
Op een internationale meeting
in de Verenigde Staten stelde
professor McNamara (direc-

teur Egg Nutrition Center) dat men
er in de VS in is geslaagd om de
negatieve verhalen omtrent choleste-
rol om te buigen tot positief nieuws

over de voedingswaarde van eieren.
Het resultaat is dat de houding
tegenover eieren in voedingsadviezen
positiever is geworden en dat mede
hierdoor de eiconsumptie in de afge-
lopen vijf jaar met 22 eieren per
hoofd van de bevolking is gestegen
(van 236 naar 258 stuks).

Léon Clemens van Clemens eieren
uit Bergeijk en Ad Kemps van Cop-

pens Diervoeder uit Hoogeloon
waren zo onder de indruk van dit ver-
haal dat zij de professor samen met
nog twee andere wetenschappers
naar Nederland haalden voor het
symposium ‘Gezonder met eieren’.
”Dit symposium is onderdeel van een
grotere lobby om ook in Nederland
het ei positiever op de menukaart te
krijgen”, meldde Clemens. ”We zijn
hierover ook in gesprek met de
Nederlandse Hartstichting en het
Voedingscentrum”. Het advies van de
Nederlandse Hartstichting om niet
meer dan drie eieren per week te con-
sumeren, is volgens de wetenschap-
pers achterhaald.

Onderzoek
Wetenschappelijk onderzoek in de VS
heeft laten zien dat bij het eten van
een ei per dag de verhouding tussen

goed en slecht cholesterol in het
bloed niet wijzigt. De Amerikaanse
Heart Association heeft nu nieuwe
richtlijnen uitgegeven waarin staat
dat een ei per dag is toegestaan: ‘An
egg a day is OK!’.

Op basis van de nieuwe inzichten
van Amerikaans onderzoek kan zelfs
worden gezegd dat een ei een func-
tional food op zich is; niet alleen
vanwege de vitamines en mineralen,
maar ook door de aanwezigheid van
belangrijke stoffen als choline en
luteïne. Hiermee heeft het ei de sta-
tus van het voedingsmiddel met extra
gezondheidseffect bereikt. “Een ei
kan nu met recht een uitstekend voe-
dingsmiddel worden genoemd, van-
wege de voedingswaarde, lage prijs
en het bereidingsgemak. Bovendien
is een ei puur natuur, het functional
food van de natuur zelf ”, aldus pro-

“Het eten van een ei per dag is goed voor de gezondheid van de mens”, zo stelde

professor Donald J. McNamara tijdens het symposium ‘Gezonder met eieren’ op 15

januari in het Evoluon Conference Center te Eindhoven. De verhouding tussen ‘goed’ en

‘slecht’ cholesterol wordt hierdoor niet negatief beïnvloed, terwijl eieren juist stoffen

bevatten die een positieve invloed hebben op bepaalde ziekten.

Ank Louwes
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Prof. D.J. McNamara, symposium ‘Gezonder met eieren’:

‘An egg a day is OK!’ 

Een Columbus-ei kan een

goed alternatief zijn voor

vis.

Ei is functional food op zich
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fessor Peter F. Surai (Avian Science
Research Centre, Scottish Agricultu-
ral College, VK).

Choline en luteïne
Choline, dat vooral in de eierdooier
voorkomt, speelt een centrale rol in
het lichaam bij de aanmaak van ace-
tylcholine, wat weer een belangrijke
rol speelt bij het functioneren van het
zenuwstelsel. De stof kan onder meer
helpen om de ziekte van Alzheimer te
voorkomen, zo betogen de weten-
schappers. Verder is opname van
choline door de mens van belang tij-
dens het embryonale stadium en
direct na de geboorte via de moeder-
melk. Voor zwangere vrouwen en
vrouwen die borstvoeding geven, is
de consumptie van eieren belangrijk
voor een goede ontwikkeling van de
hersenen van baby’s.

Een ander bestanddeel van het ei,
luteïne, voorkomt het verslappen van
de spieren, zoals oog- en hartspie-
ren. Resultaten van de Amerikaanse
Beaver Dam Eye Study laten zien dat
de kans op een hartaanval 60% lager
is bij een hoge eiconsumptie in ver-
gelijking met de laagste eiconsump-
tie. Bovendien heeft luteïne in het ei
een preventieve werking tegen de
ontwikkeling van vroege aderverkal-
king.

