
Beste Ayurveda-liefhebber, 

 

Ziehier onze lente-nieuwsbief 2011! 

 

Van harte een fijne lente & zomer gewenst! 

 
Ellen, Marijke, Sophie, Peter & John 

 

Secretariaat YAH vzw/asbl 

NIEUW NUMMER: 0(032) 493 597 221 

www.yoga-ayurveda.org 

 

Yoga & Ayurveda Health - Nieuwsbrief 1-2011 

 

Inhoud 
1. Nieuws 

2. In de Kijker: Praktijkcursussen in de Hoge Venen 

3. Artikel: “Melk als functionele voeding” 

 

1. Nieuws 

* Er werd een nieuwe verwarmingsketel geplaatst in de Kruidenboerderij te Lebbeke! 

* Vanaf nu zijn er massagetafels beschikbaar voor mensen die niet op de grond kunnen masseren en zelf geen 

massagetafel kunnen meebrengen. 

* De nieuwe layout van de cursus-pagina's oogst veel bijval! Heb jij suggesties mbt. de site: graag! 

* Wie zich voor meerdere cursussen ineens inschrijft kan sinds kort ook betalen met een permanente opdracht 

(zonder extra kosten). Mogelijk vanaf 500€ cursusgeld. Uw plaats wordt gereserveerd voor de gekozen cursussen! 

Vraag de voorwaarden & het formulier aan via mail. 

* Download onze volledige Studiegids hier! 

 

2. In de Kijker 

Praktijkcursussen in de Hoge Venen begin november 2011 "au Tchession"! 

* Zin om met mede-cursisten een aangenaam ayurvedisch weekendje in de Hoge Venen 

door te brengen? met koken, masseren, sauna-stoombad-jaccuzzi, wandelen, zwemmen ... 

Als je minstens 1 startcursus gevolgd hebt, dan is het Praktijk-Weekend iets voor jou: klik 

hier! 

* Eens degelijk ayurvedisch zuiveren vóór de winter begint? Als je minstens 

Zuiveringscursus WE1 gevolgd hebt, dan is de Zuiverings-Week iets voor jou: klik hier! 
(volgende Zuiveringscursus WE1 op 17-18 september) 

* Een kind of familielid/vriend(in) kan je gratis vergezellen als je een kamer met 2-persoonsbed neemt! 

 

3. Artikel: “Melk als functionele voeding” 

Inleiding: Vroeger & Nu 

Hoewel melk & melkproducten een basisvoedsel zijn sinds mensenheugnis, en zeker ook in de ayurveda, keren veel 

mensen zich af van het gebruik ervan. Het bezorgt hen een zwaar gevoel in de maag, of een opgezette buik, 

eventueel met gasvorming. Dit is het gevolg enerzijds van een verzwakte of belastte vertering, anderzijds van de 

kwaliteit van de hedendaagse melk. 

In Ayurvedische teksten – zoals de Charaka Samhita – wordt melk beschreven als voedend voor alle weefsels & 

sattvisch van aard, d.i. ze brengt lichtheid, gelijkmoedigheid & vitaliteit. Via het gras dat koeien eten bevat melk de 

essentie van de aarde en de energie van de zon. Melk wordt in de ayurveda aanzien als een panacea tegen allerlei 

ziektes, en werd dan ook gebruikt als basis voor zuiveringskuren & herstelkuren. 

In het oude India werden koeien behandeld zoals wij onze huisdieren behandelen, de koe kon vrij grazen en 

bladgroen, kruiden & wortelgewassen eten. Haar melk, vers & nog lauw gedronken, bezit de kwaliteiten waarvan 

sprake in de geschriften. 



Vandaag grazen de meeste koeien nog zelden. Ze worden voornamelijk gevoed met soya en katoenzaad, 

bakkerijafval, citrusschillen en voeders waarin dierlijke afval & kippemest (!) is verwerkt. Deze voeding leidt vaak 

tot maagonstekingen (ruminale acidose). Soya heeft niet het juiste eiwit-profiel, waardoor de koeien wel veel melk 

geven maar ook sneller sterven. Verder krijgen ze een waaier aan drugs toegediend: hormonen (oxytocine bvb), 

kalmeermiddelen, prostaglandine (om versneld terug drachtig te kunnen zijn) en antibiotica (o.m. tegen de frequent 

voorkomende uierontsteking – een gevolg van het mechanisch melken). Vandaag leeft een koe vaak slechts 4 tot 5 

jaar, daar waar de levensverwachting normaal 20-25 jaar is. 

Ayurvedisch gesproken verstoort een onnatuurlijke levens- en voedingswijze van koeien de kwaliteit & 

verteerbaarheid van de melk. De verdere behandelingen die melk ondergaat, zoals homogenisatie en verhitting, 

dienen weliswaar de belangen van industrie & distributie doch veranderen de structuur & samenstelling van de melk, 

zoals blijkt uit volgende wetenschappelijke bevindingen. 

Wat vertelt ons de wetenschap? 

Onverhitte rauwe melk – vers van de koe - is rijk aan onmisbare voedingsstoffen. We vermelden hier de vitaminen 

A, B12, C en D, calcium, fosfor, vrije aminozuren & eiwitten, verzadigde & onverzadigde (ook essentiële) vetzuren.  

