaart waarom zelfs mensen die niet echt
aan overgewicht lijden, toch ook gewicht verliezen.
Wanneer dit proces eenmaal is afgewerkt, zal het
gewicht zich aanpassen, zodat voor het lichaam-
stype, en volgens de mogelijkheden van het
lichaam, zal gestreefd worden naar het ideaal
gewicht.
Beginnersproblemen hangen natuurlijk ook af van
hoe drastisch je de transformatie aanpakt. Als je
maar een heel klein beetje rauwkost gebruikt als
strart, zal dat doorgaans weinig direct opgemerkte
veranderingen geven.
Het minste wat iemand kan doen is vddr iedere
maaltijd een minimum aan rauwkost eten. Het maakt
niet uit wat voor maaltijd het is, strart gewoon met
minstens 20o/ovan het gewicht van die maalilJd rauw
te eten. Heb je zin in meer rauwkost, ga dan geuroon
je gang en vermeerder je rauwkostportie.
Hou in Je achterhoofd dat het de bedoeling is om zo
ver mogelijk te komen met het eten van raurkost.
Volgens Bircher-Benner zou minstens fl) % van je
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Zeg nooit "nooif' tegen

rauwkost !
de natuur heeft een groot werk te doen in jou...

als je haar laat doen !

"Het interessante in het leven is dat je meer kunt worden dan dat je van te voren was. Je kunt
sterker, wijzer en gezonder worden dan je ooit kon dromen. Je kunlje ware potentieel bereiken.
.fe kuntJe psychische structuur; je intelligentie, je emoUoneel evenwlcht en je spirituele kracht

geheel hervormen. Men kan het loodvan het leven transformeren in het witte goud van de glorie.

Het principe van levenstransformatie is dat het leven van de binnenkant naar de buitenkant
verandert. Alle transformatie begint bijJezelf. Alles wat om je heen gebeu( is maar een reflectle

van wat binnen in je gaande is. AlsJe wll dat de wereld verandert moet je zelf veranderen.
:

We zijn allen persoonlijk verantwoordelijk voor de toestand in de wereld, omdat de wereld alleen
ons innerlijkzelf weerspiegelt. Vervuiling, nood en ziekte worden gereflecteerd door de innerlijke
crisis die ons individueel treft en daardoor ook collectief. De realiteiten zijn fragmenten van ons

collectief bewustzijn die naar buiten worden geproJecteerd op ori." o,ilgeving.

Jouw opvatting van de wereld (wat je gelooft hoe de wereld is) manifesteert alles in je leven. Als
je je opvatting van de wereld verandert, dan verandert het leven zelf. Het is nietje missie om de

wereld recht te zetten, maar jeaelf. Dan en alleen dan zal de wereld rechtgezet worden.
"De wereld verandert niet - maar wij veranderen."

Levenstransformatie is een innertijke reis. Orn te slagen in het leven moet je harder werken. Maar
niet aan je vrienden, Je familie, of op je.baa1, of wat er dan maar ook op je weg komt. Je moet het

, 'eerst harder aanJezelf werken.

Je'eigen geluk is de nummer 1 prioriteit. Velen hebben de opvatting dat ze een proces van stress
en pijn moeten ondergaan tenelnde zichzelf en hun familie te voorzien. Dit doen zi!zo met de

bpvatting dat ze op de een of andere toekornstige datum allen gelukkig zullen zi1n. Ats Jij ook zo
bent, begrijp dan alsjeblief dat je niemand gelukkig kunt maken terwijlje zelf ongelukkig bent.
ln plaats van het gelukkig worden te bereiken, moeten we ons bezig houden met het geluk te

bereiken.
Als we er naar streven om onszelf te verbeteren, dan wordt alles om ons heen ook beter. De

omgeving waar we in leven wordt er beter of slechter door; afhankelijk van of we zelf beter of
slechter worden. De mensen waar we mee omgaan zullen er slechter of beter aan toe zijn

afhankelijk of wij zetf beter of slechter er aan toe iijn. Je bereikt automatisch betere resultaten,
als je een beter persoon wordt.

Het liJkt er soms op dat de gehete mensheid achteruit werkt.' De meesten proberen anderen te overtuigen, instrueren en te zuiveren - zonder
eerst zichzelf te zuiveren. Om anderen te verlichten moeten we eerct zetf verlicht worden.

De beste manier om anderen gezond te maken
is door eerstzelf enorm gezond te worden!,'

ult / Sunfood-Diet Sysfem I HetZonnevoedsel Dieet Syteem
daor Davld Wolfe

j
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voeding rauw gegeten moeten worden. Dat kan voor
een beginner misschien erg veel lijken, maar voor
iemand die de weg naar rauwkost heeft gevonden, is
dat veel te weinig. Als men eenrnaal,ontdekt heeft
wat rauwkost doet, ,en het hele lichaam zich
aangepast heeft aan rauwkost, tenrijl men alle ver-
slavingsneiging aan door mensen bereid voedsel is
kwijtgeraakt, kan men niet meer begrijpen dat het
mogelijk is te leven zonder rauwkost.
E6n van de beginnersproblemen kan de overgang
zijn. Het kan zijn dat de bacteriEle flora helemaal niet
meer bij machte is om rauwkost en de cellulose die
ze bevat, behoorlijk af te breken. Het kan zijn dat
mensen niet meer in staat zijn om voldoende te
kauwen, mogelijk omdat hun gebit niet in orde is.
Voor deze mensen wordt een 'startprocedure' uit-
gelegd op de volgende bladzijden.

Altfid kou yan rauwkost ?
Behoort u ook tot die mensen die de mening toege-
daan zijn dat rauwkost 'koude kost is. Sommigen
kriigen re,qds kippenvel als ze eraan denken dat ze
rauwkost moeten eten. Het is mogelijk dat mensen
zo ver afgeweken zijn van de natuur, dat elke
gedachte aan iets natuurlijks al weerstiand oproept.
lk spreek uit ondervinding. Je mag dit gerust een
eetstoomis noemen..,Uiteraard los je dit alleen op
door het herstellen van een normale verhouding met
je voeding. lk weet,wel dat sommige mensen mij
zeggen, dat je moet eten waar je trek in hebt, of waar
je een bijzondere aantrekking toe hebt. Dat kan waar
zijn, wanneer wij uitsluitend de keuze voor natuurlijk
voedsel hebben, maar met de geperverteerde
smaak en voedingsgewoonten, is dit een onbe-
trouwbare gids. lndien ik zou. voortgegaan hebben
op mijn vertrouwde smaakgevoel, zou ik doorge-
gaan zijn met koekjes en chips en andere zoete pro-
ducten" lk zou nooit de vicieuze cirkel doorbroken
hebben die rne in een sneltempo aan het verwoes-
ten was. Mijn zoekocht naar een beter leven had me
geconftonteerd met voldoende inspirerende litera-
tuur over rauwkost en wilde groenten, zodat dit de
drijfoeer werd om voedingsgewoonten en smaak-
voorkeuren te veranderen.
l-let is inderdaad zo dat heelwat mensen slaa$es en
andere rauwe voedingsmiddelen - zelfs fruit - serve-
ren uit de koelkast. Natuurlijk kan ie begrijpen dat je
iets moet doen om de versheid van een bereid slaat-
je te behouden. Het eten van deze koude voeding
zorgt echtervoor een enorme afkoeling.Als men erin
slaagt om de voeding door veelvuldig kauwen op te
warmen, zal in de mond het venrvarmingsproces
afgelopen zijn. U zult dan een grotere doorbloeding
krijgen van de mond, de kaken enz. Desalniettemin
onttrekt dit warmte die door het lichaam moet opge-
wekt worden. Het zelfde gebeurt trouwens ook bij
het drinken van koude dranken. Alles wat het

lichaam binnenkomt met een temperatuur die lager
is dan de lichaamstemperatuur, moet opgewarnd
worden tot het een gelijke temperatuur heeft. Als de
temperatuur van de voeding veel lagei' ligt dan de
lichaamstemperatuur, moet de inspanning van het
lichaam om de massa op te warrnen evenredig veel
meer inspanning doen. Dergelijk verlies van energie
kan men vermijden door voedsel te eten dat min-
stens op kamertemperatuur of iets hoger ligt.
Door het feit dat veel mensen snel de koude half-
doorkauwde brii doorslikken, krijgen zij een koude
klomp in de maag, die dan extradoorbloed wordt.
De extradoorbloeding van de maag vormt op zich
niet het probleem, ware het niet dat daardoor de
doorbloeding naar de andere organen sterk vermin-
dert. Te koud eten is sterk af te raden. Enkel in
warme zomerdagen kan een koele hap voor verfris-
sing zorgen, hoewelditzelfs in deze periode niet ide-
aal is, omdat dit steeds gepaard gaat rnet energie-
verlies. Veel spijsverterringsstoomissen vinden een
oorzaak in te koude voeding.
Het meest aanbevolen is, voor zover dit mogelijk is,

om rauwkost te eten op kamertemperatuur. De
afstand van kamertemperatuur naar lichaamstempe-
ratuur is minder groot en kan probleemloos over-
brugd worden. Vooral in koele perioden van het jaar
doet men er goed aan hiermee rekening te houden,
zodat men rauwkost niet vereenzelvigt met de
'koude keuken', waarvan men het ongetwijfeld koud
moet krijgen. Voora! in de beginfase, wanneer men
naast deze afkoeling tengevolge van verkeerd
gebruik van rauwkost, ook nog mogelijke uitschei-
dingsreacties mag verwachten, kan men dit beter
voorkomen.
Het is waar dat de eerste maanden tot zelfs een iaar,
mensen die overschakelen, drastische reinigingsac-
tiviteiten op gang brengen. Deze acties van het
lichaam gaan vaak gepaard met het opvragen van
meer energie, waardoor minder energie blijft voor
het warm houden van het lichaam.

Doffier:'U zou
rauwkost willen
eten, vergeet het.
U moet stevige
kost gebruiken om
aan te sterken..."

Rauwkost-transfomatle, leven ln harmonle mat de natuur Groene DagJnfonat

I

L



Fruit kan het hele jaar door. Als er genoeg fruit is van
algen bodem, dan zal men daaraan de voorkeur

Eeven. Tijdens de minder truitrijke perioden kan men
aanvulling zoeken in zuiderse fruitsoorten en/of
gedroogde, geweekte ftuitsoorten.

4. Stengels en bladgroenten hebben de naam moei-
lijke groentensoo(en te zijn, maar dat is niet zo. Als
de darmflora na de drie voorgaande maatregelen en
na het weglaten van de gezondheidsbedreigingen,
een stuk normaler is geworden, dan worden van nu
af bladgroenten de meest voorbeeldige gezond-

heidswerkers, ten dienste van het leven.
Begin met 66n enkel blad. Kauw er langzaam en
intens op. Eet enkel biologische sla. Controleer na
een periode van kauwen hoe frjn U de sla hebt kun-
nen kauwen. Sommige slasoorten, met dikke, vlezi-
geen knapperige bladeren (ljsbergsla) zult u gemak-
kelijker kunnen fijnmalen onder de tanden dan
gewone dunne pluksla.
Wie echt veel problemen heeft met het kauwen,
moet pureren. Men roert de gepureerde sla dan
onder een sausje, tussen een groentenmix, in een
rauwe soep of vermengd met aardappelpuree enz"

Je bent op weg om een voorbeeldige rauwkosteter
te worden !

ls het nlet zo dat als ie rauwkost eet, ie heel wat
nadelige reactles hebt ? Wordttrouwens het eten
van rauwkost nlet ontraden als le een darmpro'
bleem hebt ?

Dit is een zeer complexe vraag. Problemen met
rauwkost hebben bijna altijd iets te maken met ver-
keerd gebruik van rauwkost, onvoldoende kauwen of
andere al eerder aangehaalde ondemerpen.
Rauwkost kan je niet eten op dezelfde manier als
gekookte kost. Rauwe groenten en fruit hebben hun
natuurlijke stevige structuur en weerstand nog. Bij
gekookte voeding daarentegen is de structuur
gebroken.
Argumenten die vaak worden aangehaald zijn :

- rauwkost bevat teveel vezels
- rauwkost verteert niet goed
- je haalt meer uit gekookte kost dan uit rauwkost.

Op relk van deze drie argumenten kan ja en neen
geantwoord worden. Alles hangt ervan af of rauw-

kost juist gebruikt wordt.
Om op de mogelijke reacties b'lj het eten van rauw-

kost in te gaan, haal ik enkele fragmenten uit het
boek " Levend Voedsel" van Kristine Nolfi.

Hoe yoelt men zlch blJ het gebrutk van zulvere
rauwkost ?
"Dit hangt af van het tiidstip waarcrp men hiermee
begint. Knderen die nooit iets anders gegeten heb-

ben dan rauwkost, gediien goed, ziin nooit verkou-

den of op een andere wiize ziek, ziin slank en rank,
niet dik, hebben geen opgezette of hangbuik, geen

doorgezaffie ruq, geen o'benen of platvoeten en
geen vergrote amandelen of poliepen. Het humeur is
stralend en zii ziin zeer actief"
Het resultaat van rauwkost bii mensen die niette oud
of te ziek zijn, is in de regel na kofte tiid goed. ln de

eersfe plaafs is men na drie dageliikse maaltiiden
noait "zat', men heeft geen apispingen, geen druk
op het middenrif en men r's nief buiten adem, doch
men heeft altiid een behaagliik en bevredigd gevoel
na de maaltijd. Men kan van tafel opstaan en op het-
zeffde ogenblik ziin arbeid heruatten- De ontlasting
geschiedt 2 e 3 maal per dag zonder de minste

inspanning.
* Het btoedgehalte en de bloeddruk worden weer
normaal en men komt weer op ziin normale gewicht.

Onregelmatige bloedingen worden regelmatig en

komen zander piin. Het haar valt niet meer uit, wordt
dik en tevendig ats het tevoren vet, piekerig of droog
was. De gelaatskleur wordt frlsse[ de blik helder en
klaar. De gang vriier, lichter en draagl de stempel
van lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen.
Velen menen dat men niet genoeg heeft aan deze
voeding en dat men er geen zware arbeid op kan
venichten, doch dit is een wanbegrip. lk heb sme-
den, machinisten en betonwerkers gekend dia leef-
den op dit voedsel. Zii verrichtten niet alleen hun
zware arbeid goed, maar wanneer de krachten van
de anderen tekort schoten, dan waren hat de rauw-
kosfeferq die te hulp moesten komen...
* Het aantal ontlastingen per dag kan variabel ziin.

Bepaalde personen zullen een hele week geen ont-
lasting hebben, teruiil ze ap een dag twee tot drie
ontlastingen zullen hebben. Door het feit dat de ont-
tasting ktein is en geen initante, foxr.sche produkten
bevat, is dit goen enkel prableem. Er is geen sprake
van verstopping en het gebruik van laxeermiddelen
is te allen tijde af te raden."

Dit verhaal klinkt in ieder geval heel wat positiever
dan het refrein dat darmpatiEnten dagelijks te horen
krijgen. Wie zegt hun trouwens dat het wellicht veel
meer ligt aan de onverteerbare voedselcombinaties,
de irritante smaakmakers, de overdadige massa...?

Natuurlijk helpt het wanneer
je de opmerkingen over je

koniinenvoer voor
lalaarheid" aanneemt.

Maar het is toch wel leuk,
gezond, en natuurlijk tegen-

draads om je kiplekker te
voelen bij het beste wat de

natuurvooriou heeft
bereid...
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Rauwkost voor iedere rnaaltffd
I

I f De pathotoog Rudolf Virchow zag meer dan honderd
I f laar geleden in dat gekookt voedsel een onvolkomen

I lvoeding was, die beslist aanvulling van verse voe-
I ldingsmiddelen nodig had.
I Virchow onderzocht verschillende mogelijkheden

voor het eten van rauwkost en ontdekte iets feno-
menaals. Als men niet alles rauw eet, d.w.z. een
gedeelte gekookt en een gedeelte rauw, is het van
groot belang wanneer men het rauwe gedeelte
gebruikt.

Virchow heeft verschillende mogelijkheden onder-
zocht en stelde vast dat de schommelingen in de
witte bloedcellen vermeden of beperkt worden als
men rauwkost eet op het juiste ogenblik.
Bij een maaltijd met gekookte kost, vlees en andere
door miljoenen mensen dagelijks gebruikte produc-
ten, stelde hij een stijging van het aantal witte bloed-
cellen vast: van ongeveer 7.000 (normale waarde)
tot 10.000 per kubieke millimeter binnen de 10 minu-
ten en oplopend tot 30.000 binnen de 30 minuten,
daarna neemt het aantal weer af en na anderhalf uur
belandt het weer op het normale peil.
Dit fenomeen, de spijsverterings-leukocytose
genoemd, werd geconstateerd door Virchow na elke
maaltijd met gekookte voeding. Het is mogelijk dat er
venschillen zijn tussen voedselsoorten, en dat de
verhoging slechts miniem is biJ eenvoudig gestoom-
de groenten en hoog ligt bij gecarboniseerd voedsel,
of voeding waarbij vetten en eiwitten een chemische
verandering hebben ondergaan.
Een soortgelijke verhoging is ook vast te stellen
wanneer er sprake is van een ontsteking of een
infectie. Het is onmiskenbaar een teken van een
organisme in actie, dat zich bedreigd voelt en pro-
beert de bedreiging af te wenden.
Elke maaltijd, die bestaat uit gekookte voedingsmid-
delen zoals vlees, vis, kaas, brood, confituur, kofiie
en andere gezondheidsbedreigende elementen,
heeft tot gevolg dat het organisme gedurende min-
stens anderhalf uur in een staat van paraatheid
wordt gebracht tegen de agressie.
Gekookte groenten vertonen slechts een lichte ver-
hoging. Deze alarmreactie, nnet een plotse stijging
van de witte bloedlichaampjes, wijst erop dat het
organisme deze subtanties detecteert als lichaams-
vreemd en bedreigend.
Gebeurt dat drie maal per dag, dan merken wij tus-
senin een ontspanningsperiode. Voor mensen die
tien maal per dag iets in de mond stoppen dat een
dergelijke reactie geeft, meet men permanent hoge

waarden van de witte bloedcellen. ln een bloedon-
derzoek vertoont de rauwkosteter altijd verlaagde
waarden van de witte bloedcellen. Dit is een totaal
natuurlijk fenomeen.

Kuschakoff stelde vast dat geen verhoging gecon-
stateerd kon worden na het eten van rauwe voe-
dingsmiddelen. Verrast door deze feiten is hij op
zoek gegaan en kwam na jaren ondezoek tot de
vaststelling dat dit proces, de hyperleukoclrtose,
niet optrad, indien een gekookte maaltijd voorafge-
gaan werd door een gelijke hoeveelheid rauwe voe-
ding. Eet men echter uitsluitend gekookte groenten,
dan zou zelfs 10 o/o yan de totale opgenomen hoe-
veelheid als rauwkost volstaan om de vermeerdering
van de witte bloedlichaampjes te minimaliseren.
Meer mag natuurlijk ook wel.

Kuschakofr stelde vast dat geen verhoglng
geconstateerd kon worden na het eten van
rauwe voedlngsmlddelen. Verrast doar deze
felten ls hlt op zoek gegaan en kwam tot de
vaststelllng dat de hyperleukocyrtose, niet apt-
rad, lndlen een gekookte maalttJd voorafg*
gaan werd doar een geltJke hoeveelheld rauwe
voedlng.

BELANGRIJK:
Dit principe kan iedereen onthouden, en het is niet
moeilijk om er rekening mee re houden :

Laat van nu af geen enkele maaltlfd meer voor-
bfgaan, zonder dat dle voorafgegaan wordt door
rauwkost. Op deze manier vermijd je een nutteloze
belasting van je basisgezondheid (ook wel 'lryeer-
stand'genoemd), zodat deze zich kan bezighouden
met wat werkelijk een bedreiging vormt.

Niets belet je echter om stelselrnatig de hoeveelheid
rauwkost te vermeerderen, tot je, na verloop van tijd,
bijna uitsluitend of hoofdzakelijk met rauwkost wordt
gevoed. Het advies van Bircher-Benner was een
minimum : 50o/o rauwkost, aangevuld met een
gedeelte gekookte plantaardige voeding. Het is geen
enkel probleem om deze hoeveelheid te bereiken.
Wanneer je 66nmaal de smaak van rauwkost te pak-
ken hebt, zal je snel komen tot 75 d 85 o/o rauwkost,
aangevuld met gekookte groenten tijdens 66n maal-
tljd.
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Rauurkosf wordt aan darmpatiilnten vaak ont-
raden" llet probleem ligt erin dat aan deze
patlfinten noolt wordt geteerd hoe ze rauwkost
moeten eten.
Darmpatiflnten kunnen door hetvermijden van
rauwkost hun systeem $jdelijk katm houden.
Zolang ze echter geen rauwkost eten, vermin-
deren ze hun kansen op genezing of verbet*
ring tot bijna nul.

Is rauwkost voor ledereen goed ?
Ja. Rauwkost doet niemand kwaad, tenminste niet,
wanneer men de rauwkost zo kiest als het lichaam
deze kan verwerken.
Een diabetespatidnt kan wel degelijk te veel fruit
eten (en anderen ook). Het is een kwestie om de
zuren en de suikers te doseren.

ls het mogelijk orn te veel rauwkost te eten ?
Zoals aangegeven sporen we mensen aan om een
minimum aan rauwkost te eten. Beginnend bij het
tztuwe ontbijt, de rauwkost voor mogelijke gekookte
rnaaltijden en zo de hoeveelheid te vermeerderen.
lU zijn voeding rauw eten is een zeer natuurlijke
zaak. leder levend wezen in de vrije natuur eet alles
rauw. Meer dan 100 a/o t?uw kan je niet eten, en dat
betekent dat je met een volledig rauwe voeding heel
dicht bij de natuunlijke bedoeling voor je voeding zit.
Maar we maken ons geen illusies over dit absolute
ideaal. Er zijn maar weinig mensen die 100% rauw
eten. Het minste wat je voeding met hifte in contact
is gekomen is het niet meer rauw. Dat betekent dat
olijven, sommige smaakmiddelen en andere aanvul-
lende voeding kunnen verhinderen op de ,top, te
bereiken. We kunnen er wel naar streven.
Er is voor niemand een contraindicatie voor
rauwkost, wel kunnen er beperkingen zijn in de
manier waarop of de soort rauwkost die men eet.

Waarom adviseert de ene gekookte voeding en
Groene Dag rauwkost ?
Dat heeft vaak te maken met de achtergrond van
waaruit men situaties beoordeelt. Groene Dag gaat
uit van "het natuurlijke zo natuurlijk mogelijk" en we
menen het oprecht. Sommigen gebruiken deze slo-
gan ook, maar het is niet meer dan een commerciEle
zet.
Groene Dag adviseert natuurvoeding. Rauwkost is
het enige wat we met recht "natuuryoeding" kunnen
noemen. Al het vuur en elke industriEle bereiding
maakt het werk van de natuur kapot.
Bovendien is het voor Groene Dag niet aileen een
principekwestie. De keuze voor rauwkost is meer
dan wat anders ook een ervaringsgegeven. Behalve

onze eigen persoonlijke ervaringen, hebben we hon-
derden mensen leren kennen die door rauwkost en
natuurlijk leven een haast niet te noemen aantal
ziekteversch ijnselen hebben kunnen ovenrui nnen.
Die ervaring was natuurlijk bijzonder ondersteunend.
Bovendien zijn we de laatste jaren steeds rneer toe-
genaderd tot een internationaal netwerk van mensen
over de hele wereld, die bezig zijn rauwkost toe te
passen en het te delen met anderen.
De intemationale rauwkostbeweging is buitenge-
woon bloeiend, maar kent ook heel wat gevaren.
E6n daarvan is dat er vaak commercieel misbruik
gemaakt wordt. Dat kan op een bepaald ogenblik
tegen haar in gebruikt worden. Deze beweging kent
zijn eigen trends en volgt bijna modische trekken.
Toch moet opgemerkt worden dat gezonde voeding
nooit een modeverschijnsel zal of kan zijn, dat na
66n seizoen wordt weggegooid.

De alkalisering van het bloed stemt iemand af op de
natuurlijke menselijke ffequenties, en inzichten begin-
nen te verschijnen - dat is totdat de zure-biochemische
toestand van het lichaam ziclvelf meestal door de
wens naar zuurvormende voedselsoorten weer wil
handhaven, en welke het bloed weer verzuren en het
alkalische-highgevoel vervagen. De inzichten
verkleinen als de persoon weer in de normale even-
wichtstoestand terugkomt.

We kunnen uit de effecten van alkaloiden op het
lichaam zien waarom drugs, koffie, en het roken van
marihuana en tabak enz. zo populair zijn. De typische
lichaamsgesteldheid die door gekookt dierlijk voedse!
verzuurd is, wordt feitelijk in evenwicht gehouden en
gealkaliseerd door de alkaloi?en van deze substanties.

Door het eten van beduidend meer groene bladgroen-
ten en in het bijzonder wilde kruiden, zal iernand de
lichaamschemie alkaliseren en in staat zijn om zich
makkelijker en vaker op de natuurlijke menselilke fre-
quentie af te stemmen, zonder drugs en hun nevenef-
fecten (Josua Rainbow geloofde dat dit ook kon wor-
den bereikt met fruit, maar fruit bevat niet genoeg alka-
liserende elementen om dit effect te kunnen voortbren-
gen). Door het binnen krijgen van grcene bladeren in
een zuur lichaam verheft het bewusEijn zich omdat het
lichaam meer alkalisch wordt.

lemand kan koffie-verslavingen ovenryinnen (koffie is
een gekookte drank omdat deze gemaakt wordt door
het oplossen van gekookt water in gemalen en geroos-
terde zaden [bonen] van de koffie-plant) door het
s'morgens drinken van verse groene groentensappen
in plaats van koffie. Dit zal een uitstekende darmbe-
weging stimuleren en het lichaam die alkalische stimu-
latie geven die het wenst.

David Wolfe in "Sunfood Diet
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Rauw of
wat zal

gekookt...
het zrjn ?

Is gekookt niet hetzelfde als rauw ? Natuurlijk niet.
Gekookt voedsel is dood.
Er zit geen levenskracht in een gekookte graankor-
rel, terwijl een rauwe graankonel al spoedig ontkiemt
en een nieuwe plant vormt als die daartoe de kans
krijgt.
Heb je er ooit aan gedacht welk verschil het voor je
lichaam:maakt om voedingsmiddelen te eten in zijn
oorspronkelijke staat tegenover verwerkte, verhitte,
gekookte of gebakken producten ?
Erzijn honderden redenen te vinden om (meer) rauw
te eten. En het is goed om enkele van die redenen
onder ogen te zien, vooral omdat veel van die rede-
nen je motivatie versterken. Zonder motivatie kan je
geen enkele verandering lang genoeg volhouden,
maar m6t een sterke motivatie kan niets Je uit je
evernvicht brengen. Welke tegenwind je ook krijgt...
het maakt je alleen maar sterker. Motivatie geeft zin
aan Je leven. Je hebt iets om voor te vechten. Je
weet waarom je iets doet Ze de volgende mogetijke
redenen als indicatief, want het is niet de bedoeling
een heel boek te schrijven alleen maar over de rede
nen orn te veranderen. ln ? diet for all reasons'

De mens alleen
E6n reden is zeker dat de mens in de hele natuur het
enige wezen is dat zijn voedsel niet eet zoals de
natuur het heeft Iaten groeien. Dlt is een krachtig
argument om over na te denken. De mens - en zijn
huisdieren - kr'rjgen door gekookte voeding ziekten
die normaal in de natuur niet voorkomen, maar die
gemaakt worden door het voedsel wat we eten.

Enrymen
Een andere reden ligt in de verandering van de
voeding door het koken. Laat je nooit vertellen dat je
gekookte wortel beter opneembaar is dan een rauwe
wortel of rauw en vers wortelsap.
Rauwkost is de enige bron van levende enrymen.
Alles wat verhit is boven 70 graden Celsius heeft
geen spoor van enzymen meer in zich.
Enzymen zijn alles voor het leven. Niet voor niets
worden ze de magische molecules genoemd. Zezijn
de sprankel van het streven naar herstel, naar
behoud en vernieuwing, de wonderlijke tussen-
komende stof die de duizenden ontsporingen van
een seconde corrigeert. Enzymen zrjn de le-
vensvonk, het vuurvan het bestaan, dat door iedere

kookpot ongedaan wordt gemaakt. Vuur wordt
bestreden met vuur... het is nergens zo waar !

Je kan een amandel planten in de grond, en op die
plaats ontkiemt het zaad en vormt zich een aman-
delboom wanneer de klimaatsornstandigheden het
toelaten. Stop een dood schaap in de grond en er
gebeurt niets... Het dode lichaam rot en er komt niets
nieuws. Maar ook een gekookte graankonel, een
geroosterde hazelnoot, een gezouten pinda... zal
geen teken van leven geven en zal ontbinden in de
grond en geen nieuw leven doen ontstaan.
Kan je nu begrijpen waarom rauwkost levend vood-
sel wordt genoemd ?
De hele natuur maakt de kringloop van het leven
rond.
Het ene draagt de vonk van het leven in zich - het
andere draagt de vonk van de dood in zich.
Het ene heeft enzymen - het ander heeft er geen.
Wat een verschil !

Maar geef echter een gekookte pit en een intacte pit
rnet het vermogen tot ontkiemen aan een weten-
schapper - en hij kan je niet vertellen wat het voe-
dingskundige verschil is.
De gekookte of geroobterde of industrieel bereide
pit, tegenover de ongeschonden pit, bevaten nage-
noeg evenveel' meetbare voedingsstoffen, minerale
stoffen en voor de wetenschap observeerbare stof-
fen. Je zou dus vermoeden dat hun voedingskracht
identiek is. Maar er is 66n ding : all66n de
ongeschonden pit zal ontkiemen, de andere niet.
Alleen de rauwe zaden zullen nieuw leven doen
ontstaan. Gekookte, gebakken of verhitte zaden
zullen nooit meer tot leven komen...

De natuur vcrgist zlch nooit I

Ook je lichaam als deelvan die levende wereld heeft
een nauwkeurige programmering. Alles in het leven
is gericht op leven - nooit op dood.
Er zit een ongelofelijk streven naar voortgang van
het leven in alles wat bestaat. Het leven is krachtig.
Een kennis van mij venronderde zich daarover en
zei : "Het leven moet toch sterk zijn, want kijk eens
wat wij t6gen het leven doen... en toch geeft ons
lichaam het niet op." Hlj had gelijk, want als je een-
maal ver genoeg gevorderd bent in je studie van
gezonde voeding, zalie erover verwonderd zijn, ni6t
waarom zoveel mensen zoveel ziekten hebben,
maar hoe het mogelijk is dat ondanks de waardeloze
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De koude keuken is niet altijd een rauwkostkeuken.
Op vele koude buffetten zuit u vruchteloos zoeken
naar een grote verscheidenheld aan rauwkost. Veel
mensen menen dat hier de gezondheid voor het
rapen ligt omdat het eten koud is, maar dit is niet zo.
Waar het bij rauwkost om gaat, is de natuurlijke toe-
stiand waarin de groenten of vruchten zich bevinden.
Rauw wijst enkel en alleen op de niet-verhitte toe-
stand waarin de voeding zich bevindt. De waarde-
volle bestanddelen waaruit een voedingsmiddel is
opgebouwd, zijn niet vemietigd door vuur.
Elke groente, elke vrucht heeft een eigen aard mee-
gekregen, met specifieke eigenschappen die voor
de mens nuttig zijn. ln rauwe toestand blijven deze
elementen intact. Zij worden niet gedegradeerd tot
een product waarvan uw lichaam zich beter zo snel
mogelijk zou ontdoen in het belang van uw gezond-
heid. lntegendeel, de volle aanwezigheid van vitami-
nes, mineralen, enzymen en noodzakelijke bacteriEn
zorgt voor een goede opname en doorgang.

Rauwkost is tevend, en moet zo levend mogelijk
gehouden worden. Besef goed wat dit betekent.
Vanaf het moment dat een groente wordt geoogst, is
het bezig van zijn kwaliteiten te verliezen, hetzijdoor
het opslaan, bewaren, het transport, het verblijf in de
groentekraampjes, de opslag bij u thuis, het wassen,
verwerken. Het spreekt vanzelf dat in al deze fasen
met zorg omgesprongen moet worden met deze
kostbare voedingsmiddelen. Om dit levende voedsel
in zijn optimale staat te behouden, moet een opti-
male versheid worden nagestreefd. Een bedenkelij-
ke staat van versheid betekent een enorm verlies,
doch bedenk dat wij hier, hoe erg het voedingsmid-
del reeds toegetakeld mag zijn tengevolge van het
verlies aan versheid, nog steeds te maken hebben
met een rauw en onbewerkt product en dat eventu-
ele sporen van verlies aan versheid niet opwegen
tegen de veel grotere verliezen die kunnen ontstaan
na andere ingrijpender veranderingen zoals koken,
bakken, oDZ. ,

"Rauwkost is feitelijk niets nieuws. Het is immers duizenden jaren het voedsel van de mens
geweest, tot ongeveer 2.000 jaar geleden. Terwijl ook nog geruime Ujd nadien rauwe voeding een
belangriJk deel van die voedlng hebben gevormd. Ondanks alle civilisatie en hygi6ne zijn we,
naargelang het levend voedsel meer en meer door gekookt voedsel werd vervangen, meer en
meer verworden tot een maatschappij van zwakkelingen. Bedenk eens aan welk liJden de men-
sen zijn blootgesteld tengevolge van zlekte en ouderdomsgebreken; bedenk eens hoeveel deze
ziekten aan onze maatschappij kosten. De mensen kunnen niet voor hun gezln zorgen, vaak nog
niet eens voor zichzelf... Het kan misschien naief van mij zijn om te geloven, dat ik hen kan over-
tuigen, die niet willen luisteren, maar toch gebruik ik elke gelegenheid die mij gegeven wordt om
te vertellen dat rauwkost de natuurliJke voeding is en de beste aftveer tegen ziekte. WiJ moeten
het kwaad blj de wortels aanpakken, de oorzaak van de ziekte vinden en verwiJderen en deze
oorzaak is in vele gevallen een verkeerde voeding."

Dr. Kristine Nolfl in: "Levend Voedsel"

Hoeveel rauwkost moet men eten ?
Zoals u in haar boek "Levend Voedsel' kunt lezen,
was Kristine Nolfi voorstander van een 100% rauw-
kostvoeding. Zij heeft haar bevindingen experimen-
teel vastgelegd en hieruit is gebieken dat alleen een
100o/o rauwkostuoeding uitzonderlijke kansen op
herstel geeft. Haar ervaringen hadden haar geleerd i -.

dat telkens wanneer men van deze regel afialeek, er
een opflakkering van de ziekte kan worden veror- \

zaakt.

Bircher-Benner was voorstander van een gernengde l

voeding : de helft rauw en de helft gekookt.
Hoe ver u wilgaan, bepaalt u uiteraard zelf. Hoe wei-
nig het ook is; het is altijd beter dan helemaal niets.
Alles hangt er ook van af van wat u wil bereiken.
U kunt uitsluitend rauwkost gebruiken, omdat u inziet
dat alleen daarin de vitale bestanddelen rijkelijk en
gaaf zijn bewaard. Daarvan een gedeelte gebruikel'r ,rl

om uw gezonheid te beschermen, is een belangrijke l

stap en honderden malen beter, dan beroep te doen
op pillen of tabletten om vermeende tekorten op te i :.=

vangen. Gaat het om ziektepreventie, dan juichen
wij dit initiatief toe. Maar het is zeldzaam dat gezon-
de mensen "op zoeK gaan, en bij de natuur terecht
komen, tenzij men op een intelligente manier gaat ;

nadenken over gezondheid en ziekte in deze maat-
schappij - en hun oorzaken.
Voor veel mensen begint de zoektocht bij lijden en
pUn.Op enkele uitzonderingen na, zijn al de voor-
beelden van overwegend rauwkosteters te zoeken
bij hen die ziek waren, onbehaaglijke lichaamssen-
saties eryaarden, gebrek aan energie hadden;.. i

Het veranderen van de voeding is een keuze die
veel mensen zo lang mogelijk uitstellen. Het lijkt wel

het Iaatste is wat je kan doen... Hoe veel liever zou
ik dit in een meer positieve sfeer willen zien ?

De meeste personen belanden bij voeding uit bittere
noodzaak. Hun gezonheidsproblemen hebben een
climax bereikt en zijn niet in de hand te houden. Het
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lUloet men 100 % rauw eten ?
Het woord "moetsn' is er te veel aan. Niemand zegt
dat ie rauwkost moet eten. Je bent een vrije mens.
l-let is je eigen keuze als je morgen 20, 30, S0 of 80
% van je voeding rauw gaat eten. Elke stap in de
goede richting is winst.
Als je dit alleen maar doet uit pure dwangmatigheid,
verhinder je de mentale aanpassing. Dat impliceert
dat je blijft hunkeren naar dergelijke voeding, maar
door je sterke karakter kan je jezelf ervan weer-
houden. En dan krijg je een doorzakker... en je bent
niet te houden.
Het is beter in de evolutie naar een betere voeding
een kleine concessie te doen dan toe te werken naar
een grote inzinking.

