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Gezond en Vitaal
FRUIT EN VRUCHTEN

BEWEGEN BESCHERMT TEGEN 13 SOORTEN KANKER

Het was al bekend dat matig intensieve
lichaamsbeweging een goede manier
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het risico
Lichaamsbeweop coronaire hartziekten en beroerte verlaagt. Ook sluit het gunstige
effect van groente en fruit op de bloeddruk aan bij het lagere risico
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weinig calorieën en veel voedingsstoffen.

ging helpt nog beter dan alleen afvallen.
Mensen die in hun vrije tijd matig of
intensief bewegen, hebben veel minder
kans op 13 van de 26 kankersoorten die
werden onderzocht., dan mensen die
een sedentair ofwel zittend leven leiden.
Onderzoekers van het Amerikaanse
Kankerinstituut onderzochten de hoeveelheid beweging en het vóórkomen van
kanker bij 1,4 miljoen deelnemers. Ze
ontdekten dat lichaamsbeweging de
beste bescherming bood tegen adenocarcinoom in de slokdarm (42 procent
minder kans) gevolg door leverkanker (27
procent), longkanker (26 procent) en niertumor (23 procent). Naar schatting leidt
wereldwijd 31 procent van de mensen
een zittend, inactief leven.

Vaak
Gedroogd
wordt fruit
gedacht,
heefthoe
eenlanger
gunstig
iemand
effect op het cholesterol
vakantie
in het lichaam.
neemt, hoe
Ditmeer
komtlichaam
door de antioxidanten, die
en
hetgeest
goede
tot rust
cholesterol
komen? Meerdere
(HDL) beschermen en een
korte
ontstekingsremmende
vakanties of een lang
werking
weekend
hebben.
er tussenuit zijn echter veel effectiever.
Tijdens een vakantie ontspant u snel, maar
na de vakantie komt de stress weer even
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rauw gegeten
tweeweekse vakantie zitten de meeste
en smaken zoet of zuur. Plantkundig gezien is een vrucht het eetbare deel van
vakantiegangers weer volop in de hectide bloem of wat zich daaruit ontwikkelt na bevruchting. Sommige vruchten
sche routine van voor de vakantie. Daarom
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Universiteit van Tel Aviv: ga vaker een paar
dagen weg!
Er bestaan veel fruitsoorten en fruit kan worden verdeeld over 5 categorieën:
◆
Zacht fruit, zoals bessen, aardbeien en druiven
◆
Steenvruchten, zoals kersen, abrikozen, pruimen, perziken en nectarines
DE VOEDINGSMIDDELEN TEGEN ONTSTEKING
◆
Pitfruit, zoals appels en peren
◆
Citrusfruit, zoals sinaasappels, citroenen en mandarijnen
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