
G wyneth Pal-
trow, Victoria
Beckham,

Kim Kardashian en Miley
Cyrus hebben wat gemeen: ze
hebben een !guur om door
een ringetje te halen en ze eten
glutenvrij. Actrice en zangeres
Miley Cyrus twittert: ‘Everyone
should try no gluten for a week,
the change in your skin, physical
and mental health is amazing!

U won’t go back!’ En actrice
Kim Kardashian: ‘Gluten free is
the way to be....OH Hiiiiiiiiiiii.’
En zo is het gekomen. Gluten-
vrij is hot in de States. Halve
supermarkten zijn gevuld met
glutenvrije lekkernijen. Gluten
is een groep eiwitten die voor-
komt in de granen tarwe, spelt,
rogge, gerst en kamut. Hon-
derd procent glutenvrij eten is
niet makkelijk. Het zit in
brood, koek en pasta, maar
ook in veel producten waarin
je het niet verwacht, zoals
bouillonblokjes, toetjes, eiersa-
lade en vleeswaren.
Het idee dat granen ongezond
zijn, wordt in Amerika nog

tenintolerantie. In totaal zijn
dat er nu ongeveer dertigdui-
zend. Daarnaast lopen er in
Nederland naar schatting ook
nog 140 duizend mensen rond
die niet weten dat ze coeliakie

hebben. De patiënten-
vereniging, de Ne-
derlandse Coeli-
akie Vereni-
ging, hee" in-
middels vijf-
tienduizend
leden en groeit

wekelijks met
vij"ig nieuwe leden.

Als je coeliakie hebt, mag
je zelfs geen spoortje

van gluten eten,
anders ontstaat
er ernstige
schade aan de
dunne darm,
wat klachten
veroorzaakt als

buikpijn, diarree,
obstipatie, ver-

moeidheid, ijzertekort
en nog veel meer.
Nu blijkt uit recent weten-
schappelijk onderzoek dat er
naast coeliakiepatiënten ook
nog een grote groep is met glu-
ten-sensitiviteit: in Nederland
rond de zevenhonderdduizend
mensen. Ze krijgen dezelfde
klachten als coeliakiepatiënten,
maar dan zonder de ernstige
darmschade. En ook deze groep
knapt op door glutenvrij te eten.
Maar een glutenvrij dieet als

wondermiddel om af te vallen,
zoals veel Amerikanen nu gelo-
ven, dat is een misverstand. Je
valt niet af door simpelweg alle
gewone producten te vervan-
gen door de glutenvrije variant.
Daarin zit namelijk vaak meer
suiker en vet. Áls je glutenvrij
afvalt, komt dat meestal niet
door het weglaten van de glu-
ten, maar door minder te eten
en de juiste dingen: de Holly-
woodsterren eten waarschijn-
lijk veel groente, peulvruchten,
fruit en vis en daarnaast trai-
nen ze zich vaak ook een onge-
luk.

Tatja Claessen, alias Voed-
vrouw, heeft een praktijk
voor voedingsadviezen.

recept

Minimuns, zoals Victoria Beck-

ham ze ook lust: gluten-, zuivel-

en suikervrij.

Wat heb je nodig? 150 gr aman-

delmeel, 150 gr glutenvrij qui-

noameel, 120 gr gesmolten ko-

kosolie, 4 eieren, 170 gr ahornsi-

roop, sap en rasp van 1 biologi-

sche citroen, 1 el chiazaad,mes-

punt zout, 1 tl glutenvrij

bakpoeder,mini-munvormen.

Oven op 180 graden.Meng de ko-

kosoliemet de ahornsiroop.Mix

dan een voor een de eieren er-

door. Vervolgens de citroenrasp

en sap. Danmeel, bakpoeder en

chiazaad erdoor. Inminimun-

vormpjes doen en 15minuten

bakken in de oven.

‘Gluten is net zo
slecht als drugs.

Even verslavend en
ziekmakend’

GELOOF IN GLUTENVRIJ
In Amerika zweren de celebs bij glutenvrij. Ook in Nederland

rukt het dieet op. Maar niet om af te vallen.
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trend

wat dragen wat doenwaar eten wat kopen smaak
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eens gevoed door de bestseller
!e Wheat Belly (Broodbuik)
van cardioloog William Davis.
Hij mocht het zelfs bij Ameri-
ka’s beroemdste tv-dokter Dr.
Oz vertellen: ‘Amerikanen zijn
dik door tarwe. Het is
net zo slecht als
drugs. Even ver-
slavend en ziek-
makend.’
Nu is het voor
ons aantrekke-
lijk om te den-
ken: die Amerika-
nen zijn weer eens
hysterisch: van ons volko-
renbrood word je niet
ziek. Maar zo sim-
pel is het niet.
Er is wel iets
aan de hand
met die gluten.
Ook in Neder-
land krijgen
steeds meer
mensen de
diagnose van de auto-
immuunziekte coeliakie
(spreek uit: seu-lia-kíe) of glu-

Eerst testen

Ga bij klachten in elk geval niet

op eigen houtje glutenvrij eten.

Het is essentieel om je eerst op

coeliakie te laten testen via de

huisarts. Zelf aanmodderen bij

deze ziekte kan ernstige gevol-

gen hebben.Meer informatie op

de site van deNederlandse Coeli-

akie Vereniging: glutenvrij.nl