En wat doe fe met de soclale gevolgen van rauw
eten ? Tenslotte sta je helemaal alleen als je
anders wil doen... Dat ls toch asoclaal ?
Er wordt gegoocheld met het begrip 'sociaal'. Kort
gezegd komt het er voor de meesten op neer dat ze
gewoon meegaan met de rest. ledereen wacht op
iedereen. De patiEnt wacht op het moment waarop
de dokler alternatiever wordt en iets zal vertellen
over voeding. De dokter wacht op de patiEnt die zich
zal laten vertellen dat hij ook iets aan zijn voeding
moet doen. Wijselijk houden patiEnt en dokter de lip-
pen op elkaar om niet al te belachelijk over te
komen. De consument wacht op de industrie, wan-
neer ze haar producten meer in overeenstemming
zal brengen met de natuurwetten. De industrie
wacht op de consument om dergelijke inspanningen
naar waarde te schatten en er de echte prijs voor te
betalen.
Veel mensen willen liefut tenrggetrokken blijven in de
massa. Geen behoefte om je te verantwoorden.
Zolang je de heersende stromingen volgt, heb je
geen problemen. We kennen allemaal het lesje van
de wanhoopsdaad. We zijn allemaal onderureg om
de een de ander te volgen, net zoals de pro-
cessierupsen elkaar volgen, de een na de ander op
de rand van een tas. Door het feit dat elke rups de
andere volgde, teruijl de cirkel compleet was, bleven
ze in een kringe$e draaien tot ze uitgeput waren.
Het lesje van de wanhoopsdaad is de ont-
nuchterende vraag : we kunnen niet zwemmen,
maar je voorganger springt in het water en verdrinkt.
Volgen we hem na ? Het antwoord lijkt evident, maar
toch is het bezig te gebeuren... en velen hebben de
durf niet orn neen te zeggen, en springen m66,
langzaam..- alsof dit de enige mogelijkheid is, geen
kans om te ontsnappen.". om toch de lauwerkrans
der sociale verdronkenen te kunnen ontvangen.
ln Blueprint for a Green Planet, bieden de auteurs,
John Seymour en Herbert Girardet, die al langer dan
een halve eeuw bezig zijn met ecologisch onder-
zoek, een positieve en waardevolle formule voor die

verandering : 'Er zijn wel degelijk dingen die een
gewoon mens kan doen. De ondergang van de
wereld is niet onafwendbaar. We zijn niet
machteloos. We kunnen de zondvloed voorkomen.
Als ieder van ons - elk individu - zich bewust wordt
van de gevaran en doet wat hij of zij kan am die te
vootl<omen, kunnen we deze planeet blijven bewo-
nen. ln ptaats van onze wereld te verandercn in een
woestenij, kunnen we er weer een pandijs van
maken.'
Het klinkt dramatisch, de ondergang van de wereld.
Het lijkt zo iets onrealistisch, maar het gebeurt.
Langzaam maar zeker vermindert de levensvat-
baarheid van onze planeet en dat heeft te maken
met de voedselkeuzes van ons allen. Daarorn vond
ik het boek "Je hart, je wereld'van Harvey Diarnond
zo inspirerend. Hij gaat niet zo ver dat hij ons stim-
uleert tot het eten van rauw voedsel. Maar dat zou
de uiteindelijke oplossing zijn : voedselbehoefien
verminderen, het grootste deel van de voedingsin-
dustrie en de verwante toeleveringsbedrijven zou
buiten spel gezet worden en er zou voor het eerst in
tachtig jaar ruimte komen voor kwaliteitsverbetering
van de voeding.
"Het bemoedigendste is daf de zorg voor het mitieu
een individuele oplossing is. We hoeven geen
beroep te doen op bureaucratische regeringsin-
stellingen, die niet in actie schijnen te kunnen komen
voordat er commissies bijeenkomen die comit*s
benoemen, die op hun beurt tmchten steun en sub-
sldres te krijgen. We worden niet gehinderd door
een enorme ambtenaij, die maar al te vaak de
meesf waardevolle en urgente projecten verstikt
voordat ze de kans krijgen van de grond te komen.
En evenmin zijn er moeizame pogingen nodig om
enige mate van industriflle heruorming te bereiken.
Deze oplossing bevindt zich, in de ware zin van het
woord, 'in handen van het volk'. ledercen die bereid
is te helpen kan verschil maken. Niemand heeft
meer invloed dan de ander. Hae meer mensen mee-
doen, hoe vdneikender en doeltreffender de resu/-
taten zijn. We hebben allernaal de kans eraan mee
te doen, en Mark Twains opmerhing te logenstraffen
dat iedereen over het weer klaagt, maar niemand er
iets aan doet. "
De oplossing vereist geen opleiding, geen corn-
mit6s, geen vergaderingen, geen demonstraties,
geen brieven schrijvende campagnes, geen juridisch
steekspel. Ze kost niets. Het zal je zelfs getd
besparen. De oplossing is simpel en effectief, en
werkt als volgt :

We verplichten ons allemaaltot het verminderen van
industrieel bereid voedsel.
- We houden de suikerpot dicht.
- We kopen zo weinig mogelijk verpakte producten.
- We eten voornamelijk voedsel dat dicht bij huis

geproduceerd is.
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"Velen van ons maken zich ernstig bezorgd over
de verdelgingsmiddelen die op ons voedsel wor-
den gespoten en erln worden venirerkt. De
meesten van ons denken dat het overgrote deel
van deze gifstoffen wordt aangetroffen op fruit en
grcenten. Dle gedachte ls even verkeerd als het
idee dat de zon van ljs zou ziJn.
Van alle giftige chemlsche stoffen die zijn gevon-
den in het voedsel, is minder dan 1 procent afkom-
sUg van fruit, groenten en granen. Meer dan 90
procent stamt van dlerliJke producten. Dleren uit
loopstalboerderijen hebben een gevaarlijk hoge
concentratie van deze chemische vergiften in hun
lichaam, omdatze hun leven lang voer hebben
gegeten dat met dodelijke pesticiden is bespoten.
Veel mensen die mijn gezondheidsntrerkgrcepen
biJwonen bestoken me met angstige vragen wat ze
kunnen doen tegen alle pesUciden op fruit en
grcenten. Nooit - niet 66n keer. heeft lemand een
vraag gesteld over pestieiden in vlees, klp, vis,
eieren of melkproducten. Merkwaardig !

Die rl ij ke produkten bevatten negenmaa I zoveel
verdelglngsmlddelen, en niemand schijnt zich
daarvan bewust te zijn. Je druk maken over pesti-
ciden in plantaardige produkten terwljl je dlerlijke
produkten eet, is zolete ale bang ziJn datJe aehoe-
nen nat wsrdsn in een plas als Je op het punt staat
te worden weggevaagd door een vloedgolf."
Harvey Diamond in "Je Hart, Je Wereld'

Getuigenissen

zijn totale mineralenspectrum heeft.
De ondeaoeker deed trouwens nog een
andere bevinding. ln zijn analyses kon hij het
verschil niet maken tussen het walvisweeftel
van een vijftig jaaroud exemplaaren een wal-
visbaby. Dit wijst erop da! zij evgn jOng blljven
en dat hun weefsel intacl is zolang de g2
mineralen aanwezig zijn. Wolfe's conclusie is
orn spirutina en chlorella en graangrassen te
gebruiken -wat hij trouwens royaaldoet-om
zo de mineralen aan te vullen.
Natures First Food, een product van Wolfe,
bevat trouwens behalve bovengenoemden
ook andere mineraalrijke groenen als alfalfa-
blad en wilde groenten. Omdat de groene fac-
tor in de meeste mensen hun voeding onder-
vertegenwoordigd is, bouwen de meesten
hun gezondheidsprogramma niet uit tot een
niveau dat hen brengt tot wat hun leven wer-
kelijk zou kunnen zijn. Wilde groenten en
groene voedingsaanvulling kunnen een enor-
me ondersteuning zijn.

- eeR jonge vrouw met MS vertelde over haar lij-
densweg en haar totaal herctel door het gebruik van
100% rauwkost. Over het algemeen zijn zenuwaan-
tastingen zeer moeilijk te behandelen. Vermoedeiijlr
hadden we te maken met iemand waar de aantas-
tingen niet definitief waren en de zenuwscheden nog
konden hersteld worden. Toch zijn er ons tral van
voorbeelden bekend waarbij MS-pati6nten hun toe-
stand konden stiabiliseren en zelfs veel symptomen
konden verminderen.
- Maria met gewichtsproblemen : op haar negentien-
de naderde Maria een kritisch punt. De balans
begon 99,8... 99,9... aan te wijzen... "Neen, toch
geen 100 ! Dat vooral niet." Tenslotte begon zij aan
rauwkostvoeding waama zij gestadig in gewicht
afnam. Op dit ogenblik houdt ze met rauwkost haar
gewicht stabiel op 80. Een enthousiast getuigenis.
- Een andere dame was op vakantie met een vrien-
din die pas overgeschakeld was op rauwkost, en
gezien er tijdens de vakantie van 14 dagen geen

andere keuze was, was zij noodgedwongen ook
aangewezen op rauwkoet. Tenslotte was zij uitgeno-
digd en was er niets anders te verkrijgen. Ze had
nog nooit hoofdpijn gehad, maartoen had zlj er veer-
tien dagen aan 66n stuk, vanwege de eliminatiepro-
blemen. Later is ze dit op eigen houtJe gaan conlge-
ren, en zo is zij nu een paarJaarvolledig op rauwkost
en nu zdnder hoofdpijn.
We hebben mensen ontmoet die om verschillende
redenen meer of uitsluitend rauwkost waren begin-
nen te gebruiken : reumapatiEnten, mensen met
osteoporose, diabetes, huidproblemen, allergie,
astma, luchtwegenproblemen, aanhoudende ontste-
kingen, spieziekten, gezichts- en gehoorsproble-
men en veel andere ziekten. Maar het meest werden
we gelnspireerd door diegenen die rauwkost kozen,
omdat het nu de hoogste tijd was om de natuur een
plaats te geven in hun leven. Het was de echte
keuze van mensen die vinden dat alles in rechten
moet hersteld worden.
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"Door de jaren heb ik met veel gezondheidsproblemen te maken gehad en ik heb de grote macht
van Moeder Natuur ontdekt. Ze lost alle rnoeilijkheden op, onverschillig waar ze voor komt te
staan. Het ls werkelijk jammeri dat er zo'n grote vrees voor zlektekiemen bestaat. De mensen zijn
bang voor de rampspoedlge bacteriGn, die het lichaam kunnen binnendringen. De binnendringers
door antibioUca te doden schijnt de enigg uitweg. Deze bange mensen beseffen niet, dat ze door
de schadelijke kiemen te doden ook de goede uitroeien, de kleine werkers, die onvermoeid bezlg
zijn te herstellen, te genezen en onze gezondheld weer ln goede conditie te brengen en te verde-
digen.

Overal zoeken mensen genezfirg. De waarheid is eenvoudlgweg, dat er nergens genezlng voor
bestaal Dit voortdurend zoeken belet de mensen bezig te zfin met het vinden van de werkelijke
oozaak van hun problemen. ls de oorzaak bekend, dan kan die verwijderd worden. DitspaartUjd,
geld en leven.

Een vriendin van miJ bezocht haar arts in New York City. HiJ constateerde, dat de witte bloedli-
chaampjes verwoest werden door binnendrlngende ziektekiemen. Hij raadde haar het gebruik van
een anUbloUcum aan om de lndrlngers te doden, maar hlj vertelde haar niet, dat ditzelfde medicijn
ook de nuttlge bacteriEn in haar llchaam zou verwoesten, de bacterlEn die nodig waren om haar
lichaam w€er gezond te maken. Het resultaat was verschrlkkeliJk. Toen ontdekte deze vriendln dat
haar prcbleem zonder gevaar kon worden opgelost door het gebruik van tarwegras. Toen ze de
eenvoudige tarwegrastherapie aannam en .... afzag van het sterke, kiemdodende antibioticum,
werd ze spoedig weer gezond.

Als je lichaam gezond is, is het immuun voor ziekte. Er is geen zwakke plek waar binnendringen-
de ziekteklemen zich kunnen nestelen en de huishouding ln de war brengen. Dit is op ontelbare
manleren bewezen.

Als iemand wordt aangevallen door enig soort ziektekiem, betekent dit, dat het llchaam zlek is en
dat deze blnnendringers door de Natuur zljn gezonden om de lljdende mens bij te staan in het ver-
nieUgen van de ziekteoorzaak. Als de gezondheid weer hersteld is verdwiJnen deze indrlngers.
Natuurartsen die de aard van het leven bestuderen geven toe, dat het menselijk lichaam een har-
monisch geheel ls, dat, als het alles krijgt wat het nodig heeft op het gebied van de voeding en
niets andens, onbeperkt zonder ziekte zou kunnen voortleven. De eerste regel van zo'n leven is,
dat het lichaam niet verstopt moet worden door ondeugdelijk voedsel. Ondeugdelijk voedsel
brengt de functlonerende delen van de menseliJke machlne uit hun evenwicht.
Het menselfik llchaam vertegenwoordigt het grootste werk van de Schepper. Er bestaat niets ede-
lers, niets dat meer maJestueus en verfiJnd estetisch is dan het perfect ontwikkelde menselijk
organisme. Hoewel ingewikkeld en teer van constnrctie, ls ieder orgaan zo volmaakt gevormd, dat
het ziJn funcUe met intelligentie vervult en met een nauwkeurigheid, die werkeliJk bewonderens-
waardig is.

Het is noodzakelljk, dat we begriJpen, hoe en waarom de venschlllende delen van het lichaam func-
tioneren. Beschouw het menseliJk lichaam als een uitstekend werkende machine. Met zijn hon-
derden verschillende functies kan nlets, door mensenhanden gemaakt, erbij in de schaduw staan.
Het is opgebouwd uit bifioenen kleine, onafhankelijke structuren, bekend als cellen, die veel vor-
men en afnetlngen hebben. De juiste samenstelli@yan een cel is een onderwerp voor een bre-
dere discussle dan deze. Hetvoornaamste punt, waarwe aan moeten denken is, datiedere celeen
levend brganlsme is. U kunt de werking van de cellen begrijpen, als U zich iedere cel voorstelt als
een soort fabriek van levensenelgie.

Om te kunnen leven, te groelen en gezond te blUven, moeten de cellen brandstof ontvangen; deze
komt ult het voedsel, dat we nuttigen en dat door ons bloed naar de cellen wordt gevoerd. Ook
zuurstof wordt door het bloed naar de cellen gebracht.

Ann Wigmore in : "Wees je eigen doktef'.

l
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Fruit en/of groenten ?

Dlscussle frult of groenten
De drscussre over het al of niet eten van fruit, is in de
gezondheidswereld in volle hevigheid. Mijn eerste
jaren, zoekend naar een betere gezondheid, betand-
de ik bijde makrobiotiek. Je lgeeg een schuldgevoel
bij het eten van een stul< fruit. Dat kan je dus beter
laten. Sinaasappels waren rcnduit vergif.
Nofeer dat ik bij het opstaften van mijrr zoektocht
naar gezandheid geen enkele gezonde tand in mijn
mond sfaan had en dat tandpijn, ontstekingen en
abcessen dagelijkse eruaringen waren.
Toen ik het grote vercchil fussen makrobiotiek en
natuuruoeding begon te begrijpen, begon ik dage-
lijks fruit te eten, zowel uit eigen streek ats tropisch.
lk weet dat veelmensen dat toen - en ook nu nog -
doodzonde vinden. Nochfans heb ik het eten eruan
altijd eruaren als thuis komen". De mens hoort niet
thuis op deze plaats. We kunnen hier slechts overle-
ven door tal van beschermende maatregelen.
Da smaak van fruit heinnert ons aan onza subtropi-
sche afkomst. Bovendien eten we ons fruit in
omstandigheden (in onze huizen : ZI'C) die bijna
parallel zijn met het subtropische klimaat.
Het probleem met fruit ligt hem vooral in het feit dat
zieke, gedemineraliseerde mensen, proberen
Eezonder te worden door het eten van fruit. Tot op
zekere hoogte lul<t dat, omdatfruit een enorm zuive-
rcnd vermegan heeft, maar dit neemt niet weg daf de
venwakte basls blijft. Als we daar in de toekomst
willen aan werken, vooral met het oog op hetvermij-
den van zieffien die te maken hebben met oneven-
wichten en tekorten, dan moet tegenover fruit een
valdoende tegengewicht staan.
Het probleem ligt dus niet in de eerste plaats bij het
fruit zeff, maar vooral bij de manier waarop wij het
eten in te grote hoeveelheden en te frequent, en bij
o n ze ve Ewa Ke voo rg escfi iedenr.s.
Nu is er natuurlijk het feit dat de meesfe mensen bui-
tengewoon aangesproken worden door de smaak
van fruit. Het is wellicht 66n van de meest aantrek-

kelijke beweegredenen om het te eten : de mooie
voffi, de smaak, het uitzicht, de geur... dat wo zelfs
zouden vergeten om voldoende grcenten te eten.
Door tal van sprekers wordt benadruR om vooral
meer.grcenten te eten en propartioneel minder fruit.
Het is wel mogelijk dat sommige mensen jarenlang
teveel op - zuur - fruit hebben geleefd en daardoor
hun minemalreserves te weinig hebben aangezui-
verd. Zelfs Hirsch die zo voor fruit was, zei dat veel
fruit eten alleen maar kon, wanneer je het vers en
ijp van de bomen kunt halen.
De conclusie van deze disc{,rssrb is, om het met de
woorden van Mossdri te zoggen : "Hoe ge_zonderle
bent, en hoe actlaver te leeft, drs fe meer frult
kan Je eten, Hoe zleker le bent, hoe minder frult
te zou mseten eten." (Nochtans Broberen veel men-
sen met fruit te genezen. ln een aantal gevallen luW
dit. Als de mineralenspiegelte laag rg is dif gewoon-
lijk geen succes.)
"Er zijn 3 of 4 zuren in het lichaam. Het oxaalzuur is
er een van, dat men het meeste tegenkomt.
Waarom? Omdat de mensen altijd meer suiker eten,
en niet alleen maar witte suiker en ook niet alleen
maar zoetigheid: dit is voor diegenen die rauwkost
eten een probleem, want men heeft het altijd al
gehoord en hoort het tegenwoordig nog altijd dat frr.rit
goed zou zijn, dat zou aangepast voedsel voor de
mens zijn. Alleen is het zo dat men in het fruii ook
fructose vindt, ook bekend als laevulose. Er is
saccharose in de witte suiker, en pacceose. We vin-
den in de natuur maar een paar suikersoorten die we
kunnen eten, alleen in ons lichaam hebben we maar
66n soort suiker, de glucose. ln het lichaam is er
alleen maar glucose. Dat betekent dat of we nu fruc-
tose of saccharose eten, of we honing eten, of we
brood eten, het wordt in onze darm afgebouwd in
kleine deeltjes. Deze kleine deeltjes komen via de
darmwand in ons lichaam, naar onze lever en de
lever bouM ze op tot onze lichaamssuiker. De glu-
cose bestaat uit een deel saccharose, als we witte

Soclaal / asoclaal
Veel aandacht wordt besfeed aan de sociale aspecfen van rauw eten. De maatschappi geefl maar wei-
nig. ruiy;te aan mensen met andere gewoonten. Ga je roken, drinken... dan word je beichermd. Ga je
echter bewust actie ondernemen voor je gezondheid, dan ben je geschifi... je moet-het uitteggen en atje
argumenten worden afgekraaW.
De oplossing is ervoorte ijveren dat je een vriendenkring verkijgtvan mensen die ook in die ichting den-
ken. Ongetwiifeld bliiven er confrontafr'es, zoals bv. in het gevatvan kinderen op school, collega's en zelfs
in het gezin. Dan is het de creativiteit om om te springen met de situatie, waar nodig tolerani te zijn in de
hoop dat ze even tolerant zijn voor jou...
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suiker eten, een deelfructose en een deet laevulose
etc.. Begrijpt u wat ik wil zeggen? Dat betekent dat
de dosis suiker die we nodig hebben heel gering is'
We eten allemaalte veelsuiker en het probleem van

de rauwkost is de suiker. Als ie rauwkost eet, weet
dan dat fruit goed is om het lichaam af te koelen' Dat

is heel goed in de zomer, maar minder goed in de
winter. Geen enkel dier zou bij ons buiten kunnen

leven als het vruchten zou eten. Het is geheel onmo-
gelijk in onze landen. Het.is mogelijk in de tropen'
mair niet in Europa. Men dioet dat goed beheersen

en minder vruchten eten. lk persoonlijk eet in de win-
ter weinig fruit. lk eet het fruit graag en het gebeurt

wel eens dat ik een mango eet, maar uitzonderlijk,

niet regelmatig. Weet je, ik hoor mensen die zeggen

dat men 80% fruit moet eten. Het is makkelijk om

fruit te'eten, het is aangenaam, ik heb het ook graag,

maar alleen is het zo dal er na verloop van tijd pro-

blemen volgen. Dus, wees vooaichtig met de voe-

ding. Het is niet zo makkelijk."

Als je je voedingsevenwicht wil behouden, moet je

leren 'luisteren naar je lichaam. ln normale

omstandigheden zal je lichaam volstrekt ontspan-

nen, soefel en vrij zijn. Elke verandering op het vlak

van spieren, huid, zenuwen, vertelt ons dat er

ergens een kleine afwijking is" ledere keer dit

optreedt, kunnen we daar iets uit leren.

Als iemand zich niet kan verwarmen, moeten zuren

vermeden worden. Zuren hebben de eigenschap af

te koelen, omdat ze zuurstof afnemen voor de oxi-

datie. Daar tegenover kan je alleen maar een

intenser bewegingsprogram ma plaatsen, omdat zo-

iets helpt de interne oxidatie te voltooien.

Het is ook belangrijk te weten dat onze fruitsoorten

suikers bevatten die ons in staat stellen te bewegen'

Als we meer suikers innemen dan nodig - en dat

geldt trouwens voor alle andere substanties - verw-

Erkt ons lichaam dat niet met dezelfde soepelheid'

De kunst bestaat erin "te eten volgens de lichaams-

behoefte".

Zoet, zoeter, zoetst

Enkele voorbeelden
van alternatieve zoetmiddelen

Natuurlijk gebruik je geen witte of bruine suiker, geen

chicoreifructose, geen ahom, en geen andere con-

centraten van sulkers. Een natuurliike voeding bevat

uit zichzelf meer dan voldoende suikers. Het volgen-

de helpt je enkele zaken te kiezen :

Verse vruchten : fruit heeft nooit de bedoeling om

als zoetmaker te fungeren. Fruit heeft zijn natuurlijk

aroma, zijn natuurlijke zoetheid, aangevuld met een

hoeveelheid smaakbepalende vruchtenzuren.
Flet kan nooit de bedoeling zijn om fruit ergens aan

toe te voegen, louter met de bedoeling het "zoete/'

te doen smaken.
Een fruitmaaltijd is op zich het voorbeeld van

geslaagde zoete rnaaltijd. Overdrijf echter niet

de hoeveelheid.

krijgen. Zet ze in zuiver water, gedurende enkele

uren. Deze geweekte gedroogde vruchten kan je

eten in combinatie met halfzure verse vruchten. De

presentatie van vers en/of gedroogd fruit op een

ondergrond van salade en bladgroenten, behoort tot

de mogelijkheden.
Voor meer productinfo over fruit: zie brochute "Fruit".

Noten en zaden : de meeste amandelen - vooral de

Califomische - smaken zoet. Noten geven een romi-

ger en voller karakter aan een bereiding. Laat noten

bij voorkeur vooraf weken. Dat geeft je de kwaliteit

van een noot die net van de boom viel. Weken heeft

het voordeel dat het levensprincipe 'gewekt'wordt :

de sluimerende levenskracht wordt wakker gemaakt'

Door noten, zaden en pitten te weken vermindert de

aanwezigheid van remstoffen (inhibitoren die de

enzymwerking blokkeren) en ontwikkelt zich een

krachtige enzymatische verandering die de verteer-

baarheid ten goede komt. Als het ook maar enigs-

zins kan, zou vooraf weken van noten' zaden en pit-

ten moeten geadviseerd worden. Eet noten bv.

samen met je rauwkostschotel, met salade, tomaten,

komkommers, selderij...
Noten, zaden en pitten horen thuis in een natuurlijke

voeding. Beperk echter hun gebruik tot 30 i 50 gram

per dag.
Je kan (geweekte) noten ook beperkt toevoegen aan

een zure fruitmaalti.ld of verwerken in een vruchten-

SAUS.

een
met

Fruit kan met andere fruitsoorten onderling worden
gecombineerd. Praktisch alle verse vruchten kunnen

in een maaltijd worden gebruikt, op uitzondering van

bananen.

Gedroogde vruchten : (bijv. rozijnen/krenten (onge-

zwaveldt, abrikozen (ongezwaveld), dadels (let op:

op somlnige dadels zit een suikerlaagje-glucose),
vijgen, mango, ananas...
ei Oeze gedroogde vruchten kunnen geweekt wor-

den, zodit ze een meer natuurlijke concentratie ver-
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vaeding, het lichaam het zo lang uithoudt.
Er is een psalm die zegt : "lk loof U, omdat ik zo won-
derlijk ben gemaakt'. Daarom kan je het leven
steeds rneer waarderen, omdat je zo begeesterd
wordt door de levensvonk. Je bent pas gaan besef-
fen welke kracht in je schuilt.
lVees echter niet overmoedig. Denk niet dat het
geoorloofd is je te meten met de industrie, met voed-
ing die door mensenhanden verprutst is. Ja, je zal er
nog een tijdje door'leven'.'Het is waar, je gaat niet
meteen dood. Maar je vlam gaat minder hard bran-
den, ze staat in de tocht, het vlarnme$e begint te
schrldden, de uitstraling wordt minder helder, tot je
alleen nog een twijfelend lichtje ziet... Natuurlijk, er is
nog leven; maar wat een verschil !

Er is leven en LEVEN I

Eris armoede en overvloed !

Er is een verschil tussen leven en overleven !

Enkele reden om rauw te eten

Als je tevreden bent rnet een leven van loomheid of
matheid, wanneer je berust in je gevoel van alakte
en het als een noodlot of een gevolg van genetische
overerving eryaart, verander je natuurlijk niets aanje
voeding...
Maar als je de natuur begrijpt; als je ontdekt dat
vemieuwing, verandering en verjonging mogeliik
zijn... dan doe je daar iets voor.

Tot wie richten wij ons
met deze brochure ?

- ouders en gezinsleden, omdat zij door hun taak
als hoofd van een gezin het best geplaatst zijn om
een positieve invloed uit te oefenen op de rest van
hun gezin. Gezien elke ouder niets anders wil dan
het beste voor de hele farnilie, is'de 'keuze voor

rauwkost een btiitengewoon
intelligente beslissing.
Bovendien wil geen enkele
ouder schade toebrengen
aan diegenen waarvan hij
zoveel houdt. Precies
daarom is de interesse voor
rauwkost zo monumentaal
belangrijk.
Uiteraard gaat het dan nog
niet vanzelf. Wanneer jij
leest over rauwkost, en hele-
maal doordrongeh bent van
de kracht van rauwkost,
betekent dat niet noodzake-
lijk dat de rest van je familie
meteen' even gelukkig is.
Zoek uit op welke manier
ook zij te motiveren zijn. Met
een open klirnaat waarin
alles bespreekbaar is, is de
weg naar het succes
geplaveid. Wanneer er
echter een sfeer van vijand-,
schap of achterdocht
bestaat, vallen er veel weer.
stianden te overwinnen.

- leerkrachten en opvoe-
ders, omdat hun rol in het
begeleiden van jonge
mensen naar het nemen van
volwassen keuzes ontegen.
sprekelijk is. Opvoeders en
leerkrachten vervullen vaak
een voorbeeldfunctie voor
de schoolgaande'ieugd.
.longelui kijken vaak op naar

in kaart gebracht ;
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is de vicieuze cirkel die u overal zult tegenkomen en
waarin de mens zich verstrikt, btj gebrek aan een
veilige gids.

Wl kunnen dan wel weten wat de natuur te ble-
den hoeft, maar wat doet u emee, als een per-
soon ln een zodanlg verryakte condltle ls
geraakt, dat natuurlfk voedsel nlet meer wordt
verdragen ?
Elke situatie heeff ziJn eigen beoordeling en begelei-
ding nodig. lk geloof dat het veilig is om de voe-
dingsgewoonten geleidelijkte veranderen.
** Bij het begin van elke maaltijd zou u van nu af
steeds rauwkost moeten inlassen. Een minimum,
om het te leren eten is 10% van de totale hoeveel-
heid van uw maaltijd.
** Drink niet vlak,voor, tUdens of na het eten.
** Leer uw voedsel goed doorkauwen.
'* Vermijd alle dranken, behalve zuiver water.
** Wacht's morgens tot u honger hebt.
** Stil de eerste honger met een weinig fruit.

Hoe kan men het beste beglnnen aan het eten
van rauwkost ?

Wanneer men nooit of zelden rauw gegeten heeft"
moet men geleidelijk overschakelen.
Fruit is het gemakkelijkst rauw te eten en een fruit-
ontbijt is aan te bevefgn.
Wenst u bv. 's morgens een glas versgeperst vruch-
tensap te gebruiken, dan kan dat, doch drink dit
traag uit, en geniet ervan op dezelfde manier, als
wanneer u anders de vruchten in zijn geheel gege-
ten zou hebben. Ook versgeperst sap van zonge-
rijpte vruchten is rauwkost.

Opgepast met alle zoete dranken en met zoetigheid!
Wat ingeslikt wordt zonder vermening met speeksel
en zonder de rem van de 'pulp', riskeert een zure
brok in de maag te worden, die het leven onaange-
naam kan nrakent
Een goede oplossing voor de groentemaaltijd is :

beginnen met een rauwkostsalade, gevolgd door
een mengsel van rauw en gekookt (bv. een aardap-
pelpuree met fijngepureerde rauwe groenten en/of
b,ladgewassen en zachte kruiden).

Kornen tot een verhouding 50/50 voor rauw en
gekookt kan niet het minste probleem opleveren.

Fruit eet men in de regel altijd rauw. Maak er een
gewoonte van elke -dag een pnlbijt te nemen met
fruit, en niets dan fruit. U hcleft niet te vrezen dat u
daar tekorten mee zult oplopen. Het:is erg dat wij
met de meest geschikte voeding angst hebben voor
tekorten, terwijl het modeme voedingspatroon, met
alzijn bedreigingen vrijuit gaat.

Maak plaats voor uw natuurlijk aanvoelen van wat
goed en gezond is. Als u eenmaal de frisse smaak
van rauwe,voeding te pakken hebt, zult u niets
anders meer willen. U zult niet begrijpen hoe u het
zo lang zonder hebt kunnen doen.

Waar u zeker aan zult moeten wennen, ts het ltch-
te gevoel ln de maag. ln vergelfiklng met het
zware, opgezette en gezwollen gevoel ln de bulk
blt de verkeerd gecomblneerde en voor de men-
seltlke soort onluist gekozen voeding, zult u zlch
Itcht, ontspannen en vrtl voelen.
Veel mensen hebben rnoeite met dat lege gevoel in
de maag. Vanaf de wieg worden wiJ getroost met
een nieuvrre buikvulling. Ons onprettig stressgevoel
werd verdoofd door de maag vol te stoppen. Dat
moet je niet proberen met rauwkost.
Rauwkost heeft maar een korte bewerkingstijd in de
maag. Na enige tijd ga je dit lichte gevoel meer
appreciEren. Natuurlijk is het ook kwestie van te ont-
spannen.

Starterssuggestles :

1. Wie nooit rauwkost gebruikte (wat meer gebeurt
dan men voor mogelijk houdt), kan beginnen met
Fauwe, versgepsnste groentesappon.
Met behulp van de sapcentrifuge of een goede sap-
maker worden vooral wortelgewassen geperst, op
een vlugge en eenvoudige manier.
Commerci6le of zelfs biologische ingemaakte sap-
pen komen niet in aanmerking voor dit'vltaal-door-
rauwkost-plan".
Enkelversgeperst sap van verse, bij voorkeur biolo-
gische groenten komt in aanmerking. Verse, rauwe
sappen zijn volledige voeding. Behalve de pulp,
waarin veel vezelstoffen zitten, bevat dit sap alles
wat deze gewassen u konden bieden, in zijn geheel
genomen.
Drink deze sappen steeds op een lege maag. Nooit
tussen de maaltijden, nooit na de maaltijden, nooit
tijdens de maaltijden.
Het beste rnoment om een rauw groentesap te drin-
ken, is een half uur voor de groentemaaltijd.
Mensen met ernstlge gezondheldsproblemen,
moeten overwegen of hun gezondheldssltuatie
nlet eerst een relnlglngskuur door vasten nood-
zakelflk maakt. Vasten v00r men aan een rauwkost-
transformatie begint, kan een hoop starterconge-
makken verminderen. Vasten is niet geschikt voor
personen die sterk vermagerd of verzwakt zijn. Zil
proberen zonder oponthoud de principes zoals hier
voorgeschreven, foutloos toe te passen, teneinde
tijdverlies te voorkomen en de zuiveringsreacties tot
een minimum te herleiden en ze niet telkens weer op
te wekken, af te remmen, op te wekken, af te rem-
men, enz. Het zal er voor zieke personen steeds op
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- We eten zo weinig mogelijk verhit voedsel.
- We eten niet teveel.
- We rekenen af met onze voedselverslavingen.
- We nemen een groentenabonnement en kopen

zoveel mogelijk biologisch.
- We verminderen het gebruik van dierlijk voedsel.

Dat is het. Dat betekent dus niet dat je honger hoeft
te lijden. Je kunt fruit eten, vruchtensalades en -sap
pen, noten, groenteschotels, allerlei soorten
salades, :6oep, rijst en andere granen, aardappels,
linzen, bonen en andere peulvruchten. Het is niet
nodig om honger te lijden om onze planeet van de
ondergang te redden. Je moet alleen bewuster
omspringen met de voedselbronnen. Om het niet al
te 'streng'te maken, zie je dat er ook sprake is van
granen. Wilje natuurlijk volledig rauw eten, dan kan
je hieronder natuurlijk verstaan "gekiemde granen".
Zelfs als mensen maar een deeltje van hun voeding
rauw eten, bijvoorbeeld veertig of vijftig procent, en
wat minder dierlijk voedsel, zou dat al een heel ver-
schil zijn, ongeacht hoe gigantisch de problemen
zijn. Als miljoenen mensen zich daartoe verplichten,
en hun inspanning wordt collectief beschouwd, zie je
welke mogelijkheden deze inspanning biedt!
Bovendien zal dat een gigantische verschuiving
teweeg brengen in de medische wereld. Mensen
zouden minder therapiebehoevend zijn. Ze zouden
een heldere geest hebben en heldere oplossingen
kunnen bieden in het licht van de actuele situatie.
We kunnen natuurlijk ookwachten en het erg sociaal
vinden om mee te gaan met de stroom, terwiJl iedere
mens op zich een verschil kan maken. Maar we
hebben niet eindeloos de tijd om te wachten. Lester
Brown, president van het in Washington gevestigde
Worldwatch lnstitute, verklaart : 'We hebben geen
generaties, we hebben slechts jaren.'
Als er geen verandering wordt gebracht in deze
gang van zaken, waar moet het dan heen ? Om een
oud gezegde aan te halen : 'Als we niet oppassen,
eindigen we op het punt waamaar we op weg zijn.'
Niets kan de macht doorbreken van miljoenen
mensen die een gezamenlijk doel nastreven. De
enorme voordelen van een vermindering van de
consumptie van dierlijke producten, het verminderen
van industrievoeding en het vermeerderen van
rauwkost, zijn re6elen zullen tot stand komen. Dit is
een bereikbaar doel. Al die mensen met hun geves-
tigde belangen, die graag willen dat alles bij het oude
blijft, moeten zich bezinnen.
Denk eraan dat hoe minder we van een product eon-
sumeren, hoe minder eryan hoefr te worden gepro-
duceerd. Als we de productie van dierlijke producten
verminderen, verminderen we in gelijke mate de
daaruit voortvloeiende aantiasting van ons milieu. Als
we meer rauw eten, verspillen we minder en ligt ons
voedselverbruik lager. Het is een axioma. Het zou

zo gemakkelijk zijn met de vinger te wijzen naar de
voedingsindustrie en die de schuld te geven. Maar
de waarheid is dat zij slechts voldoen aan ons ver-
zoek. De industrie heeft niets te zeggen in deze
kwestie. Als wij verlangen dat ze meer produceren,
dan doen ze dat; en als wij verlangen dat ze minder
produceren, dan doen ze dat ook. Dus dragen jij en
ik een ontzagwekkende verantwoordelijkheid.
Mostafa Tolba, directeur van het Milieuprogramma
van de Verenigde Naties, vatte de noodzaak samen
om te doen wat we kunnen, nu, nu het nog kan, toen
hij zei : 'Er is geen land of individu op aatde waar-
van het welzijn uiteindelijk niet athankelijk is van de
biologische hulpbronnen, de zeedn en rivieren, wei-
den, bossen, bodem en lucht. Tenzij alle landen zich
een massale en aanhoudende inspanning getrcost-
en om die gezamenlijke levensbronnen te bescher-
men, zullen we geconfronteerd worden met een
ramp die in omvang slechfs te vergelijken is met de
gevolgen van een kemoorlog.'
Dr. Barry Commoner, die essays heeft geschreven
over milieukwesties voordat deze het algemene
ondenrerp van gesprek werden, merkt op: 'We ont-
nemen toekomstige generaties nt'ef alleen hun hout
en steenkool, maar ook de fundamentele levensbe-
hoeften : lucht, water, grond. Een nieuwe milieube-
weging is noodzakelijk om het leven zeff te bescher-
men.'

En wat als fe gezin niet mee wil ?
Het gezin is de wereld in het klein, het is de oefen-
school waar communicatie, zorgzaamheid,
betrokkenheid... worden aangeleerd en beoefend.
En het is mogelijk dat je alleen staat. Je hebt ontdekt
wat rauwkost doet. Rauwkost heeft bewezen je te
herstellen, te genezen... en toch krijg je geen
gehoor. De deur is dicht. Dat is natuurlijk jammer.

Moet jij daarom je voedselkeuzes opgeven ? Moet jij
de verliezer zijn van een zenuwoorlog ? Wat is je
voedselkeuze je waard ? ls het een kwestie van
overwinnen ? Een capitulatie, een nederlaag, een
gezichtsverlies... of kan je ook gerespecteerd wor-
den in zo'n keuze...
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Diksap: dit is ingedikt vruchtensap. Aanvankelijk
was dit beschikbaar van appels. Later was dit voorll
do cornbinatie van appels met peren (en/of bieten-
sap). Nu is diksap beschikbaar van nagenoeg iede-
re denkbare fruitsoort ciFoen, sinaas, aardbei fram-
boos, bosbes...
Diksap is erg geconcentreerd. 1 liter diksap komt
gemiddeld overeen met zes d zeven liter sap van
fruit. Het is helemaal niet bedoeld om zo van de fles
te drinken. Vergeet niet dat dit erg zoet is en dus ook
zes d zeven maal zoveel suiker bevat als gewoon
sap. Diksap toegevoegd aan wat zuiver water kan
een lekkere zomerdrank zijn, en is zeker meer te
verkiezen dan goedkope limonadesiroop, dat behah
ve suiker nagenoeg uitsluitend bestaat uit onnatuur-
lijke smaaknabootsende producten.
Ook in fruitgerechten kan de toevoeging van wat dik-
sap bepaalde,typische smaken accentueren. Ook in
fruitsorbets is diksap meer te verkiezen dan eender
welke vorm van suiker.
Hoe kouder een gerecht is, hoe minder de zoete
smaak tot zijn recht komt. Daarom zijn koude pro-
ducten als ijsroom e.d. erg gesuikerd. Heb je ooit
puur bananenijs geproefd ? Niets anders dan goed
rijpe, gepelde en ingevroren banarten Worden door
de Kampioen-ontsapper geduwd of gemixt in een
blendel al of niet gemengd met vers fruit, gedroogd
(geweekt) fruit en/of diksap. GegarandeerO lmatelil-
ker roomijs dan eender wetk commercieel ijs !

Het nadeel'van diksap is echterwel dat het een inge-
kookt product is. Vers is uiteraard altijd beter.

