
BITTER
VOOR
JE BUIK
Bitter in de mond maakt het hart gezond,
zo luidt het spreekwoord. Loze woorden
blijken het allerminst. Vanaf nu meer 
bitter op het menu, en wel hierom. E

en bittere pil is moeilijk te slik-

ken, terwijl zoete koek net vlot

naar binnen gaat. Die twee

spreekwoorden illustreren hoe

we over voeding denken. Hoe

zoeter hoe liever, terwijl bittere zaken als

andijvie niet bepaald op een grote

schare fans kunnen rekenen. Om die

reden wordt de smaak zelfs stiekem uit

de winkelrekken geweerd. Niet dat je

plots geen witloof in de supermarkt meer

zal vinden, maar de kans is groot dat het

stronkje wel minder bitter smaakt dan

tien jaar geleden. Om tegemoet te

komen aan de voorkeur van de consu-

ment, werden diverse bittere groenten

en fruit namelijk gekruist met zoetere

varianten. Gevolg: de bittere smaak

verdwijnt meer en meer uit ons bord.

Daardoor doen we niet alleen onze

smaakpapillen oneer aan. Ook onze

buik vaart er niet goed bij, legt gezond-

heidscoach en herboriste Anntje 

Peeters uit. Spijsverteringsproblemen,
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maagklachten, voedselovergevoe-

ligheden of eetbuien? Het weren van

bitter hee meer invloed dan je denkt.

In haar boek ‘SuperBUIKgevoel’ legt ze

uit hoe je met behulp van bitter opnieuw

baas kan worden in eigen buik. Wij lich-

ten een tipje van de sluier. 

Onzichtbare superhelden

Zoek je het woord bitter op, dan wordt

het omschreven als ‘een vaak als on-

aangenaam ervaren smaak’, ‘omschrij-

ving voor een situatie die zwaar te

verduren is’ of ‘blijk gevend van teleur-

stelling’. Als we de literatuur in duiken,

blijken de associaties niet bepaald posi-

tief. Maar wat is de betekenis van bitter

precies op voedingsvlak? Anntje Peeters

verduidelijkt: ‘Het is eenvoudig: een

plant die bitter smaakt, bevat bitter-

stoffen. Die bitterstoffen behoren tot wat

herboristen de secundaire planten-

inhoudsstoffen noemen. Wanneer we

planten gebruiken als voedsel, dan eten

we ze vooral omdat ze primaire inhouds-

stoffen bevatten. Dat zijn voedingsstoffen

als koolhydraten, eiwitten of vetten die

ons energie bezorgen en die bouw-

stoffen voor het onderhoud van ons 

lichaam aanvoeren. Aardappelen bij-

voorbeeld voorzien ons van koolhy-

draten, uit linzen en bonen halen we ei-

witten, en olijven of noten bezorgen ons

gezonde vetten. De secundaire inhouds-

stoffen zijn van een heel andere, meer

verfijndere klasse. Het zijn stoffen waar-

mee planten zich beschermen tegen in-

dringers van buitenaf, zoals schimmels of

insecten. Een plant kan nu eenmaal niet

gaan lopen als ze bedreigd wordt door

een worm die zin hee in een sappig,

groen blaadje. Vitaminen fungeren als

secundaire inhoudsstof in planten, maar

ook de zogenaamde fytonutriënten 

– zoals flavonoïden of sterolen – zijn 

secundaire inhoudsstoffen.’

Dat vitaminen goed zijn voor lijf en

leden, weten we. Bij ‘fytonutriënten’

hoort de grote meerderheid het echter

in Keulen donderen. Jammer, want het

blijken onzichtbare superhelden. ‘Als wij

als mens regelmatig van die fytonutriën-

ten binnenkrijgen, dan werken ze ook in >>

ons lichaam versterkend en bescher-

mend. Je zou ze kunnen beschouwen als

een soort van natuurlijk schild tegen

ziekte. Dat is waarschijnlijk waarom her-

boristen ze ook geneesstoffen noemen.’

In die fytonutriënten schuilt meteen de

eerste reden waarom we meer bitter

moeten eten, aldus Anntje. ‘Omdat fyto-

nutriënten vaak bitter smaken, zou je dat

als een meetinstrument kunnen be-

schouwen voor de hoeveelheid gezond-

heidsbevorderende stoffen die een plant

bevat. Het gros van de gewassen die we

gebruiken is echter arm aan fytonutriën-

ten, doordat ze gekruist of geraffineerd

zijn. Er zijn redenen te over om ervoor te

zorgen dat we die belangrijke stoffen

weer in ons leven integreren.’ 

