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Vijf eetgewoonten 
die je buik goed doen

Opstaan met een platte, maar de dag 
eindigen met een opgezwollen buik? 
Voor veel mensen, vooral vrouwen, is dit
herkenbaar. Anntje Peeters had twintig jaar
nodig om die klacht onder controle te krijgen.
In ‘SuperBUIKgevoel’ onthult ze remedies.
KRISTEL MAURIËN

Opgeblazen  buik?
Eet  bitter!

Twintig jaar lang had kruidenspecialiste Anntje 
Peeters elke avond een pijnlijke, opgezwollen buik.
Medicatie hielp niet en geen dokter kon een doel-
treffende remedie vinden. Ze besloot dan maar zelf
op onderzoek te gaan. «Voor veel mensen zijn een
opgeblazen gevoel, pijnlijke buik, misselijkheid,
maagpijn of reflux een dagelijkse realiteit. Ze zijn er
stilletjes aan zo gewoon aan geworden dat ze denken
dat spijsverteringsellende na de maaltijd bij het le-
ven hoort», zegt ze. «Quick fixesbestaan er niet voor.
Al denken we van wel. Het aantal voorschriften voor
maagzuurremmers stijgt jaarlijks met 7% en volgens
de jongste statistieken werden het voorbije jaar in
België zo’n 270 miljoen dagdosissen van dat medi-
cijn verkocht. Maar een pilletje brengt in het beste
geval tijdelijk verlichting.»

Smaak van de natuur
Beetje bij beetje stelde Peeters vast hoe sommige,
zelfs gezonde voedingsmiddelen een impact op haar
buik hadden. «Zo ontdekte ik dat in ons westerse
voedingspatroon systematisch één element ont-
breekt dat onmisbaar is voor een goede spijsverte-
ring: bitter voedsel én bittere kruiden! Bitter is dé
smaak van de natuur. Je kan bijna geen wilde plant
plukken of er zitten bitterstoffen in. Die wilde plan-
ten vormen een groot contrast met de planten uit de

groenteafdeling in de supermarkt. Ons eetpatroon is
de afgelopen eeuw zoeter geworden en bittere
groenten en fruit zijn de voorbije jaren opzettelijk
‘gekuist’ om ze minder bitter te maken. Doordat we
zo gewend zijn aan zoeter voedsel, kunnen nog maar
weinig mensen een bittere smaak appreciëren. Dat
is rampzalig voor de spijsvertering, want die kan niet
optimaal functioneren.»

Sleutel op slot
De verklaring ligt in de zogenaamde ‘bitterreflex’.
«Een plant die bitter smaakt, bevat bitterstoffen die
je spijsvertering van begin tot einde ondersteunen»,
legt Peeters uit. «In je lichaam zitten bittere smaak -
receptoren, een soort van sloten waarop bitterstof-
fen als een sleutel passen. Terwijl jij geniet van je ru-
colaslaatje, nemen die de bitterstoffen van de rucola
waar en sturen ze een signaal naar je hersenen. Die
‘waarschuwen’ je spijsverteringskanaal, wat leidt
tot een kettingreactie in je hele spijsverteringska-
naal: je maag produceert de juiste hoeveelheid
maagzuur, je pancreas scheidt genoeg spijsverte-
ringsenzymen af, je lever produceert een passende
hoeveelheid gal en de peristaltiek in je hele spijsver-
teringsstelsel neemt toe.»
Dat zovelen van ons kampen met verteringsproble-

men, is volgens haar
dus te wijten aan

het westerse

voedingspatroon. «Wat we eten, heeft nooit zo ver
van de natuur af gestaan als nu», stelt Peeters. «Daar
lijdt ons verteringsstelsel onder, maar ook ons ener-
giepeil en gewicht dragen daar de gevolgen van. Een
gebrek aan bitter en verkeerde voedingsmiddelen
zijn dé redenen waarom zoveel mensen zich over-
eten aan te zoete, vette of zoute voedingsmiddelen
en zich daarna opgeblazen, misselijk of futloos voe-
len. Wie geregeld andijvie, artisjok, cacao en pure

chocolade (min. 70%), pom-
pelmoes, rucola, groenlof,
witloof, kamille, lavendel,
rozemarijn, salie of verbe-
na op het menu zet, zal
minder vaak een opgebla-
zen gevoel hebben en zelfs
zijn spijsverteringspro-
blemen voorgoed kunnen
oplossen», stelt Peeters. 