Groentesappen: bijvoorbeeld wortelsap i.p.v. dik-
sap. Wanneer iemand aan diabetes lijdt, of pre-dia-
betische symptomen kent, is het gebruik van bijko.
mende zoetmiddelen geen aanrader! Diksappen zijn
te zoet, gedroogde vruchten bevatten te veel suiker
en zelfs verse vruchten moeten soms gedoseerd
worden, vooral in de periode van conectie van de
lichaamsfuncties. In dat geval kunnen groentesap-
pen een alternatief vormen. Wees ook hier voorzich-
tig met alte grote porties. ln de loop van de voorbije
dertig iaar zijn zelfs wortels gemiddeld 30% zoeter
geworden. Je kan desnoods je versgeperct wortel-
sap aanlengen met wat venkelthee.
Ook de toevoeging van selderij aan wortelsap is een
goede maatregel, omdat dit de mineralenspiegel
verhoogt, waardoor suikerschommelingen beter
opgevangen worden.

Floning: Er is een groot verschil tussen honing en
wat,wij geneigd zijn "suikefl te noemen. Wat wij be-
grijpen onder de naam 1'suikef is een gei'soteerde
toestand waarin koolhydraten voorkomeni zoals ons
dit door de industrie wordt aangeboden. Binnen de
groep van de suikers treffen we ook groot kwaliteits-
verschil aan. Suiker zoals we die plegen te gebrui-

ken is suiker en niets anders. Het gaat om gei'so-
leerde suikers, ontdaan van alle andere bestandde-
len. Rietsuiker heeft een lange geschiedenis. Sinds
de 3e eeuw dikte men in lndia het rietsap in, om dat
gemakkelijker te kunnen verhandelen. ln de 1Se
eeuw is deze cultuur ook naar Noord-Afrika overge-
bracht en Colombus bracht het naar Amerika. ln
1747 slaagde de Berlijnse chemicus Marggraf erin
om suiker uit een bietenwortelte isoieren.
Door zijn intensieve bewerkingstechniek moet het
als een dood product worden bezien. Door het feit
dat het zelf niet de minste mineralen of vitamines be-
vat, moet het deze voor zijn eigen omzetting elders
halen. Ook de stoffen die nodig zijn voor het beheer-
sen van het suikerpeil ontbreken.
Honing is ingedikte en gefermenteerde nectar of ho-
ningdauw. De belangrijkste substantie van honing is
suiker. De suikers, in de bloemen vezameld, wor-
den door de bijen chemisch veranderd in een lichter
verteerbare soort. De dubbele suikers worden ge-
splitst naar druivensuiker en vruchtensuiker. Alleen
vruchtensuiker is links gepolariseerd. Andere suikers
zoals saccharose en glucose zijn rechts gepolari-
seerd. Dit rechtsdraaiend wilzeggen dat een wate-
rige oplossing van druivensuiker het potarisatievlak
van een lichtstraal naar rechts draait. Deze ontdek-
king van de optische activiteit en de verklaring van
de chemische structuur van vele suikers is afkomstig
van Louis Pasteur.
Vruchtensuiker draait sterker naar links dan druiven-
suiker naar rechts. Daardoor krijgen wij een ompo-
ling naar links. We noemen deze suiker, uit gelijke
delen van beide suikers invertsuiker.
Dat het in levende honing zover kan komen is te wij-
ten aan het ferment invertase dat in de bijensappen
zit en waardoor de suikerc worden omgezet tot licht
verteerbare hexosen (glucose-druivensuiker).
ln tegenstelling tot suiker mag de behandeling van
honing slechts minimaalzijn. Men weet dat een rau-
we honing (bv. raathoning) of koud geslingerde en
koud afgevulde honing, beter is dan verhitte. Honing
is een levend product. D.w.z. dat de honing, 66n-
maal afgevuld, nog verder verandert.
"Qnder invloed van de ein aanwezige enzyman ver-
andeft de honing vaofidurend" (T.Jachinowicz).
Natuurlijk kan het niet de bedoeling zijn om honing
klakkeloos aan al onze gerechten toe te voegen-.
Honing is geen zoetmiddel in de echte zin van het
woord. Het is een 'Voedingsmiddel" dat op de juiste
rnanier wordt gebruikt.
ln de voedselcombinaties ontdekken we dat er drie
voedingsmiddelen zijn die we bij voorkeur afzonder-
lijk gebruiken. Dat zijn : meloenen, melk en honing.
De toevoeging van honing aan koekjes en gebak, of
het smeren van honing op brood, is verre van een
gezonde toepassing van de combinaties.
Veel mensen nemen bv.'s morgens een lepel
honing, samen met een groot glas zuiver water, en al
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Men kan zich dat tegenwoordig nauwelijks nog
voorstellen. Het was bijna een schande als een
moeder haar kind niet kon zogen. PALITZSCH
stelde vast'Nog altijd is de voeding aan de moeder-
borst ideaal, nog altijd wordt die door geen andere
voedingsvorm geBvenaard of overtroffen. Als er
gezoogd wordt dan zijn er geen voedingsproblemen.
Maar de artsen die het zogen propageren blijven een
ondergrondse beweging: De industrie beschikt over
een ongelijke, grotere reclamewerving. "Hier beslist
het kapitaal en niet het doktersgeweten over het wel
en wee van de zuigeling.

ls er ondanks alle redelijke moeite uiEonderings-
gewijs toch niet voldoende moedermelk, of ats er
helemaal geen moedermelk is - dit laatste is echter
buitengewoon zetdzaam, ats de wil tot zogen er is en
de zuigeling altijd weer aan de borst gelegd wordt -
dan komt als verdere zuigelingenvoeding alleen
rauwe dierlfike melk in aanmerking, bijons hoofdza-
kelijk de koemelk. Deze melk, dagelijks vers van de
koe wordt zonder enige bewerking of verandering
aan de zuigeling gegeven. De een of andere
toevoeging (afgezien van wat honing ((dit is
eventueel niet geheel geschikt; zie Weston Price
"Babyvoeding")) - de moedermelk smaakt namelijk
iets zoeter dan koemelk - is verboden. De melk
mag ook niet verdund worden. De melk wordt alleen
in een waterbad, niet hoger dan 37 graden - men
moet dus nog met de vinger in het water kunnen
roeren - verwarmd.
Men geeft bij de flesssenbijvoeding bij iedere voe-
ding eerst de moederborst en dan pas de fles.
Daardoor worden de melkklieren van de moeder-
borst altijd weer geprikkeld om melk te produceren.

Belangrijk is de speen. Het gat moet zo klein zijn, dat
per seconde uit de met melk gevulde fles, als men
die loodrecht ondersteboven houdt, 1 druppel er uit
loopt. Daardoor wordt de zuigeling gedwongen te
zuigen zoals aan de moederborst. Door het zuigen
begint het speeksel te vloeien. Het speeksel bevat
ptyaline, welke de melk voorverteert. ledere
zuigeling verdraagt zo, zonder enig bezwaar deze
rnelk.

Een normale zuig'eiing moet alle drie uur gestild wor-
den, respectievelijjk de fles krijgen. Dus om 06.00
uur, 12.00, 15.00 uur, 18.00 uur, 21.00 uur en
s'ndchts om 02.00 uur. De maaltijd tijdens de nacht
kan met rnet 3 maanden langzaam weg laten vallen.
In het begin is het zelfs goed en praktisch de
zuigeling de borst, respectievelijk de fles altijd pas
dan te geven, wanneer hij ernaar verlangt. Alle natu-
urvolkeren stillen de zuigelingen, als ze daarna ver-
langen.

De hoeveelheid melk beslist alleen de zuigeling,
want die weet het beste hoeveel dat hij nodig heeft"
De een heeft meer nodig, de ander minder. Men vult
de fles geheel met melk en ziet daarna al vlug
hoeveel de zuigeling iedere keer drinkt. Een
zuigeling die ll?jaar oud of ouder is, drinkt lot 1 112

liter melk.
Als een zuigeling die rauwe melk drinkt, een-

maal diarree krijgt, dan is dat - geheel in tegen-
stelling tot de zuigeling die kunstmatig gevoed wordt

- niet erg. Bij de voederwisseling van de koeien
vooral in het voorjaar, reageren soms de zuigelingen
met dianee. De hoofdzaak is, dat de zuigeling goed
uitziet en zich goed voelt, dan kan er niets gebeuren.
De zuigeling zou niet pastods mogen worden, maar
zou volgens Bessau "sterk en pittig, rank en slank,
rozig en vol levensvreugde" moeten zijn.

Tot het einde van de 6de levensmaand komt
alleen melk zonder enigerlei bijvoeding in aanmerk-
ing. Het feit dat de zuigeling tot op dit moment geen
enkele tand heeft, is een zeker teken der natuur dat
een andere voeding nog niet voor hem besternd is.
pag43 ln de periode van de voleindigde 6de maand
tot de voleindigde 9de maand gaat men langzaam
er toe over naast de melk vastere voeding te geven.
Er komen in de eerste plaats heel rijpe vruchten in
aanmerking. ln het begin kan men die in de vorm
van uitgeperste sappen geven, dan in geraspte
vorm. Uitpersen en kleinraspen moet met de hand
gedaan worden en mag alleen kort voor de maaltijd
gedaan worden, omdat anders -door het er bij
komen van zuurstof en lucht - de levensmiddelen
minderwaardig worden. Vervolgens geeft men deze
in vaste vorm, of naargelang het kind er de voorkeur
aan geeft. Ook kan men nu havervlokken geven die
in rauwe melk ingeweekt werden en in een waterbad
tot 37 graden venrarmd werden. Deze havervlokken
moeten heel grof zijn, geelachtig uitzien, zich hou-
vastig aanvoelen en goed smaken. AIles anders is
verboden. Na de vervolledigde 9de maand kan men
al proberen volkorenbrood te geven. Als het kind
zich daar in het begin zich tegen verzet, dan zou
men het daarmee niet kwellen, en het gewoon af en
toe nog eens aanbieden. Op de een of andere dag
begint het toch er van te eten. Als bijvoeding kan
men ook honing geven (liever niet, zie Weston Price
"babyroeding'). ln de winter komen natuurlijk ook
gedroogde vruchten in aanmerking. Alles anders
moet weg gelaten worden; vooral de suiker, het zout
en andere kruiden, wittebrood en koekjes, beschuit,
cakes, bonbons, enz. Het is ook verboden om aar-
dappels en groenten te geven.

ledere soort melkconserven die de moeder uit
gemakzucht graag wil nemen, zijn verboden. Men
moet het volgende overdenken: ln 1 kubieke cen-
timeter rauwe melk (z'rj het moedermelk of koemelk)
bevinden zich ongeveer 100.000 levende kiemen

l
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van de zo belangrijke melkzuurbacteriEn. Laat men
de rauwe melk op een warme plaats (20 - 30 graden
Celcius) staan, dan gaat ze tengevolge van de
enorme vermeerdering van de melkzuurbacteriEn
(tot op 100 - 200 miljoen per kubieke centimeter)
sver in zuur{ikke melk. Daardoor worden tegetijker-
tijd de pathogene (ziekmakende) kiemen terugge-
drongen, de melk wordt met stofwisselingsproducten
van de bacteriEn aangerijkt en de vitaminesynthese
in de darm begunstigd. Daarom is deze sinds oertij-
den voorde menselijke voeding gebruikte zuur"dikke
melk zowel voor volwassenen als voor het kleine
kind bijzonder waardevol.
Wat zit er nu in melkconserven? Tengevolge van de
minutenlange sterke verhitting van ver over de 100
graden Ceicius onder hoge druk is er geen leven
meer aanwezig. Alle melkzuurbacteriBn inelusief hun
zo hoog weerstand$vermogen hebbende sporen,
zijn zonder uitzondering gedood= Beze zu/€re
ingrepen m o e t e n gebeuren omdat de metkcon-
seryen anders niet houdbaar ziJn. Het is dan geheel
vanzelfsprekend dat hierdoor vele gevoelige sub-
stanties zoals hormonen, enzymen, vitaminen, enz.
totaal vernietigd worden. Welliswaar komen de
zuigelingen ook bij deze voeding in gewicht aan, en
ook hun uitzicht is voor de onkundige leek niet
slecht. Een ervaren kinderarts, hoofdarts van een
grote kliniek zei me het volgende:, Het grootste
gevaar van de conservenmelk bestaat daar in, dat
ze ons een gezonde goede ontwikkeling van het kind
voorspiegelt". Maar nooit kunnen deze metkconser-
ven de zuigeling het wezenlijke ervan doorgeven,
namelijk de gezondheid, de vitaliteit, de weerstrands-
kracht tegen infectieziekten, verkoudheid, buikloop
enz. Leven kan alleen door het leven verwekt wor-
den (zie ook PASTEUR). Het leven kan alleen door
levenden doorgegeven worden. De kinderarts pro-
fessor MAI schrijft daartoe zijn maar al te ware woor-
den: " Het slechtste wat de moederborst te bieden
fueeft, r's a//es nog nuftiger voor de zuigeting dan het
besfe wat de hersens van de intettigentste man hier-
voor zou kunnen bedenken !" lk zou de moeders
willen aanraden de opgroeiende kinderen liefst lang
de melk in de fles te geven; en niet in een kopje. Ook
hier is het zuigen nog belangrijk. De kinderen
drinken de melk liever uit de fles dan uit een kopje.
Als men de kinderen de melk in een kopje geeft, dan
duurt het niet lang voor er in het kopje koffie zit in
plaats van melk.
Veel van m'tjn 10 kinderen en 24 kteinkinderen
dronken tot ze 10 jaar oud waren melk uit de fles. Als
de opgroeiende kinderen zich schamen om de melk
uit de fles te drinken, dan zouden ze die tenminste
dooreen rietje of zoiets moeten drinken. Dan smaakt
ze zelfs nog beter, en bekomt ook beter.
Men hoort vaak dat men geen rauwe melk zou
rnoeten drfnken vanwege het infectiegevaar.

Daartoe kan men het volgende zeggen: de ]Ser ln
aanmerking komende ziektes zijn tuberculose,
typhus, en de mond- en klauwzeer. Door de tuber-
culosebestrijdingscampagnes is nu volgens het
Bundesvoedingsministerie de tuberculose bij de
koeien in ons land vrijwel geheel uitgeroeid. Een
verzieking, door infectie tengevolge van rauwe melk,
werd niet in 66n enkel geval bewezen. Een verzie-
king aan mond- en klauwzeer door het drinken van
rauwe melk bestaat bij de mens niet. ln 1965 waren
er bij zuigelingen en kleine kinderen 2 sterfgevallen
tengevolge van typhus, geen enkel geval van
melkbesmetting.
Als men dit afueegt, ziet men de zinloosheid in van
de waarschuwingen tegen het infectiegevaar door
het drinken van rauwe melk. Daartegenover sterven
er per jaar ca. 475.000 mensen in ons land
tengevolge van de denaturatie van onze levensmid-
delen, en de fouten die in dit soort voeding zitten
kunnen door geen enkol ander middel weer beter
goed te maken worden dan door rauwe melk.
Bovendien zelfs zo weinig aan elkaar verwante dier-
soorten zoals katten en konijnen (dus roofdier en
prooidier, zuivere vleeseters en zuivere herbivoren)
kunnen zich onder elkaar zogen, alhoewel hun melk
geheel verschillend is (zie het Evers-boek:
"Gestaltwandel des Krankheitsgeschehens,). En
dan zou men een zuigeling niet met koemetk kunnen
grootbrengen? Dat zou een duizenden jaren lange
ervaring tegenspreken.

Men struikelt over kleine verschillen in de verschil-
lende melksoorten. Men geneert zich echter niet de
zuraarste ingrepen in dit hoogst gevoelige voe-
dingsmiddel te ondernemen en melk tot een levens-
loze conserve te degraderen.

Van grote betekenis voor de opgroei van de
zuigeling en het kleine kind is de moederliefde;die is
onvervangbaar. De bekende kinderarts professor
BENNOII-THOMSEN schrijft met recht: ,,Het 7de
kind van een wasvrouq wat aan een vuile punt van
een schort hangt, is beter verzorgd en geborgen dan
een kind wat zonder moederlijke vezorging en steun
in het rijkste huis of in het mooiste kindertehuis
opgroeit." "Moeders, houd uw kinderen vaak in de
arm, slaap met hun tesamen, en stil ze aan uw borst.
Het kind heeft de moederlijke warmte, het gevoel
van geborgenheid in de moederlijke armen zo drin-
gend nodig. Laten moderne industrievolkeren niet
geloven dat we in de kinderopvoeding op de juiste
weg zijn! De moeders van de primitieve natuurvolk-
eren scheiden in de eerste jaren helemaal niet van
hun kleine kinderen. Zelfs tijdens de arbeid dragen
ze die in een doek rnet zich mee. Het kteine kind
voelt zich geborgen. Als het kind stoelgang heeft
gehad, dan wast men het best met een dikke na-
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Leven en energie

tuurspons onder de kraan koud af. Als men de
kinderen in de woning vaker ongekleed laat kruipen
en bij ieder weer (ook bij regen en koude) buiten laat
spelen, dan kan er niets gebeuren. De kleding zou
liefst luchtig moeten zijn. lk zelf heb 10 kinderen op
deze simpele natuurlijke manier grootgebracht.
Bovendien hebben we 24 kleinkinderen en alle zijn
kemgezond. lk hoefde in 40 jaar tijd maar 66n
enkele maal als arts bij hun in te grijpen.

Uit "Het Eversdieet"pag 4446

Even duiken in de betekenls van enzymen
uit "12 steps to Raw Foods" - Victoria Boutenko

Laat ons het volgende verhaal voorstelten om beter
te begrijpen hoe enzymen werken. Op een mooie
dag in juni ben je in een appelboomgaard aan het
wandelen. Je zoekt naar appels, maar ze zijn nog
groen en verstopt achter de bladeren. Je kan ze niet
gemakkelijk zien, en ze ruiken ook niet echt. Je gaat
in juli terug naar de boomgaard. De appels zijn groot
en rood en ze ruiken venukkelijk. De appels lijken.!e
toe te roepen, 2ie me, ruik me, eet me.'Je realiseert
je, dat voor een appel, gegeten worden door een dier
of een mens, een voortzetting van het leven
betekent. Je rekt je omhoog en kiest een grote rode
appel. Je neemt er een hap van. De appel is gevuld
met levende enzymen. Tenuijl je geniet van de
smaak en de textuur van de appel, werken de enzy-
men (kleine handige mannetjes met valiesjes vol
met magisch genezend gereedschap) aan je
lichaam. Terwijlje verder wandelt, werken de enzy-
!'ngn, als een genezingsteam, aan je lichaam, en
heistellen ze waar nodig. Je voelt ie goed en vol
energie, omdat de appelde enzymen in zich draagt,
om zichzelf te verteren. Je lichaam moet geen extra
inspanning doen om de appel te verteren. Later ver-
laat de appelje lichaam in de vorm van meststof en
leeft verder. Je hebt deelgenomen aan de cirkel van
het leven. Alles is in beweging. Het is een universe-
le wet.
Het volgende weekend ga je terug naar de boom-
gaard en plukt een mand vol met appets. Je neemt
de appels mee naar huis om ze te bakken met
caramel en kaneel, net zoals je grootmoeder dat
deed. Je maakt je schotel klaar en plaatst ze in de
oven om te bakken. De gebakken appels zien er
lekker uit en ruiken heerlijk. Het ziet er even lekker
uit als de appel die je vorig weekend rauw gegeten
hebt. Maar dat is het niet. Deze appel is gekookt en

Volgens Dr. Evers wordt MS veroorzaakt doordat onze
voeding steeds verder is gaan aflrvijken van de oervoed-
ing, zoals mensen in het vene verleden aten. Zijn dieet
bestaat bijna uitsluitend uit rauwe, verse, onbewerkte
natuurlijke vegetarische voeding, rauwe eieren, rauwe
melk en karnemelk. Boeren roomboter die gekarnd is uit
onverhitte melk mag ook. Granen en bonen zijn pro-
ducten die een mens moeilijk rauw kan verteren. Om
toch te voorkomen dat ze verhit moeten worden, liet hij
ze eerst kiemen. Dit dieet vereist een goed gebit. Bij zijn
leefregels horen meer zaken dan alleen voeding, het
omvat een compleet natuurlijke leefirijze en o.a. ook
koud baden of douchen.

de enzymen zijn vernietigd.
Je bijt in de zoete gebakken appel. Caramel en
kaneel stimuleren je smaakpapillen en creEren een
aangename sensatie. Je eet je portie op en gaat in
de zetel liggen. Je voelt je een beetje Ioom en moe.
Binnenin je lichaam moeten jouw enzymen hun werk
laten staan. Misschien waren zede leverwelaan het
reinigen, of waren ze je aan het beschermen tegen
tumoren en waren ze hier en daar vergiffen aan het
venrijderen. Nu moeten ze je helpen om de appel te
verteren die zelf geen enzymen meer had. Wanneer
deze appel uiteindelijk je lichaam verlaat, in het toi-
let, dan is hij met je eigen enrymen gevuld. Deze
enzymen zijn voor altijd weg. Gekookt voedsel bevat
geen levende enzymen en neemt dus enzymen uit
jouw lichaam weg om het voedsel te kunnen verte-
ren. De enzymen verlaten je lichaam, en laten je
achter met minder enzymen dan waarmee je startte.
Dr. Edward Howell, een vooraanstaand voedingson-
derzoeker, stelde dat de gemiddelde westerling rond
de leeftijd van 40 jaar, nog slechts 30% van zijn
enzymen meer over heeft. We kunnen nog steeds
lopen, praten en denken op dit punt, maar wanneer
we nog maar 30% van onze enzymen over hebben,
plus het feit dat ze 75o/o van hun energie moeten
gebruiken om het lichaam te ontgiften, worden we
minder gevoelig voor andere mensen, en voor
onszelf. We kunnen misschien fysiek maar niet spiri-
tueel overleven.
Het goede nieuws is dat zelfs, als we maar 307o
overhouden van onze enzymen, we ons leven nog
op een goede manier kunnen bijsturen, wanneer we
een rauw dieet gaan volgen en het lichaarn zichzelf
laten zuiveren.
Er zijn veel misverstanden en verwarring in het
veld van enzymen. ln felte verstaan veel
gediplomeerde voedingsdeskundigen het belang
van enzymen in de voeding niet. Als je een
geschikt voedingspatroon wil, dan is het belangrijk
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dat de duidelijkheid van enzymen cruciaal is.
Bijvoorbeeld, laat ons kijken naar het verschil
tussen rauw vet en gekookt vet.
Waarom bestaat vet? We hebben allemaalvet nodig
om onze ogen te smeren, zodat we kunnen zien, om
onze huid te kunnen smeren zodalze zacht is en om
ons haar te smeren. We hebben vet nodig om onze
gewrichten te smeren, zodat, telkens we onze
gewrichten bewegen ze niet gaan piepen als een
oude garagedeur.
We kunnen geen levend vet krijgen door gepas-
teuriseerde melk, boter, zure room, margarine of
geroosterde noten omdat dit allemaal verhit is!l
We kunnen echt veel te zwaarlijvig ziJn, maar gebrek
hebben aan gezond vet. Ons lichaam zoekt wan-
hopig naar rauw vet, met zijn natuurtijke, ongeschon-
den kwaliteiten. De beste bronnen van rauw vet
zijn avocado's, jonge cocosnoot, durian, olijven,
noten, zaden, en koudgeperste extra maagdelijke
olijfolie.
lk herinner mij dat ik zeer dik was. lk woog 60 kilo-
gram meer dan nu. ln die tijd begon ik avocado,s te
verslinden. lk kon per dag acht avocado,s eten.
Daarvoor, smaakten ze voor mij als zeep. Wanneer
ik avocado's at, vermagerde ik snel. Dit is omdat het
enzym dat in de avocado's zit, lipase, kon binnen-
dringen in mijn vezadigde vetafzettingen, ze in
kleinere stukken kon breken, en zo uit mijn lichaam
kon verwijderen. ls dat niet wonderbaarlij*?
lk weet dat veel mensen met overgewicht bang zijn
voor vetten - aok natuurlijke veften. Ze gaan eruan
uit dat vetrijke producten als avocado's veel calo-
riedn hebben en precr'es daardoor zo erg moeten
vermeden worden als men gewicht wil verliezen. De
onttgoocheling is, dat hoe weinig vet zij ook
gebruiken, en hoe meer zij hun caloiehn ook terug-
dringen, zij hun gewicht niet naar beneden krijgen.

Een ander voorbeeld is calcium. Wanneer we een
gebrek aan calcium hebben, wordt ons aangeraden
om meer - gepasteuriseerde - melk te drinken. Je
heb de advertenties wel gezien die vragen 'En heb
jij melk gekregen?' lk zou zeggen, dat wanneer we
calcium nodig hebben, de vraag eerder zou moeten
zi.in, "En heb je tanregras gekregen?" of 'En heb je
sdsammelk gekregen?" De melk van koeien is niet
bedoeld voor menselijke consumptie; ze bezit geen
calcium, maar ze bevit geconcenireerde eiwitten en
produceert enorm veel slijm. Ten tweede wordt
gepasteuriseerde melk verhit tot de activiteit van de
enzymen gestopt is. De enzymen worden vernietigd;
er is geen leven meer. Het lichaam absorbeert alleen
de levensloze omhulsels van de calciummoleculen.
Uit tarwegras haalt de koe haar calcium, en dat
wordt gemakkelijk verteerd door het menselijk
lichaam omdat de molecule van chlorofol en de mo-
lecule van het menselijke bloed bijna identiek zijn.

Sesamzaad is het rijkst aan calcium onder
zaden en noten. Sesammelk is heerlijk en
gemakkelijk koemelk vervangen.
Denk maar even aan al die mensen met hun osfeo-
porose. Niemand verteft hun iets over de indus-
trieproducten die hun calcium roven. De regel m66r-
is-beter is al lang achterhaald srnds Prof. Cofiin
Campbell door zijn vergelijkend ondenoek fussen
Chinese vouwen en Ameikaanse vrouwen heeft
aangetoond dat de Chinese vrauwen mef s/echfs
66n derde van de calcium van de Amerikaanse
vrouwen, dat de baften van de Chinese vrouwen
gezond bleven. Mef slechfs 66n derde van het calci:
umverbruik toch een betere calciumspieget
behouden ? Dat kan alleen omdat de keuze van het
voedsel zo belangrijk rs. De Chinese vrouwen eten
veelgroenten en plantaardige voeding, waaruan een
groat gedeelte rauw. De A,merikaanse vrouwen eten
gepasteuriseerde zuivel, en deze heeft zo weinig in
te brengen in het levende mechanisme van het
lichaam.
Zoals ik al eerder zei, enzymen zijn levende energie.
We zijn menselijke en spirituele wezens. We hebben
energie nodig zodat we aan het werk kunnen gaan
en mekaar kunnen lieffrebben, met elkaar kunnen
delen, communiceren an voor elkaar gevoelig kun-
nen zijn. Telkens we gekookt voedseleten, verliezen
we enzymen. ln onze rnet gekookt voedsel gevulde
lichamen, zijn onze enzymen hard aan het werk,
Omdat gekookt voedsel geen enzymen bevat, kan
ons lichaam het niet gebruiken. Daarorn behandelt
ons lichaam gekookt voedsel als vergif en is het
alleen maar bezig om er zo snel mogelijk van af te
raken.
Dat kan ook verduidelijkt worden met onderzoe?en
van Pavlov en Virchow die de veranderingen in de
sfofivisse/rng, in de aanwezigheid van witte bloed-
cellen, de verhoging van adrenaline en de behoefte
aan stimuli ondezochten..

Kunnen we onze verloren enzymen opnieuw terug-
winnen? Daar bestaan verschillende nneningen over.
Dr. Howell zegt dat alle levende wezens een vast
enzymenpotentieel hebben, en dat ze niet kunnen
vervangen worden door nieuwe. Dikwijls vragen
mensen of ze hun enzymenpotentieel niet weer de
hoogte in kunnen krijgen met voedingssupple-
rnenten. lk geloof dat dat niet kan. De enzymsupple-
menten die men in winkels verkoopt zijn niets anders
dan gedehydrateerd rauw voedsel. Bijvoorbeeld, de
supplementen die men verkoopt om gebakken bief-
stuk te helpen verteren worden gemaakt van rauwe
gedehydrateerde rundlever. lk begrijp dat gekookte
biefstuk een andere voedingsinhoud heeft dan de
rauwe gedehydrateerde rundlever.
Kunnen we veelappelen eten en zo enzymen verza-
melen? lk geloof dat we die niet uit een appel kun-

alle
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nen halen en ze in ons lichaam houden. Ze komen
binnen in ons lichaam en doen werk terwijl ze er ziin,
rnaar ze blijven er niet. Dit is mijn mening gebaseerd
op wat ik lees en wat ik ervaar, maar niemand kent
de juiste waarheid over het vemieuwen van enzy-
men. lk kan je zeggen dat ik mijn eigen gezondheid
opnieuw opbouwde maar niet omdat ik enzymen van
buitenaf kreeg, maar omdat ik mijn eigen enzymen
bewaar door niets te eten wat gekookt is. Mijn enzy-
men zijn niet langer ovcrladen met het werk van het
verteren van gekookt voedsel en ik ervaar een
enorme gezondheid en een overvloed aan energie.
,lk geloof ook, dat wanneer we ons hart volgen en
doen wat we moeten doen met dit leven, we
toegewijde spirituele wezens worden, en dat we
gezegend zullen zijn met een extra portie energie
van het universum." - Mctoria.

Rauwkost niet altiid gezond

Rauwkost r's nief automatisch beter dan bereido voe-

dingsmiddeten. Dat zegt de nieuwe Wageningse hoogler-
aar Tiny van Boekel. H'ti (geen tikfout) zet vraagtekens bij
de heersende opvatting dat vers en onbewerW eten altiid
de voorkeur verdient.

'Er zijn niet zo heel veet producten die we zo van het tand
kunnen of witlen eten. De meesfe voedingsmlddelen ziin
aB de een of andere manier bewerkt", aldus Van Boekel.
"ln het algemeen durt ik te sfetlen dat het voedsel daar-
door beter wordt. Beter in de zin van veiligheid en voed-

ingswaarde."

Dd sehijnbarc tegenstelling fussen natuurliik troedsel en

bewerkt rzoedsetls oakvan belang in de huidige discussie
rsnd de biotogische landbouw. Van Boekel: "Sommige
consumenten lijken te denken dat bialogische predueten

zoveel mogeltjk onbewefl<t zouden moeten zlin, maar als
het gaat om gezonde en veilige biologische voedselpro-
ducten, lijken mii bewerkingen essenfr'eel'

Bron: Algemeen Dagblad
21 september 2401

Het lichaam maakt nooit fouten

Zoals je ziet, zijn we niet de enigen die een mening "De dwaling wordt niet de waarheid omdat zii wordt

hebben over het eten van rauwiost. De hele indus- nagevolgd door de massa... de waarheid wordt ook

trie meent dat zij met haar jacht op bacteriEn de vei- niet een dwaling omdat z'ri slechts de enkeling kan

ligheid van het voedsel verhoogt. aanspreken." Mahathma Gandhi

E6n van de argumenten voor gekookte voeding is
ook, dat wij nietALLES wat de natuur ons geeft rauw
krnnen eten. En dat is het precies. De natuur geeft
zelt aan wat goed is voor ons en wat slecht. Als je
iets rauw kunt eten, dan heefr de natuur het voor de
mens voorzien. Door de landbouw en de bereiding-
stechnieken en later, door toedoen van de industrie'
zijn oneindig veel andere producten voor menselijke
voeding toegankelijk geworden... maar geheel
buiten de wilvan de natuur om. Nochtans, de natuur
vergist zich nooit. De leerling-tovenaar zetziin eigen
wijsheid tegenover die van de Schepper, die in de
natuur zijn bescherming heeft gelegd.

'Dtsctplhp bebbm' hetoh,ettt dat alle rclrcAmttante wezen

gebaorzamen aan ie wtl le leaen wordt dan een ee.bte

opmbarlng, Dlsctplfure bebben Jn te gewoofien, gedadtten

en daden h essentleel. Wamuet Je geest gedlsctpltneerd ts,

hont alles ooor mehaar,' @onald Curtiq Forty Steps to

Mastery).

Waarschuwing:
KOKEN KAN UW
GEZONDHEID SCHADEN !

Binnenkort verplicht op alle verpakkingen met berei-
de voedingsproducten ! Kunt u het zich voorstellen ?
Nochtans is het zo dat koken, bakken en bereiden,
en de vele ingrijpender bewerkingstechnieken de
oorspronkelijke voeding wijzigen en de mens bloot-
stellen aan een ongekend experiment.
Ook vandaag nog blijft de betekenis van rauwkost
een omstreden materie die voorstanders en tegen-
standers kent. Blijkbaar moeten sommige onderzoe-
ken steeds opnieuw worden overgedaan... Beide
strandpunten zijn begrijpelUk en er valt een verklaring
te geven waarom een natuurgerichte voedings - en
gezondheidsvernieuwende tendens niet zonder
rauwkost kan. Verder valt het ook te verklaren waar-
om de schoolvoedingsleer het niet begrepen heeft
voor rauwe voeding.
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hun leerkrachten en nemen gemakkelijker iets aan
van een leerkracht of opvoeder, dan van de eigen
ouders. De basis \roor gezondheidsopvoeding wordt
wellicht thuis gelegd, maar kinderen ondergaan
invloeden van leerkmchten en medestudenten.
Rauwkostkunde zou daarom een verplicht vak
moeten zijn op school, zelfs af houden we niet van
'verplicht'. ln ieder geval omhelst het de basis van
een goede gezondheid en dat is dan toch meteen
het belangrijkste onderdeelvan een menselijk leven.

- studenten volgen vaak de gewoonten van hun
medestudenten. Ze worden erop getraind om
nauwkeurig op te volgen wat de trendmakers
hebben uitgestippeld. Natuurlijk zou ik niets liever
willen dan dat ook zij benaderd kunnen worden en
doozien hoe zij in het commercieel systeem worden
meegesleurd, hoe hun smaak wordt gedefinieerd
door de industrie - en dat van de wieg af. Als stu-
denten vrijheid willen veroveren, dan hier. Laat ze de
keuze tussen verslaving en vrijheid. Creatief en ide-
alistisch als studenten kunnen zijn, kunnen ze van
rauwkost en gezonde voeding iets maken dat
veroverd moet worden. Het kan hun studentenleven
een extra dimensie geven. Gezonde voeding is voor
studenten net zoveel waard om voor te vechten als
eender welk misbruik, eender wetk gewetd of ver-
valsing.

- bablee en kinderen hebben natuurlijk recht op
gezonde voeding, maar hoe kunnen ze weten wat
goed voor hen is ? Bables en kindcren ontdekken de
wereld, een wereld die hen door volwassenen wordt
aangeboden. AIs hun ouders onwetend of ongeih-
teresserd bliJven, is dat een gemiste kans. of mis-
schien hebben ze niet de durf om zlch los te maken
uit de vastgeroeste voedingsgeuroonten... Dan is
deze brochure voor hen. Babies en kinderen hebben
recht op een nafuurlijke jeugd, op zuivere lucht,
zuiver water en voedsel vol levenskracht.
Jonge ouders ondergaan de leerschool van het
grootbrengen van babies... en soms is precies deze
leerschool de aanzet tot voedingsvragen.
En kunnen babies wel rauwkost eten ?
Het hangt ervan af wat Je verstaat onder 'rauwkost'.
Moedermelk is babies'eerste natuudijke voeding, en
is rauwkost. Hoe kwaliteitsvol deze rauwkost is,
hangt af van de gezondheid en de voeding van de
moeder. Later eten babies hun eerste versgeperste
vruchtensapjes, groentensappen, gepureerde fruit-
soorten en gepureerde groenten... en het kan alle-
maal rauw. En krijgen ze dan zin om te sabbelen en
te knabbelen, dan kunnen ze hun tanden oefenen op
een wortel, een appel, een selderstengel of andere
groenten of fruit. Naarmate ze goeie bijters worden,
kunnen ze leren een deel van hun voedsel te
kauwen. Zo bereiden ze zich voor op voeding voor

volwassenen. Babies en kinderen hebben gean
nood aan koekjes en bonbons. Gezonde en vitab
babies groeien heel ontspannen op, met sbcfits
weinig echte problemen, of uiterst zeldzame huil-
buien. De jongste kindertijd hoeft geen nactrtrnenie
te zijn !

- gezondheldswerkers en consultants ziJn natuur-
lijk uitermate gunstig geplaatst om het publiek aan te
spreken. Ze worden geraadpleegd; men vraagt hen
om advies en begeleiding... maar welk advies zullen
ze geven ? Het advies van de babyvoedingsfa-
brikant die waarschijnlijk overtuigd is dat hij een
maatschappelijk waardevolle opdracht heeft, maar
op het vlak van voeding het verschil niet kent tussen
levend of dood ? Of het advies van de graan-
vlokkenfabrikant, die volledig te goedertrouw zijn
producten bereidt ? Of het advies van de weten-
schapper, die de oozaak van ziekte zoekt in het
spook van de bacteriEn en virussen ? Een heel leven
lang op zoek... en niets gevonden... het kan je alleen
maar frustreren. Dan maar de oude schoolboeken
uit de kast halen, en de vergissingen van het
verleden herkauwen ? Zo gaat het gewoonlijk en je
zou er haast hopeloos van worden. Toch durf ik
stiekem hopen dat enkele gezondheidswerkers toch
een paar groene kronkels in hun hersenen zouden
hebben, die hen leiden op de weg naar de natuur.
Kunnen zij de commercie vaarwel zeggen en een
dienstvcrlening aanbieden aan het publiek die puur
educatief ls ? Laten ze dan beginnen de natuur aan
eigen lichaam te voelen. Wees er zeker van, het is
soms een harde les, maar als gezondheidswerker
kan je moeiliJk vefteren dat leken op den duur meer
ervaring en inzicht hebben dan jijzelf...
De rauwkost-school is een uitermate leezaam pro-
ject. Het zalJe leren dat je de meeste dingen dle Je
op school hebt geleerd mag vergeten. Het leert dat
wij moeten ophouden te rekenen en te goochelen
met getallen en gewichten. Gezondheid laat zich
nooit als zodanig kennen. ln plaats daarvan leer je
denken in dood of levend; in voedsel met een mag-
netische kracht - of zonder.
Als jij een gezondheidswerker bent, een doktet een
voedingsdeskundige, of gezondheidsconsulent, en
je vindt dit de ervaring waard... laat het me weten !

Misschien moeten we onze ervaringen aan elkaar
toetsen...
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aan komen, de kans op herstelzo snel en zo perfect
mogelijk te realiseren. Met de juiste invoering van
rauwkost zullen de reacties zeer positief ziJn, en een
lichter, frisser en levendiger gevoel geven. De perio-
de van ongomak kan alleen maar eindeloos uitge-
spreid worden, door slechts halve maatregelen te
nemen, tenrijl u steeds duidelijker zult aanvoelen,
dat de compromissen die u wenst te maken, toch in
essentie onnatuurlijk zijn.
Het sap van wortels, knolselder, selder, salade, spi-
nazie, komkommer, pompoen enz. kan uw eerste
stap'zijn naar gezonde voeding.