De bitterreflex

Je bent wat je eet, wordt her en der be-

weerd. Maar dat klopt niet helemaal,

zegt Anntje. Volgens haar ben je vooral

wat je verteert. Wil je lichaam gebruik-

maken van de voedingsstoffen die in

jouw gezonde hap zitten, dan zal het je

maaltijd eerst moeten afbreken tot

kleine partikeltjes. Pas dan kan die voe-

ding in het bloed opgenomen worden

en als brandstof voor het lichaam die-

nen. In dat hele proces speelt de bittere

smaak een cruciale rol. ‘Bitterstoffen on-

dersteunen je spijsvertering van in het

begin tot aan het bittere einde. Ze heb-

ben zo’n diepgaand, positief effect op je

spijsvertering door wat de ‘bitterreflex’

genoemd wordt. In je lichaam zitten bit-

tere smaakreceptoren, een soort van slo-

ten waarop de bitterstoffen als een

sleutel passen. Terwijl jij bijvoorbeeld ge-

niet van een rucolaslaatje, nemen de

bitterreceptoren in je lichaam de bitter-

stoffen van de rucola waar. Daarop stu-

ren ze een signaal naar je hersenen. Die

‘verwittigen’ op hun beurt je spijsverte-

ringskanaal dat er voedsel aankomt. Zo

ontlokt je rucolasla een kettingreactie

door je spijsverteringskanaal. Je begint te

watertanden, je maag produceert de

juiste hoeveelheid maagzuur, je pan-

creas scheidt voldoende spijsverterings-

enzymen af, je lever produceert een

passende hoeveelheid gal en de peri-

staltiek – de kneedbewegingen in je spijs-

verteringsstelsel – neemt toe. Het gevolg

van die kettingreactie is een vlekkeloze

vertering en efficiënte opname van alle

voedingsstoffen.’ 

Onze spijsvertering hee bittere voeding

nodig, zoveel is duidelijk. Het verdwijnen

ervan in onze mond draagt evenzeer bij

tot westerse beschavingsziekten en

voedselovergevoeligheden en onze

steeds toenemende hang naar zoet en

geconcentreerde koolhydraten, lezen

we in ‘SuperBUIKgevoel’. ‘Misschien

moeten we niet alleen kijken naar wat

we te veel consumeren, maar eveneens

oog hebben voor de stoffen die we fun-

damenteel missen in ons dieet. Stoffen

die als een soort van lichaamsbeweging

voor onze ingewanden zijn en die – als

ze ontbreken – onze ingewanden even

lui maken als wijzelf wanneer we hele

dagen op een stoel achter ons compu-

terscherm doorbrengen. Stoffen die – als

ons lichaam ze niet krijgt – een efficiënte

spijsvertering onmogelijk maken en daar-

door op termijn andere gezondheidspro-

blemen kunnen veroorzaken.’ 

Natuurlijke refluxverlichter 

Bitterstoffen zijn dus de spijsverteringshulp

bij uitstek. Al spelen ze niet alleen een

preventieve rol. Zo blijken ze ook verlich-

ting te bieden bij maagklachten. Geen

overbodige luxe als je weet dat reflux

wekelijks het leven van een op de tien

volwassenen zuur maakt. Maagzuurrem-

mers behoren tot de meestverkochte

geneesmiddelen ter wereld. Maar zure

oprispingen en een brandend gevoel in

je slokdarm voorkomen of verhelpen kan

op een natuurlijke manier, verduidelijkt

de herboriste. ‘In plaats van onze maag-

zuurproductie lam te leggen met zo’n

pilletje, kunnen we onze toevlucht beter

zoeken in bitter. Een bittere smaak stimu-

leert de afgie van het hormoon gas-

trine, dat de maagzuurproductie

stimuleert en het de maag daarmee

makkelijker maakt om voedsel te verte-

ren. Dat klinkt contradictorisch, omdat je

juist af wil van die zure smaak in je keel,

maar is het niet. Voor een vlotte vertering

is maagzuur namelijk broodnodig. Leg je



Huiver je alleen al bij de gedachte aan bitter? Dan is er goed nieuws, want bitter

eten kan je leren. En de aanpassingen kosten noch tijd noch moeite. 