Super Buikgevoel.  Anntje
Peeters, € 24,99, M-books

Ons eetpatroon is veel 
zoeter geworden. Maar
zonder bitter kan onze
spijsvertering niet 
optimaal functioneren

Gin-tonic en 
andere trucjes 
• Drink een bitter aperitief of digestief. In
mediterrane landen wordt deze traditie
in ere gehouden. Noord-Italianen zijn
wild van Spritz, een cocktail met bittere
likeuren als Aperol of Cynar. De Fransen
drinken graag Suzeof Chartreuseen 
de Oostenrijkers kiezen voor Enzian-
Schnaps. Maar ook een gin-tonicmet 
bittere kruiden kan je spijsvertering een
zetje geven. 
• Vind je de bittere smaak (nog) afschu-
welijk, dan is dat een teken dat je li-
chaam er net veel behoefte aan
heeft. Wen aan de smaak door elke
dag bittere groenten of kruiden in
je gerechten te verwerken. Rucola, 
radicchio, waterkers, andijvie,
paardenbloembladeren, groenlof
en witlofkunnen zo in een salade.

• Voeg wat cichoreiaan je koffie toe. 

Wie spijsverteringsproblemen heeft,
kiest beter niet voor rauw fruit met
yoghurt, koffiekoeken, ontbijt-

granen, muesli... als ontbijt. Beter kies je
voor een warm ontbijt:warme haver-
mout met warm fruit of een omelet met
verse kruiden.

Het zien, ruiken en voorproeven
van voedsel stimuleert de afgifte van
spijsverteringssappen, zodat ons 

lichaam weet dat het zich moet klaarma-
ken voor de verwerking van dat voedsel.
Als je snel een kant-en-klaarmaaltijd 
opwarmt of een broodje gezond haalt,
krijgt je lichaam geen signaal dat er 
eten te verwerken zal zijn.

Gebruik je tanden! Je spijsvertering
begint in je mond: het malen 
verkleint de oppervlakte van het

voedsel, zodat er meer spijsverterings-
enzymen op in kunnen werken. Bij een
maaltijd met brood, pasta of granen is
het dubbel zo belangrijk om goed te
kauwen.

Voedsel moet smaak hebben. 
Wees dus kwistig met verse kruiden 
en specerijen.

Het is belangrijk dat je je spijsverte-
ring tussen de maaltijden door 
voldoende rustgunt en dat je hon-

ger voelt wanneer je gaat eten. Het rom-
melen van je buik vertelt je dat die weer
klaar is om eten te verwerken en op te
nemen. Constant lopen te knabbelen
belast je buik en geeft je spijsverterings-
organen niet de kans maaltijden volle-
dig te verteren. 
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KRUIDEN EN GROENTEN 
MAKEN KOMAF MET 

VERVELENDE VROUWENKWAAL
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Té veel en té zwaar
gegeten? Of zwelt je 

buik alleen van het
broodmandje al op? Ram-

menas brengt verlichting. 

«Eén schijfje van deze wortel
met een aardse, ietwat pikante,
radijsachtige smaak kan al vol-
doende zijn om de vertering een
boost te geven en een opgebla-
zen buik weer plat te maken.