Behalve sappen, kan heelwat venracht trorden van
rauwe soepen. Rauwe soepen hoeven zetfu niet
eens koud gegeten te worden. Bovendien vraagt
hun bereidingstijd slechts een paar minuten met de

, aangepaste apparatuur.
\ ls soep gezond ? Zo gezond als je ze zelf maakt. ln
{ elke soep kunt u een minimum aan rauwe ingrediEn-

) ten venverken, en liefst 100 o/o r"uw I

Enkele voorbeelden :

Romige Rauwe Wortelsoep
- 3 kappen versgeperst woftelsap
- 1 kop water
- i.avocado
- kruidan : hv. keruel, jonge brandneteltopies, das-
loak, een stukje rauwe prei, een weinig lavas...
- groentebouillon of kruidenzaut
Boen de wortels schoon met behulp van een groen-
teytborsteltje en pers za tot sap. Verdun het sap
met een weinig water. Mix de avocado en de
brandneteltopjes onder het wortelsap en voeg naar
smaak ngg kruiden, Tomaatjetoe of groentenbouil-
lon toe. Warm de soep op tot ongeveer 50'C. (Niet
Roken!!!) en dien op met een weinig fijngesnipperde
prei, of wat in blokjes gesneden avocado, of slier-
tjes fij nge raspte wortel of cocoscreme-sch raa psel.

Brandnetelsoep met Avocado
Benodigdheden:
- 1 liter zuiver water (70"C)
- 5 wlte selderslelen
- 1 woftel
-l e2avocado's
- 1 betlepel groentenbouillon
- 100 e 200 gr. fisgrcene bnndneteltopjes of een-
der welke anderc (wilde) bladgroente naar keuze
Was de brandneteltopjes en de seldersfe/en. Sniid
se/dersfe/en in stukjes en doe samen met de ande-
re ingrediilnten in de VitaMixer Laat alles op de
hoogste snelheid 1 1/2 minuut draaien.

Vartant : keruel i.p.v. brandnatels.

B ra n d n etel -Ve n kelsoep
Benodigdheden:
- 1 litar zuiver water (warm)
- 1 eetlepel groentenbouillon
- 1 dikke venkelknol
- 1 stukje preiwit (1 d 2 cm)
- 1 dih*e gestoomde aardappel of stuk pompoen
- 1A0 e 200 gr. brandneteltopjes
Weil<wijze : zie brandnetebavocadosoep.

Er zijn hoffierden mogelijhtheden met rauwe groen-'.
ten. U zuft geen dag meer willen zander rauwe soe-
pen. Ook als kindercn niet zo gek zijn van rauw-
kosf... is er danfuij mixbereidingen veel kans om
een grcot gedeefte rcuw te verwerken zonder dat
ze daar aansfoof aan nemen. Op deze manier
geefr u hen veel vitamines en biologisch actieve
minenlen ! Bij gebrek aan bnndnetels kunnen alle
rccepten uitgewerd wotden met anderc gt@ne
bladgrcenten (spinazie) en/of keruel.

Rauwe groentesoep
voor 4 personen : 1 liter warm water
- 1 afgestreken eetlepel grcentenbouillon
- een stukje prei , ,l

- 1 d 2 stelen witte selder
-l e2tomaten
- stukje komkommer (1/4) - sfuk rode paprika (1/4)
Alles wordt samen gemixt met de VitaMix tot.een"
mooie egale saep wordt bekomen.

Rauwe Groentensoep
$artant)
- 1 kleine rode paprika
- stukje preiwit (*,3 cm.)
- 1 kleine venkelknol
- 4 stelen witte selder
- 1 eetlepel groentenbouillon
- 1 liter warm water 

l

- gestoomde pompoen (1/4 stuk)
Alle groenten in stukken snijden, in de bekermixer
doen, samen met het warme water en de groenten-
bouilton. Hetgeheet gedurende 2 d 3 minuten mixen
op de hoogsfe snelheid. Onmiddellijk opdienen.
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Een vraag die op het Raw Food-congres werd
gesteld : Kan men alle degeneratleve vercchltn-
setren dle snen met het ertgoed rneegekregen
heeft door rauwkosf oplossen?

"Wat men altijd hoort, maar wat ik helemaal niet
geloof. Daartoe het volgende voorbeeld: Men liidt
aan kanker, de ogen zijn min of meer vergifiigd, men
verandert volledig de voeding, de kanker gaat weg.
Men heeft rauwkost genomen. lk neem het voor-
beeld van de rauwkost, omdat we daarmee bezig
zijn. Na twee jaar zegt men, ik heb genoeg van deze
"voeding voor uitgerangeerden', ik wil weer eten
zoals alle anderen. Wat gebeurt er dan? Men heeft
kanker, men eet een paar jaar rauwkost, de kanker
is weggegaan, en na een paar jaar zegt men, ik wil
weer klassiek eten, conventioneel eten, niet normaal

- rauwkost is normaal, de anderen eten conventio-
neel, maar niet hormaal. Dus zegt men dat men
weer met de familie wil leven, ik wilweer in het gasf-
huis gaan en daarmee uit. De kanker komt in drie
maanden weer terug (opmerking van de redactie:
Een mens die met een zeer gaed erfgoed op de
wereld komt, biiv. met degeneratieklasse nummer 7,

kan zich nW zo ongezond voeden, die zal nooit kan-
ker krtjgen, als ziin cellen nog voldoende goede
opgeslagen stoffen hezitten om te bufferen) dal
betekent, met rauwkost, met alle verandering die
men in het leven kan doen, kan men een lichaam
niet geheel zuiver krijgen. Er moeten weer 5 - 10
generaties op de wereld komen en alle moeten van
kinds af aan rauwkost eten, daarmee kan de mens-
heid weer gezond worden. ln het oog ziet men het-
zelfde. lk heb veel mensen hun ogen ondezocht. lk
doe dat al 30 jaar lang. Mijn ogen, die zijn niet meer
vuil. lk vind dat geweldig, rnaar ze ziin ook niet hele-
maal schoon. Men kan er een beetje op vooruit
gaan. Men onderscheidt de ogen van klasse 1 tot 5.
Wordt u met klasse 2 geboren, zo kunt u zich tot aan
het begin van de klasse 2 verbeteren. Men kan het

Brofiel van het oog verbeteren, maar men kan niet
alles weg krijgen, dat is in het leven onmogelijk, dat
is mijn mening.'
Jean Huntzinger:

Welk water ls goed om te gebrulken ?
Fds ik even hoor in de groep van de rauwkost- en
gezondheidsadviseurs met naam in de wereld, ont-
dek ik dat de meesten gedistilleerd water adviseren,
omdat water zoveel mogel'{k water moet zijn, een
hoge zuiverheidsgraad moet hebben en alles wat in
het water voorkomt in anorganische vorm een vorm
van verontreiniging is. Het is natuurlijk waar dat het
absolute zuivere water zoals gedistilleerd water is,

eigenlijk in de natuur niet bestaat. De risico's die
gechemicaliseerd water heeft, inclusief het chlore-
ren, dwingt ons om minstens een volTn van water-

zuivering toe te passen die de niet in water oplosba-
re deeltjes weerhoudt en chloor- en andere chemi-
caliEn weerhoudt.

Met de natuur leven en rauw eten

Onder deze titel kwam Balta (Spanje) op het Raw

Food Congres in Niirnberg zijn verhaal doen over
hoe belangr'rjk het is om allemaal de natuur in te dui-
ken, en aan den lijve te ondervinden wat de natuur
kan doen. Veel mensen zijn vervreemd van de
natuur, en het gebeurt zelfs dat ze natuurlijke voe-
ding niet "lusten". Hij gaf het voorbeeld van de papa-
ja. Sommige mensen zeggen dat een papaja slecht
smaakt, of geen smaak heeft. Dat kan best zijn, als
men papaja onrijp van de bomen plukt en ze maar
gebrekkig bijrijpen, of al rottingsplekken kijgen voor
ze ook maar beginnen te rijpen. "Pluk dan maar eens

een rijpe papaja, en laten we dan spreken.'."
HeEelfde geldt voor al onze vruchten, zelfs bij toma-
ten. Een rijp geplukte tomaat is een tractatie, tenrvijl

een groen geplukte tomaat dikwiJls zuur bliift en

tegen gaat.
Een bedenking die bij met opkwam toen h'tj zo sap-
pig sprak over zijn tropische vruchten... dat het toch
moeilijk zou ziJn om alle mensen die op zoek zijn
naar het verloren paradijs, richting een zuiders plek-
je te bewegen, want dat zou al snel geen paradijs

meer zijn. Natuurlijk blijft de boodschap dat wii te ver
van de natuur ziin afgedwaald en dat herbronning
noodzakelijk is. Verder moeten wii in de voeding -

ook in het geval van fruit en groenten - meer aan'
dacht schenken aan'kwaliteit'.
Een vraag uit het publiek was of de papajapitten ook
mogen gegeten worden, een vraag waarop Balta
niet direct een antwoord gaf... 'een weinig'. Dezelfde
vraag werd dan later ook aan m'lj gesteld, met de
toevoeging of de pitten niet interessant zouden ziin
in de bestrijding van kanker. Mijn antwoord hierop is
heel eenvoudig: de pitten van papaia bevatten
scherpe stoffen die toxisch zijn. Dergelijke toxiciteit
is niet te vezoenen met het feit dat de kankerpatiEnt
dringend werk moet maken van desintoxicatie -
begeleid en gecontoleerd - en dat de toevoeging
van biikomende toxines niet de natuurlijke weg naar
genezing is. Ten andere, de genezing van kanker
kan niet aftrankeliik gesteld worden van een product

of voedingsmiddel, of een fractie ervan.
Er zal altijd een globale kijk op de totaliteit van alle
beihvloedende factoren moeten zijn. Het is totaal
ongevaarlijk om enkele papajapitten door te slikke-n,

of zelfs op enkele te knabbelen, maar dat is niet de
eigenlijke waarde van de papaja.
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of niet gemengd met stuifmeelpollen. Voor sommi-
gen is dit het ideale begin van de dag, waarop zijhun
hele voormiddag verder kunnen. Anderen combine'
ren het met een koffielepel chlorellapoeder, of kau-
wen nadien tien of twintig chlorellatabletten, wat het
een krachtig gevoel geeft, omdat hun lichaam goed

gevoed is, terwijl de verteringsorganen niet overbe-
last worden.

Slropen: appelstroop, dadelstroop, geperst dadel-
vruchtvlees enz. kunnen in vruchtenbereidingen,
vruchtensausen en dergelijke worden verwerkt. Op

uitzondering van geperst dadelvruchtvlees gaat het
wel niet om rauwe bereidingen.

Kaneel wordt traditioneel in koekies/gebak verwerkt.

Heb je trek in deze 'vetwarmende' kruiderij, meng

het dan in je puur-vruchtentaarten of drogerijen.

Anliszaad : Veel van dit type kruiden als kummel,

komijn, venkelzaad e.a. worden venrerkt in kruiden-
thee, in gerechten en dranken.

Zoathout is een prima zoetmaker voor kruidenthee.

Steviablad is echter nog talriike malen zoeter. Sinds

de vrije verkoop van steviablad gereglementeerd is,

zijn wij gedwongen geweest een alternatief te zoe-
ken voor de zoete smaak van onze .Familiethee'.

Die vonden we in akkerhoningklaver.

Koekleslgebak: lk weet dat veel mensen al de hele

tijd zitten te wachten, wanneer ik eindelijk iets gn

zeggen over broodbeleg en gebak en hoe men sui'
ker in alle gebakken producten kan 'vervangen'.

Sorry maar daar heb ik niets over te zeggen. Als ie
toch iets te bakken hebt, gebruik wat gedroogde

vruchten in plaats van suiker, maar beperk je bak-

woede. En als ie ook tevreden kunt ziin met een riist-

wafel als tussendoortje, wat eigenliik maar heel wei-
nig voeding vertegenwoordigt, laat het zo ziin.
Vergeet niet dat broodbeleg altijd een compromis is.

Het enige adviseerbare broodbeleg bestaat uit
rauwe groenten, of een bereiding uit rauwe en/of
gestoomde groenten.

Drogerijen kunnen soms een voor rauwkosteters

aanvaardbaar altematief zijn voor koekjes. Hartigo

en zoete krakers, of essenenbrood zijn eenvoudig te

maken op een lage tenrperatuur- Men kan er
gekiemde zaden en gekiemde granen in verwerken,

evenals groenten, fruit en noten.

Wat rauw1osteters soms ontrnoedlyt is de gdac{r'te
dat ftun assortiment beperkt is, en dat lwn voe'

dingsfrauze 6en f,wingt im ufiens f,ezefde zaQen te

,tril. grurrn, o*rtorffigfnf,en m gevoe(worden soms

aeassocirurd met hwaaffe smaken en sensatics,

"o, At moment iorQrn zii naar een 6aT ef,gen{
ifternatlef omf,at zii rwg ioe6ey naar comYensatie

van fiun hrntoft o(futii6,, disftarmsnte.

tsefia{ve rauw en irii f*it, 6lp& dp creatiale after'
natiwe rauwilostfiBudn tthttr taf van vernieuwen'

dn, suggesties f,le huttengovoon aansprefranl zijn.

{et ff n* futzeffdc als "Ekssie6'e'i nersnayeiingen

en f,esserten.., a(een Aezonf,er en 6eur ! -

q{et Groeru Dan - afferttatief "Zoet zonf,er suiQcy'' is

un ino*rflr$ uon hulteigeuuoon {eilFcre en corn-

yromis{oze *ahtatics. $eniet er van !

leder suikerklontje dat je gebruikt, is al te veel, als

we de deskundigen mogen geloven. Want eigenlijk

hebben we geen industriesuiker nodig. Tenminste'

niet de bewerkte fabriekssuiker die je aantreft in

koekjes, chocolade en andere suikerwaren. Ons

lichaam is namelijk zelf in staat om suiker uit voe-

dingsmiddelen ali groenten en fruit te halen. Een

conltante toevoeging van suiker kan een verstoring

van ie natuurlijke balans in de hand werken, met

name in ie darmflora.
Maar hoe serieus moeten we dit nemen? Volgens

orthomoleculair diEtist Renes, is er reden tot onge-
rustheid. Volgens haar snoepen we ons letterlijk
ziek "Bewerkte suiker is gif voor ie lichaam. Je loopt
een grcot isico om klachten te ontwikkeilen als ie
etke dag meerdere snoepmomenten hebt. Dat is al
snel het geval. Hagelslag op brood als ontbiit, suiker

in koffie en thee, een Roekie bii de koffie, eon toe,tie

na het eten, en ga zo mdar door- Zo creder ie een
prima voedingsbodem voor allerlei gisfingsbacterifln,
die je natuurtiike darmflora verstoren. Een gevolg

kan zijn dat ie eten niet goed wordt verteerd en de
gifstoffen zich in ie tichaam ophopen. Hierdoor ver-

zwakt je immuunsysfeem. Je hebt een opgeblazen
gevoel, bent moe en kunt last hebben van afwisse-
lend diarree en verstopping. Veel mensen hebben

hier last van, en vaak leggen ze niet de link met het
gebruik van suiker. Suiker bevat geen enkele voe-

dingswaarde en onttreffi belangriike vrtamines en

minerulen aan ie lichaam. Die ziin nameliik nod19

om de suiker te verwerken."
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Zeker in het verleden was rauwkost voor de officidle
voadingaleer een boeman. Rauw ksn ni# go6d 

=ijn,bevatte bacteriEn, 6n teveel vezels ! Deze en ande-
re argumenten werden aangevoerd om ervoor te
zorgen dat mensen niet te licht het natuurlijke pad op
gaan. Niemand kan ontkennen dat gekookt voedsel
het vermogen heefr om mensen in leven te houden.
Wat dokters en onderzoekers bewoog om een on-
derzoek in te richten over rauw voedsel is de vraag
of gekookt voedsel in staat is om de gezondheid te
verbeteren en te regenereren. Omdat, ondanks het
feit dat de genetische overerving goed is, een voe-
ding die teveel gekookt bevat, kan leiden tot trage
maar progressieVe degeneratie van cellen en weef-
sels, tenltdjl de veroudering en de ontwikkeling van
degeneratieziekten vervroegd op gang komt... Waar-
om? Sommige van de rodenen zijn zonder twijfel te
vinden in hetfeit dat veel essentiEle voedingsstoffen
vemietigd werden door koken. Studies hebben aan-
getoond dat voedselbereiding en koken - in het bij-
zonder op hoge temperaturen - veranderingen ge-
ven in de eigenschappen van eiwitrijk voedsel, in de
vetten en celstoffen. De veranderingen zijn niet van
die aard dat ze aantoonbaar minder gezond zijn,
maar geworden ziJn tot voor het lichaam schadelijke
producten.
Flet is zoals de Duitse voedingsdeskundige, H. Glat-
zel zegt : "Geen enkel ander mlddel dan warmte,
in ziJn verschlllende toepasslngen, is In staat
dergelljke betekenisvolle veranderlng aan te
brengen in de structuur en de klelne delen van
nauw vosdsel."

lndien je in de 2e Wereldoorlog een gevangene was
geweest in Japan, zou je voeding er als volgt hebben
uitgezien:

- bruine rijst
- bonen en groenten
- een weinig fruit

gemiddeld 729 tot 820 calorie6n voor een persoon
van * 70 kg. Dit is ver beneden de aanbevolen hoe-
veelheden.
Voor de vercchillende hoofdsubstanties zag het dag-
rantsoen eruit als volgt :

- eiwiften :

- koolhydraten :

-vet:

22-3O gr
1M-207 gr

7-9 gr

!n 1950 kwam het bij Dr Masanore Kuratsune, hoo_fd
van het Medisch Departement van de Universiteit
van Kyushu, oF, dat het Japanse gevangenisdieet
tijdens de oorlog een unieke gelegenheid zou zijn
om de vroegere studies over het effect van rauw
voedsel te valideren. De Guinese biggetjes voor zijn
experiment waren hijzelf en zijn vrouw. Beiden volg-
den zij een rauwe versie van het dieet in drie ver-
schillende perioden : 120 dagen in de winter, 32 da-

gen in de zomer en 81 dagen in de lente. Tijdens de-
ze periodc gaf Mw Kui'etsunc borsfuoeding aan 6en
kleine baby. Tijdens deze periode bleven beiden ge-
woon aan het werk.
ln feite - vond Mw Kuratsune - was het geven van
borstvoeding een kleinere inspanning dan voordien.
Na de proefperiode veranderden ze hun voeding en
aten precies heEelfde, echter alles in gekookte
vorm. Bijna ogenblikkelijk kwamen alle symptomen
van de ziekelijke hongerlorellingen die doorheen de
Japanse oorlogskampen werden gehoord. Krampen,
oedemen, vitaminetekorten en ineenstortingen ver-
toonden zich zeer snel.
De Dr. en zijn vrouw waren gedwongen om spoedig
van dit experiment af te zien. Dit in zijn geheel ontoe-
reikend voedingssysteem dat haar gezondheid had
kunnen in stand houden tijdens de beginperiode,
zelfs voor een voedinggevende moeder, werd sterk
beschadigend als het gekookt werd gegeten.
Duizenden en duizenden laboratoriumdieren werden
gebruikt in experimenten om hetzelfde te bewijzen.
We kennen de experimenten van McCarrison in ln-
dia, die apen gebruikte. Hij gaf ze hun gewone voed-
sel, alleen in gekookte vorm. Al de dieren kregen co-
litis (darmontsteking), gevolgd door maag- en darm-
a/eren. In Zwitserland deed O. Stiner parallel werk
met Guinese biggetjes. Op gekookte voeding ver-
toonden zijn proefdieren spoedig bloedarmoede,
schurft, schildkliervergroting, tandcari6s, degenera-
tie van de speekselklieren en, als iedere dag 10 cc
gepasteuriseerde melk aan hun voeding werd toege-
voegd, ook artritis.
Later kennen we de experimenten van Pottenger op
katten. Hij rapporteerde allergie6n onder de katten-
populaties, als ze alleen maar gekookte melk en
vlees kregen. Uit deze en veel andere studies wordt
besloten dat een voeding in staat is om de gezond-
heid omhoog te halen, als ze rauw wordt gebruikt; en
datdezelfde voeding de gezondheid kan schaden in-
dien ze gekookl wordt gebruikt.
Laten we daarom even kijken naar de verschillende
voedingsstoffen en leren hoe zij reageren op hittebe-
handeling van de voeding.

Belangrfike vltamines worden vernietlgd
Hoewelde theoretisch in vet oplosbare vltamines re-
delijk stabielzijn tot op kookpunt (105'C), is het best
mogelijk dat ze meer dan 50% van hun vitamine E
kwijtraken door bakken of frituren. Zelfs vitamine A
(earoteen en retinol) wsrd€n ep hoge temperaturcn
vemietigd of veranderd. Vitale vitamines; mineralen
en sporenelementen gaan verloren bij inblikken en
bewaren. Bovendien is hun biologische waarde zo
sterk verzulakt, dat men hun betekenis zelfs zou
moeten in vraag stellen.
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Als hij ze bovendien nog 10 cc gepasteuriseerde
melk per dag gaf, kregen ze ook gewrichtsontsteking
die met misvormingen gepaard ging. Kennen we de-
ze klachten niet onder mensen ? De oozaken zijn
precies dezelfde en niet alleen te herleiden tot de
proportionele vemnindering van vitamines, enzymen
en andere stofien, maar door het wijzigen van de
evenwichtige, natuurlijke verhouding binnen de voe-
ciing, tot een onbekende, vreemde en gevaarlijke
concentratie die m66r vitale stoffen en katalyseren-
de invloeden behoeft, maar er precies zo arm aan is.
Deze, en tal van andere proeven, schenen het be-
wijs te leveren dat gekcokt voedsel zonder meer een
schadelijke uitwerking op de gezondheid had.
De reactie was er dan ook naar en kwam tot uitdruk-
king in slogans als : "alleen nog maar rauwkost" of
"koken is grootheidswaanzin" of "de dood zit in de
kookpan" en "doorbreek de dictatuur van het koken'.
Hoe stellen we ons vandaag de dag daartegen op ?

Veel mensen vertellen daf precies door koken een
hele reeks voedingsproducten, dle normaal niet vootr
menselijke consumptie geschlkt zijn, nu wel kunnen
gegeten worden waardoor de voedingsbasis enorm
werd verbreed.
Het is zekerzo dat wij vandaag veelvoedingsmidde-
len eten die rauw oneetbaar en zelfs schadelijk zijn"
Moeten we hierin een voordeel of nadeel zien ?
Hierin zit dan een groot probleem. Vorig hoofdstuk
behandelde de noodzaak tot het herinvoeren van de
instinctieve benadering van de voeding. Noteer dat
dit onmogelflk is met gekookte voeding. Het is moei-
lijk uit te maken hoe schadeitjk gekookte voeding is,
omdat wij niet weten hoe de kwatiteit van het leven
zou zijn zonder gekookte (verhitte) voeding.
De voorspreker van koken zegt : "Het koken zorgt er-
voor dat de darm de voedingsmiddelen gemakkelg-
ker kan afbreken en neemt zo een deel van het werk
aver. Soms kan die verbrtng zelfs pas op gang ko-
men wanneer het voedsel eersf is gekooW. Ook kun
je het koken een bepaalde "cufturele" waarde toeme-
ten, omdat de kookpan heeft bijgedngen tot een uit-
brciding van de leyenssfeer van de mens en daar-
mee een rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van
culturen."
Dlt is zeker zo omdat het hier gaat over voedings-
producten die van nature niet kunnen worden gege-
ten. Eet je die rauw, dan heb je snel een hele hoop
problemen. Je vertering aanvaardt het niet. M.n.
rauw zetmeel uit graan vormt vaak een weerkerend
probleem, voortkomend uit een verkeerde voedsel-
keuze. Maar ook andere bronnen van rauw zetmeel,
al of niet in combinatie met een hoog eiwitaandeel,
durven wel eens fout lopen. Maar kijk eens wat het
ons heeft gebracht. ln "Rauw Eten"vanArshavir ter
Hovannessian krijgen we een opsomming van de
resultaten van de'Kookgeschiedenis'.

Het boek werd in 1993 vertaald in het Nederlands en
kende tal van positieve reacties als : motiverend,
overtuigend, eindelijk eens iemand dia de waart'teid
durft zeggen... wat hem dan tenslotte fataalis ge-
worden. Anderen vonden het t6 radicaal. Aterhov
neemt geen blad voar de mand en houdl niat van
halve maatregelen. Htj heeft het in zijn eigen leven
bewezen, dat 66nmaal chronische zielde zich heeft
vastgegrceid, halve maatregelen onvoldoende zijn
om een grondig herstel mogelijk te maken.
lk weet dat dergelijk schrijven bijna een revotutie te-
weegbrengt in het denken van rnensen die niets of
nauwelijks wat rauw eten. Ze vinden het sterk over-
dreven of houden het niet voor mogelijk...
Over dergelijke mensen en hun zoeken naar omwe-
gen, schriiftA. Moss6ri in zijn boek Mangez Nature -
Sant6 Nature ; "Wat denkt u over zelfbereide e,onfi-
tuun met natuurlijke vruchten ? Wat denW u aver
zeewien uiteraard natuurlijke ? Wat denkt u over na-
tuurlijke appelazijn ? Wat ls de beste en natuurlijk-
ste manier om te koken ? Op hout ?.... Ziedaar en-
kele van de vragen die me dag in, dag uit worden ge-
steld, een heeljaar lang. Het publiek weet instinctief
dat de gezondheid beter gediend is door een terug-
keer naar de natuun dat de veruuiling nefast is yoor
het welzijn, en dat alles wat de natuur aantast ten-
sloffe ons lichaam aantast. Daarom zoekt men de
natuun om de gezondheid te onderhouden en op ta
bouwen (als ze beschadigd rs). Hef natuurlljk vo*
dlngsmlddel ls dat wat zlch aandicnt in de foe-
stand waarin de Natuur het prcdueeerf, eonder
verdnderl ng, zotnder toevoegl ng, zonder o nttreh-
ken van stoffen, zonder wiJzigtngen zoals deze
die door hittebehandeling wordt veroorzaah."
Elk levend wezen heeft zijn eigen voeding, die voor
de instandhouding van het leven ver€ist en goed is.
De grondlegger van de Natuurlijke Hygi6ne, Df. Gra-
ham schreef hierover : "Hoe eenvoudlger en na-
tuurliJker een voedlngsmiddel is dat men eeg
hoe meer het tegemoet komt aan de menselfike
noden en ontwlkkeling, zowel fysiek, intellectu-
eel als moreel. Of een natuurlitke voedlng ls de-
2e,.. dle nlet ls samengesteld of moelltJk gemaaffi
daor lngewlkkelde kooktechnleken, cullnaire
hoogstandjes en nlet vgrsterkt moet worden met
sauzen, smaakmlddelen en spec erilen.,,
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Raurflkost volgens Dr. Nolfi
- b h€[ enlge 'natuurlfke voedsel"
- bdast, in tegenstelling tot de gelndustrialiseer -

de rroedlng, de spljsverterings- en ultschel-
dingsorganen NIET

- wrelst een grondige bewerking in de mond,
nbt in de keuken

- het grootste gedeelte van de voeding ls basen-
vormend, dit in tegenstelling met de gangbare
voeding die haast uitslultend verzurend ls en
die het zuurgehalte ln het bloed boven het
normale doet stljgen.

- ls economlsch
- schenkt arbeldskracht en vltaliteit
- bevat alles wat nodlg ls om gezond te zifn
- ls het beste geneesmlddel in de strifd tegen de

zlekten van deze t[d.

"* Het aantalartsen, dat in dezelfde periode of voor-
dien of ema bezig waren met voeding en voedings-
hervoming is vrij omvangrijk.
Dr. Bircher Benner, bekend als de propagandist van
de mu6sli, klinkt daarbij meestal vertrouwd in de
oren. Maar naast hem waren nog honderden ande-
re artsen bezig met voeding.
" Schoitz (Oslo 1934) ervaringen met rauwe

aardappel.
* Ragnar Berg : zuur-basen-evenwicht :20 o/o zure

en 80 % basische voedingsmiddelen als advies.
* Humbolt (1840). Waar 66n jager leeft, kunnen 10

nomaden, 100 akkerbouwers of 250 vruchten-
kwekers leven.

* Dr. Hinhede : wijst op de gevaren van verhitte of
gepasteuriseerde melk.

" Dr. Kellogg in "Auto-intoxication" wijst o.m. op de
schadelijke gevolgen van pasteurisatie en sterilisa-
tie van melkproducten. Ratten gevoed met gekook-
te melk bereikten in proefnemeingen slechts de
helft van hun normale grootte.

* Dr. Lutz (leven ohne Brot) heefi zijn eigen heupge-
wrichtsontsteking genezen door eenvoudig z'ljn

voeding te veranderen. Hij beperkte drastisch het
gebruik van koolhydraten. Na I maanden
verdwenen de pijnen in de heup, waaraan hiijaren
had geleden.

VOEDSELKEUZE

"Een dagelij(s overschot aan basen in hetvoedse/ is
OevorAelili voor de werking van de vitaminen en
zouten en voorkomt de vorming van schadeliike ont'
ledingsproducten uit de eiwitten. Bladgroenten en
wofielgewassen fiebb en een groot basenoverschot;
vruchten en rauwe melk ziin ook basisch. Granen
hebben een zuuroverschot, evenals zaden, v/ees,

vis, eieren en kaas. lndien een bepaald gedeofte van
de plantaardige voeding in natuurliike toestand
(noch gekookt, noch gebakken) wordt gegeten, ver-
zekert men zich van alle noodzakeliike stoffen, die
noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het
lichaam." Hieromtrent bestaan publicaties van
Ragnar Berg, Dr. Martin Vogel, Dr. Georg Wendt, Dr.

Ullmann, Dr. Schall, Prof. Stepp, enz.
Dr. Arthur Collet (1936) w'rjst erop dat '... er in de
dagelijkse voeding een bepaald evenwicht moet
bestaan fussen de stoffen die zuren en basen ont'
wikketen in het lichaam. Voedingsmiddeten welke
zuren vormen zijn boten brcod, eieren, meel, noten,
yrs en vlees. Basenvormend ziin vruchten ofi {loefi-
ten. Melk is zwak basisch, bloed sterken vruchten
en groenten nog sterker. Vooraanstaande voe'
drhgsdeskundigen, die gedurende vele iaren diep-
gaand onderzoek hebben verricht, zowel op zichzelf
als op anderen, wijzen op de noodzakeliikheid, dat
het voedsel een basenoverschot moet bevaften.u
Ragnar Berg : "Een gezonde voeding moet gemid-
deld meer anorganische basen bevatten dan nodig
zijn om de anorganische zuren chemisch te binden.
nte aiertiiXe voedingsmiddelen, uitgezonderd melk
en bloed, voorts alle zaden, alsmede de hieruan ver'
vaardigde producten, en tenslotte de scheuten heb-
ben een zuuroverschot, hetgeen in elk geval op
gemiddeld - 11 kan worden gesteld. Allewortelen en
knollen, bladgroenten, alsmede vruchten hebben
een basenovercchot, hetgeen zeker op +5 rs te sfe/-
len. Op grond van deze verhoudingsciifers luidt miin
raad aan wie zich gezond wilvoeden : Eet 5 d 6 maal
zoveel aardappelen, groenten en vruchten als het
gewicht van alle andere voedingsmiddelen fesamen
bedraagt. Een gedeefte van deze plantaardige voe-
ding moet dagelijks ruuw gegeten worden."

BIRCHER BENNER Dr. Bircher Benner (1867-
1939) wordt algemeen gezien als een van de groot-
ste pioniers in het streven naar gezonde voeding.
Deze wending in zijn leven is eerder toevallig
geweest. E6n van zijn patiEnten had te lijden aan
een chronische maagkwaal. Niets hielp. Een vriend
van deze vrouw had haar aanbevolen om een dieet
van uitsluitend rauwe groenten en fruit te eten en tot
ieders verbazing herstelde ze van deze kwaal. Dit
voorval intrigeerde Bircher Benner en h'tj ging op
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zoek naar de reden van deze onverklaarbare gene-
zlng" Na vijf jaar intensieve studie vond hij een ver-
klaring. Hij kwam tot de conclusie dat de aard van
het voedsel en de bereidingswijze van vitaal belang
waren. Het verloren gaan van voedingsstoffen, dat
in het algemeen bij koken en andere bereidingsstof-
fen optreedt, bleek de oorzaak van tal van kwalen.
Lang voor zijn tijdgenoten zag Bircher Benner het
belang in van de vitamines, de beslissende invloed
van de voeding op de gezondheid en het allerhoog-
ste belang van allerlei soorten vers voedsel.

"Met een doelmatige voedlng, kan men zelfs ln
een donker-vochtig, on-hygienlsch verbliJf
gezond zlJn, terwlfl men ln de zonnlgste wonlng
net ulterste relnheid en rtjkellike sporfbeoefe-
ning ztJn gezondheld kan onderm$nen en verlle-
zen als de voedlng nlet deugt.'

"De groots(e en meestzegenrijke resultaten voor
onze gezondheld mogen we verwachten van ver-
anderlng ln onze dagelttkse eetgewoonten en
nlet van voorblJgaande 'heldendaden' op het
gebted van voedlng.'

'Het is doelloos om zich om llchaam en voeding
te bekommeren, tenziJ daarult een nieuwe ont-
plooilng, een ontwaken van de innerlijke krach-
fen onfshat. De wonderen van de zlel blfiven een
gesloten boek voor degenen dle de voedlngs-
wetten voortdurend mlnachten. De kracht en de
diepte van het lnnerltjk beleven hangen meer dan
men vermoedt af van de voedlngswljze.'

De betekenis van rauwkost
Verse, ongerepte plantaardige voeding, product van
een gezonde bodem, bezit een geneeskracht die
met geen andere te vergelijken is; dat is een feit dat
door langdurige klinische ervaring en door nauwkeu-
rig ondezoek is bewezen.
Misschien hangt dit samen met het feit dat een der-
gelijke voeding de oorspronkelijke voeding van de
mens is geweest en dat ons organisme daarop zou
zijn ingesteld.'Levend-frisse' rauwkost betekent een
herctel van de levensvoorwaarden die de regeling
van onze lichaamsfuncties ontlasten en het werk van
de interne klier-secretie bevorderen, een resuiltaat
dat op geen andere manier - en zeker niet door spe-
ciale medicamenten - wordt bereikt. Het gaat daar-
bij om voeding aan de bron zelf, waar nog geen ver-
ontreiniging, verandering of waardevermindering
heeft plaatsgehad, waar de natuurlijke gaafheid van
het levensmiddel met zijn bijzondere loraliteiten
behouden is gebleven. Voor het genezen van meni-
ge ziekte vormt de volledige terugkeer tot een der-
gelijke 'oervoeding' een gebeuren dat onder contro-
le van de dokter moet plaats hebben en dat in het
algemeen slechts gedurende korte tijd moet worden
volgehouden. B'rj de gezonde mens blijkt de minder
strenge vorm van rauwkost voldoende en beperkt tot
de helft van wat op een dag in het geheel wordt
gegeten.

'Yoeding ls niet het hoogste in het leven,
maar ze ls de voedlngsbodem,
van het hoogste gedtjen of het verderf."
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Rauwkost is een noodzaak

lJ schffi wel sfeeds, dat wii mrnsfens een gedeefte
van onze voeding rauw moeten eten, maar ik ver-
draag geen rauwkost. De dokter raadt het me dan
ook ten stelligste af. Wat doe ie daar dan mee ?

De opmerking wordt heel vaak emstig gesteld en
terecht. De manierwaarop over het algemeen wordt
gegeten is voor het eten van rauwkost een ramp. De
vijfminuten-eters zijn niet gewoon om rauwe groen-
ten en fruit behoorlijk te kauwen en moeten het dus
opnieuw leren. Voor enkele mensen zal rauwkost in

zijn meeot oorspronkelijke vorm niet kunnen. Wie
een stuk van de darm moet missen, zal nog maar
moeilijk sla en bladgewassen verteren, maar kan
een goed stuk op weg worden geholpen door rauwe,
versgeperste sappen. Op voorwaarde dat de rauwe
groenten en fruit met verstand worden gegeten, in

een goede voedselcombinatie, in een assimileerba-
re toestand, kunnen deze voedingsmiddelen hun
geneeskrachtige werking ten volle ontplooien.
Rauwkost laat geen excuus toe. Rauwkost eten is
noodzakelijk, omdat wij door het eten ervan meer
vitamines, mineralen, spoorelementen en ballasstof-
fen naar binnen krijgen in de meest natuurliike vorm.
Het gelijktijdig aanwezig zijn van al deze vitale stof-
fen moet in normale toestanden, het eten beter doen
verteren" En niet in het minst omdat daardoor onze
natuurlijke weerstand tegen ziekten wordt verhoogd.
Of beter : omdat wie nagenoeg uitsluitend leeft van
gekookt, gebakken en gebraden voedsel, vroeg of
laat erstige problemen krijgt. De natuurlijke energie
waaraan natuurvoedingsmiddelen rijk zijn, zijn sti-
muli voor de in het lichaam aanwezige opnemers
van energie. Zonder deze energie is het organisme
hulpeloos. Toch zal het streven naar de best moge-
lijke omstandigheden. En zal men het zelfs zonder
rauwkost kunnen stellen. - Op noodrantsoen. -
Koken, braden, conseryeren e.a. bereidingstechnie-
ken, doen het natuurlijke magnetisme van voedings-
middelen teniet.
Zoals ons lichaam zich afweert tegen indringende
ziekteverwekkers, zo weert het zich ook tegen
gekookte en verhitte producten. Mjf minuten nadat
wij gekookt (dier,lijk) voedsel hebben genomen is het
aantral,leukocyten (witte bloedcellen) in het bloed
bijna tot het dubbele van normaal gestegen.
Leukocyten zijn witte bloedcellen, de kamptroepen
bij uitstek van onze natuurlijke afweer tegen ziekte-
verwekkers en de her en der ontstane rebellerende
kankercellen. De dokter waagt ons om nuchter te
blijven voor een bloedonderzoek. Uit de verhoging
van de leukocyten kan hij nl. de weerstand van het

organsime afleiden en daarna het feit opmerken of
wij al dan niet het slachtoffer zijn van een infectie-
ziekte. Als men gekookte voeding heeft gebruikt zou
hij een onjuist beeld kr''ligen. Want gekookt eten
mobiliseert de innerlijke politie op precies dezelfde
manier als virussen of ziekmakende bacteri6n dat
doen. Rauwkost echter doet dat niet ! Er dient
onderscheid gemaakt te worden tussen gekookte

dierlijke voeding en gekookte plantaardige voeding.
Proefnemingen hebben aan het licht gebracht dat
gekookte/gebakken of gebraden dierlijke voedings-
middelen de plotse verhoging van de witte bloedcel-
Ien spectaculair uitlokken, afhankelijk van de toe-
stand van vlees en ook de hoeveelheid speelt mee.
Gekookte plantaardige voeding daarentegen werkt
milder. De verhoging is minder alarmerend en bij

sommige groenten zo goed ats onbestaande. Men
merkte zelfs op, dat de geneeskracht van bepaalde
groenten - ondanks de gekookte toestand - nog
steeds het gebruik verantwoordde. Een verklaring
voor deze plotse verandering wordt gezocht in de
reactie van de darmflora. Hoewel voedsel, vijf minu-
ten na de inname nog niet in contact komt met de
darmflora, mag men niet vergeten dat binnen het
tichaam geen grenzen zijn. vanaf het eerste contact
met de smaakpapillen, wordt de massa aan infonma-
tie, die hier wordt afgetast, doorgegeven doorheen
het lichaam, zodat alles zich kan klaarmaken om de
juiste voorbereidingen te treffen. Het eerste smaak-
proef-contact zal de speekselafscheiding en de
samenstelling daarvan beinvloeden. Vooraleer 66n
deeltje van de voeding in de maag terechtkomt, weet
de maag waaraan zij zich mag verwachten. Indien
dat niet zo was, zou ons lichaam ramptoestanden
meemaken. Gekookte voeding bedreigt de darmflo-
ra. De darmflora bestaat uit kolonies levensnoodza-
kelijke bacteriEn, die in de slijmvliezen van de darm
vertoeven. Ziizorgen voor optimale verwerking van
de voeding en helpen mee aan de opsplitsing van de
door de darmvlokken opneembare stoffen die in hpt
bloed terecht komen. Zij bekampen tevens schade-
lijke bacteridn en virussen. Om de darm gezond:te
houden zijn er werkstoffen nodig, die maken dat de
enzymen rijkelijk vertegegenwoordigd z'rjn. Deze
enzymen vinden wij o.m. in de voeding (vers fruit en
groenten) of worden door het lichaam zelf aange-
maakt. Bij verhitting gaan deze enzymen verloren
en biedt men basisstofien aan, waaruit het organis-
me moeilijker nieuwe enzymen kan voortbrengen.
De plotse verhoging van de witte bloedcellen is niets
anders dan een beveiligingsmechanisme binnen de
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stofwisseling, waarbij de darmen een centrale rol
spelen. Om te verhinderen dat de gifafscheidende
rottingsbacteriEn de overhand krijgen, en om een
ziekelijke verandering van de darmflora te verhinde-
ren, verkeert het gehele organisme in alarmtoe-
stand. Dierproeven hebben bewezen hoe het eten
van gekookte voeding t.o.v. rauwe voeding werkt.
De wonderlijke opbouw van de buffersystemen ver-
hindert dat het eten van gekookte voeding (wat het
organsime als lichaamsvreemde stoffen ervaart) niet
fataal wordt. Toch mag men het organime niet node-
loos en buitenmatig op de proef stellen. Het gebruik
van een minimum hoeveelheid rauwkost is een
noodzaak. Door het aanbod van levensbescher-
mende vitale stofien, vitamines, actieve mineralen,
enzymen, enz. is het dagelijks gebruik ervan aan te
raden, bij voorkeur voor iedere maaltijd.
Zorg voor een zo groot mogelijke verscheidenheid
aan groenten en fruit. Eet niet elke dag dezelfde
rauwkost ! Rauwe voeding houdt niet op bij dat
blaadje sla en schijfle tomaat. Rauwe voeding kan
emorm gevarieerd worden en mo6t lekker zijn.