1. eet elke dag een bittere groente
Vind je de bittere smaak (nog) afschuwelijk, dan is dat een sterke indicatie dat je

lichaam er veel behoefte aan heeft. Langzaamaan bittere groenten en kruiden in je

gerechten verwerken vormt hier de oplossing. Gelukkig zijn er heel wat groenten die iets

van bitter in zich hebben. Het meest bittere zijn andijvie, groenlof, radicchio en witloof,

maar ook rucola, broccoli, boerenkool, spruitjes, artisjok en asperges hebben een

vleugje van de smaak in zich. Qua kruiden zit je goed met bekende plantjes als kamille,

lavendel, paardenbloem, salie, rozemarijn en verbena. Ook sinaasappelzeste bevat

bitters. 

2. voeg bitter toe aan je koffie
Ben je een koffiedrinker, dan kan je doen wat oma vroeger deed: cichorei toevoegen

aan je filter voordat je koffiezet. Op die manier heb je minder gemalen koffie nodig 

– wat de nadelige gevolgen ervan beperkt – én krijg je alle goede bitterstoffen uit de

cichorei binnen. Zowel in de supermarkt als in de natuurwinkel vind je kant-en-klare

cichorei die specifiek verwerkt is om als koffiesurrogaat of -toevoegsel te gebruiken. Nog

goedkoper is de paardenbloemwortel. Snij zo’n verse wortel wel meteen in stukjes als je

hem oogst, want eenmaal gedroogd is het zo goed als onmogelijk om er nog een mes

in te krijgen. Daarna rooster je ze een vijftal minuten in een droge pan, tot ze goudbruin

zijn. Wie geen groene vingers of tijd heeft, kan voor de gedroogde versie in de

natuurwinkel terecht. 

3. drink een bitter aperitief

of digestief
Een ideale tip tijdens het terrasjesseizoen en meteen een

leuke manier om bittere kruiden binnen te krijgen. De

populaire gin-tonic is een aanrader, maar ook met de

Italiaanse Aperol, Cynar, Gancia, Campari en Averna, de

Franse Suze of een Elixir d’Anvers of jenever van eigen

bodem zit je goed. 

Meer lezen? ‘SuperBUIKgevoel’, Anntje Peeters (WPG Uitgevers, € 24,99). 
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de productie ervan stil, dan riskeer je in

een vicieuze cirkel terecht te komen. Het

voedsel blij te lang in je maag zitten

omdat het niet afgebroken wordt, en

gaat gisten en borrelen. Daardoor komt

een aanzienlijke hoeveelheid gas vrij, die

druk uitoefent op de vaak al verslapte

sluitspier tussen de slokdarm en de

maag. Het gevolg laat zich raden: de

barrière hapert, en de halfverteerde

voedselbrij vloeit terug in je slokdarm.’ 

Handig wapen

Ogen en een mond die net iets te groot

blijken, borden die opnieuw gevuld wor-

den en het opgeblazen gevoel ach-

teraf. Het pak koekjes dat in één keer

leeg is. De drang naar snelle koolhydra-

ten die je op geregelde tijdstippen voelt:

als je last hebt van overeten, eetbuien of

‘geeuwhonger’ is de bittere smaak mo-

gelijk de missing link. Bittere smaakre-

ceptoren blijken namelijk te fungeren als

entero-endocriene cellen, zo wijst recent

wetenschappelijk onderzoek uit. Wan-

neer je dergelijke cellen stimuleert, zullen

bepaalde hormonen die je honger- en

verzadigingsgevoel beïnvloeden, gere-

guleerd worden. De gevolgen voor je lijn

zijn alleen maar voordelig. Omdat je

sneller verzadigd bent en dus minder

eet, krijg je op het einde van de rit min-

der calorieën binnen. Een vage theorie is

dat zeker niet. Een onderzoek uit Napels

dat mensen in twee groepen verdeelde

– de ene groep at en dronk bitters, de

andere niet – en hun gang liet gaan tij-

dens een ongelimiteerd buffet, staafde

de bewering proefondervindelijk. De ‘bit-

tere’ groep at zo’n dertig procent min-

der dan de andere. 

‘Alsof dat nog niet genoeg is, zal je li-

chaam door datzelfde proces ook nog

makkelijker koolhydraten kunnen verwer-

ken’, vult Anntje aan. ‘Bitters helpen je li-

chaam namelijk om suikers uit het bloed

te verwijderen en op te slaan in je lever

en spieren. Door de bittere smaak neemt

je insulinegevoeligheid toe, wat verhin-

dert dat je bloedsuiker na een maaltijd

te sterk gaat pieken.’ Redenen te over

om niet langer een zuur gezicht te trek-

ken als er iets bitters geserveerd wordt! •
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