Rammenas is onder meer rijk aan
allylisothiocyanaaten raphanine,

twee stoffen die helpen het evenwicht in je

darmflora te herstellen. Een ander interessant
effect van raphanine is dat het de schildklier re-
guleert, iets wat de Russen al heel lang weten.
Zij gebruiken rammenas en radijzen al sinds
lang tegen schildklierproblemen. 
Rammenas eet je rauw, in een slaatje of als bij-
gerecht. Je kan hem in dunne schijfjes snijden
of raspen om aan je salade toe te voegen. Of je
kan hem tussen je boterham met kaas leggen
zodat die lichter verteerbaar is. Een witte ram-
menas kan je makkelijk veertien dagen in de
koelkast bewaren. Koop je een zwarte,  bewaar
hem dan op een koele plaats buiten de koel-
kast. Wil je de bewaartijd verlengen, dan be-
waar hem in een gesloten papieren zak.»

Rammenas: voor platte buik én schildklier

Zeezuiper
Scheldebrouwerij 

Op het etiket van de Zeezuiper zie
je twee wildemannen. Een verwij-
zing naar het wapenschild van
Bergen-op-Zoom, waar de brou-
werij zich bevindt. Het bier is een
vrij frisse tripel met een fruitige
body en leuke bitterheid op het
einde.
FOODPAIRING:krabcocktail
met avocado en pompelmoes.
De fruitigheid doet het goed met de
krabcocktail,terwijl het bittere van de
pompelmoes perfect matcht met die
van het bier.

Keyte Blond
Brouwerij Strubbe 

In 2004 besloten de Oostendse
Bierjutters de 400ste verjaardag
van het Beleg van Oostende door
de Spaanse troepen te herden-
ken door samen met Brouwerij
Strubbe een uniek bier te creë-
eren. In deze geslaagde tripel
proef je een leuk moutkarakter
met wat zoete fruitigheid en
bitterheid in de afdronk.
FOODPAIRING:mosselen met bier. We
hebben de gewoonte om mosselen met
witte wijn te bereiden, maar bier is een
meer logische, geweldige combinatie.

Rodenbach
Brouwerij Rodenbach – Palm 

Belgian Craft Breweries/Bavaria 

Rodenbach is een blend die voor
driekwart bestaat uit jong en
voor een kwart uit oud bier. Het
sobere retroflesje zet de authen-
ticiteit en lange rijping van dit
roodbruine bier, dat twee jaar
rijpt op de houten foeders, in de
verf. Zeer frisfruitig, met een zure
toets. Een ideaal aperitief.
FOODPAIRING: Bitter bier doet grijze
garnalen smaken alsof ze drie weken
over datum zijn, maar het friszure van
Rodenbach tilt ze omhoog.

Sint–Idesbald Blond
Brouwerij Huyghe 

Een van onze erkende Belgische
abdijbieren heeft een duidelijke
link met de kust: in Koksijde vind
je de abdij Onze-Lieve-Vrouw
Ten Duinen, waaraan dit bier ver-
bonden is. Als zacht moutig bier
met een fijne koriandertoets en
lichte bitterheid blijft het zeer
toegankelijk.
FOODPAIRING:gevulde kipfi-
let met zoete paprika. Bij dit lichte ge-
recht brengt het bier frisheid. En de
zachte en zoete smaken van de paprika
vloeien samen met het moutkarakter.

WITLOOF

ARTISJOK

ZWARTE CHOCOLADE

KAMILLE

RUCOLA POMPELMOES

CITROENVERBENA

Bier, vrouwen weten waarom. 
En al zeker Sofie Vanrafelghem.Master Beer Sommelier in NewYork, Dubai, Nederlanden België en vrouwmet een missie: onzenationale drank we-reldwijd op de(menu)kaart 

zetten. 

SCHOL!

Bij terrasjes doen aan de kust
hoort een heerlijk biertje. 
Sofie proefde vier kust-

bieren en bedacht er een
lekker (vis)gerecht  bij.

5,2%8%7,7%

«Voor dat terrasje op de zeedijk»
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