Fast Food is Boerenbedrog !
ln dezer dagen wordt eten steeds meer het snel
oppikken van een "snelle hap'. Mensen hebben
geen tijd om te genieten van het goede der aarde.
Wanneer ik op mijn cursussen en voordrachten uit-
leg geef over het aanrnaken van verse voeding, het
bereiden van rauwkost... krijg ik steevast uit de
mond van iemand de opmerking... dat kost toch veel
tijd ? Moet je dan de hele dag aan je fomuis staan ?
Neen lieve mensen, gezonde voeding bereiden kost
niet noodzakelijk veel tijd. Jij bepaalt dit zelfl Fruit
kan je zo uit de hand eten zonder bereiding.
Groenten kan je eenvoudig bereiden en daar ben je
binnen de kortste keren mee klaar. Dit is de Fast
Food van de Natuur !

De industridle Fast Food is heel anders ! Kant-en-
klare maaltijden rukken op en brengen de droom van
de chemicalisering van de voeding dichter bij.
We zijn vertrouwd geworden met de idee dat voe-
ding in grote mate beschikbaar is en moet zijn. En
we zijn er ons niet van bewust welke grote hoeveel-
heden wijervan gebruiken. Sommige mensen knab-
belen de hele dag door en beseffen het niet.
Het gemak waannee we een pakje open maken en
er iets uithalen om te knabbelen is voor sommige
mensen de belangrijkste lichaamsbeweging van de
dag.
Het feit dat jongelui grote hoeveelheden zoetighe-
den en zoute knabbelwaar en zetmeelrijke tussen-
doortjes en verpakte automatenromrnel verorberen,
is een teken in verband met de evolutie van het voe-
dingsgedrag. Het is een bewijs van de onverschillig-

heid en ongeihteresseerdheid in verband met de
kwaliteit van onze voeding.

Reclames en
wa re nh u i sbezoeke n... de
oogsf r,s een kanetje vol
ind u strievoed ing... sn elle
voeding die veel
g e co n c e ntre e rd zet m e el
bevat.

Geco ncentreerd zetmeel
is een dikmaker.
Natuurlijk zetmeel zal
noolt 66n kilo aanzetten I

Het is van belang dat als we enkel natuurlijk zetmeel
in ons lichaam stoppen, dat we het vercchil kennen
tussen natuurlijk zetmeel en kunstmatig zetmeel.
Dan zijn we ervan verzekerd dat we perfect eten, en
niet op de l/ervang-toefl gaan.

Kent u dat ? U vertelt over uw voeding en men
vraagt u waardoor u dat vervangt ? Wat u niet hoeft,
moet ook niet vervangen worden.

genezende werking van vegetarisch en rauw voedsel
in andere ziektegevallen na te gaan. Hij was venast
door de resultaten. Om meer kennis op te doen,
ondernam hij een studiereis om zich met andere art-
sen die de natuurgeneeswijze voorstonden in verbin-
ding te stellen. Hij bezocht o.a. Dr. Lahmann in de
"Weissen Hirsch" en prof. Wintemitz in Wenen, wiens
water-, lucht- en zonbehandeling hem imponeerde.
Terug in Z0rich stichtte hij een ffsisch-dieetkundige
privd-kliniek, waarin hij probeerde zijn ideeEn op het
gebied van de natuurgeneeswijze gestalte te geven.
Daarbij lnivam hij tot de conclusie dat -vooral rauwe-
groenten en vruchten een opmerkelijke geneeskracht
bezitten. Bij het ondezoek naar de vraag waarin de
eigenlijke waarde van de vegetarische voeding ligt,
ging Bircher uit van de veronderstelling dat planten bij
de opbouw van de moleculen van hun cellen direct
van de energie van het zonlicht gebruik maken, tenrvijt
dieren in zekere zin op energie uit de tweede hand
aangewezen zijn. De energie van het zonlicht wordt
in de planten als "passieve chemische energie"
opgeslagen, totdat deze als voeding bij de stofirisse-
ling van mens of dier weer vrijkomt.
Wanneer men groenten of kruiden door koken,
braden of conserveren verandert, vermindert als
gevolg daarvan de in de moleculen van de cellen
opgeslagen zonne -energle. Rauwkost was daarom
volgens Bircher "licfrtvoeding" van de eerste orde, ter-
wijl brood, gestoofde groente en fruit en gekookte
aardappelen veel van de opgespaarde energie ver-
loren hebben en dus alleen als "lichtvoeding'van de
tweede rang kunnen gelden. Dierlijke producten zijn
als "lichtdragef helemaal waardeloos.
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Luisteren naar je lichaam :

een onderdeel van het transformatieproces

"We moeten ons eigen lichaam leren vertrouwen. Ik
moedig je aan om je eigen intuitie te volgen, je eigen
gevoel en je eigen ervaring. lk wil niet dat je iets doet
omdat ik zeg dat het zo is. We zijn unieke persoon-
liJkheden met verschillende lichamelijke behoeften.
We moeten onze eigen deskundige zijn. Als je van
voedingswijze verandert omdat een dokter, of een
voedingsdeskundige, of zelfs Groene Dag dat zegt,
zalje het nooit volhouden. Of het zal blijven duren tot
de volgende "kenner' met een ander idee over
gezondheid op de proppen komt. Dat zien we iedere
dag. Mensen durven zelf geen eigen oordeel uit te
spreken. Zij durven niet vertrouwen op hun innerlijke
stem, omdat ze zich niet hebben geoefend orn op
hun eigen gevoel te vertrouwen. Ze weten niet wat
ze moeten met al die verschillende sensaties in hun
lichaam. lk stel voor dat je leert alleen nog iets te
doen als je voelt dat het goed voor je is.
Er z'rjn vandaag veel goede leraren in de wereld.
Stel je eens voor dat je elke suggestie die een goed
leraar maakt gaat opvolgen. De ene vsedingsspe-
cialist adviseert je om het eten van fruit te vermijden,
omdat er suiker in zit. Eerr andere populaire voed-
ingsspecialist raadt je aan om alleen maar fruit en
geen groenten te eten. Nog een andere zegt dat
nachtschadeplanten (zoals tomaat) en citrusvrucht-
en artritis in je lichaam veroorzaken en dat ze je bot-
ten vernietigen. Dr. Hilton Hotema, die 100 jaar oud
werd, vertelt ons om geen groene kool, boerenkool
of bladgroenten te eten omdat ze van de opiumfami-
lie afstamrnen, die giftig is. Een andere voe-
dingsspecialist heeft een nieuw boek over kiemen
geschreven waarin hij vertelt dat kiemen zo giftig zijn
dat zelfs dieren ze niet willen eten. Een andere bril-
jante man €n ecn goede vriend van mij, venruittigt
ons dat we geen granen mogen eten want dat ze
hersenschade kunnen veroorzaken. Hygi6nisten
zeggen ons geen noten of gedroogd fruit te eten
omdat het "geconcentreerd voedsel" is. lk hoorde
een andere populaire leraar van rauw voedsel
zeggen om geen wortelen, knollen of andere wortels
te eten omdat het hybriden zijn en het lichaam ze
niet als voedsel erkent. Als we het advies van Al

deze goede leraren moeten volgen, blijft er dan nog
iets over om te eten?
Als dat jouw vraag of probleem is, dan heb je gelijk.
Het gaat in het leven om keuzes maken.
Waarschijnlijk hebben elk van deze onderzoekers
een reden om zo te spreken. Misschien hebben ze
inderdaad een ervaring opgedaan. En het is
mogelijk dat een andere onderuoeker een andere

reden heeft waarmee hij al het voorgaande van de
tafel veegt... En daar sta jij tussenin, totaal uit je lood
geslagen en stuurloos... tot op het moment dat je zelf
voeling krijgt met je eigen lichaam en met je voeding.
ln plaats van een rauwkosteter zou ik ook een ade-
mer (iemand die alleen van de lucht leeft) kunnen
worden. Hoe verwarrend. De enige oplossing is
daarom, luister naar je eigen lichaam en vorm je een
eigen idee"
Laat ons eens even voorstellen. Als je met fruit op
reis zou gaan, en je zou er een stuk fruit uitnemen,
wat zou dat dan zijn? Een peer, appel, sinaasappel,
vrjg, papaya, banaan, pompelmoes, avocado,
mango of kers? Neemt iedereen heEelfde stuk fruit?
Waar-schijnlijk niet. We zijn allemaal afzonderlijke
mensen met eigen voorkeuren en ervaringen" Je
lichaam weet wat het nodig heeft. Morgen kan je
liehaam hetzelfde fruit willen, of iets totaal anders.
Welk fruit je ook kiest, het is wat je lichaam vandaag
bijjou bestelt. Jouw taak is om ervoor te zorgen dat
je lichaam krijgt wat het nodig heeft. Morgen kan je
lichaam hetzelfde willen of iets anders. Laat je
lichaam ie leiden.
Victoria Boutenko beschrijft in haar boek "12 steps"
hoe zij haar lichaam at acht jaar volgt. "Gedurende
die tijd heb ik heel wat schitterende voordraehten
gevolgd waar de sprekers argumenteerden over het
eten van een bepaald soort voedsel of een ander. lk
herinner mij dat 66n leraar tegen het eten van gra-
nen was. Die dag was ik quinoa aan het eten, dus ik
zei tegen de spreker, "lk respecteer je mening en je
onderzoek, maar mijn lichaam is mijn baas.'
Wanneer mijn lichaam zegt dat het quinoa wil, dan
laat ik die kiemen en eet ik ervan. Wat kan je anders
deen? lk meet mijn liehaam volgen. Mijn liehaam
weet het best. Luister naar je eigen lichaam en je
intuilie om gezond en gelukkig te worden."
Geloof in je eigen intuilie en maak geen fouten door
te denken dat iemand anders dan je eigen lichaam
het beter weet. Je lichaam is zo oneindig wijs en
weet precies wat ermoet gedaan worden..
Elke cel van je lichaam heeft zijn eigen begeestering
en zijn eigen wijsheid en weet wat ze moet doen.
Laat ons eens voorstellen dat er een stukje stof in je
rechteroog valt. Met welk oog zal je dan gaan knip-
peren? Met je rechteroog natuurlijk. Je linkeroog zal
niet per vergissing knipperen, omdat je lichaarn nooit
fouten maakt.
Wanneer we beginnen met onze lichamen te sollen,
en niet luisteren naar onze eigen wijsheid, dan
komen we in de problemen. Bijvoorbeeld, wat is het
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Veel gestelde vragen over rauwkost

Extreem of niet ?
ls het niet zo dat veel rauwkosteters fanatiek zijn, en
daardoor van het ene uitercte in het andere vallen ?

ln het leven is het alt'tjd een kwestie van evenwicht.
Er bestaat een minimum wet in het leven. Het heeft
geen zin om sfrenge voeding door te voeren en
daamaast niet genoeg te slapen, of verse lucht bin-
nen te krijgen. Men moet proberen zich te verbete-
ren. Het tweede wat men niet zou mogen doen is
zichzelf frustreren. Er is niets erger dan wanneer een
rauwkosteter loopt te kwiilen als die een ander aan
tafel een biefstuk ziet eten. Als men overtuigd is van
zijn levenswijze, dan moet men aan tafel kunnen

| , gaan waar anderen andere dingen eten, zonder daar

| | zelf zin in te krijgen en zonder de ander te hoeven

I I te zeggen van dit of dat is slecht wat hii daar eet, dat

[t nil zicn daarmee kapotmaakt. Nee, men moet de' 
ander verdtagen. We overtuigd is, kan dat uithou-

-rA<-\

den,Eie fanantiek is, moet gezelschap zoeken waar
allen hetzelfde doen, dat is makkelijker.
ln twijfel leven is ook niet makkel'tjk, en het is moge'
lijk dat men zich voortdurend moet verantwoorden
voor zijn keuzes. Bovendien kan het zijn dat je
omgeving zo negatief is dat je onder een spervuur
van kritiek ligt. Veel mensen geven het op onder der-
gelijke omstandigheden. Bij anderen echter scherpt
het de vechtlust om er tegen in te gaan.
Het eenvoudigst is uiteraard, wanneer je voedings-
transformatie een groeiproces is, waarbij de voeding
progressief wordt verbeterd, over lange of korte ter-
mijn. Dat geeft je de kans om zelf een betere ver-
houding aan te gaan met je nieuwe voeding, zelf een
liefde te voelen voor wat echt en onbewerkt is.

Een groeiproces laat ook je omgeving toe om met je
mee te groeien, of toch op ziin minst te begrijpen dat
je een andere koers gaat varen. Hoe ver je ook
komt, maakt niets uit. Maar de absolute norm van
gezondheid - zonder enig gevaar in levenswijze of
voeding - is niet van deze wereld. Dat betekent, dat
het attijd nog bebr kan. Men wil natuudiik het liefst
dat de hele omgeving, en de hele familie ook zo
leeft. lk weet dat het niet makkelijk is om in familie te
leven als men rauwkosteter is, als vrouw of kinderen
niet meedoen. Het enige wat men kan doen, is zich-
zelf verbeteren. Een rauwkost-eter moet tegen zich-
zelf zeggen ikwilgezond leven, ikwileen voorbeeld
geven. Het brutale fanatisme, waarbij men dingen
van anderen (en ook van zichzelf) afdwingt, levert
niets goeds op. lemands overtuiging moet de kracht
geven met anderen te eten, die gekookt eten, zonder
daar ln in te krijgen. Als ik 's morgens eens langs

een bakkerij loop en het er naarvers brood ttdd,
zeg ik niet dat dat stinkt. lk zeg, hmm, dat nld
slecht. Maar daarom hoef ik daar nog niet ran
eten. Het leven is te kort om er zuur doorfim
gaan, men moet proberen met de glimlacfi b
misschien kijkend hoe men een positieve
kan hebben. lk herinner de woorden van
Bach : "Het grootste geschenk dat je aan
kan geven, is zelf hoopvol en gelukkig dr'
lacht en humor als beste vriend houdt, wint gpai
heid en leeft langer.
Maar nu terug komen oP fanatisme, of
waarmee iemands bewuste voedselketze
gedoodverfd... Er is geen groter scheldtmd
iemand die het goed meent de kop in te
die persoon als een "fanatiekeling" te
Daarom dook ik nog eens in oudere artikeb ert
in "Leven' een tekst waarin Luc Suy zidl &
stelde wie nu eigenlijk fanatiek is... Missci*n
ven naar gezondheid een laakbaar en
ven ? Of noemen we het consequent handS
'Wie is er nu fanatiek, hii, die iou komt
je fanatiek bent, die er lustig op los leefr, rH
voeding let, de ene na de andere indigedb
en zijn avonden vult met TV kiiken, M
chips en het slikken van maagtableties, d
fanatiekeling omdat ie een beetie morfie
gezonder te worden?"
.Als je je's morgens met een ontzetted
meur je bed uit s/eept, veruolgens ie pn
eieren achter je kiezen duwt, er op 66n
een pakje sigaretten doortrekt aangelengd
liter koffie en andere 'opkikkers', daana
brood met een stuk varken, kalf of paad
een 'goei'pint pal<t, de dag verder
avondmaal waarbii ie zoals het een Ng
stuk-friet naar binnen schro( met als
ijsje, je bijgevolg geen pap meer kunt
voor de rest van de avond in de zetd
hoofdpijn van de volgende dag ontwil':l<*"

ie elke maand wel een paar dagen ziek in ia
steekt, je minstens drie allergie1n hebt en bij elke
giepepidenie van de partij bent, dan vindt men dat
normaalen nietfanatiek. Wel, deze zwijnerij noem ik
wel degelijk fanatiek zijn. Volharden in de boosheid,
dat rs fanatie? zijn. En hef sfrafsfe is dat uitgerekend
die persoon jou komt vertellen dat je te fanatiek
bezig bent."
"Zelf vreten en zuipen ze zich te pletten lopen ze de
vloer van dokters en apothekers plat, hebben allerlei
l<walen en ongemakken gaande van een druipneus
tot zwerende teennagels, maar als ze ziek worden,

Rauwkost-transfiomatie, lewn ln harmonie met de natuur Groene Dag-lnfonat



2. Na sappen komen geraspte wortelgewassen
(wodel, knolselder, pastinaak, enz.) in aanmerking
orn toegevoegd te worden aan de voeding. Zelfs al
zijn deze groenten reeds sterk verkleind door ze te
raspen, toch moet er nq stevig op gekauwd wor-
den. Het is maar door te kauwen, door de sliertjes
groente tussen de tanden te verbrijzelen, dat zii vol-
komen in de waterige oplossingen van onze inge-

i , 
wonden verder hervormd en opgenomen worden.

| | Echt waar, het zal even wennen worden, maar u zult

I I @ Weet goed dat het bij de voe-
| | ding niet op grote hoeveelheden aankomt. De kwan-t titeit is ondergeschikt aan de kwaliteit. De opname-

kwaliteit verhoogt, naarmate men intenser kauwt.
Een aantal nrensen heefr problemen om geraspte
groente te eten, en knabbelt het liever uit het vuistje.
Er is niets op tegen om jonge, knapperige wortels uit
de hand te eten, om schiffies koolrabi te eten, enz.
l-let is zelfs beterl
Eenmaal geraspt, dient de rauwe groente zo sne!
mogelijk verbruikt te worden. Als de rauwe groente
niet onmiddellijk verbruikt kan worden, druk dan de
groente stevig aan en sprenkel er een weinig olie
overheen om oxidatie te voorkomen. Sluit af en
bewaar koel. Ondanks alle goede voorzorgen, zal
men trachten deze restjes zo snel mogelijk op te
gebruiken. Probeer zelfs res$es te voorkomen.
En vind je het kauwen toch maar een moeilijke zaak,
of merk je dat je spijsvertering het niet apprecieert,
ga dan de rauwe groenten pureren tot een moes.

3. Zachte frultsoorten leveren niet de minste pro-
blemen op. ln vervanging van alle andere tot nu toe
geprobeerde ontbijten, raad ik aan, om van nu af het
fruitontbijt te adopteren.
Fruit en groenten zijn jarenlang gepredikt als de
ideale voeding voor de rnens. Een aantal mensen
ging hierin zo ver, dat ze nog maar alleen fruit gingen
eten, want, zo zegden ze : "de mens is een vruch-
tenetef, Tientallen variaties op het vruchtenontbijt
zijn ontstaan, tot en met het gebruik van verse,
rauwe sappen, m.n" sinaasappelsap als ontbijt.
ln 66n van zijn boeken beschrijft Patrick Geryl het
voormiddagprogramma : om het half uur, minstens
acht maal in de loop van de voormiddag een groot
glas sinaasappelsap. Resultaat : tegen de middag
heb je rnaar liefst twee liter versgeperst sinaasap-
pelsap achter de kiezen.
Het boek "Een Leven Lang Fif heefr tien jaar gere-
kend op een grote populariteit. Het leerde om fruit te
eten t6t de middag. Een jonge vrouw maakte er mij
attent op 'dat fi'uit eten zo duur was', want ze had
die morgen al drie kilograrn fruit gegeten, en ze
kreeg het er niet warm van...
Dergelijke zaken zijn een voorwerp van spraakver-
warring. Zelfs een rauwkosteter eet niet als tijdver-
drijf. We moeten met alle middelen verhinderen dat

een gezonde passie een obsessie wordt. Verder in
deze brochure worden citaten aangehaald van de
"Raw Family". Als je een keer goed in je vel zit, zal je
maar heelweinig nodig hebben.
Waar ik vooral de nadruk wil op leggen is het feit dat
precies om de vele misbruiken die erzijn geweest, er
een negatief imago is gekomen van het fruitgebruik.
Het zou mensen hun mineralen roven, de tanden
aanvreten enzovoort. Ja, dat doet het, als we de
hele dag eten. Er is maar 66n voedingsmiddel dat
rnen de hele dag mag eten, zonder het risico van
tandaantasting, en dat is de groep van de groene
blad- en stengelgewassen. Alle andere voedings-
middelen vereisen een aanpassingstijd van de
mondbaeteriEn en een algemene opruiming van het
mondrnilieu. Dat duurt telkens vijftien of twintig minu-
ten. Wie de hele dag of morgen voortdurend fruit eet,
schept dus een langdurig onevenwicht, waarbij aan-
tasting van het tandglazuur tot de mogelijkheden
behoort.
Gezond eten, inclusief het eten van fruit vraagt toch
enige discipline. Het is helemaal niet zo, dat als je
maar rauw eet, er niets meer kan mis gaan.
Aan het einde van deze brochure geven we je nog
enkele ontbijtidee6n, en ik geloof dat iedereen die
deze brochure leest, voldoende instructies zal heb-
ben voor een succesvolle voeding.

Je kan een ontbijt nemen na het opkomen van een
blijvend hongergevoel. Eet vooral niet teveel fruit.
Zeker niet met de gedachte: veel fruit eten, om lang
voort te kunnen. Gewoon genoeg, zonder te force-
ren. ls dat 66n enkele appel, dan is dat goed. Zijn dat
drie appels of andere stukken fruit, geen probleem.
Het moeten in ieder geval rijpe vruchten zijn, die
liefst niet teveelzuren bevatten. Vrije zuren prikkelen
het eeflust-gevoel.
Het allerbeste is wel dat je fruit eet en niets anders.
Of wanneer je het niet begrepen hebt op fruit, kijk
dan even naar de andere ontbijtsuggesties.
Mensen met een gevoelige spijsvertering verwijde-
ren liefst vellen en pitten van druiven, bessen enz.
Zwakke personen eten liefst niet teveel fruit ineens
en vooral geen zuur fruit! Het vermogen om zuren te
neutraliseren is goed bij gezonde Bersonen. Echtet
hoe meer men verzv\rakt is, hoe meer ook het zuur-
bindend (oxiderend) vermogen vermindert.
Stevige appels worden liefst vooraf geschild en kun-
nen zo nodig geraspt worden. De schil is rnet de tan-
den nooit te verbrijzelen, maar blijft steeds een vet
waartussen appelrestjes kleven, die bij een ver-
anvakte spijsvertering aan het gisten gaan in de inge-
wanden.
Ondanks de goede eigenschappen die onder de
schil ook te vinden zouden zijn, is het niet goed de
voordelen door de nadelen te laten overschaduwen.
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Moet men toch geen vlees (rauw) eten, om te
beschikken over voldoende B'12?
Wij hebben personen gekend die drie generaties
vegetarisch waren, anderen die meer dan vijftien
iaar rauw aten, zonder vlees, en die 812-waarden
hadden van meer dan 750. Daarentegen hebben we
mensen gezien die drie keer per dag vlees aten -
weliswaar niet rauw - en die chronisch tekort hadden
aan 812. E6n ervan was verplicht zich maandelijks
een injectie te laten toedienen" Welke factor kan dit
enorme verschil maken ? Het is mijn vaste overtui-
ging dat dit te maken heeft met de intrinsieke factor
die in de maag wordt gevormd. ln deze tijd wordt
enorm gespannen geleefd en ons lichaam vooziet
in shock-organen. Shockorgaan nummer 66n is de
maag. Men zou kunnen zeggen dat negentig pro-
cent van alle mensen een gestoorde maagwerking
kennen. Bij een aantal van hen blijkt dit dus ook
gevolgen te hebben voor de aanmaak van 812. Een
advies dat werd gegeven was om algen te gebruiken
(spirulina/chlorella) om zo het bacterieel leven op
peilte houden en de 812 absorbtie te verbeteren. Of
dit voldoende zal zijn, staat dus opnieuw in relatie
met de conditie van de maag.

Moet men sappen zien als volwaardige voedlng ?
Op de keeper beschouwd zijn sappen een "extract'
uit een plant of vrucht. Men heeft alles wat in vloei-
bare toestand kan worden gebracht, in het sap ver-
tegenwoordigd. ln de pulp zitten - bij een goede
extractie - nog maar weinig substanties die door de
normale acties van de spijsvertering hieruit kunnen
gehaald worden.
De redenen om gebruik te maken van sappen kun-
nen van velerlei aard zijn men kan bv. een spijsver-
teringsprobleem hebben, niet goed kunnen omsprin-
gen met massa's vezels die eigen zijn aan een fruit-
groentevoeding, of zoals Walker het adviseert :

opdat het de snelste weg is om je lichaam dat kreunt
onder zijn gebrek aan enzymen, meer enzymen te
leveren. Als je stelt dat wij toch een gebit hebben om
te "bijten", en dat wij daarom zoveel mogelijk alles
samen moeten nemen, dan moet je dat uiteraard
maar doen. De realiteit is echter dat veel mensen
hun lichaarnskeuken (of hun sapmaker) - hun mond
en tanden - zelden in perfecte conditie zijn.
Als men enige ervaring heeft in het begeleiden van
mensen naar meer rauwkost, is het dikwijls zo dat
het succes van hun transformatie dikwijls wordt
ondermijnd door het feit dat ze met de overvloed aan
vezels moeitijk overweg kunnen. Versgeperste sap-
pen zijn gewoon de beste vorm van (een gedeelte
van de) rauwkost en biedt therapeutisch oneindig
veel mogelijkheden. Om deze redenen moet het wel
als volwaardig worden beschouwd - mits het vers
geperst is. Uiteraard moet men wel kijken naar soort,
hoeveelheid en omstandigheden van het gebruik.

Vooral met grote hoeveelheden vruchtensappen is
enige voozichtigheid vereist.

ln hoeverre ls het mogelljk de schoonheid
door de luiste voedlng te laten bepalen ?
David Wolfe wees erop dat sommige factoren
iemands leven en beslissingen ingrijpend kunnen
veranderen. Het probleem dat veel mensen hebben,
is dat ze zich fundamenteel zo verzwakt hebben, dat
de minste verandering hen onstabiel maakt. De
reden hiervoor is het feit dat de meeste mensen
grondige storingen en tekorten hebben in hun mine-
ralenhuishouding.
Men heeft kunnen vaststellen dat er 92 verschillen-
de mineralen verantwoordelijk zijn voor een goede
gezondheid. Als deze 92 mineralen harmonieus ver-
tegenwoordigd zijn, dan is de gezondheid in zijn
beste positie. Elk gebrek aan 66n of meerdere mine-
ralen heeft een diepgaande impact, maar wordt niet
meteen opgemerkt, omdat het lichaam dit mineraal
vervangt door een ander.
Wanneer we naar de hamburger- en coca colajeugd
kijken, dan is het redelijk te stellen dat al deze jonge
mensen leven met de normale vertegenwoordiging
van slechts twintig van de vereiste mineralen.
Sommige mensen die redelijk gezond leven, veel
fruit en groenten eten, het grootste gedeelte rauw
eten, kunnen dan gewoonlijk veertig, vrjftrg, uitzon-
derlijk zestig van deze mineralen hebben in hun
bloed en weefsel.
Dit hield een onderuoeker bezig. Hij analyseerde de
samenstelling van een tomaat en vond hierin twintig
verschillende rnineralen terug. Door het verbeteren
van de kweektechniek (met toevoeging van gesteen-
temeel) kon hij vaststellen dat in tomaten tot vijftig
verschillende mineralen kunnen voorkornen. Dit
moet je natuurlijk niet verwachten van een commer-
cieel gekweekte tomaat, of zelfs van de meeste bio-
dynamisch gekweekte tomaten.
De onderzoeker kwam tot de vaststelling dat gras -
dat gevoed was met gesteentemineralen - de mees-
te mineralen bevat. Door variatie zou men, door het
gebruik van graangrasseR - geteeld op mineraal
verrijkte bodem - alle mineralen kunnen innemen.
Een ander merkwaardig fenomeen is, dat de onder-
zoeker vaststelde dat in diepzeewater ook alle
twee€nnegentig mineralen voorkomen.
Wolfe gaf het voorbeeld van toen hij op Hawaii was,
en daar de kans kreeg om te gaan zwemmen met de
dolfijnen.
Op een gegeven moment ging iedereen overboord
de diepte in, om onder het schip een walvis en een
jong die in het water aan het 'rollen' waren, te bekij-
ken. Wolfe getuigt hiervan dat dit het mooiste was,
dat hij ooit had gezien. Zowel de walvismoeder als
de walvisbaby hadden allebeieen ongelofelijke lumi-
niscentie, een typisch fenomeen voor een wezen dat
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Een gezonde start IN het leven

De voeding van zuigelingen
en kleine kinderen
volgens Dr. Evers

Wij moeten bijzonder opmerkzaam zijn voor de
zuigelingenvoeding, want de zuigeling verdubbelt in
het eerste half .iaarzijn geboortegewicht. De voeding
van de zuigeling werkt op het gehele latere leven
door.
Men moet bij de zuigelingenvoeding bedenken, dat
de zuigeling van het begin van zijn bestaan, dus at in
het moederlichaam, op een juiste voeding
aangewezen is. Daarom is de hele ontwikkeling van
voor de goboorte afhankelijk van de voeding van de
moeder. Principi*iei onderscheidt zich de voeding
van de a,l/ang6re vrouw niet van iedere andere
vrouw. Echter omdat de aanstaande moeder niet
alleen voor haar eigen gezondheid de grote verant-
woording, maar ook die voor de goede ontwikkeling
van haar kind draagt, moet ze er goed op letten, dat
haar voeding goed is. Wat in het hoofdstuk
"Raadgevingen voor genezen patiEnten en gezonde
mensen" staat is het minimum waar ze op moeten
letten. lk heb onder de duizenden patiEnten die de
voedingswijze doorvoerden, een groot aantal
vrouwen gehad, die tijdens deze korte tijd zwanger
werden ,en een kind ter wereld brachten" De
aanstaande rnoeders voelden zich zeer goed. De
gebruikelijke ai/angersichapsklachten traden alleen
in zeldzame gevallen en in milde vorm op. De
geboorten verliepen snel en met opvallend weinig
prjn. Er waren nauwelljks medische ingrepen
noodzakelijk. Zowelde vroedvrouwen als de dokters
wercn altiJd wocr verheasd over de goede conditie
an de levendigheid van de nieuwe aardbewoner.

Mijn observeringen zijn veelvuldig door dierproeven
bevestigd. Zo rapporteert VON HALLER over twee
groepen drachtige dieren. Beide groepen werden op
dezelfde manier - volgens de algemene begrippen
voldoende - gevoed; alleen bleef de ene groep in de
stal, terwijl de andere groep uitgang op de weide
had. Bij de worpen van de eerste groep waren er
misvormingen, degeneratieverschijnselen, en dood-
geboorten. Bij de tweede groep waren alle worpen
gezond. De op de weide lopende dieren hadden op
de weide mineralen, sporenelementen, vitamines,
hormonen, enzymen opgenomen en deze hadden
blijkbaar de schade verhinderd. Zulke observeringen
werden telkens weer door vele onderzoekers beves-
tigd.

Alle moeders zouden moeten bedenken, dat de
gezondheid van hun kind in het latere leven afhanke-
lijk is van de voeding in het zuigelingtijd. Wat hier
verpest wordt, kan later niet meer ingehaald worden,
zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied. WID-
DOWSON en McCANCE konden in hun onder-
zoeken laten zien dat de voeding direct na de
geboorte voor het hele leven beslissend was. "Een
van het begin af aan, door geheel ontoereikende
voeding (en dat ,'s iedere gepasteuriseerde,
afgekooffie, ied e re gecon se ruee rd e mel k), ontsta an
verschil van de lichaamsafmetingen in veryelijking
tot de controlegroepen, wardt ondanks latere val-
waardige voeding nooit meer opgehaald", schrijft
KIRCHHOFF in zijn boek"DIEAICELLERATION der
Neugeborene (Geburtshilfe und Frauenhailkunde,
nummer 6, juni 1967, Stuttgart.) Moedermelk is het
beste. Daarb'rj is het echter een voorwaarde, dat de
moeder zich juist voedt. Voor de zogende moeder
gelden dezelfde voedingsrichtlijnen als voor de
zwangere.
Het kind zou iedere keer als het zich meldt aan de
borst gelegd moeten worden, natuurlijk ook s'nachts.
Dit is beter dan alle voorschriften die we geleerd
hebben. Daardoor vloeit ook de moederlijke melk-
bron altijd rijkelijker. Met de tijd zet zieh hier een
bepaalde regelmaat in, en het nachtelijt<e zogen valt
uit. Nu hoeft men niet angstig te zijn, dat er te weinig
melk voor de zuigeling was. Een oud spreekwoord
zegt met recht'Als God een haasje geeft, dan geeft
hij ook het grasje.'

De moeder die haar kindje stitt,

Zij geeft met haar hartebtoed,
aan het kind het hoogsfe goed.

(De schrijver van dit gedicht is niet bekend, maar hij zou
de eerste prijs krijgen op een wedstrijd over de wdarde
van het zogen).

Maar het zogen is bij de industrievolkeren enorm
teruggelopen. "Professor ECKSTEIN (in het werk
EGKHARDT) berichtte over het grote zoogvermogen
van de Turkse vrouwen. Eigen observaties lieten het
onvoorstelbare zoogvermogen van de Sovjetmoe-
ders zien, wiens bron van natr.lurlijke voeding onuit-
puttelijk leek. Voor hun waren en zijn er geen zoog-
problemen. ln hun zit de kracht des levens van de
met de natuur verwante mens. " - wij hoeven hele-
maal niet eens naar Turkije of Rusland te gaan. Was
het met onze voorouders niet ook zo?
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Eiwitten worden gedeformeerd
Als proteTnen (eiwitten) worden verhit, worden ze zo
gedenatureerd, d.w.z. beschadigd in hun moleculai-
re structuur, dat ze zo goed als waardeloos worden.
De spijsverteringsenzymen krijgen er geen vat meer
op. Sommige aminozuren ontbreken zelfs volledig in
voeding die met hitte werd behandeld. ln een gegril-
de steak zijn de aminozuren cystine en lysine verlo-
ren. Gluthamine - belangrijk om artritis te helpen
voorkomen - is niet bestand tegen hoge temperatu-
ren. De schade door koken brengt niet alleen afual,
maar dwingt ook om m66r te eten voor dezelfde be-
hoefte aan eiwitten,e.a. Het risico dat dit meer eten
met zich meebrengt is bekend. Het risico van hoge
eiwitinname in relatie tot voortijdige veroudering, en
de ontwikkeling van degeneratieziekten is bekend.
Een belangrijke ontdekking komt op naam van de
voedingstoxicoloog Leonard Bjeldanes (Univ. Ber-
keley) die vonden dat gekookte eieren en vlees ge-
netische mutaties veroorzaakten in de bacteriEn
waarop ze werden getest. Hoe langer en hoe heter
het bereiden, hoe groter de mutagene activiteit van
deze substanties, met vooral bakken, braden en gril-
len als meest schade veroorzakende technieken.
De enzymen, die katalyserend optreden in de ont-
bindende en herstellende processen in het lichaam,
zijn opgebouwd uit eiwitfracties.

Gevaar : verhitte vetten I

Als veften worden verhit, verandert de moleculaire
structuurvan de vetzuren. Dit maakt dat zij ofirel niet
opneernbaar, dan wel toxisch of zelfs cancerinogeen
zijn. Daarom is het altijd beter om vetten niet te ver-
hitten, en zeker om eenmaal verhit vet opnieuw te
verhitten. ln het verhittlngsproces om margarine
te maken zlen wo dat veelvan de 'cls'-veften wor-
den omgezet in 'trans'-vetten. Het is dus mogelijk
een tekort aan vetzuren te hebben, ondanks het feit
dat men meer dan voldoende vetten gebruikt.

tn zijn laboratorium bewees Dr. Rakel Kurkela (Univ,

Helsinki), dat onverzadigde vetten noodzakelijk zijn
in kleine hoeveelheden en dat deze vetten potentieel
giftig worden na hittebehandeling.
Deze en andere voedingssfoffen gaan verloren enlof
worden beschadigd. Voeding wordt door koken we'
zentijk veranderd. Op die manier wordt door de
mens een sfof in de natuur gebracht die nergens in
,de ntatuur voorkomt. Een levende plantencel met
een fnsse, vitate moleculaire structuun waarbinnen
uitwisseting gebeuft en waar oen wondediike levens-
act doorgaat, wordt herleid tot een verzameling le'
venloze naasf elkaar staande stoffen.

