Glucose fructosestroop:

1 van de dingen die je helaas veel tegenkomt tegenwoordig in vooral koekjes, maar ook in andere etenswaren is glucose-fructosestroop….helaas inderdaad, maar waarom? Glucose-fructosestroop is ook wel bekend onder de (Engelse) naam High-fructose corn syrup, afgekort HFCS. Het is een maisstroop en bevat door enzymatische productieprocessen hoge gehaltes fructose. Je hebt verschillende soorten van deze stroop. Bijv. HFCS 90 bevat 90% fructose en 10% glucose en HCSF 55 bevat 55% fructose en 45% glucose.
Waarom glucose-fructosestroop?
Er zijn verschillende redenen waarom dit zoetmiddel wordt gebruikt. Zoals met veel ongezonde producten is reden nummer 1: dat het goedkoop is, in met name de VS en Canada, en het heeft een enorme zoetkracht. Door de andere financiering is het in Europa (nog) niet goedkoper dan suiker en er wordt in Europa vaker suiker genomen als zoetstof voor bijvoorbeeld frisdranken. Om meer te weten te komen waarom deze stroop wordt gebruikt (vooral in de VS) en de schadelijke effecten ervan, kan ik je aanraden om een interessante documentaire hierover te bekijken: http://www.youtube.com/watch?v=vHAr8lmAYn8.
Invloed op de bloedsuikerspiegel
Glucose-fructosestroop heeft dus net als suiker een enorme invloed op de bloedsuikerspiegel, ook wel hoog glycemisch gescoord in de glycemische index (ik kan desgewenst lijsten mailen met voedingsmiddelen die hoge of lage GI index hebben) Als je door het innemen van glucose-fructosestroop zo´n fructose overdosis binnenkrijgt (ons lichaam is daar niet voor gemaakt) wordt je lever overbelast en is zo druk met de verwerking van de fructose, dat het geen leptine kan aanmaken. Leptine is het hormoon dat aangeeft dat het verzadigingspunt is bereikt. Met fructose alleen kan je lichaam nagenoeg niets en is het vooral een enorme belasting voor je lever en blijven mensen door het uitblijven van het verzadigingsgevoel maar dooreten. Vandaar ook dat mensen de enorm grote porties kunnen opeten bij een de bekende fastfoodketens. Fructose alleen wordt grotendeels omgezet in vet en is een belasting voor je lichaam, specifiek vooral voor je lever. In deze stroop zitten namelijk geen voedingsstoffen ofzo.
Fructose zit ook in fruit, maar in fruit zitten minder grote hoeveelheden fructose en in fruit zitten ook heel veel goede stoffen en vezels, waardoor fruit wel gezond is en kan worden verwerkt door je lichaam.

Ook door teveel fruit te blenderen (smoothies) kun je teveel fructose binnenkrijgen en daardoor leververvetting krijgen. Ik heb in praktijk een puber gehad, ze maakte heel vaak smoothies en nu al had ze leververvetting (kunnen we met meting in kaart ) brengen, kijk op www.natuurlijketen.eu  ik kan ook eerst vrijblijvend een mail met uitleg sturen. Zij heeft bij mij een nameting na 2 maanden gedaan en toen had ze geen leververvetting meer, door o.a. gewoon fruit te eten met alle vezels en evt. schil krijg je meer vezels binnen en minder fructose, dus zie een smoothie als een traktatie of combineer deze met veel groente en avocado voor lekkere romige smaak en voor de goede vetten en Vit. E is heel goed voor o.a. je huid. Ook sla je met smoothies en gepureerde soepen een spijsverteringsstap over, daarom is het belangrijk om per slokje/hapje te drinken/eten en even in je mond houden en doen alsof je er op kauwt zodat het speeksel kan vermengen voor de vertering.




