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77 fabels & feiten Over onze voeding
Hans Kraak
Wat is gezond om te eten? Hans Kraak wil de
consument in zijn boek hiervoor meer houvast
bieden. Als tegenwicht tegen de vele hypes. Pak de
inhoudsopgave erbij en loop de 77 stellingen eens
door. Welke maakt je nieuwsgierig, waar denk je het
antwoord op te weten? “Ik ben te zwaar omdat ik
zware botten heb.” Of: “Biologische producten zijn
gezonder dan reguliere producten”. In één
oogopslag zie je in de kop van de tekst of de stelling
waar is, of niet waar, of als beide antwoorden
mogelijk zijn. (Ja, nee, beide.)
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De moeite waard?
Een handige indeling. De onderbouwing bij het antwoord is soms te uitvoerig. Wat was
de stelling ook al weer? Door een te lange toelichting kan je de draad een beetje kwijt
raken. Een korte conclusie die leidt tot het antwoord zou de leesbaarheid kunnen
vergroten. Een vergissing lijkt mij om de stelling “Van rood vlees krijg je kanker” als
fabel aan te duiden. De auteur geeft zelf in zijn toelichting aan dat het matigen in rood
en bewerkt vlees bewezen effect heeft op het verlagen van de kans op darmkanker. In
de onlangs gelanceerde informatieve website over voeding en kanker is het standpunt
over “rood vlees” heel duidelijk. Zie http://voedingenkankerinfo.nl/krijg-ik-kanker-vanrood-vlees/.
Bij de stelling “Suiker is verslavend” (antwoord nee) zegt Kraak het onzinnig te vinden
suikers extra te belasten i.v.m. het zogenaamde verslavingseffect. Ook ligstoelen
(inactief gedrag) zouden dan extra belast moeten worden, schrijft hij. Ligstoelen
vergelijken met suikers is m.i. nóg gekker als het vergelijken van appels met peren.
Als consument heb je het zelf in de hand om gezonde keuzes te maken, aldus Kraak.
Gewoon je gezonde verstand gebruiken en weerstand bieden aan verleidelijke
aanbiedingen. Maar waar haalt de consument de juiste kennis vandaan voor goede
keuzes, als er nog zoveel onzekerheden zijn? Bovendien is gedragsverandering een
moeizaam proces. Ook al heb je de juiste kennis. Dat mag niet onderschat worden!
Ondanks deze kritische noten vind ik het boek zeker een aanrader. Lees daarbij ook het
eerder uitgegeven boek van Martijn Katan “Wat is nu gezond? Fabels en feiten over
voeding”. Iets ouder (2008) maar zeker ook de moeite waard. En een mooie aanvulling.
Voor wie een aanrader?
Negatief koopadvies voor als je snel een eenduidig antwoord wilt op stellingen. Positief
advies als je meer achtergrond informatie wilt. Ben je nieuwsgierig naar het waarom van
de nuanceringen in de adviezen over voeding? Dan is het boek zeker een aanrader,
een goed naslagwerk.
Tot slot: Alles wat ongezond is, is lekker. Deze stelling is zowel fabel als feit. Graag zou
ik de stelling willen aanpassen: “Gezond eten is niet lekker”. Fabel of feit? Ik zeg: fabel.
Wat denk jij? Waarom? Kijk of je antwoord vindt in het boek. Ik daag je uit.
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