De visie uit het verleden moet herzien worden.
Ftauwkost is onmisbaar in de voeding van elke mens
die verlangt om gezond, vitraal te leven' De meeste

autoriteiten kunnen niet om de feiten heen en vinden

op hun beurt een minimum gebruik aan rauwkost

noodzakelijk. Beetie bij beetje wordt een matig ge-

bruik van rauwkost "toegestaan' aan gezonden en

zieken, wordt het gebruik van rauwkost (5 porties /
dag) aanbevolen door kankerverenigingen, wordt
rauwkost in het prioriteitenlijstje van hartpatiEnten
vermeld.
Maar wat daar vandaag concreet aan gedaan wordt,

moet je even bekijken op een ziekenhuisbord.
O ja, het heeft geen zin om dat bord vol rauwkost te

leggen, wanneer dan bij het afruimen al dat rauwe
goedje weer terug afgevoerd wordt..' of denkt men

dat wij konijnen ziin ? Hoort u het al gebeuren in de
ziekenkamers ? Mensen moeten het doel en de

waarde van rauwkost begrijpen en kunnen dan een
portie levend voedsel best appreciEren.
Je zou het best zo kunnen voorstellen dat alles wat
niet rauw is, eigenlijk geen 6cht voedsel meer is. De

inspanningen van het werk van de natuur zijn herleid

tot een verzameling koolhydraten, eiwitten en vetten,
gedegradeerde mineralen en nog een kleine rest vi-
tamines die de ingreep hebben overleefd.
Er kan zich in het lichaam geen enkele verande'
ring voordoen, tenzii ze is voorafgegaan door
een tangdurige verschuiving in het evenwicht
tussen de chemlsche hestanddelen van het li-
chaam. Studie van de afzonderlijke stoffen toont
aan dat koken, braden en bereiden gepaard gaat
met verlies. Toch moeten we voorzichtig zijn met het

benaderen van rauwkost, alleen maar als een verza-
meling van afzonderliike "stoffen'. Rauwkost is een
levende verzameling die net zo wonderliik ls als
het mensellik leven zelf.

Dat rauwkost als zinvol is erkend door bijzondere
voedingsinstanties, heeft te maken met veelvuldig
ondezoek dat de waarde van voeding als een 'bio-
logisch gegeven' onderstreept. Meer dan honderd
jaar onaftrankelijk onderzoek bewijst steeds meer
dat het leven van de mens afhankelijk is van de kwa-

liteit van het leven van de Plant.

McCarrison gaf apen hun normale voedsel, alleen

kookte hij het in de snelkookpan. Dat bleek verschil-
lende gevolgen te hebben, w.o. :

- een verschrompeling van de hormoonklieren,
- het optreden van maag- en darmzweren,
- een ontsteking van de dikke darm
- ten slotte langdurig ziek zijn en de dood.

Stiner gaf cavia's hun normale dieet te eten, maar hij

kookte het eerst in de snelkookpan'
- De dieren kregen tandbederf,
- minder goed werkende speekselklieren,
- struma,
- bloedarmoede,
- scheurbuik
- en een paar cavia's kregen ook longkanker.
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standaard antwoord voor koorts in onze cuttuur.?
Medicijnen ! Vaak worden deze medicijnen per ver-
gissing "geneesmiddelen, genoemd. Een 

-grotere

vergissing is moeilijk denkbaar.
lk geloot, dat wanneer mijn lichaam koorts doet
ontstaan, ik koorts nodig heb. Wanneer mijn lichaam
diarree uitlokt, dan zegt het dat ik dianee nodig heb.
Medicatie om die buikloop te stoppen, is haideten
tegen de wijsheid van het lichaam, hoe vervelend
een symptoom ook is. Ons lichaam maakt nooit
fouten. We weten alten wat we moeten doen ats we
naar ons lichaam luisteren. Het enige probleem ligt
bij onszelf : willen we onze eigen naiuur met respect
benaderen, ons lichaam toelaten zelf aan te geven
wat het wil en daardoor ons leven voor een stuk
laten bepalen. Vooral in de overgangsperiode kan
dat even lastig zijn en je in situaties brengen die je
liever anders had gehad.
Bovendien zoekt je lichaam uit wat het wil.
Victoria Boutenko vervolgt : 'Wanneer mijn kinderen
twee maanden rauw aten, kregen ze een ver-
schrikkelijke zin in bepaalde soorten fruit. Sergei
vroeg mango's en bosbessen en Valya vroeg naar
olijven en vijgen.,De zin in dat fruit was zo sterk dat
ik me mosst haasten om ze bij te houden.
Bijvoorbeeld, ik gaf Sergei een mango. Hij at hem op
en wou meer. lk kocht hem een ganse kist mango en
dacht, dat hij het daar wel een week zou mee doen.
Hij ging zitten en at de ganse kist in 66n dag op, met
huid en al. Dan zei hij "lk wou dat er meer mango,s
waren", dus ik kocht nog een andere kist. Hetzelfde
gebeurde met de bosbessen. lk kocht hem twee
pond bosbessen en hij at ze in 66n keer op. Valya
hield van vijgen. Ze vroeg verse vijgen, gedroogde
vijgen, zwarte vijgen. Ze kon nooit genoeg krijgen
van vijgen, ze hield er ook van om olijven te eten.
Tijdens onze reis in die lente, bezochten we onze
vriendin Marlene. Marlene had een prachtige olijf-
boom. Er waren olijven onderaan de boom die al
begonnen te rotten. Valya zei, "ik wil er eens van
proeven, ze zijn zo heerlijk." lk proefde ze. Voor mij
waren ze te bitter. Valya genoot zo van de olijven dat
ze die in plastiek zakjes deed en mee naar huis nam.
Onze volgende stop was om Dr. Bernard Jensen te
bezoeken, een wereldberoemde klinische voedings-
specialist. We vroegen aan Dr. Jensen wat Sergei
zou moeten eten voor zijn diabetes. Hij keek in zijn
boeken en zei dat het beste voor diabetes mango;s
en bosbessen waren. Wow. Dan vroegen we wat
Vayla nodig had voor haar astma. Hij zei vijgen en
olijven. lk vertelde hem dat het exact was waar onze
kinderen naar vroegen. Dr. Jensen vroeg waar ik alti-
jd zin in had. lk zei dat ik dat niet wist, want ik at
bijna altijd wat er in de aanbieding stond."
lk vind dit een prachtig voorbeeld van de wijsheid
van ons lichaam. Sommige mensen gebruiken deze
wijsheid, maar passen ze verkeerd toe.,,Je moet

eten waar je zin in hebt", is zo'n volkswijsheid. Erzijn
inderdaad mensen die zin hebben in hun taartjes en
ze zijn dan niet te stoppen, net zoals er mensen zijn
die zin hebben in hun koffie, chips, sigaretten en
andere industriekost. Geen enkel verlangen in een
industrieproduct is betrouwbaar, omdat ons instinct
wordt geconflonteerd met iets wat van nature niet
bestaat. De mens heeft voeding gemaakt die je
alleen met discipline te lijf kunt gaan.
Het is wel zo, dat als je voortdurend trek hebt in
zoete dingen, dat een signaal van je lichaam
inhoudt. Het kan je vertellen dat er iets mis is met je
energie en dat je verlangt naar meer vitaliteit.
Alle industrieproducten vervatsen je natuurlijk voe-
dingsgevoel. Dat is de reden waarom je met de
keuze van dergelijk voedsel, niet naar jezelf mag
luisteren. We hebben geleerd onze signalen te
onderdrukken omdat wij ze onbetrouwbaar vinden.
Nochtans kan het onze beste gids worden, waardoor
we precies weten hoe we moeten leven, wat en
hoeveel en wanneer we moeten eten en hoe we
moeten leven...
"lk begreep nu dat we zin hebben in bepaalde din-
gen omdat ons lichaam ze nodig heeft. De lichamen
van onze kinderen spraken sneller tot hen dan die
van ons volwassen lichaam. Na een aantal weken
ontwikkelden lgor en ik ook van die sterke verlan-
gens. lk herinner me dat ik op een dag een aanvat
van sjalotten kreeg. lk voelde overal sjalotten. lk
keek naar het groene behangpapier en ik dacht ,,ik

wil sjalotten." lk ging naar de winkel en kocht tien
bundels met sjalotten. lk had zo een zin in sjalotten,
dat, tegen de tijd dat ik aan de kassa stond, ik maar
negen bundels meer over had. lk kon aan de
kassierster niet vertellen, dat ik een ongewassen
bundel sjalotten tussen de rekken gegeten had. lk
betaalde de sjalotten, inbegrepen, diegene die ik
reeds opgegeten had, en verliet de winkel, een ver-
baasde kassierster achterlatend.
lk ging naar huis, mixte de sjalotten met avocado,s
en at alles in 66n keer op. lk belde naar Dr. Jensen
en vroeg hem wat hij me kon vertellen over rnijn
sjalotten-aanval. lk had namel'rjk gelezen Oat
hygiEnisten geen uien of look eten orhdat ze onze
slijmvliezen initeren. Dr. Jensen vertelde me dat
soms, wanneer mensen veel slijm in hun lichaam
hebben, het lichaam naar iets zoals uien verlangt om
deze slijmen op te lossen en naar buiten te bren-
ggn."
Heb je ook zin gehad in zoetigheid of lijd je soms aan
oncontroleerbare buien, waarin je jezelf niet kan
bedwingen van snoep af te blijven ? Wanneer je
lichaam calcium nodig heeft, gaat dit gewoonliik
gepaard met'een versterkte trek in zoet. Je kan
daardoor begrijpen waarom zoveel mensen een
zoete tand hebben. De meeste mensen hebben een
mineralenprobleem. Dit wordt weerspiegeld in de

Rauwkost-transformaile, leven ln harmonlo mA ae natuw 41 Groene Dag-lnfonat



zoet en zoutbehoefte. ln zijn natuurlijke vorm heeft
calcium een zoete smaak. Als we aardbeien op een
calciumrijke bodem planten, dan zullen ze zeer zoet
zijn. Soms is ons calciumgehalte in ons lichaam zo
laag, dat we verslaafd aan zoet raken.
lk heb het moeilijk gehad om van zoet af te raken. lk
probeerde er niet aan toe tegeven, maar telkens ik
naar de winkel ging, moest ik mijn ogen afwenden
om het niet te zien. Als ik er naar keek kreeg ik zin
om er naar toe te gaan en me ermee vol te stoppen.
Soms had ik het karakter om eraan te weerstaan,
maar soms sloegen de stoppen door. lk heb
daarover maar controle gekregen toen ik voldoende
groene bladgrqenten ging eten. Maar omdat ik
meestal onvoldoende groen gebruikte, kwam dit
telkens terug. Pas toen ik dagelijks een grote
hoeveelheid chlorella begon te gebruiken, kwam ein-
delijk - na vele jaren - mijn lichaam tot rust. Het
dwangmatig eten, het verlangen naar meer zoet en
gebakken kost, koekjes e.d. verdween. Als ik nu
hoor dat mensen het zo moeilijk hebben om niet toe
te geven aan hun zoete trek, dan is het antwoord
heel eenvoudig : "Je hebt gewoon nood aan calci-
um." Door toevoeging van meer groen aan hun
voeding, kunnen deze mensen een spectaculaire
verbetering krijgen. Daarnaast raad ik die mensen
aan om sesammelk te drinken. Sesam is het calci-
umrijkste product wat er is. Laat 30 i 40 gram
sesamzaad weken en mix dit in meer water, al of niet
gecombineerd met een paar dadels en/of carobe-
poeder. Maak hiervan je ontbijt en kijk even of dit je
bevredigt.
Aanvankelijk maakten we de sesammelk met veel
dadels en met veel carobe. Kort nadien lieten we de
carobe weg en later gingen we zelfs het aantal
dadels verminderen. We hebben ge6xperimenteerd
met de toevoeging van pompoenpitten, amandelen,
zonnebloempitten... maar telkens kwamen we terug
naar de eenvoudige bereiding van sesammelk met
66n of twee dadels per persoon.
Zorg ervoor dat je vooral geen gepeld of geroosterd
sesamzaad gebruikt. Gewoon rauw bruin sesamza-
ad is een prima ontbijt. Zet de zaden in zuiver water
le week van de avond tevoor.
Eenmaal helemaal in orde; wanneer Je caleium
volledig hersteld is, kan hetzijn dat je helemaalgeen
trek meer hebt in zoet - dat je het zelfs niet meer ktjnt
eten I lk weet dat het voor sommigen onwaarschijn-
lijk lijkt dat ze hun favoriete zoet niet meer zouden op
prijs stellen. Nochtans kan het ook jouw ervaring
zijn. Als een behoefte van je lichaam is ingewilligd,
zal je lichaam je niets meer vragen !

Je kan sesam gebruiken onder verschillende vor-
men, maar sesammelk is de kampioen van calcium.
Het is gekend van iemand die een been breuk
opliep, dat deze aanvankelijk zoveel zin had in
groen, tot hij tenslotte sesammelk ontdekte.

Tenslotte zou hij zich bijna te buiten gaan aan het
drinken van sesammelk. Hij dronk zoveel sesam-
melk, dat je het moeilijk kan geloven - niet dwang-
matig, maar gewoon omdat zijn lichaam het vroeg.
Tenn'ijl de verwachte genezingstijd acht tot twaalf
weken zou duren, genas het gebroken been veel
vlugger door de sesammelk. ln amper twee weken
had het lichaam de verkalkte val ontwikkeld die
veroorzaakt dat de beenderen opnieuw samen-
groeien zodat ze beginnen te genezen.
Als je niet doet wat je lichaam vraagt, dan open je de
koelkast, en sta je met de deur open af te vragen
"Wat wil ik?' Het is mogelijk dat je niets kunt vinden
waar je zin in hebt en dat je wijselijk de koelkast sluit.
Je wist dat je iets wou, maar je wist gewoon niet wat.
Soms zal je zin krijgen in iets wat je nog nooit in je
teven geprobeerd hebt. Je zal kijken naaf wat er
beschikbaar is, maar niets zal er aantrekkelijk
uitzien, omdat je zin hebt in iets wat er niet is.
Om je te helpen je trek te identificeren, kan je fruit
kopen, dat je nog nooit gegeten hebt. Wat voor de
ene persoon goed werkt, werkt misschien voor de
andere niet.
Victoria geeft ons een prachtig voorbeeld van hoe
we allemaal verschillend kunnen zijn : "lk moest
eens voor 25 mensen een maaltijd bereiden. lk ging
in mijn tuin en plotseling zagen de paardebloemen er
heerlijk uit. lk besloot om er 66n te proberen. De
paardebloemen smaakten zoet voor mij. Ze waren
helemaal niet bitter. lk nam een grote korf en vulde
hem met paardebloemen. lk vertelde mijn gasten dat
we een heelspeciale lunch gingen eterr. lk mixte zes
avocado's en citroensap door de keukenrobot om
een dressing te maken. lk goot de dressing over de
paardebloemen en mixte ze met mijn handen en
mijn liefde. lk zette het meesterstuk op tafel. Mijn
gasten probeerden mijn nieuw gerecht en zegden:
Dit is zo bitter! lk kon mijn creatie helemaal zelf ope-
ten. De volgende dag stond ik op en mijn huid zag
geel. Mijn schotel had voor een grote leveneiniging
gezorgd. Voor de reiniging met paardebloemen zag
mijn huid er wit en bleek uit. Sinds het paarde-
bloemfeest heb ik roze wangen. Mijn lichaam wist
dat het paardebloemen nodig had"
Het menselijk lichaam is zo wonderlijk gemaakt en
toch vinden we dat allemaal vanzelfsprekend. lk wil
je een aantal dingen over ons wonderbaar lichaam
vertellen. Je bloedstroom is een miraculeuze rivier
van leven die met een kosmische snelheid door
trifioenen bloedvaten reist. Het vloeit niet alleerr door
de zwaartekracht. Bloed gaat waar het nodig is, vol-
gens de universele wetten die we gewoon niet kun-
nen begrijpen. Wanneer ik in mijn vinger snijd, dan
spoelt het bloed het vuil er uit. Daarna gaat het klon-
teren en de wond afsluiten. Het bloed vormt een
korst, en wanneer die korst eraf valt, dan heb je in de
plaats van de wonde nieuwe huid.
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Het menselijk lichaam is fascinerend. Wanneer je
alles bestudeert, en je ziet de vele functies die van
ons lichaam maken wat het is, ben je 66n en al ver-
wondering. Of het nu gaat om je hand of je voet, om
het oog of het oor, om je tong of over je huidopper-
vlakte... het dwingt je om in verwondering te,staan
en dankbaar te zijn, want het leven is goed !

Ons llchaam wil altijd jong, fris, nieuw en levendig
zijn. Om dat waar te maken, beschikt het lichaam
over een systeem dat voortdurend vemieuwt, her-
stelt en dat alles in het lichaam jong houdt. Het
besteedt zijn inspanningen aan datgene wat het
meeste aandacht vraagt, en het doet zijn werk op
een ongelofelijk perfecte:manier. Maar het heeft ook
beperkingen,,Onze acties, onze voedingsgewooo-:
ten, ens handelen tegen de, integriteit van het
lichaam, kunnen maken dat het lichaam,zijn hoge
ideaal van levenslange schoonheid niet bereikt. Het
kan zijn dat er zoveel prioriteiten, zijn, zoveel overw-
erkr€n onvoorziene herstelplaatsen, ,terwijl de lev-
endigheid van de voeding zelf tewensen over laat.
Dat staat in de weg van het lichaam. Venrijt jezelf
niet, als je voor de spiegel staat, dat je rnet een letijk
lijf geboren bent. Denk niet dat je lichaamt6gen jou
is: Het is voor jou. Hetwilje dienen, het wil je helpen
dat deel van jezelf uit te leven, dat je vreugde en
waarde geeft. Veel mensen hebben een probleem
rnet hun lichaam. Het is mogelijk dat precies dat
probleem hen rnotiveert om dit transformatieproces
aan te gaan. Gezonder worden is ook, je beter voe-
len in je vel ! Het is vriendschap sluiten tussen je
geest en je lichaam, want beide gaan nu in dezelfde
richting werken en niet meer tegen elkaar.
Je lichaam wilje niet tergen, het wilje niet pijnigen,
het is er niet om een bron van frustratie te kennen.
Je lichaam is er om je te verwonderen over de
schoonheid van het leven.
Als het zo is, dat je een periode teveel hebt gegeten,
en verkeerd hebt gegeten, als compensatie voor je
frustraties, of uit pure verveling, of gewoon omdat je
een manier zocht om je goed te voelen... dan is deze
transformatie op zijn tijd. Geef het zijn kans, versterk
en motiveer je en maak een groot succes van dit bij-
zondere voedingsavontuur.
Je verhouding tot je lichaam krijgt opnieuw een nor-
male proportie. Je beweeglijkheid verbetert. Het
gevoel van vrijheid en ontspanning zijn het recht-
streekse gevolg van je groeiproces. Je lichaam zal
niet veranderen. Over vijf jaar zal je nog steeds je
zelfde lichaam hebben, maar het zaljonger worden,
speelser, bliier, beweeglijker, tenminste als je daar
het juiste klimaat voor schept en er de juiste'inspan-
ningen voor doet. Het lichaam waar je je zo
ongelukkig bij voelde, wordt opnieuw dit instrument
van verwondering....als je begint te luisteren naar je
lichaam in de plaats van naar je hoofd.
Je kunt rauw eten omdat je lichaam dat nodig heeft.

De enige vezekering om gezond te zijn, is om ts
leren wat je lichaam nodig heeft. ledere mens ziin
lichaam wil mooi en gezond zijn. Het enige watile
moeten doen, is naar de innerlijke stem ydn ons

Het geheim van een geslaagde transformafie is;
- de durf om te veranderen
- de durf en het inzicht om naar je lichaam

te luisteren . :

- de logica van de natuur accepteren
- de kennis van de natuurwetten
- het geduld om de transformatie zijn werk te laten

doen
- de beginselvastheid om je eigen weg te gaan,

ook als je daarin gehinderd wordt
- de eruaingen, tegenslagen, vergissingen van het

verleden zien alsde leerschool voor het nu.
- zorgen voor motivatie en argumentatie
- de taalvan het lichaam verstaan.

De wet van aanpassing
ult: "12 steps to raw foods"

Het lichaam van elk levend wezen is toegewijd aan
het overleven van zijn eigenaar en geest die daarin
leeft. Het lichaam doet alles om zichzelf te bescher-
men en om de soort te laten verder te bestaan, om
het even wat voor obstakel er ook mag zijn. Als het
lichaam twee keuzes heeft, om gekwetst te worden
en mogelijk gedood te worden, of te overleven, dan
zal het altijd voor de overleving kiezen. Dit noemt
men de vitale wet van de aanpassing. We hebben
verschillende voorbeelden van aanpassing.
Elk Ievend wezen past zich aan aan zijn omgeving.
Bijvoorbeeld, konijnen veranderen hun pels van
bruin in de zomer naar wit in de winter. Het doel van
de veranderingen van pelskleur, is de camouflage
van het konijn in de velden in de zomer, en in de
sneeuw in de winter. Deze camouflage verhoogt de
kansen van het konijn om te overwinnen tegen
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roofdieren. Als we 's ochtends onder de douche
gaan, met heel heet water, dan is de kans groot dat
we ons verbranden. Als we onder een douche gaan
met redelijk warm water, en het water geleidelijk aan
warmer maken, dan kunnen we het heel warm
maken, zonder dat we enige last ondervinden. Het
lichaam past zich aan de geleidelijke stijging in tem-
peratuur aan, en we zullen dan ook niet verbranden.
Nadat onze voeten een ganse winter in schoenen
gezeten hebben, doen onze voeten pijn wanneer we
blootuoets op grind lopen. Doch, op het einde van
de zomer, zijn onze voeten gesterkt en kunnen we
gemakkelijk over grind lopen. De kleine
draagspieren in onze voeten zijn sterker geworden,
en wanneer we over grind lopen, sluit de voet zich
rond het grind. Het lichaam heeft zich aangepast om
voor ons te zorgen. ls dit ooit met jou gebeurd? Op
een dag,rijd je door de grote stad en je komt terecht
in een verkeersopstopping. Je zet de radio aan om
de tijd te verdrijven. De volgende morgen sta je
vroeg op om te gaan werken, en je gaat stilletjes
naar je wagen, steekt de sleutel in het contact, en
auuu!! De muziek staat zo luid dat ze pijn doet aan
je oren. Hoe is dit gebeurd? Toen je in de stiad was,
pasten je oren zich aan aan het lawaai van het ver-
keer. Je werd misschien voor 20o/o doot. Je lichaam
maakte deze aanpassing, omdat geluid zeer
schadelijk is en als het zich niet zou aanpassen, je
waarschijnlijk hoofdpijn zou krijgen. Je lichaam past
zich aan aan het geluid en dan ga je naar huis, naar
een rustige buurt en slaap.
Je lichaam past zich nu aan aan de rust van je huis,
terwijlje auto dat niet doet.
Als je naar Rusland gaat, dan zie je dat de mannen
er een fles wodka per dag drinken. Ze verkopen
wodka naast brood; het wordt gezien als een deel
van de voedingswijze. lndien we aan iemand die
nooit alcohol gedronken heeft, zoals een gezond
kind, of een Australische Aboriginal vegetariEr, een
glas wodka geven, dan zou deze persoon kunnen
sterven van alcoholvergiftiging. Het lichaam van
Russische mannen, aan de andere kant, is
aangepast aan de vertering van alcohol. ln het boek
"Man's Higher Consciouisness" (Het hogere
bewustzijn van de mens) door Dr. Hilton Hotema, las
ik over het experiment met vogels van Claude
Bernard. Hij toonde, dat wanneer een vogel onder
een glazen stolp gezet wordt, met afmetingen die
toelaten dat de vogel nog drie uur van de lucht in de
stolp kan leven, en men hem op het einde van het
tweede uur wegneemt, terwijl hij nog een uur had
kunnen overleven, en veryangt door een andere
vogel, die gezond is, dat deze laatste onmiddellijk
zal sterven. De tweede vogel was niet aangepast
aan de verminderde zuurstof, de verandering was te
abrupt.
Het punt is, dat lichamen zich aanpassen om te

overleven. Ons lichaam heeft zich aan veeluitwendi-
ge krachten en stimulatoren aangepast om te kun-
nen overleven. Denk maar eens, waaraan wij
mensen ons allemaal aangepast hebben: straling
van microgolven, brillen dragen, schoenen dragen,
geluidsvervuiling, luchtvervuiling, naar school gaan,
water met chloor, geweld, gewelddadige gedachten,
overal in 66n kamer, dezelfde temperatuur, televisie,
muziek, gebrek aan slaap, ontbijtkoeken, gebrek
aan oefening, slechte eetgewoonten, kunstmatig
licht, stress, farmaceutische medicatie, rijden, syn-
thetische kledij, in isolatie leven, kunstmatige voe-
ding, synthetische vitamines, en nog veel meer.
Wanneer onze lichamen zich aan iets aanpassen,
betalen we met onze gezondheid. We betalen met
onze energie en onze levensduur.
Wat hebben we nodig om meer levensduur en meer
energie te krijgen? Wees zo natuurlijk mogelijk. Blijf
gelukkig. Stop met druk. Stop met stress. Slaap
buiten. Krijg het soms koud, wordt nat en bibber. Ga
eens uit kamperen. We kunnen wat we eten veran-
deren. We kunnen rauw gaan eten.
Als gekookt voedsel nlet de ideale voedingsbron
vooronze lichamen ls, hoe geraakten we dan aan
een voeding van 90 - 95% gekookt voedsel?
Onze over, over, over, over, over, over grootvader
was een rauwkosteter, duizenden jaren geleden. lk
beeld mij in dat er op een dag een groot vuur in de
wouden was, en dat alle knollen, planten en zaden
verbrand werden. Er was geen voedsel meer. De
familie was hongerig, dus ging hij in de verbrande
bossen en vond een stuk gekookt dier, en dacht bij
zichzelf , "Dit eten is vreemd, maar het is beter dan
verhongeren." Het gekookte vlees werd mee naar
huis genomen en opgegeten. ledereen dacht dat het
beter was om van voedingswijze te veranderen, dan
te verhongeren. Hun lichamen, die reageerden op
deze vreemde stoffen, hadden 66n of twee keuzen,
het gekookte voedsel venrerpen en sterven aan
uithongering, of zich aanpassen aan gekookt voed-
selen in leven blijven. De lichamen pasten zich aan.
Hoe past het lichaam zich aan aan gekookt voedsel?
Het lichaam vormt slijm en gebruikt dit als een filter.
Alle plaatsen van het spijsverteringsstelsel die ont-
worpen zijn om de voedingsstoffen uit het voedselte
absorberen worden met slijmfilm bedekt die het
bloed tegen giftige stoffen beschermd. De slijrnfilm
begint aan de tong en gaat de ganse weg verder
naar de darmen. Veel mensen kunnen dit slijm op
hun tong zien. Mensen die een dikke slijmbedekking
op hun tong hebben, hebben witte tongen, net of ze
juist zure room gegeten hebben. Het lichaam maakt
een klein beetje slijm aan, om te beginnen, om de
giftige stoffen uit het gekookte voedsel te filteren.
Hoe meer gekookt voedselwe eten, hoe meer slijm
het lichaam ter bescherming produceert.
Hoe schadelijker het voedsel voor het lichaam is,
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hoe meer slijm het lichaam opbouwt. Met het voorbij
gaan van de jaren wordt het dikker en harder.
Cns lichaam produceert voor de eerste keer slijm
wanneer we onze eerste gekookte maaltijd als baby
eten. De volgende keer dat we gekookt eten, dringen
de gifstoffen in het voedsel niet volledig in het
Iichaam door vanwege de slijmbescherming. Je kan
je afuragen: van wat is dat slijm gemaakt? Ons
lichaam, briljant als altijd, maakt het slijm van het
gekookte voedsel zetfl Dit slijm bedekt gans onze
spijsverteringsorganen, om te voorkomen dat we de
giftige stoffen uit het gekookt voedsel absorberen die
ons lichaam ziek zouden maken.
We zijn bang voor e-coli, salmonella of andere bac-
teri6n, dus koken en pasteuriseren we en bestralen
we alles. Het voedsel is nu zeer bewErkt en voorver-
pakt. We eten veel gekookt voedset en daarom,
nnaakt ons lichaarn veel slijm aan.
Naturopaten noemen dit slijm in de darmen mucoiUe
plaque. MucoiUe plaque ziet eruit als eengroen, rub-
berachtig omhulsel van zo een 20 meter lang. Door
de mucoiide plaque, wordt onze voedingsassimilatie
laag. De mucoiUe plaque zorgt ervoor dat we niet
teveel gifstoffen absorberen, maar tezelfder tijd kun-
nen we geen voedingsstoffen absorberen. Hoe meer
slijm we hebben hoe minder voedingsstoffen we onh
vangen. Na een aantal jaren van gekookt voedsel
eten, ontwikkelen we ernstige voedingstekorten,
worden we hongerig en ondervoed.
We worden hongeriger en hongeriger. We komen op
een punt, zoals ik acht jaar geleden, dat wanneer ik
de tafel verliet, ik weer hongerig was. We hebben
constant honger omdat ons lichaam naar voe-
dingsstoffen vraagt. Onze cellen hunkeren naar de
120 mineralen die we nodig hebben. Ze vragen naar
natrium en magnesium, naar koper en zink.
Alsjeblief geef me een beetje kalium! We zijn con-
stant hongerig naar iets, maar wanneer we eten, kan
er maar een klein percentage geassimileerd worden.
Wanneer we overschakelen op rauw eten en op
deze manier verder blijven doen, zal de mucoiUe
plaque verdwijnen. Wanneer de tijd rijp is, zal het
lichaam het oplossen. Hoe meer we rauw eten, hoe
meer plaque er opgelost wordt. Wanneer we 100 %
rauw gaan eten, dan moeten we geen telegram naar
onze organen sturen om de verandering mee te
delen. Ons lichaam hoort de boodschap en
beglnt onmlddellljk te veranderen en feest te
vieren. Het zegt 'H6! Hij/zij heeft besloten om rauw
te eten. Heb je het gehoord? Hilzil gaat 100% rauw!'
De volgende tabel toont aan hoe de hoeveelheid van
gekookt voedsel dat we eten in verband staat met de
hoeveelheid voedsel dat in ons lichaam venrerkt
wordt. lk stel niet dat dit een wetenschappelijke tabel
is, maar ik weet dat hij conect is. Dit zijn geen exacte
getallen, maar deze getallen hebben zin, en als je
ooit zal rauw eten, zalie begrijpen dat ze kloppen.

o/oYa,fl gekookt voedsel tegenover rauw voedsel

o/o v?Ir roUW voedsel % van gekookt voedsel % van verwarking
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lk wildeze tabelverklaren door middel van een illus-
tratie.
We zullen het hoofdpersonage Tom noemen, tussen
40 en 50 jaar oud. Tom eet heel weinig rauw voed-
sel. Hij heeft steeds honger omdat hij niet genoeg
voedingsstoffen binnen krijgt. Hij heeft een dikke
buik omdat hij heel veel eet om zo de honger in zijn
lichaam op te vullen. Hij heeft een zwakke rug door
zijn dikke buik en is altijd moe. Tom heeft een voe-
dingswijze met 5% rauw. ledereen die sandwiches of
hamburgers koopt eet ongeveer 5o/o rauw omdat de
tomaten en sla voor die 5% zorgen. Op dit punt ver-
werkt het lichaam van Tom ongeveer .037o van de
voedingsstoffen in het voedsel. Laat ons stellen dat
Tom emstig ziek wordt. Hij,gaat naar een gezond-
heidswinkel en leert daar dat hij zich veel gezonder
zou voelen irldien hij een vegetariEr zou worden. Hij
voegt heel wat vers voedsel bij zijn voeding.en ,$topt
met vlees eten. Hij gebruikt nu25o/o rauw voedsel en
75% gekookt voedsel. Zijn verwerking is met 3 keer
verhoogd, tot 0.1% of 11,10o/o. Hij begint zich beter te
voelen en heeft een beetje meerenergie. Hij:gaat op
stap met zijn nieuwe vrienden die ook vegetari6rs
zijn. E€n van hen nodigt hem uit voor een rauwe
potluck. Tom is zo onder de indruk van de schotels
en de presentatie, dat hij zijn rauwe voedselinname
naar 50% brengt. Hij verwerkt nu 0.3% ol 3110%.
Wat verwerking betrefi, is dit heel wat.
Dit is 10 maal meerdan wat hijdaarvoor had. Hij ziet
het verschil. Hij begint zich goed te voelen. Tom
begint naar elke wekelijkse potluck te gaan en ver-
hoogt zijn rauw voedsel inname lot 75o/o tenuijl hij
maar 25% gekookt meer eet. Het lichaam verwerkt
nu 1a/o. 1o/o is veel, een goed getal, 30 maal meer
dan wat hij voordien opnam. Hij begint er als een
interessante man uit te zien. Tom dacht dat vrouwen
nooit naar hem zouden kijken, omdat hif er oud en
versleten uiEag. Nu ziet hij er gezond en veeljonger
uit en hij begint een goede kleur te krijgen.
Tom begint boeken te lezen over rauw eten en hij
begint zelfs met zijn eigen rauwkostlessen. Hij
gebruikt nu 99% rauw voedsel en 1% gekookt voed-
sel. Hij venrerkt ongeveer 3olo. Tom is nu zo gezond
dat hiJ er 10 jaar jonger uitziet. Hij heeft veel vrien-
den en is heelsociaal. ledereen houdt van hem. We
gaan een paar jaren later nog eens op bezoek bij
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Tom. Hij heeft veel over rauw voedsel getezen en is
naar elke mogeliJke samenkomst over rauw voedsel
geweest. Op een morgen wordt hijwakker en vertelt
zijn innerlijke stem hem dat hij aile gekookt voedsel
moet opgeven en 100% rauw moet gaan eten. Hij
maakt die keuze. Binnen de twee, drie maanden van
alleen maar rauw yoedsel eten, wordt ziln vewver-
king 30o/o. Ziln verwerking is verhoogd van 3.0%
naar 30% in slechts twee A drie maanden. Waarom
maakte het veranderen van gg% rauw voedsel naar
100 o/o zo sen groot verschil op gebied van de ver-
werking? De 1o/o is belangrijk omdat de verdediging
van het lichaam tegen gekookt voedsel nu weg is. 

-

Hij begint nu met maar 66n keer per dag te eten, een
klein kommege sla, dat is alles. Hij heeft maar een
klein kommetje nodig omdat hij 30% venrerkt"
Herinner je je Tom die voor g5o/o gekookt voedsel at,
en heel veel at, om zijn uitgehongerde tlchaam te
voeden? Op dat punt verwerkte hij maar.03%. Nu,
met een 100% rauwe voedingswiJze, verwerkt hij
30% voedingsstofien. Daarom heefr hiJ maar een
kleine hoeveelheid voedsel nodig om het te voldoen.
Dat is genoeg voor deze man. Dat is hoeveel ik eet.
Dat is hoeveel mijn man eet. Dat is hoeveel mijn
'kinderen eten.'
..lAlanr'reer miin zoon Sergei, die 16 iaar is. gaat
snowboarden, vertrek hiJ om 6uO0 en komt ,s
avonds om 7u00 terug. Hij neemt twee organische
sinaasappels mee om op de bus te eten. HiJ eet er
66n op de heenweg en 66n op de terugweg. Dat is
genoeg, omdat hij 30o/o venrerkt.
Sergei zegt dat zijn snowboard-vrienden een aantal
keer naar hun lunchzakjes grijpen om warme choco-
lade te drinken en sandwiches te eten, omdatze zo
hongerig zijn. Ze worden hongerig en hebben
energie-inzinkingen eR moeten dan iets eten.
Ondertussen, staat Sergei de ganse dag op zijn
snowboard en is nooit moe, en dit alles met twee
sinaasappels. Het geheim is, dat hU 30% opneemt
tenrijl zij enkel tussen 0.03 en 0.1olo opnemen. Om
terug naar Tom te gaan als een voorbeeld, waarom
maakte de laatste 1o/o Zo een enorm verschil in het
venrerkingsgetal? lk haalde het antwoord hierop uit
de literatuur van de Anonieme Alcoholisten (AA).
Men moedigt alcoholisten op AA samenkomsten aan
om voor 100o/o nuchter te worden. Als ze terug gaan
naar de samenkomst en zeggen dat ze voor 9go/o
rtuchter zijn, omdat ze maar 66n glas wodka om de
twee dagen drinken, dan wordt hun verteld dat ze
niet nuchter zijn. AA leden hebben geleerd dat stop-
pen voor 99% niet werkt. Als iemand wil stoppen met
drinken dan moet hijlzij er volledig voor gaan, stop-
pen voor 100o/o. Deze laatste 1o/o, om het even hoe
klein ze is, zal het lichaam gewend houden aan
drinken.
We kunnen deze analogie ook voor gekookt voedsel
gebruiken. Bijvoorbeeld, Andre eet sinds zijn jeugd

riJst. ZiJn lichaam heeft zich biochemisch en psychol-
ogisch aangepast aan deze consumptie. Op een dag
wordt Andre er zich bewust van dat rijst niet goed
voor hem is. Hij besloot om te stoppen met rijst eten.
Het resultaat hiervan is dat het lichaam van Andre
een sterke hunkering naar rijst krijgt. Hunkering naar
bepaalde voedingsmiddelen zijn biochemische en
emotionele venrachtingen van het lichaam. Zijn
lichaam is aangepast aan het krijgen van koolhy-
draten uit de gekookte riist. Andre begon koothydrat-
en uit rauwe mai's, gekiemde granen en wortelen te
halen. Na twee maanden had zijn lichaam zich
aangepast en stopte de hunkering naar rijst. lndien
Andre rijst zou blijven eten, zelfs in kleine hoeveet-
heden, dan zou de aanpassing van zijn lichaam
nooit voltooid raken en hij zou blijven hunkeren naar
rijst.
Ten tweede, wanneer we eten, laat ons zeggen, een
gebakken aardappel, staat er dan een sternpet op de
aardappel die zegt dit is 1%, dit is 10%? Weten we
wanneer we moeten stoppen? Ook onze ouders
vertelden ons, dat we ons bord moesten leeg slsrl
omdat er in China kinderen zijn die sterven van de
honger. We'kunnen geen voedsel weggooien, we
moeten het opeten, zelfs wanneer het meer dan 1o/o

is. En dus, [aten ${e t% toe. We taten (e deur open
om toe te geven wanneer we er zin in hebben. Het is
wanneer we depressief, hongerig of kwaad zijn, dat
we ons overeten. Dat is wanneer we toegeveH aan
het eten van gekooktvoedsel, alcoholdrinken, roken
of drugs nemen. Die laatste 1o/o vartl gekookt voedsel
in onze voedingswijze opgeven, is de deur sluiten
voor alle gekookt voedsel. Wanneer we de deur voor
gekookt voedsel sluiten, sluiten we ook de deur van
de verleiding.
Wanneer onze familie acht jaar geleden 100% rauw
ging eten, besloot onze vriendin Judy ook om rauw
te eten. Maar ze deed dat maar voor g5%. lk leed
twee maanden tijdens de aanpassing van mtjn
lichaam om volledig af te kicken van gekookt voed-
sel en alleen nog maar rauw voedset te eten. Na
twee maanden, voelde ik me niet langer
aangetrokken tot gekookt voedsel. lk lette niet meer
op restaurants of op de geur van voedset en kofiie.
lk heb drie jaar inAshland, Oregon geleefd en kende
niet eens de naam van een restaurant. lk ken drie
natuunryinkels en een sapbar. lk let op niets anders.
Gekookt voedsel ziet er voor mtj als plastiek uit,
oneetbaar. Dat is hoe ik het voel. lk word niet meer
verleid om gekookt voedsel te eten, omdat het er
voor mij niet als voedsel uitziet.
Mijn vriendin Judy daarentegen, lijdt nog steeds,
Ze blijft gedurende weken op rauw voedsel, en dan
krijgt ze bezoek en eet opnieuw gekookt voedsel. Ze
vertelt "lk at twee weken rauq en dan kwam mijn
tante op bezoek met een prachtig gebakken cake
waar ik moest van proeven. Hierdoor begon ik
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opnieuw meer gekookt voedsel te eten. lk faalde. lk
viel terug.'Ze heefr ook gezegd: "lk deed het heel
goed, tot de feestdagen eraan kwamen, en ik
besloot om tot na de feestdagen een pauze in te
lassen. Het duurde tot de tweede week van februari
voor ik weer 95% rauw kon eten." Door de deur van
gekookt eten open te houden, zelfs al is het maar
1%, verlengt mijn lieve vriendin haar lijden.
Met 99% zijn we nog steeds verslaafd en staan we
onszelf toe wat we willen, wanneer we het willen. lk
heb veelmensen ontmoet die 99% rauw eten bereikt
hebben, om dan een paar maanden later weer op
gekookt voedsel over te schakelen. Wat ik wil
zeggen, is dat het veel gemakkelijker is om direct op
je doel af te gaan. Ja, je zal misschien wel twee
maanden afzien, omdat etke verleiding lijden zal uit-
lokken. Maar na twee maanden, is het leven
gemakkelijker.