Omega-3 vetzuren
Verder zou het eten van eieren die
veel omega-3 vetzuren bevatten een
goed alternatief kunnen zijn voor de
consumptie van vis. “Eieren gehou-
den op de reguliere wijze bevatten
momenteel te veel verzadigde vetten

en zouden meer onverzadigde vetten
moeten bevatten. Wij als leverancier
van consumptie-eieren en producent
van eiproducten voor de voedings-
middelenindustrie, zijn hierop inge-
sprongen met de ontwikkeling van
het Columbus-ei”, aldus ir. Jetze Wij-
nia (Belovo Nederland). Door de kip
te voeren met voer van een zorgvuldig
gekozen samenstelling, gebaseerd op
het oorspronkelijke voedingspatroon
en bereid met gevarieerde granen,
zaden en planten zonder gentech-
niek, bevat het Columbus-ei minder
verzadigde en meer onverzadigde vet-
zuren dan gewone eieren en is het rijk
aan omega-3 vetzuren (alfa-linoleen-
zuur, DHA, EPA).

Wijnia: ”Om dit te realiseren, heb-
ben we in elk land waar wij actief zijn
een productieketen samengesteld.
Het mengvoederbedrijf dat bij deze
keten is betrokken, krijgt van ons de
formule voor de samenstelling van
het kippenvoer. Zo kunnen we garan-

deren dat niet alleen de eieren, maar
ook het kippenvlees rijk is aan ome-
ga-3 vetzuren”. Belovo werkt
momenteel aan een reeks producten
van dierlijke oorsprong volgens het
Columbus-concept. Over enige tijd
wil het bedrijf kippenvlees introduce-
ren met een hoog gehalte aan omega-
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3 vetzuren en een natuurlijke balans
tussen omega-6 en omega-3 vetzuren
van 1:1 (regulier kippenvlees heeft
een verhouding tussen omega-6 en
omega-3 vetzuren > 10:1).

“Met het huidige assortiment aan
levensmiddelen in de supermarkt is

het normaal gesproken niet mogelijk
de door de Gezondheidsraad aanbe-
volen hoeveelheid EPA en DHA bin-
nen te krijgen zonder de consumptie
van vis. Maar niet iedereen consu-
meert vis. Denk aan vegetariërs en
mensen die vis onsmakelijk of te
duur vinden. Een Columbus-ei bevat
minimaal 660 mg omega-3 vetzuren
(550 mg alfa-linoleenzuur en 110 mg
DHA+EPA) en komt daarmee een
heel eind tegemoet aan het advies van
de Gezondheidsraad van 1 en% alfa-
linoleenzuur en 0,2 gram per dag aan
omega-3 vetzuren (DHA + EPA)”,
betoogde Wijnia. ■

Wereldwijde eifeiten
– Er zijn ca. 5 miljard leghennen op de wereld;

– Ruim 800 miljoen daarvan leven in China, 275 miljoen in de VS,

290 miljoen in de EU, 134 miljoen in India en 115 miljoen in Mexi-

co;

– Nederland huisvest ongeveer 30 miljoen leghennen, deze leggen

samen jaarlijks bijna 10 miljard consumptie-eieren;

– China is de grootste eiproducent ter wereld;

– Nederland is de grootste ei-exporteur ter wereld;

– Duitsland is de grootste ei-importeur ter wereld;

– De jaarlijkse eiconsumptie per hoofd van de bevolking is in

Japan: 331; Mexico: 321; de VS 258; Nederland 184 en India 37;

– Van de eieren die in Nederland worden verkocht, is 50% afkom-

stig uit reguliere huisvesting en 50% uit alternatieve systemen

(vooral scharrelhuisvesting).

Belevo wil over enige tijd 

kippenvlees introduceren dat rijk is aan 

omega-3 vetzuren

Omega-3 zuivel
Als het aan veevoederbedrijf Micro Nutritions ligt, is er binnenkort

ook zuivel met een hoger omega-3 vetzuurgehalte te verkrijgen.

Het Dokkumse bedrijf importeert hiertoe ‘Alifet V + omega-3’ uit

Zwitserland. Volgens Sipke Scheepmaker van Micro Nutritions

bevordert het veevoeder de gezondheid en de vruchtbaarheid van

de koe. Hij levert het veevoeder momenteel al aan ongeveer 30

veehouders, maar omdat het nog niet apart wordt gehouden, zijn

er nog geen voordelen voor de zuivelindustrie te behalen. Micro

Nutritions zou dit graag met een zuivelpartner gestalte willen

geven.

Scheepmaker denkt niet alleen aan melk met een hoger omega-

3 vetzuurgehalte, maar ziet ook kansen op het gebied van boter.

Hij geeft toe dat de melk een beetje naar Alifet zal ruiken, maar

dat is volgens hem zeker niet storend. De smaak van de melk is

wat zachter dan gewone melk en boter met een hoog omega-3

vetzuurgehalte is ook zachter en dus beter smeerbaar.

McNamara: “Meer dan drie eieren per week is niet schadelijk voor de gezondheid.”


