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VOEDINGSMIDDELEN DIE

DARMKLACHTEN VEROORZAKEN

Copyright Nutricolon



Wat ga je hier ontdekken?

Deze sheet is kort en krachtig. Het vertelt je exact welke 
voedingsmiddelen voor darmklachten zorgen...

… voedingsmiddelen die gezond zijn maar niet voor iedereen 
evengoed verteren... en de kans is groot dat je ze dagelijks 
eet!

Het neemt slechts 5 minuten van je tijd in beslag en we 
hebben zelfs alternatieven voorgesteld waarmee je ze kunt 
vervangen (die wel goed verteerd worden :p)

Laten we erin vliegen...
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#1: zuivelproducten

Ik zal maar met de deur in huis vallen. Melk is ontworpen voor zuigelingen, de 
kalfjes van de koe. Niet voor personen die bedoeld zijn om vast voedsel te 
eten. De nummer 1 reden waarom personen darmklachten krijgen is door het 
consumeren van melkproducten.

Meer en meer mensen blijken lactose intolerant te zijn. Laat ik dit even 
verklaren.
Wanneer wij geboren worden is de enige manier om voeding en dus 
bouwstoffen binnen te
krijgen vloeibaar voedsel, zoals melk. Als baby zoogdier krijgen we 
borstvoeding. In deze
periode dat we borstvoeding krijgen produceert ons lichaam een zéér hoge 
dosis lactase, het
enzym nodig om lactose of melksuiker te kunnen verteren. 

De enige reden waarom wij zoveel lactase produceren is omdat de baby op 
moedermelk moet overleven. Als baby hebben we namelijk geen tanden...

Na de kaap van 2 jaar te hebben bereikt, daalt de aanmaak van lactase 
drastisch. Waarom? De
meeste baby's stoppen met borstvoeding rond de leeftijd van 2 jaar. Als 
resultaat krijgen we
na de leeftijd van 2 jaar last met het verteren van melksuiker.

Lactose is vaak niet de grootste reden waarom personen last krijgen van 
klachten. Eiwit
wordt ook gevonden in melk en zorgt voor een nog groter probleem. Melkeiwit 
is zeer
moeilijk te verteren door het menselijk lichaam, en niet omdat het de 
gewenste enzymen mist
maar omdat de melkmolecule zo hard en dicht aan elkaar hangt dat het 
menselijk lichaam
deze niet kan afbreken. Zelfs met voldoende enzymen!

Wist u dat melk de nummer één voedselallergie is gevonden in voedsel allergie
testen? En
wel door het eiwit, niet door de lactose. 
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Probeer eens 2 weken zuivelproducten te vermijden of minstens te beperken:

Melk
yoghurt
kwark
kaas
Ijs
room
alle producten met melk, whey, lactose en caseïne in

Vervang zuivel met het volgende:

Vervang dit Door dit

Koemelk Rijstmelk, amandelmelk, havermelk of
geitenmelk

Kaas geitenkaas

Yoghurt, kwark geitenyoghurt

Roomijs waterijs

Opgelet: geitenmelk bevat ook lactose enkel is het eiwit in geitenmelk beter 
verteerbaar. Let dus ook op met geitenmelk indien u lactose intolerant bent.

#2: graanproducten

Graanproducten zorgen bij heel wat personen voor darmklachten door 2 
redenen:

1) gluten
2) onverteerbare vezels (harde vezels)

Gluten zit in tarwe, gerst, spelt en rogge. Heel wat personen zijn intolerant 
voor gluten. Sommigen zelfs allergisch voor gluten (coeliakie).

Gluten is alweer een eiwit welke moeilijk verteerbaar is. En het zit niet enkel in
brood, pasta en gebak maar in bijna elk voedsel dat verpakt is. Denk maar aan
koekjes, bagels, gepaneerd voedsel.

Bij een gluten intolerantie kan het zijn dat je kleine hoeveelheden gluten kan 
eten zonder klachten te ontvangen. Bij coeliakie is dit anders. Het kleinste 
spoor van gluten kan al voor felle klachten zorgen...
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De 2de reden om graanproducten te beperken is door de in water onoplosbare 
vezels:

Deze vezels zijn zoals het woord zegt niet oplosbaar en schuren daardoor in de
darmwand met als resultaat dat darmklachten ontstaan.

Personen die gevoelige darmen hebben vermijden best graanproducten door 
de harde vezels die het bevat. Fruit en groenten bevatten zachte vezels welke 
wel oplosbaar zijn in water. Deze zijn overigens prima.

Onoplosbare vezels zijn te vinden in brood, rijst, en andere hele granen.
Het is dus beter om granen tijdelijk te beperken of zelfs volledig te vermijden.

Vervang graanproducten met het volgende:

Vervang dit Door dit

Brood Havermout (bevat geen gluten)

Pasta en rijst Noedels, grote portie groenten

Aardappelen Groenten

#3: soja producten

Soja producten werden enkele jaren geleden als een goed alternatief gezien 
voor zuivelproducten aangezien het veel calcium bevat.

Echter wijzen heel wat studies aan dat soja producten een directe link hebben 
met verschillende kankers! Doe maar eens een google search voor soy and 
cancer...

Het probleem met soja is dat dit alweer een voedingsmiddel is dat zeer 
moeilijk verteerbaar is. Het is allesbehalve licht verteerbaar zoals reclames 
beweren.

Een beter alternatief voor soja melk is rijstmelk. Dit is wel licht verteerbaar en 
bevat net zoals soja geen lactose.

Vervang dit Door dit

Soja melk rijstmelk

Soja boter Gewone boter, olijfolie of kokosolie
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Conclusie

Hopelijk heb je wat opgedaan van deze sheet. Mijn advies aan U is om 
bovenstaande tips te gaan uittesten. Ga deze 3 voedingsmiddelen vervangen 
door de alternatieven die in deze sheet staan. Kijk of het helpt voor jou.

Ben jij een bourgondiër?

Indien je niet zonder je boterhammen of kaas kan of eender welk voedsel dat 
moeilijk verteerbaar is hebben wij goed nieuws voor jou!

Natuurlijk hebben wij hier een oplossing voor ontwikkeld. Je hoort het al 
aankomen...

Een topproduct dat jouw voeding helpt te verteren zodat darmklachten zoals 
buikkrampen, winderigheid, opgeblazen buik, borrelende darmen en een lastig 
stoelgangspatroon vermeden worden!

Kijk even naar de resultaten van enkele 
van onze klanten...
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En zo kunnen we nog 100 pagina's met 
mailtjes van klanten tonen...

Maar genoeg van dat! Probeer het advies uit deze sheet uit en kijk of het wat 
voor jou doet. Eender deze dagen mail ik jou meer informatie over de 
oplossing waar iedereen zo enthousiast over is.

Met vriendelijke groet,

Wouter van Nutricolon
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