Verwijder alle verleidingen (gekookt voedsel, bereid
voedsel, diepvriesmenu's,...) uit je huis en ga niet op
restaurant, naar verjaardagsfees$es en potlucks met
gekookt voedsel gedurende tenminste twee maan-
den. Creder een verleldlngsvrlje zone. Het is
gemakkelijker om lo0o/o rauw te eten als het een
bewuste keuze is. Begin er niet aan voor je volledig
klaar bent.
Wanneer je begrijpt dat gekookt voedsel verslavend
is, dan wilje 100% rauw blijven eten. Een rauwkost
eter worden zonder de nodige ondersteuning is
moeilijk. lk ken een aantal mensen die begrijpen dat
rauw eten goed is. Ze beginnen eraan en hielden het
zes maanden vol. Maar op sommige momenten wer-
den ze hongerig, of eenzaam, of depressief, moe en
begonnen weer met wat voor het familiair is, gekookt
voedsel."

Als het goed genoeg is voor Gandhi,..
Ken je rauwkost beroemdheden ? Wel, ik zou deze persoon geen beroemdheid noemen. . . alhoewel, hij werd door veel
mensen gezien als een van de meest bewonderenswaardige en inspirerende mensen die in de 20ste eeuw leefden
(geboren in de 19de). Hoeveel mensen wisten dat Mohandas K of Mahathma Gandhieen lange termijn rauwkost eter
was, die het grootste deel van zijn leven een voedingswijze van vooral fruit at? Hij werd enorm belnvloed door de natu-
urlijke hygi6ne, en beschouwde de voedingswijze en gezondheid als 66n van de sleutelgebieden van zijn "experi-
menten met de waarheid" die hem voor het grootste deelvan zijn leven dreven. Zijn kijk op zijn leven, zoals verteld in
M K Gandhi: An Autobiography, The Story of My Experiments with Truth (Een autobiografie: het verhaal van mijn expe-
rimenten met de waarheid), beschrijft veel van zijn experimenten met voeding en vasten. Edn van de belangrijke din-
gen over Gandhi was dat hij inzag dat een rduwe voeding essentieelwas om een pad te volgen, dat zowelffsieke als
sBirituele gezondheid schenkt, kracht en zuivering... hoewel hij het niet als voldoende zag.
Vier van Ghandi's fundamentele waarden waren een zoeken naar de waarheid inbegrepen (en onmogelijk zohder te
richten naar volledige waarheid tegen en met zichzelf), de vereenvoudiging van het leven en zijn noden tot een basis-
niveau, een leven van dienst aan een groter goed van de mensheid, en een leven zonder geweld.
Dit alles werd natuurlijk gevolgd als een spiritueel pad, en door zijn onvermoeibare zoektocht naar de waarheid en
dienst, en daarom gerechtigheid, leidde dit hem onvermijdelijk naar wat we politieke activiteit kunnen noemen, in plaats
van een gevecht tegen de vele duidelijke onjuistheden en onrechtvaardigheden die hij rond hem zag.

Gandhiwas zonder twijfel een buitengewone man. Zijn invloed voor het goede van de mens was misschien wel even
groot als elk ander persoon in de 20ste eeuw. Het is interessant dat 66n van zijn grootste wensen was om gemeen-
schappen te zien waar mensen eenvoudig leefden.

Nu wij dit ontdeH hebben, zal Ghandieen krachtige invloed en inspiratie blijven voor ons. lk beveelatde teden en de
lezers aan om het belang van vereenvoudiging in hun leven te begrijpen - zichzelf te bevrijden van invloeden van de
reclame en de televisie, omdat dit de eenvoudigste en meest krachtige manier is om als geihteresseerde betrokkenen
naar een meer ecologisch leven te streven.

Als we een leven kunnen leven ten dienste van het grotere goed, dan wil dat zeggen dat we echt ergens ingeburgerd
raken - wat werken voor eeR bedrijf zou kunnen zijn... op vssnryaarde natuurlijk dat het goede producten verkoopt (bijv.
die bijdragen tot het creBren van echte wijsheid, gezondheid en / of ondersteuning) en dat zijn marketing en investe-
ringsstrategie€n op een ethische manier (bijv. niet door te investeren in ... de lijst zou heel lang kunnen zijn!)

Rauw voedsel is belangrijk * maar er is veel meer voor ons om uit te zoeken dan een voedingswaarde... en tenz'rj we
dat beginnen in te zien en ook op andere gebleden in onze leveng fundamentele veranderlngen beglnnen aan te bren-
gen, zullen we met ons gebrek aan verantwoordelijkheid de gevolgen moeten dragen, en dat zal niet prettig zijn. De
parallellen met gezondheid zijn direct. Dat is tenminste wat mijn experimenten met de waarheid mii vertellen.

Start nu met je ondezoeken, en zoek verder dan alleen maar gezondheid, en onderneem actie om de duuzaamheid
en de positieve efrecten van je leven op zoveel mogelijk gebieden als je kan te verbeteren ...je werk is 66n van de
belangrijkste daarvan. En kijk hoeveel mensen hun getuigenis geven en met Groene Dag meeleven, en dat nog altijd
doen, en hoeveel beter ze zich daardoor voelen,..

Met liefde voor iedereen en alles.
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I ngrediEnten voor de rauwkostkeu ken

Natuurlijk moeten we dan beginnen met de "ruggen-
graat" van de rauwkostvoeding, en die is in de eerste
plaats opgebouwd uit groenten en fruit. Daarnaast
zijn er ook gekiemde zaden, noten, pitten...
Wat daarbuiten valt is eigenlijk puur aanvullend en
moet als een klein of groot compromis gezien wor-
den.

Groenten ziin voor beginnende rauwkosteters
meestal niet de eerste keuze. Het lijkt een stuk min-
der aantrekkelijk om een komkommer te eten dan
om vers en gedroogd fruit te eten. Nochtians, wan-
neer je bevrijd bent van vooroordelen met betrekking
tot je voeding, zal je zeker ook ervaren datJe op een
zeker moment ook een drang hebt naar groenten :

wortels, salade, andijvie, iets bitter, iets pittig, iets
waar je stevig moet op kauwen, of iets dat gewoon
de smaak van "groen' heeft.
Daamaast moet ie weten dat veel van onze groen-
ten niet zijn wat ze eens waren. Daarom kan je zoek-
tocht je ook leiden naar de wereld van de wilde
groenten. Zij kunnen een enorm mineralenverschil
geven in je voeding.
Vaor meer informatle lees onze brcchurc : "Groenton ln de

Voading" en 1llllde Groenten"

Klernen zijn natuurlijk de jongste groenten. Het
betreft de techniek van het wekken (het wekken van
de levenskracht), tot en met het laten ontspruiten
van het zaad tot een jonge Plant.
Kiemen zijn erg op weg om heel erg geliefd te wor-
den. Je kan ze kopen in natuurwinkels en waren-
huizen, maar het is zo eenvoudig om ze zelf le
kweken, dat het veel interessanter is om je eigen
kiemerij op te starten.
Voor meer informatie lees onze bachure : 'Klemen ln de
Voeding'

Fruit
Fruit is de trreede peiler waarop gezonde voeding
staat. Er ziin voor de meeste mensen op jaa$asis
een vijftigtal soorten fruit beschikbaal en daamaast
nog een variatis , aan gedroogde vruchten. De
meeste fruitsoorten bestaan bovendien in een grote

variatie. Denk hierbij bv. aan appels. Fruit is wellicht
het visitekaartje voor de rauwkostvoeding, omdat
fruit in veel opzichten tegemoet komt aan de
smaakvoorkeuren van de mens. Toch moet men
deze groep nog verder exploreren. Het is mogelijk
dat men zelfs uit deze groep niet het beste heeft
gehaald. Lees erde brochure "Fruit in de voodlng" op na en

breid je kennis ult awr al het goede van de aade.

Minder bekende fruitsoorten :

Gherlmoya
Veelte weinig gekend en veelte weinig geloareekt, is

de cherimoya-vrucht. Ze is een lid van de
annonacea (de zuuzak-familie), maar is, in tegen-
stelling tot de rest van de familie in het geheel niet
zuur, integendeel. De vrucht is afkomstig uit Zuid-
Amerika, maar wordt in Europa gekweekt in Zuid
Spanje, m.n. in de streek van Almunecar. De cheri-
moya is grijsgroen, rond, hartvormig, met een
schubbenpatroon. De vrucht wordt doormidden
gesneden en wordt uitgelepeld. Het vruchtvlees is

romig wit en bevat zwarte Pitten.
Cherimoya wordt onrijp verkocht en rijpt gewoonlijk

binnen twee d drie dagen af. Eenmaal rijp moet de
vrucht binnen de twee dagen gegeten worden. Eet
het vruchtvlees, maar vennrijder de pitten. Wellicht is
de korte termijn voor consumptie een bezwaar voor
een grotere distributie.

Kakl / Sharonvrucht / Perslmoen I Dadelpruim
De kaki's lijken erg op een tomaat. Het kroontje is
echter ruimer en de vrucht gewoonlijk oranjegeel.
Deze vrucht kent haar oorsprong in China en is de
voorbije eeuw over de hele wereld verspreid. De
meeste kaki's kunnen pas gegeten worden als ze
lijken op een overrijpe tomaat. Wanneer ze nog onri-
jp zUn, kan een * vooraltegen de schil- erg wrange
en samentrekkende smaak voorkomen.
De meerafgeptatte sharonvrucht is een kakidie door
teeltselectie is ontstaan, en die zelfs minder rijp geen

spoor van wrangheid vertoont.
Kaki's behoren tot de rijkste bronnen van beta-caro-
teen en tenderen lichtjes laxerend te ziin.

Papafa
Ook de papaja (boommeloen) is ondergewaardeerd.
De boom komt voort uit een pit en geeft buitenge-
woon snel een sterke plant, die vaak al het eerste
jaar vruchten draagt.
De herkomst van papaja's wordt bepaald op
CentraalAmerika, tenrijl ze tegenwoordig groeien in
ieder land met een tropisch of subtropisch klimaat.
De papaja's worden meestal opgedeeld in twee
soorten : de kleine gele (Hawaiaanse), die gewoon-
lijk een beter aroma hebben dan de grote oranje
(Mexicaanse) papaja's.
PapaJa is een goede lichaamsreiniger, vermindert de
gasvorming, vermindert de indigestie met gisting en
initatie, en helpt het lichaam ontgiftigen. Papaja is
rijk aan beta-caroteen, calcium en vitamine C.
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Groene Papaja's zijn rijk aan enzymen die helpen de
eiwitten te verteren. Je kan stukjes groene apaja
{gepeld) toevoegen aan je smoothies om je enzy-
menbank weer aan te vullen.

Noten, zaden en pitten worden in 66n adem
genoemd wegens hun gemeenschappelijke factor, nl
hun rijkdom aan natuurlijke vetten en plantaardig
eiwit.
Behalve fruit en groenten vormen noten ook een
wezenlijk onderdeelvan een gezonde voeding. Maar
noten kan men niet zomaar gebruiken. Wegens hun
hoog eiwitaandeel worden ze best niet met zetmeel
gegeten en is de ideale combinatie in een zetmeel-
vrije groentenmaaltijd. Ook is het niet raadzaam om
abnormale hoeveelheden noten te eten, en zich te
realiseren dat noten geconcentreerd voedsel zijn
waar men zich gemakkelijk aan te buiten gaat.
Verse noten smaken heerl'rjk en zijn bijzonder
gezond. Ze zitten vol voedingsstoffen en sommige
noten bevatten net zoveel eiwitten als vlees.
Daarenboven zijn noten vaak rijk aan vitraminen.

Met uitzondering van pinda's die ondergronds groei-
en aan een peulplant, zijn noten de zaden van droge
vruchten met een harde schaal. Ze zijn in allerlei
vorm te koop: in de dop, geroosterd, gepeld, als
schaafsel, fijngehakt en gepureerd tot pasta. Doch
men dient steeds te kiezen voor zo natuur{ijk rnoge-
lijk, daar ze beter en langere tijd bewaarbaar blijven.
Noten en zaden bewaart men steeds op een droge,

koele en donkere plaats. De invloed van licht ver-
snelt het oxidatieproces wat resulteert in ranzige vet-
ten.
Een noot is een vrucht, omgeven door een harde
schelp. Daarom worden pitten in verband gebracht
met noten, zoals de zonnebloempltten. Na het pel-
len van de zaden blijft een kleine witte pit over die
een unieke smaak heeft Zonnebloempitten worden
gebruikt voor de olieproductie. Zonnebloempitten
leveren de antioxidant vitamine E, de gezondheids-
vitamine die de kans op hart- en vaatziekten en kan-
ker helpt voorkomen.

Pompoenpitren zijn na het drogen en het verwijde-
ren van de harde schil lekker eetbaar. Er zijn vari6-
teiten die geen harde schil bevatten. Deze noemt
men de naaktzadige en zijn na het drogen direct
bruikbaar. Pompoenpitten zijn groter dan zonne-
bloempitten en smaken heel apart. Pompoenpitten
bevatten hoogwaardige voedingstoffen en veel vita-
minen en mineralen. Pompoenzaden danken hun
bekendheid aan hun waarde voor de mannelijke
vruchtbaarheid en zijn nuttig bij een vergrote of ter
voorkoming van een ziekte van de prostaat. De
zaden zijn rijk aan zink en werken urinedrijvend.
Vroeger werden ze gebruikt bij darmparasieten.
Voor geneeskrachtige doeleinden gebruikt men
gepelde zaden in gemalen vorm. Let wel dat je ze
zelf maalt, en liefst vlak voor het gebruik.

Plinboompitten zien er uit als kleine, witte, regen-
druppels en smaken zacht en fris. Dennenappelpit'
ten zijn aftomstig van dennenbomen uit China,
Spanje, Frankrijk en Portugalen zijn een delicatesse
in rauwkostslaatjes.
Het notenrijk is veel uitgebreider. De meeste men-
sen kennen walnoten, hazelnoten en amandelnoten.
Maar velen kennen de smaak niet van de cashew,
macadamia, pecan en paranoten of beter bekend als
brazilnoten.

De cashew of ook appelnoot is 66n van de merk
waardigste vruchten die er zijn. De noot zelf groeit
niet rechtstreeks aan de boom. Aan de takken vorrnt
zich een lekkere, lichtzure oranje appel, waarvan het
vruchtvlees wordt gebruikt en ook sap gemaakt.
Onderaan die vrucht bevinden zich doppen, waarin
de eigenlijke cashewnoot zit. Van de doppen perst
men olie, die werkzaam is tegen ziekteverwekkende
organismen. Ook de bladeren hebben een uitgebrei-
de werking evenals de schors van de boom. De
noot, die een zoete, zachte smaak heeft, is erg
gezond voor de luchtwegen en werkt diuretisch.

De Macadamlanoot is een op hazelnoot lijkende
noot die enkelgroeit inAustrali6 en HawaT en pas na
15 jaar echt productief is. Het is een schitterende
noot, weinig gekend in Europa, maar met de ideale
samenstelling van de ornega-veEuren.
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De paranoot of brazilnoot groeit aan een boom van
40 tot 60 meter hoog. Hieraan groeien keiharde bol-
!en, die je het best vergelijkt met een kokosnoot.
ln die paranoot zitten 8 tot 12 zaden die we kennen
als brazilnoten in de dop. Slechts een deel van de
noten wordt gekraakt. Om de houdbaarheld te ver-
hogen worden ze gedroogd, al smaakt een niet
gedroogde noot stukken lekkerder.
De paranoot is rijk aan vet en bevat ook veel kalk en

wordt daarom aanbevolen aan mensen met been-
derklachten. Maar ze is daarenboven d6 bron van
selenium uit de ongerepte natuur van het regen-
woud.

De pecannoot is een weinig gekende noot met een
venukkelijke smaak" Gepelde pecannoten gelijken

op onze walnoot, maar zijn iets platter. Pecannoten
hebben een gunstige werking op de urinewegen, ze
zuiveren de nieren.

De plstache is iets groter dan de pinda en heeft een
dunne harde dop. Als de pistache rijpt neemt de
omvang toe. De dop springt open en van dan af
noemt men zs sp/if& Non-splits zijn onvoldoende
gerijpt en worden verwiJderd uit de oogst Je herkent
de noot niet alleen aan de barst in de dop maar ook
aan de geelgroene kleur. De pistaches ziJn zenuw'
versterkend en goed voor luchtwegen. Spijtig wor-
den de meeste noten gebrand en gezouten om ze
langer te bewaren . Zorg dat ie altiid rauwe pistaches

bij de hand hebt. Pistaches worden in 66n adem
genoemd als het gaat over 'neutrale' noten.
Pistaches zouden namelijk, net als de amandel, niet
vezurend werken.

Amandelnoten zijn 66n van de belangrijkste vruch-
ten uit het notenassortiment.Zeziin lekker en bevat-
ten veel calcium, fosfor en vitamine B. Daarenboven
bevorderen ze de zuurstofopname in het bloed en

helpen bij de koolzuurafscheiding uit het bloed. Er
wordt uit amandelen olie geperst die diverse toepas-
singen kent. lnwendig gebruik bij nier- en galstenen
en constipatie, uitwendig bij een droge huid.
Normaal eet men enkel de zoete amandelen.
Slechts sporadisch wordt gebruik gemaakt van de
bittere soort. De bittere amandelen worden vaak ver-
geleken met abrikozenpitten (wegens het amygda-
!ine). Wilde amandelen bevatten trouwens altijd iets
meer bitterstoffen.
Zoete amandelolie wordt gebruikt in de cosmetica,
massageolie en als emulsie voor mediciinen.
Bittere amandelolie wordt gebruikt !n de voedingsin-
duskie rnaar wordt rneestal synthetlsch nagemaakt
voor in gebak, marsepein en andere (smaakrnaker).
Wat amandelen nog interessanter maakt is dat zij
door moeder Natuur voorzien zijn van een herme-
tisch vezegelde verpakking die maakt dat amande-
len lang vers blijven. ln tegenstelling tot andere
noten zoals bv. okkemoten, pecannoten, cashewno-

ten, pistaches e.a. die sneller ranzig worden, een-
maal ontbolsterd, zijn amandelen soms jaren later
nog fris. Bovendien kunnen amandelen heelgemak-
kelijk geweeH worden en maken zo een opstartfase
door waarin zij zich voorbereiden om te groeien.

Deze opstartfase maakt heel wat enzymen in de
noot wakker, wat de vertering nog verbetert' Maar
bovenal maakt inweken van amandelen alsof ze pas

zijn geoogst. Na het inweken kunnen de noten
gemakkelijk gepeld worden. Tussen de duim en de
wijsvinger wrijf je zo het buitenste vlies weg en ver-
wijder je het onverteerbare omhulsel. Moet dit ?
Dokter Shelton heeft het steeds aanbevolen.
Misschien had dit te maken met het verschil tussen
Californische en Spaanse amandelen. Spaanse
amandelen hebben een bittere schil en deze bitter-
stoffen kan Je moeilijk gezond noemen in grote hoe'
veelheden. Het pellen van de noten kan men beter
eigenhandig doen, naar behoefte. Gepelde noten
worden sneller ranzig. Het kopen (en eten) van
gemalen amandelen of amandelschaafsel is hele-
maalfout.

Hazelnoten hebben een voortreffelijke smaak en
zijn rijk aan kalk en vitamine B, bevatten zwavel en
magnesium. Ze ondersteunen het menselijk organis-
me en zijn goed tegen ontsteking en verhogen de

De kokosnoot komt van de kokospalm.
BiJ ons gaat het om de ons bekende noot. Het witte

vruchtvlees is vers te gebruiken of in gedroogde

vorm. Uit het gedroogde vruchtvlees wordt kokosolie
geperst. Het melksap is lekker verftissend en wordt
door het witte vruchtvlees langzaam opgenomen'
Het witte vruchtvlees is verkrijgbaar gedroogd,
gesnipperd of als kokosrasp en kan opgelost worden
als melk. Zie verder het afzonderltik aftikel owr kokosnoten

De walnoot is bij ons 66n van de best gekende en
gebruikte noten. De walnoten zitten verpakt in een
groene bolster die geleidelijk bruin wordt. E6nmaal
de noot rijp is valt ze naar beneden en breekt de
bruine bolster stuk. De bolster bevat natuurlijke
kleurstoffen die gebruikt wordt om haar en wol te
verven. Naast de harde botster zit er nog een harde
dop en een velletie rondom het eigenliike vrucht-
vlees. Wanneer we de walnoot aan een grondig

onderzoek ondenverpen komen we tot opmerkelijke
vaststellingen"
Bekijken we het inwendige van de walnoot, dan zien
we vier delen en een tussenschot, precies zoals het
hart bij de mens. Thee gemaakt van het tussenschot
van walnoten zou een gunstige werking hebben bij
hartritmestoomissen. Veel mensen herkennen in

een walnoothelft ook de vorm van de hersenen.
De walnoot is een prachtig voorbeeld van de signa-
tuurleer. De gelijkenis met het hoofd van de mens is

heel sterk. Een dop zo hard als een schedel en de
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inhoud lijkt heel sterk op de hersenen van de mens.
De tanrnne kastanje is een buitenbeentje onder de
noten. Kastanjes zijn de enige noten waar weinig vet
in zit. Daarentegen bevat kastanje veel zetmeel.

Als laatste wil ik toch even de aardnoten of arachi-
des noemen. De aardnoot is een uitzondering tegen-
over notensoorten die aan een boom groeien. ln
feite is het geen noot en haar eigenschappen zijn
van een totaa! andere orde dan de noten.
Na de bloei van de plant ontwikkelt zich als het ware
een draad die in de grond groeit, waaraan zich een
vrucht ontwikkelt. Het gaat hier niet om een noot
maar om een pculvrucfit. Aardnoten zijn beter
gekend als apenootjes. De schelp lijkt uit twee delen
te bestaan. ln elke holte bevindt zich een aardnootje
in een bruin vliesje. We spreken pas van pinda's als
de noten gebakken zijn in olie.
Noten : rauw of nlet ?
Noten worden in veel gevallen licht gebrand om
besmettingen op te heffen en vervolgens gezouten
om de houdbaarheid te verlengen. Toegevoegd zout
geeft natuurlijk reden tot matiging van het gebruik
omdat teveel zout niet gezond is. Maar vooral de
verhitting van de vetten door het roosteren geeft te
denken. Er is voldoende reden om uitsluitend rauwe
noten, zaden en pitten te gebruiken voor de voeding.
Voor wie geen echt gebruik maakt van eiwitconcen-
traten, kan toevoeging van een weinig noten, zaden
en pitten (bv. 50 gram) zorgen voor een goede aan-
vulling met vet en eiwit.

Tamme Kastanje
De vrucht van de tamme kastanje (Castenea sativa)
is eetbaar, de praardekastanje of witde kastanje niet
(maar dat zijn ook heel andere bomen). Je zou ver-
wachten dat de bolster van de tamme kastanje
steviger zou z$n, om de vrucht te beschermen. Het
tegendeel is waar. Juist de bolster van de tamme
kastanje is zacht en harig. Verse tamme kasfanids
zijn ve*rijgbaar van offiaber tat december. ln dat
tijdvak worden zij vers, in gepofte vorm aangeboden
in de tallaza stalletjes in zuiderse landen- Het groiat-
ste ge deelte va n de ka stanjeoog st wordt ve rwe rkt tot
kastanjepuree, die als bijgerecht geserveerd
wordt. Een gedeelte van de oogst wordt gedroogd
en vormt dan een noot met een zachte, specifieke
smaak die gewoonlijk als meelwordt verwerkt.
Voedingswaarde per 100 gram yerse kastanje:71i
kJ, 2,5 gram vet, 4 gram eiwit, 35 gram kaolhydra-
ten. (Gedroogd bevat kastanje tot 80% zetmeel).
Moss6ri wij st erop d at ka sta njezetmeel waard evolle r
is dan graanzetmeel en dat die landen waar brood
gebakken wordt met toevoeging van kastanjemeel,
aleen positieve invloed op de gezondheid meetbaar
,s"

ln dit bestek zijn nog veel meer noten te noemen en ook
de zaden en pitten zijn nog veel uitgebreider dan de ruim-
te die we hieruoor maken. Het is de intentie om in de loop
van de komende jaren een speciale editie te wijden aan
uNoten, zaden en pitten".

het ondenruerp van verzadigd vef in een ander licht
gebracht. Daardoor is de theorie van verzadigde en
onverzadigde vetten totaal achterhaald. Het eigenlij-
ke probleern ligt bijtransvetten en niet bij vezadig-
de vetten.
Het is belangrijk te weten dat je stofwisselingstype
een grote invloed heeft en bepaalt of je van kokos-
noten zal genieten, en of ze goed zijn voor je type.
Als je een eiwit-type bent, zal ie gedijen op kokos-
noten, maar als je een koolhydraten"type bent zalje
waarschijnlijk niet van het kokosnotenvlees kunnen
genieten. De kokosnootmelk (de vloeistof in de
kokosnoot) is wel geschikt voor koolhydraten-types.
Als eiwit-type, geniet men minder van de kokosnoot-
melk met haar laag vetgehalte, maar is men verzot
op het vlees . Het is voorzo iemand mogelijk om een
ganse kokosnoot om de twee dagen te eten. Als men
jonge, verse rauwe kokosnoten kan eten. is dat uiter-
aard beter dan het eten van kokosolie en/of santen.

De Kokosnoot
Cocos nucifera

Veel mensen geloven dat kokosnoten over het alge-
meen niet gezond zijn. Nochtans bevat rauwe
kokosnoot heel wat natuurlijke, gezondheidsverbete-
rende kwaliteiten. Laurilzuur, het voomaamste vet-
zuur in kokosnoot, is gekend voor zijn unieke voe-
dingseigenschappen, die antivirale, antibacteriEle en
antiprotozoi'sche functies hebben. Zo kan natuurlijk
kokosnoot-vet in de voeding leiden tot een normali-
satie van de lichaamsvetten, waardoor de lever
beschennd wordt tegen beschadiging door alcohol
teruv'rjl het anti-ontstekingsvermogen van het
i mmuunsysteem verbeterd wordt.

Een deel van de verwarring over kokosnoten staat in
verband met de aanwezigheid van de verzadigde
vetten. Gelukkig, heeft Sally Fallon, auteur van het
boek *Nourishing Tradition: The Cookbook that
Challenges Politically Conect:Nutrition and the Diet
Dictocrats (met Dr. Mary G. Enig), evenals de vele
artikels over het onderwerp voeding en gezondheid,
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Hoe open ie een kokosnoot?
Eerst moet je de kokosnoot draineren in een glas. Je
kan dit doen door twee of drie van de "ogen", op de
puntige top van de kokosnoot, te doorprikken met
een schroevendraaier en een hamer. Zorg dat al de
vloeistof verwijderd is, zodat je er geen knoeiboel
van nnaakt bij het openen van de kokosnoot.
Wanneer je de schelp wil breken kan je richten op de
rand van een "oog". lk beveel aan orn de schelp in
kleine stukjes te breken, omdat het zo gemakkelijker
is om het vruchtvlees los te maken. Het openen gaat
ook gemakkelijker wanneer je de kokosnoot op de
vloer legt of op de stoep en hard tegen de vloer aan-
stoot. ln het begin plaatste ik de kokosnoot op de
grond en sloeg er met een bijl op, maar tegenwoor-
dig neem ik de gedraineerde noot in de hand en sla
ze hard enkele keren op een harde stenen onder-
grond.
Nadat de kokosnoot gebroken is, verwijder het vlees
door het van de schelp weg te schrapen of door het
pellen met een sterk mes.
Kijk goed naar de kleur en de textuur van het vlees
als je het verwijderd hebt. Het zou er wit en stevig
moeten uitzien, en een goede smaak moeten heb-
ben. Als zezacht is of raar smaakt, gooize dan weg,
ze is waarschijnlijk te oud en al rot. Een andere
manier om te weten of de kokosnoot nog vers is, is
de bruine huid die achter de kokosnoot zit. De huid
zoL! er zacht, ongebroken, homogeen donker moe-
ten uitzien. Als er vlekjes doorkomen, dan is dit nog
een teken dat de kokosnoot te oud is om te eten.
Als je een eiwit-type bent, dat zal je waarschijnlijk
gek van kokosnoten worden, ie zal ze heerlijk vinden
met je groentensap en het vet helpt werkelijk je
maaltijd uit te balanceren. l'let is een ideale snack
voor de eiwit-$pes, 66n die aan je kleine honger zal
voldoen en je niet in gewicht zal laten toenemen.
Kokosnoten worden geklasseerd onder zetmeelrijk
en vetrijk. Men kan het sap meteen uitdrinken of nog
een korte tijd bewaren in de koelkast, maximum 2
dagen. Als je een bankschroef hebt, is dat ook een
oplossing. Als de kokosnoot voor het kraken een uur
of 4 in de koelkast gelegd wordt (na het laten aflopen
van het sap), zal de schaal sneller barsten en het
vruchtvlees makkelijker loskomen van de schaal.
Breek het vruchtvlees in kleine stukjes en eet uit de
hand. De stukjes kunnen bewaard worden in het
kokosnootsap of in water (max. 2 dagen)
Pel de stukjes kokosnoot, indien je rnoeilijkheden
hebt met de hardere onderkant van het witte
vruchtvlees. Kokosnoot kan geraspt worden indien
het vens bereid wordt. Geraspte kokosnoot is soms
interessant in salades.
Kokosnoot wordt soms gebruikt met zoete vruchten.
Het is zelfs mogelijk om zuivelvrij kokosnoot-carobe-
ijs te maken. Alhoewelde combinatie van kokosnoot
met zoet fruit geen goede combinatie is, lijkt het toch

nog behoorlijk te gaan. Gebruik kokosnoot echter
niet met noten of met zure of halfzure vruchten.
ln tegenstelling tot de rneeste noten zijn kokosnoten
alkalisch na stofwisseling. Kokosnootvet is van
nature hoog verzadigd. Het enige andere plan-
taardig vet dat verzadigd is, is palmvet, dat u in heel
veel producten terugvindt. Etiketten vertellen vaak:
66n of meer van volgende vetten werd gebruikt voor
de samenstelling van dit produkt: mai'solie, katoen-
zaadolie, palmolie..." Palmvet is net als kokosvet
zeer verzadigd.
Het feit dat kokosnoten verzadigd vet bevatten is
geen contra-indicatie om ze als voeding te
gebruiken. Deze informatie is van betekenis in het
plannen van een gediversifieerde Hygi6nistische
voeding. Vezadigde dierlijke vetten zijn niet aanbe-
volen. Verse kokosnoot is een uitstekend voedsel.
Kokosnoot-melk
Er zullen mensen zijn die vinden dat het vruchtvlees
van kokosnoten niet gemakkelijk te kauwen is.
Langs de andere kant zullen ze enthousiast zijn over
het gebruik van een smakelijke kokosnoot-melk.
Mix twee koppen warm gedistilleerd water met een
halve kop verse kokosnootstukjes en koel af in de
koelkast" Mix opnieuw en zeef door een kaasdoek of
een fijn zeetie. lndien deze drank wordt bewaard, zal
die schiften. Roer de drank op voor gebruik. Bewaar
niet langer dan 2 dagen.
Kokosnoot-milkshake : Mix 66n kop kokosnoot-
melk met een kleine banaan en/of een eetlepel
carobe-poeder en/of enkele ontpitte dadels en/of wat
vruchtendiksap. De hoeveelheid en de combinaties
hangen af van hoe zoet je het graag wil hebben.

Veel nnensen hebben me gevraagd om iets over
kokosnootolie te schrijven. lk dacht er een boekje
over te schrijven, maar bedacht dan dat er geen
kanalen zijn om zo een boek uit te geven - als de
olie industrie veel voedingsproducten, waarin kokos-
nootolie reeds jaren gebruikt werd, kan elimineren,
dan zal ze zeker proberen een uitgever te beletten
een boek te laten verschijnen over het gebruik van
kokosnootolie.
Onverzadigde oli€n in sommige gekookte voedings-
rniddelen, worden na een paar uren reeds ranzig,
zelfs op koelkasttemperatuur. Ze z$n verantwoorde-
lijk voor de oudbakken smaak van voedselover-
schotjes. (Korte bewaring is aannemelijk, vermits
dezelfde oli6n, zelfs wanneer men ze vers eet, !n
een sneller tempo oxideren eens ze zich in het
lichaam bevinden, waat ze verhit worden en volop
gemengd worden met een overvloed van zuurstof.)

Kokosnoo:tolie die gedurende een jaar op kamer-
temperatuur werd bewaard, werd op ranzlgheid
gefest en toonde daar geen enkel bewijs van.
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Vermits we zouden venryachten dat het kleine per-
centage van onverzadigde oli6n, dat zich natur.rrlij-
keruijs in kokosnoten bevindt, de olie ranzig zou
maken, blijkt dat de andere verzadigde oli6n een
antioxidante werking hebben:
lk vermoed dat verdunning de onstabiele onveza-
digde vetmoleculen ruimtelijk van elkaar gescheiden
houdt, zodat ze niet kunnen tussenkomen in de ver-
nietigende kettingreacties, die in andere oli6n voor-
komen. Kettingreacties van oxidatie verstoren is 66n
van de functies van anti-oxidanten, en het is moge-
lijk dat een bepaalde hoeveelheid kokosnootolie
onze nood aan vitamine E vermindert, maar ik denk
dat de anti-oxidanten-rol nog algemener dan dat is,
en dat het zowel directe als indirecte anti-oxidante
acitviteiten heeft.

Kokosnoot is ongewoon rijk aan korte en middelma-
tige vetzuurketens. Een kortere kettinglengte laat
vetzuren toe om gemetaboliseerd te worden zonder
het gebruik van het camitine-transportsysteem.
Mildronaat beschermt cellen tegen stress gedeelte-
lijk door de actie van carnitine tegen tc werken, en
vergelijkende studies toonden aan dat toegevoegde
camitine het tegengestelde effect had, het stimuleer-
de de oxidatie van onveftadigde vetten tijdens
stress, en verhoogde de schade door oxidatie biJ eel-
len.
lk vermoed dat een graad van verzadiging van het
oxidatie-orgaan door korte veEuurketens een gelijk-
aardig effect veroorzaakt - dat wil zeggen, dat deze
zeer oplosbare en mobiele verzadigde korte-ketting
vetten een prioriteit hebben voor oxidatie, omdat ze
geen carnitinetransport nodig hebben in de mito-
chondriEn, en dat dit de neiging heeft om oxidatie te
voorkomen van de onstabiele peroxydeerbare
onverzadigde vetzuren.
Wanneer Albert $chweitzer met zijn kliniek in tro-
pisch Afrika begon, zei hij dat het jaren duurde voor
hij gevallen van kanker zag, en dat hij geloofde dat
kanker veroorzaakt werd door het overschakelen
naar de Europese voedingswijze. ln 1920, toonden
Duitse onderzoekers aan dat een vetvrij dieet bij
rnuizen ervoor zorgde dat ze vrij bleven van kanker.

Sindsdien hebben vele studies aangetoond dat er
een link is tussen de consumptie van geoxldeerde
anvgrzadigde oli6n en het ontstaan van kanker.

Hartziekten wordt bij dieren gemakkelijk veroorzaakt
door ze te voeden met linoleenzuur; dit'essentieel"
vetzuur zou het gif voor het hart btijken te ljn in
naapzaadolie. Canola, dat aanvankelijk zo hlofrevol
leek, werd door talri.ike studies teruggefloten.
Daarom moet men voorzichtig zijn met het uitbazui-
nen van de helende krachten van oli6n. Als onver-
zadigde oli6n eenmaal geperst zijn, zijn ze een gei'-

soleerd product waarmee we zeer omzichtig moeten
omspringen. Bepaalde vetzuren oxideren zo snel en
vormen transvetzuren, zelfs als ze koud geperst zijn,
tijdens het transport, bewaring of het gebruik in de
voeding.
Kokosnoot-vetten hebben dit nadeel niet. Deze vet-
ten maken deel uit van de Aziatische keuken. Als
gezegd wordt dat de Aziatische gezondheid gemid-
deld de beste is, is dit voor een stuk toe te schrijven
aan het hogere venbruik van groenten en fruit en
ongetwijfeld ook aan het gebruik van kokos, hetsij
vers, hetzij onder de vorm van vet of olie, heEij
onder de vorm van santen.
Jaren geleden ontmoette ik een ouder koppel die
slechts enkele jaren in leeftijd van elkaar verschil-
den. Nochtans leek de vrouw talrijke jaren jonger
zodat je wel kon gedacht hebben dat ze met haar
vader op wandel was. De man was maar een sukke-
lende duts. De vrouw was van de Fillipijnen en ze
merkte op dat ze iedere dag twee soorten voedsel
moest bereiden, smdat haar man zieh niet kon v!n-
den in haar traditionele keuken. Voor haazelf ech-
ter maakte ze het voedsel klaar met kokosolie. Haar
vercchijning en de positieve invloed van haar voe-
ding op haar jeugdigheid deed mij terecht met nog
meer belangstelling het onderwerp vetten an
gezond heid onderzoeken.