Vervolgens bevat onverhitte rauwe melk bio-actieve componenten die onze gezondheid bevorderen. We vermelden 

hier vooral het stimuleren van het beenderweefsel (duurzame botcalcifiëring met optimale mineraal-dichtheid), het 

verminderen van het cholesterol-gehalte en van “aanslag” in de bloedvaten (atheromatheuse plaque). Verder 

beschermt onverhitte rauwe melk tegen overgewicht, hoge bloeddruk, klontervorming, diabetes, enz...., en 

vermindert de effecten van (oxidatieve) stress. 

Rauwe melk dient binnen enkele dagen verbruikt te worden – zolang is het bacteriëel risico te  verwaarlozen voor 

gezonde mensen. Om melk evenwel te kunnen commercialiseren, moet de melk langer kunnen bewaren. Hiertoe 

wordt de melk verhit (pasteurisatie: tot 72°C, sterilisatie: tot 100 °C, UHT tot 138°C). Bij deze verhitting gaat een 

deel van de voedende waarde verloren (door oxidatie van vetzuren) en vermindert sterk de werking van de bio-

actieve componenten! 

“Alleen rauwe melk heeft een maximaal functioneel effect” op onze gezondheid (*). 

Volle melk heeft een neutraal of cholesterol-verlagend effect. Magere melk en gefermenteerde melk (bv. yoghurt) 

werken altijd cholesterol-verlagend. 

Geitenmelk consumeren resulteert in vergelijking met koemelk in een meer uitgesproken bot-calcifiëring en anti-

atherogeen effect (verminderen van “aanslag” in de bloedvaten), vnl. door een sterker cholesterol-verlagend effect. 

Harde en half-zachte kaas (e.a. commerciële zuivelproducten met een hoog vetgehalte zoals bvb consumptie-ijs) 

bevatten geoxideerde vetten die op lange termijn “aanslag” in de bloedvaten bevorderen. Indien geen rauwmelkse 

producten voorhanden zijn wordt het gebruik van deze zuivelproducten best gecompenseerd met melkwei-

bevattende zuivelproducten (bv. karnemelk, magere yoghurt). 

Een matig gebruik van boter hoort thuis in een gezond eetpatroon. Rauwmelkse boter bevat geen geoxideerd vet en 

levert o.m. antioxidanten & essentiële vetzuren die geheel intact zijn en hun eigen preventieve eigenschappen 

bezitten tegen stress en kanker. Na boter-gebruik is de verhouding van vetzuren in het bloed gunstiger tegenover 

plantaardige vetten (boter is een water-in-olie emulsie). Dit maakt dat vervang-smeersels nooit de fysico-chemische 

en andere voordelen van boter kunnen evenaren. Verder is boter niet geschikt om te braden. 

Ghee is geklaarde boter. Tijdens de bereiding verwijdert men de 20% niet-vetten uit boter. Ghee indien bereid uit 

rauwmelkse boter, heeft een cholesterol-verlagend & anti-atherogeen effect, ondanks het feit dat ghee zelf 

geoxideerd vet & cholesterol bevat (de ghee-paradox). Dit wordt o.m. toegeschreven aan het zeer hoge gehalte 

aan antioxidantia, oliezuur & geconjugeerd linolzuur (CLA 1%) dat enkel in de (melk)vetten van grazende dieren 

wordt gevonden. (Melk van koeien die met granen gevoed worden bevat bijna geen CLA.) 



En Bio? 

Recent onderzoek in opdracht van de Europese Unie heeft aangetoond dat biologische melk gemiddeld 60% meer 

gezonde vetzuren zoals Omega-3 bevat, 50% meer vitamine E en 75% meer bèta-caroteen (pro-vitamine A). 

Biologische melk was ook 2 tot 3 maal zo rijk aan de antioxidanten luteine en zeaxanthine. Het onderzoek werd 

verricht binnen het QLIF-project (www.qlif.org). Andere onderzoeken tonen aan dat de gehaltes aan Omega-3 

vetzuren in biologische melk gedurende het hele jaar ruim 60% hoger liggen dan in gangbare melk. Met 

betrekking tot CLA is het verschil 20 tot 72%. 

 

Besluit 

Melk & melkproducten zijn een belangrijke – en voor vegetariërs een onmisbare – voedingsbron. Evenwel is het 

vaak moeilijk tot onmogelijk om de “real good stuff” te bekomen. Gelukkig komt daar verandering in, en terecht. 

Op steeds meer plaatsen kan je rauwe melk en rauwmelkse producten bekomen (bestellen). De klant is koning! 

(*) Belangrijkste bron: Frank Van Boxstael. Melk als Functionele Voeding. KULEUVEN, FACULTEIT 

GENEESKUNDE, BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN. 2003 

4. Masseurs gezocht voor benefiet. 

Op 2 juli 2011 Wordt een INDIA-dag georganiseerd in Boortmeerbeek (tusssen Leuven & Mechelen). Nadruk ligt 

op de deelnemende kinderen. 

Zin om tussen 14 & 19 uur korte voet-, hand- en/of hoofd-massages te geven? Contacteer dan 

rajam.hendrickx@telenet.be of bel 0474/841 801. Deelnemende masseurs bekomen een gratis maaltijd & India-

film!  

U wil geen nieuwsbrieven van YAH meer te ontvangen: klik hier.  
Wij excuseren ons indien u zich reeds eerder hebt uitgeschreven. 
Ons mail-programma is MEERMAALS gecrasht bij de overgang naar Windows Vista & Windows 7. 
Hierbij zijn veel mails verloren gegaan  

 