Santen
Santen is een vloeistof die gemaakt wordt van het
geraspte vruchfulees van de kokosnoot. Het vrucht-
vtees wordt gemengd met water en vervolgens uit-
geperst. Er onstaat dan een witte vloeistof welke in
de lndonesische keuken wordt gebruikt als melk of
room. Santen is meestal verkrijgbaar in ingedikte
vorm als blokken (Creamed Coconut) inde vorm van
boterpakjes en is in alle Oosterse winkels voorhan-
den. Deze blokken zijn in de koelkast goed houd-
baar. Tegenwoordig is ook santen in poedervonn
verkrijgbaar. Het kan verwerkt worden in rauwe en
gekookte gerechten. Eenmaal in de voeding ver-
werkte santen is beperkt houdbaar.
lndien een gerecht bestemd is om in te vriezen, dan
verdient het aanbeveling om santen pas na het ont-
dooien toe te voegen.

ffiffi
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Olie I vetten
Vetrijke vruchten

Avocado is een zegen in de rauwkostkeuken. Veel
mensen zien dit als een groente, maar het is veeleer
een vrucht. De avocado is afkomstig
Guatemala, waar deze boom nog in het
voorkomt.
Er zijn veel soorten avocado's in cultuur. De
meesten appreciEren de Hass-vari6teit het meest,
maar het zou zonde zijn zich daartoe te beperken.
Zelfs wanneer avocado's onrijp worden aangekocht,
rijpen zij gewoonlijk perfect na op kamertemperatu-
ur. Als avocado's te onrijp worden geplukt, is het
gena[e aan vetten nog niet ten volle tot ontwikkeling
gekomen. Rijpe avocado's zien er meestal minder
aantrekkelijk uit dan onrijpe, Sommige soorten
hebben een pel met een rode schijn over. Bij het
rijpen verdwijnt de rode kleur; andere soorten
hebben een tendens tot rimpeling bij rijping. Rijpe
avocado's geven lichtjes mee onder zachte vinger-
druk.
Avocado's zijn een goede voedingsbron aan de
nneeste vereiste vetzuren. Daarnaast z$n ze ook een
ideale leverancier van vitamine E.
De beschikbaarheid van avocado's varieert met de
soort. Gewoonlijk zijn er het hele jaar door avocado's
te koop.

Doerlan
Deze vrucht is nog redelijk onbekend" De doerian
komt van oorsprong uit Maleisie en Borneo. De
vrucht, die gemiddeld 1,5 kilo weegt, ziet er uit als
een olrjfgroene egel. De schil is bedekt met korte,
dikke, piramidcvormige doornen. Een doerianboom,
tot 20 meter hoog, draagt pas na 6 tot 12 jaarvrucht-
en. Het is een heel merkwaardige vrucht. Tijdens het
rijpen verspreidt hij een enorm onaangename geur,
die verooaaakt wordt door zwavelverbindingen. ln
Zuidoost Azie is het dan ook niet toegestaan doeri-
ans mee te nemen in het hotel of vliegtuig.
Het geelwitte vruchtvlees is daarentegen een bijzon-
dere lekkemij, romig en met een zoete smaak, die
doet denken aan vijgen en vanille. ln Maleisie en
Thailand wordt de doerian de koning der vruchten
genoemd en er worden zelfs doerian-party's geor-
ganiseerd. ln rauwkostmiddens is de Doerian een
bijzondere ervaring.

OliJven groeien aan een boom. Als olijven nog niet
helemaal rijp zijn, zi)n ze groen/paars. Er zijn
ongeveer 20 verschillende soorten olijven. Olijven
zijn groen of zwart. Als ze rijp zijn, worden ze bereid,
meestal in pekel. Dat is een zoute stof. Rauwe olij-
ven moeten minstens ontbitterd worden, anders zijn
ze niet eetbaar. Olijven kan je zien als het toemaat-
je of als afronding van een groentenmaaltijd. Olijven
die bereid zijn op Griekse wijze zijn meestal droog,
maar ook redelijk zout. Voor gebruik kan je ze op
water zetten, en de olijven spoelen. Daardoor
zwellen ze terug en worden minder zout.
Olijven kan je ook gebruiken in salades, ontpit in
sausen en speciale bereidingen. Maar olijven wor-
den voornamelijk gebruikt voor de olijfolie.
ln het Mediteraan gebied worden veel olijven
gebruikt. Het is een lokaalvoedingsmiddeldat inmid-
dels een populariteit verworven heeft in de hele
wereld.
Oorspronkelijk groeiden de olijven alleen maar in het
gebied rondom de Middellandse Zee. Tegenwoordig
groeien ze ook in de Verenigde Staten (Califomi6),
Mexico, Argentini6 en AustraliE.
De olijfboom is een oude cultuurplant. Het komt al
voor in de Bijbel. Denk maar aan het verhaal van
Noach. Sindsdien heeft de olijf een symbolische
waarde van vrede, duurzaamheid, betrouwbaarheid,
hoop en leven.
Bij de aankoop van olijven, let je er best op dat ze
niet geconserveerd worden in azijn

van
wild
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Kruiden kunnen in je voeding bijzondere accenten
leggen. We beperken ons tot de bijzondere smaken
van fruit en groenten, de typische keukenkruiden,
aangevuld met zaden als venkel, kummel, en aro-
matische kruiderijen als vanille en kaneel.

Smaakmakers
Al wat Je eet moet van nature een aantrekkelijke
smaak hebben. Dat zou je moeten toelaten om je
voeding zo te gebruiken dat geen bijkomende
smaakmakers vereist zijn. Het is belangrijk dat je op
zijn rninst een gedeelte van je voeding rauw en niet
toebereid eet. Het is de beste manier om je instinkt
aan het werk te zetten en uit te maken Welke voed-
ing je het beste ligt.
ln de Natuurlijke Hygi6ne hanteren we drie basis-
herkenningseigenschappen voor het determineren
van de juiste menselijke voeding, m.n. :

Wat je eet moet:
- aangenaam zijn om te zien
- aangenaam zijn om te ruiken
- aangenaam zijn om te proeven.

Veel zogenaamde gezondheidsrecepten, zoals ze
door verschillende instanties worden gepubliceerd,
zijn smakeloos en niet door de natuurlijke ingrediEn-
ten geTnspireerd. Wat je nodig hebt, zijn recepten die
rneer smaak en voeding in je leven brengen. Als ik
een maaltijd bereid, wil ik niets liever dan dat een
maaltijd op zijn best smaakt. Het motief zou moeten
zijn dat de aantrekkelijkheid van gezondheidsre-
cepten op alle vlakken beter moet en kan zijn dan
gewone klassieke gekookte kost. Het voedsel dat je
in je mond neemt, zou je een extreem genot in de
rnond moeten bezorgen.
Natuurlijk spreken we over iets totaal anders en het
kan voor iemand een teleurstelling zijn, wanneer de
gezondheidskost wordt geserveerd, omdat deze niet
aan zijn/haar visuele-, geur- of smaakverwachtingen
voldoet.
Het geven van recepten geeft maar een kleine grcep
uit de vele mogeliikheden die de gezondhei-
dskeuken omvat. Met een dosis creativiteit kan men
met eenvoudige ingrediEnten wonderen doen.
Wanneer we in bepaalde recepten sommige soorten
kruiderijen of smaakmakers gebruiken, kan dit aan-
vankelijk erg ongewoon smaken. Binnenkort echter
ben je helemaal vertrouwd met de smaken en
toevoegsels, zoals beschreven in deze brochure.
Gezonde voeding moet je kunnen genieten. Veel
rnensen benaderen gezonde voeding als "op dieet
gaan". Gezondheid is geen kwestie van verbanning
van voeding, maar correcties van voeding.
Voedingsrestricties leiden al te gemakkelijk naar
voedingsobsessies, waarbiJ mensen enorme
hoeveelheden eten om hun frustraties onder de
duim te houden. Als men succes wil hebben over

lange termijn, moet men ophouden voeding te zlen
als een compensatiemiddel voor opgekropte gevoe-
lens.

Garobe - of Johannesbroodboompeulen, ook wel
de sprinkhanen van Johannes de Doper genoemd -
zijn langwerpige peulen, groeiend aan Meditenane
bomen. De peul wordt afgerijpt gebruikt, is donker
bruin en wordt in stukjes gesneden. De carobepeul
is hard (leerachtig) en zoet en kan vers of gedroogd
(en gemalen) gebruikt worden.
As Je ooit de gelegenheid hebt, proef dan verse
carob. Bij een bezoek in Spanje, kan je ze mogel'ljk
van de bomen plukken.
Carobe wordt gewoonlijk gebruikt als een choco-
lade-vervangmiddel. Het is een totaal onschuldig
product dat geen caffeihe bevat. Bovendien bevat
het geen vet en m66r mineralen. Terwijl chocolade
en alle cacaoproducten stimulerend zijn, kan je zien
dat carobe eerder kalmeert.
Verse carobepeulen zijn de perfecte remedie tegen
indigestie, buikloop, en extreme gasvorming. De
carobepeul is rijk aan calcium en draagt bij tot de
vorming van een gezond bottenstelsel.
Verse carobe vind je in Mediterane landen van seB-
tember tot december.

Miso: Een oorspronkelijk uit Japan afkomstige pasta
van gefermenteerde sojabonen, al of niet in cornbi-
natie met rijst, gerst, gember of ziewier. Zeer rijk aan
eiwitten, lecithine, vitamines en mineralen. Te
gebruiken in soepen (als bouillon), sauzen en g!'oen-
tegerech-ten.

Gistvlokken: Vaak gebruikt als voedingssupple-
ment vanwege het hoge gehalte aan B-vitaminen
(zoals 81,B.2, BG en foliumzuur). Ook gebruikt als
smaakmakervanwege de hartige smaak. Sommigen
zien het echter als een afvalproduct van de bierpro-
ducUe en wijzen op de nadelige invloed van gisten
voor de spijsvertering.

Shoyu, de authentieke mitd-zoute sojasaus, onder-
scheidt zich door z'n verfijnde smaak, maar vooral
door de bereidingswijze. De meeste gangbare
sojasauzen worden massaal en snel geproduceerd
door sojabonen met zoutzuur te koken, waardoor de
typische ketjapsmaak ontstaat.Verder wordt er
bovendien suiker toegevoegd. Shoyu wordt op een
natuurlijke wijze vervaardigd van sojabonen, tarwe,
zeezout en bronwater. Omdat er bij shoyu ook tarwe
wordt gebruikt, ontstaan er tijdens het fermen-
tatieproces ook suikers door de afbraak van het
zetmeel. Na de bereiding rijpt shoyu - ca.2jaar in
houten vaten - (fermentatie) heeft shoyu z'n aroma-
tische smaak gekregen, die zo goed bij vele gerecht-
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en past. Wilt je liever een pittig-zoute soja-saus, dan
is er Tamari.

Tahin of Sesampasta: wordt verkregen door het
fijnmalen / walecn van gcraoaterd sesamzaad,
Precies daarom wordt het gebruik ervan ontraden.
Maal zelf sesamzaad voor direct gebruik, of zet
sesamzaad te week en mix het voor sauzen of trac-
taties. Bruine tahin wordt gemaakt van ongepeld en
witte tahin van gepeld sesamzaad.

Tamari: Oorspronkelijk is tamari een bijprodukt, dat
vrijkomt bij de fermentatie van sojabonen, bijvoor-
heeld bij het nnaken van tempeh of miso. Het wordt
nog twee a drie jaar gerijpt in houten vaten. Tamari
is een zeer ar€matische pittig zoute sojasaus en 66n
van de belangrijkste smaakmakers van de Japanse
keuken. Het wordt echter in vrijwel het gehele verre
oosten veeltoegepast.

tigt een fute unre{d aan je ooetefl :

fut g etufroan de ont{e(ftn1,
de zegen oan fut oprafig
{e fuatfit oan de nailnt1

fiet werfroan de zon,

Recepten uit het Paradijs

Saladedressings Wortel-Cashewroom
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen wortelsap
met 100 gram cashewnoten

en dipsaus-recepten

Uit eruaring weten we dat mensen erg gesteld zijn op
saus,pbs, om hun maaltijden op smaak te brengen, of
af te ronden. Cashew & Veggie
Hiema vind je enkele eenvoudige suggesfies, die je
- al naargelang de ingredidnten - bij een fruit- of
groentenmaaltijd serueert.

Gashewdip
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen aardbeien,
1 mango (vruchtvlees)
100 gram cashewnoten
Mix samen tot een gladde saus en serveer samen
rnet appelstukjes. Overgiet een bord vol appelstuk-
jes royaal met deze saus.

Zure Cashewsaus
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen grapefruitsap (pompelmoes)
met 100 gram cashewnoten

Zoete Cashewcreme
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen water, met 1 kop ontpitte dadels
met 100 gram cashewnoten

Multi-groenten-room
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen tomaten-wortel-selderij in stukjes,
samen met 100 gram cashewnoten

Appel- en Cashewroom
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen appel-selderij-sap
met 100 gram cashewnoten
Het is ook mogelijk om pure appels en selderijsten-
gels te mixen met de noten. De saus zal dan heel
stevig zijn.

Bovenstaande recepten zijn gemaakt met cashew-
noten. Maar misschien zie je er ook wat in om ze te
vemangen door gepelde amandelen, sesamzaad,
zonnebloempitten, hazelnoten, pijnboompitjes, of
andere notan of piften ?

Tetkens teveft je dat een anderesmaaksens atie op...
Hoe eenvaudig deze recepten ook zijn, ze vallen
sfeeds in de smaak !

tr
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$'laze I note nverrass i ng
Mix il'l de blender tot een gladde saus :

2 koppen ananas-sinaasappel-sap, (of de volledige
gepelde vrucht)
met 100 gram hazelnoten

Hazelnote n-groentensaus
de Veggie-topper
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen wortel- en komkommersap,
met 100 gram hazelnoten

Variant : mix de integrale groenten :

komkommer, tomaat (of geweekte gedroogde
tomaat), wortel, selderijstengels met de noten.

Waldorfer saus
van Dokter P0rNat0r
Mix in de blender tot een gladde saus :

1 kop gepelde sinaasappelpartjes,
en 114 kop pompelmoessap ,

met 100 gram hazelnoten
en 20 gram okkernoten

Kokos-zomerdnoom
Mix in de blender tot een gladde saus :

1 kop vers jonge kokosnoot-vruchfulees,
met 1 zoete ananas (in stukjes gesneden).
Of mix 1/2 verse ananas (in stukjes gesneden en
ingevroren) met 50 gram kokoscreme (in blokje)
of met het sap van verse kokosnoot + een deel van
het vruchtvlees.

Tomaten-pecan-dap
Snijd 2 dikke rijpe tomaten in kwartjes,
versnijd 2 brede selderij-stengels
Wat peterselie en/of kervel
Mix met 100 gram pecannoten in de blender

" Pecannoten zijn werkelijk fantastische noten ! Een
beetje smaller dan de okkemoot, langwerpig, maar
bijzonder zoet en zonder de biftere smaak van
okkemoten

Hartige pecancreme
Mix in de lrlender tot een gladde saus :

2 koppen tomaten- en selderijstengel-stukjes,
met 100 gram pecannoten
en 1 eetlepelTomaatjeToe en 1 eetlepel tamari

Peca n-ti p-to p-tractati e
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 (ontpitte) mandarijnen en 4 sinaasappels ,
met 100 gram pecannoten
en 20 gram pijnboompitten

Zonnige tomatentopper
Ivlix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen tomaten,
112 rode paprika
mct 100 gram zonnebloempitten en/of
pompoenpitten

Meer recepten op notenbasis:

Zonnebloempittensaus
Mix in de blender tot een gladde saus :

1 kop ontsapte, of in de blender fijngemalen tomaten
(deze saus smaakt ook voorlreffelijk met gedroogde
tomaten - vooraf geweekt !),
het sap van 1 clementijn en 100 gram gemalen
zonnebloempitten
1 koffielepel groentenbouillonpoeder

Zonnige ananassmoethie
Mlx in de blender tot een gladde saus :

1 kop verse ananas in blokjes,
2 sinaasappels en 4 clementijnen
100 gram gemalen zonnebloempitten

Appel-Sesamsmoethie
Mix in de blender tot een gladde saus :

4 appels ontdaan van kroon$e en steel
2 clementijnen (ontpit)
2 selderstengels in stukjes
1l2kop sesamzaad

Zuiderse Sesamsmoethie
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppenverse ananas in blokjes
1 mango, geschild en ontpit
(of 100 gram gedroogde mango, geweekt)
1 kop selderstengels in stukjes
1l2kop sesamzaad
* afhankelijk van de aparatuur waarover je beschikt,
moet het sesamzaad al dan niet vooraf gemalen
worden.

Wortel-sesamsaus
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen wortelsap met
1l2kop sesamzaad
1 12 kop zonnebloempitten

De favoriete sesamsaus
Mix in de blender tot een gladde saus :

1 kop verc zoet sinaasappelsap (of de integrale
geschilde vruchten) , met 112 kop sesamzaad
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Fistache apart
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen selderstengels in stukjes
1 appel (zonder kroontje en steel)
1 kop komkommer,
rnet 100 gram rauwe ongezouten pistaches

Pistache swcet
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 selderstengels in stu$es
10 geweekte vijgen met het weekwater
2 appels (zonder kroontje en steel)
2 dadels
een rnespuntje vanillepoeder
met 100 gram rauwe ongezouten pistaches

Brasilia - sweet
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen tomaten (of 10 stukken gedroogde,
geweekte tomaat)
1 kop komkommerstukjes
met 100 gram gemalen Brazilnoten
en 1 eetlepel TomaatjeToe

Pijnboompittenroom
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen sinaasappelsap (of de integrale geschilde
vruchten), 1 verse mango (vruchtvlees) of 100 gram
gedroogde mango (geweekt),
met 100 gram pijnboompitjes

Hawaiiaanse Genoegens
Mix in de blender tot een gladde saus :

2 koppen vers sinaasappelsap,
1 kleine zoete ananas (vruchtvlees)
met 70 gram macadamianoten
en 50 gram pijnboompitten

Macadamiaroom
20 macadamianoten (rauwe)
2 zoete sinaasappels
3 medjooldadels of 8 andere, ontpitte dadels

mespuntje vanillepoeder
Werkwijze
Maal de macadamia- noten fijn, met behulp van de
Mta- Mix bekermixer of ander notenmolentje, voeg
het sap van de sinaasappels, alsook de ontpitte
dadels, en vanille toe, en mix dit alles tot een smeuig
sausje.

Macadarniaroom ll
30 macadamianoten (rauwe)
100 gram geweekte gedroogde mango
3 medjooldadels of 8 andere, ontpitte dadels
1 mespuntje vanillepoeder

Werkwijze
Maal de macadamia- noten frjn, met behulp van de
bekermixer of notenmolentje, voeg geweekte
mango, alsook de ontpitte dadels en vanille toe en
mix tot een smeuig sausje.

Waar vind je
de Groene Dag -
rauwkostrecepten ?

- receptenfiches fruit
- receptenfi ches groenten
- brochure Gezondheidszoekers 3 & 4
- brochure Sap je Gezond
- brochure Suggesties voor

Salades en Gezonde voeding
- brochure Wilde Groenten
- brochure Keukenkruiden
- boek (H)eerlijke recepten

een verzamelwerk met nieuwe recepten is in
voorbereiding
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notenpasteien
Aanvullend op een rauwe groentenmaaltijd kan een van
de volgende "pasteien" een plezierige afronding zijn.

Basis-pastei'
Zie deze als een startrecept.
Maak een hoeveelheid en bewaar deze in de koel-
kast. Voeg naargelang behoefte nieuwe ingredidn-
ten toe om meer variatie en smaak te geven aan je
rauwkostmaaltijden.
De basispastei kan eenvoudig gemaakt worden van
geweekte zonnebloempitten of je kan een combina-
tie van smaken en texturen bekomen door andere
noten en/of zaden te gebruiken.
lndien je de pastei laat fermenteren (d.i. gedurende
enkele uren op een warme plaats laten staan) spre-
ken we van pittenkaas"
De basispastei bevat citroensap en look om goed te
kunnen bewaren. De andere eventueel toe te voe-
gen ingrediEnten zijn aan jou om uit te kiezen.
Probeer rauwe tahin (sesampasta), ui, sjalot, peter-
selie, paprika, selder, koreander, gember, komijn,
kruidenbouillon, enz.
lndien je op het moment waarop je pitten klaar zijn
om verwerkt te worden geen tijd hebt, stop ze dan in
de koelkast om het kiemen te stoppen. Te lang
geklemde pitten geven niet meer het gewenste
resultaat voor de pastei. Ze kunnen, op voorwaarde
dat ze goed zijn uitgelekt voor je ze koelt, gerust een
aantal dagen in een goed afgesloten pot bewaard
worden.
Zonnebloempitten houden langer en het eindresul-
taat is beter wanneer je bij het spoelen de losko-
mende velle$es verwijdert.

{. Basisrecept PASTEI
- 3 koppen geweekte (gepelde) zonnebloempiften

> weken gedurende 8 A 12 uur
>laat2A4uurkiemen

- kop citroensap
- 1/4 kop srnaakaroma (tamari)
- 1i2 teentje knoflook
Mix alle ingrediEnten samen tot een smeuige pastei
rnet behulp van een keukenrobot, de
Kampioenontsapper of een blender.
ln een gesloten pot kan deze pastei maximaal 2
weken bewaard worden in de koelkast.

> Laat je deze pastei verder fermenteren, dan
spreken we van PITTENIGAS.

Bijkomende ingredi5nten geven vrijwel eindeloze
variatiemogelijkheden vaor deze pastei. Kes de
ingredi1nten uit naar eigen smaak. Pittige smaken
natuurlijk eerst met een kleine hoeveelheid proberen
! Zonder citroensap kan ook, maar de bewaringstijd
is dan s/echfs enkele dagen-

Variatie 1 :

2 koppen geweekte en gekiemde zonnebloempitten
1 kop geweekte amandelen

Varlatle 2 :

1 kop geweekte zonnebloempitten
1 kop geweekte amandelen
1 kop geweekt en gekiemd sesamzaad (2 A 4 uur)

Variatie 3 :

1 kop geweekte en gekiemde zonnebloempitten
1 kop geweekte pompoenpitten

+ kruiderijen naar keuze

2. NIEUW ZEELANDSE PASTEI
- 1 kop geweekte zonnebloempitten

> weken gedurende I i 12 uur
- 1 bosje peterselie
- 1 teentje knoflook
- 1 afgestreken eetlepel kruidenbouillon (poeder)
- een handvol gedroogde tomaten op olijfolie
- indien nodig wat extra olijfolie.

3. AMAN DEL-WORTELPASTEI
- 2 koppen geweekte amandelen (8-12 uur)
- 3 dikke wortels
- 1 klein uitje

> duw alle ingrediEnten door de Kampioen-ontsap-
per

> en meng hieronder:
- 1 tomaat / in blokjes gesneden
- sap van 2 citroenen
- 6 uienpijpjes
- 1 eetlepel dulsevlokken.

4. PITTENPASTEI
- 1 koppen geweekte zonnebloempitten

(8 a 12 uur weken, spoelen)
-1 kop geweekte pompoenpitten
-'l12fijn gesnipperde rode ui.
- 2 eetlepels tamari
-'l12 kop fijngemalen verse basilicum
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5. WALNOOT.POM POEN BROOD
Pompoenpittenbrood is een hartige en stevige
notenpastei. Maak de pastei aan en duw in de vorm
van een brood. Omring met een krans van rauwe
groenten.
- 2 koppen pompoenpitten, 4 i 6 uur geweekt
- 2 koppen walnoten, 4 A 6 uur geweekt

(of 2 koppen amandelen, 8 i 12 uur geweekt)
- 1 kleine zoete aardappel (bataat), schillen en in
stukken

snijden
- 2 wortels, in stukken snijden
- 1 ui, in stukken snijden
- 1 theelepel van je favoriete kruiden volgens smaak
- tamari of een ander groenten- of kruidenextract
- citroensap naar smaak

Druk de pompoenpitten, de noten, de wortels, de
zoete aardappel en ui door de vulopening van de
Kampioen-ontsapper. Zorg dat de sapopening volle-
dig afgedekt is met het gesloten plaatje. Besprenkel
rnet het citroensap en de kruiderijen en meng alle
ingrediEnten stevig door elkaar. Vorm het tot een
brood en seryeer op een ondergrond van salade,
bladgroenten en kiemen.
Variatiemogel'rjkheden door toevoeging van selder-
stelen, gehakte peterselie of andere seizoensgroen-
ten.

6. BASIS.PITTENKAAS
- 2 koppen zonnebloempitten
Week de zonnebloempitten gedurende 8 i 12 uur.
Laat uitlekken en spoelze om de 12 uur.
De tweede dag mix je de zonnebloempitten met zui-
ver water of rejuvelac (.).
Giet de rnix door een neteldoeUkaasdoek en laat uit-
lekken. Hang rle neteldoek met de pittenkaas gedu-
rende 6 A 8 uur op een warme plaats... en je pitten-
kaas is klaar.

(*) Rejuvelac is het weekwater van tanrye.
Het recept is afkomstig van Ann Wigmore en haar
tanuegrassaptherapie. ln haar boek beschrijft ze om
tanre 66n nacht te laten weken in water. Deze
gekiemde tarwe kan vervolgens nogmaals 12 uur in
zuiver water weken (1 kop tarwe op 7 koppen water)
Het weekrrater niet weggooien. Gebruik het in je
rauwe soepen, sausen en pittenkaas.

7. POMPOEN- & CASHEW.KAAS
- 2 koppen zonnebloempittenkaas
- 1l2kop geweekte cashewnoten
- 1 12 kop pompoenpittenkaas
- 2 eetlepels tamari

> alles samen mixen

8. KRU I DEN-LOOK-PITTENKAAS
- 2 koppen zonnebloempittenkaas
- 1/8 kop verse basilicum
- 1/8 kop verse peterselie
- 1/8 kop verse koriander
- 2 versneden lookteentjes
- 2 koffielepels tamari
- 1/8 kop gesneden gedroogde tomaatjes

(weken tot ze zacht zijn)
> alles samen mixen.

Een woordje over pompoenpitten
en melatonine
Pompoenpitten hebben het aminozuur tryptofaan, wat
belangrijk is bij de werking van de hypothalamus en
zijn productie van de neurotransmitter serotonine..
Serotonine is een belangrijke stof voor het vermogen
tot visualiseren en de slaap. Het is een voorgaand
subslraat bij de aanmaak van een zeer belangrijk
neuro-transmittor-hormoon, n L melatonine.
Pompoenpitten hebben het genen,herstellend vita-
mine 817, amygdaline, essentiEle vetzuren en
zetmeel dat afgebroken wordt tot suikers. Verder
hebben pompoenpitten anticancerinogene en antimu-
tagene eigenschappen. De vetzuren van pompoen
hebben zeer heilzame effecten op het hart.
Melatonine is een belangrijke neurochemische stof
die betrokken is bij de regulatie van de vloeistoffency-
cli in het lichaam. Het belang van melatonine kan
gemakkelijk uitgelegd worden als men weet dat het
als substantie aanwezig is in elke nucleus van elke
cel van het lichaam. >> De nucleus is daar waar de
informatie opgeslagen en gebruikt wordt voor de aan-
maak van specifieke eiwitten. Deze eiwitten staan ten
dienste van alle psychopsychologische proc€ssen.

Pompoenpitten zijn gezond. Hun werking wordt in ver-
band gebracht met prostaatklachten, de aanwezigheid
van omega 3-vekuren, amygdaline en het vermogen
om melatonine aan te maken.
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notenmell<

2 soeplepels rauw sesamzaad p/pers.
2 grote dadels p/pers
1 theelepel carobpoeder
gekoeld water

werkwijze:

zet de sesamzaadjes gedurende 10 h 12 uur te week
in zuiver water.
Mix de geweekte sesamzaadjes samen met het
weekwater, tot deze goed fijn zijn, voeg dan pas
andere ingrediEnten toe, en voeg tenrilt je mixt
geleidelijk aan het gekoelde water toe, 

-tot 
de

gewenste vloeibaarheid.
V99S ie hier een appel aan toe, dan heb je een wat
dikkere consistentie omuit te tepelen.

Een ideaal ontbijt, of altematief voor chocolademelk.

Fure Zoete Amandelmelk
1/3 kop rauwe amandelen : weken.en pellen
1 eetlepel lijnzaad
1 eeflepel appeldiksap of rauwe honing
3 koppen lauw of koud water
een mespun$e vanillepoeder
Mix alle ingrediEnten samen in de blender

Bananen-Amandelmelk
1/3 kop rauwe amandelen : weken en pellen
1 eetlepel lijnzaad
2 ontpitte Medjooldadets
1 volrijpe banaan (liefst nagerijpt of zelfs gestoomd)
3 koppen lauw water
een mespuntje vanillepoeder
Mix alle ingrediEnten samen in de blender

$moethie-Carob-Amandelmel k
1i4 kop rauwe amandelen : weken en pellen
114 kop cashewnoten
1 eetlepel lijnzaad
2 eetlepels carobe-poeder
2 eeUepels honing of 10 malse, ontpitte dadels
3 koppen lauw water
1 appel
Mix alle ingrediEnten samen in de blender

Gouden Abnikoos-Cashewmelk*
113 kop rauwe cashewnoten (eventueel geweekt)
1 eetlepel lijnzaad
1/2 theelepel venkelzaadjes
1/3 kop geweekte biologische abrikozen
1 appel
3 koppen lauw water
Mix alle ingrediEnten samen vin de blender.
Probeer deze melk ook uit met verse abrikozen:
gebruik ongeveer 250 gram goed rijpe, ontpitte abri-
kozen.* Een andere variant vinden we in verse perziken.
Naar eigen smaak kunt u at of niet een natuurlijk
zoetmiddel toewegen.

Ananas-Walnootmelk
113 kop rauwe walnoten
1 eeflepel lijnzaad
112 rijpe, zoete ananas
2 eetlepels appeldiksap
3 koppen lauw water
een snulie vanillepoeder
Mix alle ingrediEnten samen ln de blender

Dadel-Walnootmelk
1/3 kop rauwe walnoten
1 eetlepel lijnzaad
10 malse ontpitte dadels of S grote ontpitte medjools
2 eetlepels appeldiksap
3 koppen lauw water
een snutie vanillepoeder
Mix alle ingredidnten samen in de blender.

Pompoenpittenmelk
1/3 kop pompoenpitten
1 eetlepel lijnzaad
2 opgehoopte eetlepels carobpoeder
2 eetlepels rauwe honing
3 koppen lauw water
1 druppel etherische olie citroen of het sap van 1/2
citroe. Mix alle ingredi6nten samen in de blender.

Sesa m-Zon ne bloe m p atte nme I k
1/3 kop rauw sesamzaad (niet gepeld)
1/3 kop rauwe zonnebloempitten
1 eetlepel lijnzaad
114 kop abrikozen (geweekt)
4 koppen lauw water
een mespuntje vanillepoeder
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rauwe groente
voor alle seizoenen

nsoeP

Op iecier moment van het jaar vind je wei wat ingre-
diEnten om een smakelijke rauwe soep te maken.
Misschien heb je er nooit aan gedacht dat een rauwe
soep smakelijk kan zijn en zelfs een hele maaltijd
kan vertegenwoordigen ?
ln dat geval moet je minstens aan het experimente-
ren gaan. Met bladgroenten is je kans op succes het
grootst. Rauw zetmeel schift altijd en blijft - zelfs na
langdurig mixen - wat zanderig.
Mits goede combinatie kan een 100% rauwe soep -
of alternatief een 75% rauwe soep lekkerder zijn dan
wat je ooit van een soep zou willen verwachten.
Als je eenmaal geroutineerd bent, stel je je eigen
recepten samen. Je gebruikt dan wilde groenten,
brandneteltopjes en andere diepgroene groenten die
je energie weer vooruit helpen !

BASISSOEP
- 1/4 kleine rode paprika
- 4 stengels witte selder of stukken knolselder
- 1 avocado
- 200 gr rauwe pompoen (een zachte soort)
- 1 eetlepel groentenbouillon
- 100 gram verse kruiden, bv. kervel, voorjaarskrui-
den of groene bladgroenten
- t 1 liter warm water (70-80")
Alle groenten in stukken snijden, in de blender doen,
samen met het warme water en de groentenbouillon.
Het geheel gedurende 1 112 minuut mixen op de
hoogste snelheid. Onmiddellijk opdienen.

Rauwe tomatensoep
- 1 kleine ui of wat bieslook of uiepijpjes
- 1 stukje selder
- 4 rijpe tomaten
- 1/4 komkommer
- enkele topjes of blaadjes basilicum
- 1 avocado om te binden
- 1 eetlepelgroentenbouillon
- 2 eetlepels olijfolie
- 3/4 liter warm water
alles samen mixen met de blender.

Rauwe spinaziesoep
- 114 prei,
- 200 gr. spinazie*
- 100 gr. sla
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 avocado als bindmiddel
- 1 eetlepel dragon
- 1 eetlepel groentenbouillon
- 314 liter warm water
alles samen mixen met de blender.

" ln plaats van spinazie kies je bv. ook voor :

- brandneteltopjes
- wilde kruiden
- tuinkruiden
- andere bladgroenten
- venkelloof
- Roomse kervel
- brave hendrik

Varieer door er wat gedroogde tomaat, wat sesam-
room of andere afwerking aan te geven.
Presenteer met frjngesnipperde groenten, kruidven-
kel of venkelloof.

Soep
Soep wordt bij voorkeur voor de rest van de maaltijd
gegeten. Omdat het goed is een maattijd met rauw-
kost te beginnen, zorgen we eryoor dat onze soep
minstens gedeeltelijk, maar liefst geheel uit rauwe
ingredi6nten bestaat.
Het minimum wat we kunnen nastreven is om ied+
re soep of saus toch te voorzien van een zeket
gedeelte rauwkost.

Rauwe Groentensoep / met kruiden
Kervelsoep met Avocado
voor4 personen :

-1 liter warm water : gezuiverd of bronwater
-1 eetlepel Morga-groentenbouillonpasta
- 4 a 6 witte selderstelen
- 1 wortel
- 1/8 knolselder (ongeveer 100 gram)
-1 goed rijpe avocado
-100 e 200 gr. verse, frisgroene kervel
samen mixen / zie boven

l
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effi ffiatu u rlij l( ool< taa rt
Fifth Avenue Carobetaart
E6n hap en je zal begrijpen waarom we het
Fifth Avenue taart noemen!

Blendeer tot een gladde massa :

- 1 kop ontpitte dadels (geweekt in 1 kop water)
- 1t2 kop cashewnoten (rauw)
-'! theelepel vanillepoeder
- 1 kop water

Voeg toe terwijlje blijft mixen :

- 4 eetlepels carobepoeder
- 3 eetlepels psilliumvezels (husk)

Giet in een vorm en laat indikken. Aftrankelijk van je
ingrediEnten nnoetje minder of meer water gebrui-
ken. Met een beetje ervaring, maak je de beste taart
die er bestaat.
V Giet deze bereiding in een taartvorm. Op de
bodem kan je een lichte note-gedroogde vruchten-
bodem vool'zien. Of je strooit een laag gemalen
noten, zaden of pitten die het aankleven verhindert.
Een alternatief is een knapperige muEslibodem. Laat
enkele uren in de koelkast aantrekken en opstijven,
of dien op uit het vriesvak. Je zal nooit meer choco-
lade willen, zo lekker is het!

Appeltaart
Bodem
2 koppen amandelen (8 tot 10 uur geweekt en
gepeld)
1 kop versneden dadels (ontpit) of vijgen
1 eetlepelwater
1 /2 koffielepel vanillepoeder
eventueel kaneel
2 koffielepels gemalen psylliumzaad (Husk)
Deze bodem is naar eigen voorkeur eindeloos
varieerbaar, door meer of minder van de ingrediEn-
ten te gebruiken. U kunt zonnebloempitten toevoe-
gen of rozijnen of vijgen in plaats van dadels het niet
te plat en plakkerig wordt heeft u een goede bodem.
Amandelen weken in de dubbele hoeveelheid water
(8a 10 uur)en pellen. Droog ze nadien in de zon of
in een droogoventje of droog ze gewoon met een
handdoek. Maal de noten tot ze zeer fijn zijn. met
behulp van keukenrobot . Voeg dan de dadels toe en
mix tot deze ook zeer fijn zijn. Voeg water, vanille en
kaneel toe terwijl je mixt. De bodem moet lichtjes
vochtig zijn en moet goed samenhangen voor de
psyllium toegevoegd wordt; voeg een kleine hoe-
veelheid water toe n indien nodig. Voeg geleidelijk
de psyllium toe. Druk de rnix onmiddellijk aan in een

ronde taartvorm (20-22cml. Droog de bodem in een
droogoventje gedurende een uur of laat 1 i 2 uur in
de zon staan, of gebruik de bodem direct
Vulling
5 i 6 appels
2 koppen geweekte dadels of abrikozen
1 kop geweekte roz'ljnen
4 soeplepels psillium
Schil de appelen, en mix deze samen met de
geweekte vruchten, als deze voldoende doorgemixt
zrjn, geleidelijk aan de psillium toevoegen, en
onmiddellijk over de taartbodem verdelen.
Versieren met appelschijfies en/of kokosschilfers

Mangotaart
Bodem
2 koppen amandelen (8 tot 10 uur geweekt) en
gepeld
1 kop versneden dadels (ontpit) of vijgen
geraspte citroenschil van onbehandelde citroenen of
2 druppeltjes etherische olie van citroen
1 /2 koffielepel vanillepoeder
2 koffielepels gemalen psillium
Mix de amandelen, dadels en geraspte citroen-
schil.en voeg de psillium op het einde toe (zie appel-
taart) Duw de mix onmiddellijk aan in een ronde
taartschotel. Laat de bodem een112 uurtje drogen !n
de zon of in een droogoventje.

Vulling
2 mango's of 3 koppen geweekte mango
1 12 kop geweekte, gepelde amandelen
1/2 citroen, geperst
2 eetlepels rauwe honing (of naar smaak)
4 eetlepels psyllium
2 koppen gefilterd waterof hetwatervan de geweek-
te mango
Doe de rnango , amandelen, citroen sap, honing, en
water/weekwater in een blender en mix tot een fijne
crdme. Proef of het al dan niet zoet genoeg is en
indien niet voeg je nog wat honing toe. Mix de psyl-
lium erdoorheen en giet het mengsel onmiddellijk
boven de taartbodern.
Plaats de taart nu in de koelkast zodat ze kan opstij-
ven.

Hau het in de gaten.
Binnenkort is er nog veel meer receptuur !
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