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VOORBERICHT.
De algemeene belangstelling, die voedingsvraagstukken gedurende
de laatste jaren bij het publiek gaan krijgen, is aanleiding geweest de
in dit b oe kje verzamelde gegevens op voedingsgebied te verwerken en
uit te geven. Behalve een groot aantal gegevens omtrent de chemische
samenste lling van een aantal voor Nederland belangrijke voedingsmiddelen, is in deze verzameling ook getracht een aantal begrippen,
die in de voedingsleer veel gebruikt worden, in het kort weer te geven.
Deze poging om een groot aantal geg evens op voedingsgebied
binnen het bereik van velen te brengen, zal zeker niet aan een ieders
eisch voldoen. Er moest vaak een keus uit het vele gemaakt worden.
Wie zal zooiets naar ieders wensch doen ? Toch vlei ik me met de
hoop dat met deze uitgave in een bestaande behoefte wordt voorzien.
Dat ik mij voor op- en aanmerkingen aanbevolen houd spreekt
wel haast vanzelf; zij kunnen niet anders dan een volgenden druk ten
goede komen. Dat zulks dan ook moge geschieden!

P. SCHOORL.
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Aagtappel is een zoete appelsoort,
welke weinig of niet voor consumptie
in aanmerking komt. Deze appelsoort
wordt als tusschenstam in de fruitteelt
gebruikt.
Aal is een vischsoort, welke haar
broedplaats in den Atlantischen Oceaan
heeft, maar waarvan de zeer jonge
dieren naar de Europeesche kusten
gaan, waar ze de rivieren optrekken.
Van hier komen ze als zg. glasaaltjes
in al onze binnenwateren terecht.
Sommige blijven hier jaren lang en
bereiken dan soms wel de grootte van
1,25 m met een gewicht van 6 kg.
De aal uit stroomend water schijnt
een fijneren smaak te hebben dan die uit
slooten en vijvers. Om den smaak van
de laatste te verbeteren moeten ze
eenige dagen in frisch water gehouden worden. De aal wordt op
tallooze wijzen toebereid: gerookt,
gekookt, gebakken, gemarineerd.
Aal kan het best gedood worden
door ze gedurende eenige minuten
in water te houden waarin ongeveer
z o % azijn en 5 % keukenzout is
gemengd.
Aal is in het algemeen zeer vet,
waardoor de voedingswaarde hoog is.
Al naar mate de visch al of niet toebereid is (gestroopt en graatloos), varieeren de verschillende bestanddeelen:
water 33 %-72 %; eiwit g %1 8 %; Vet 5,5 %-27,5 %; koolhydraten practisch o. Het aantal calorieën per kg varieert van i 000 tot

3000 al naar mate de
minder vet zijn.

dieren meer of

Aalbes is de vrucht van Ribes rubrum.
Er bestaan meerdere soorten van:
de zwarte-, de roode- en de witte
aalbes. Vooral de roode aalbes wordt
zeer veel geteeld. De witte aalbes is
gewoonlijk iets zoeter, terwijl de
zwarte aalbes weinig direct geconsumeerd wordt. Toch is de zwarte aalbes
van belang nl. vanwege zijn sterken
smaak wordt ze veel door andere vruchten heen gewerkt bij de jambereiding.
Ook vindt de zwarte aalbes toepassing
bij de bessensapbereiding en tevens zijn
deze bessen zeer geliefd om op jenever
te zetten.
De roode aalbes wordt veel rauw
gegeten en voor de bereiding van bessensap en van jam gebruikt.
Alle aalbessoorten zijn rijk aan pectine, zoodat ze gekookt altijd een geleiachtig product opleveren. De zure
smaak schijnt voornamelijk veroorzaakt
te worden door citroenzuur (2 %) en
appelzuur.
Samenstelling: eiwit 1,5 %; organische zuren 2,5 %; koolhydraten
5-7 %; aschbestanddeelen o,6 %.
Aardappel is een knolvormig verdikt
onderaardsch stengeldeel van Solanum tuberosum. Oorspronkelijk komt
deze plant uit Zuid-Amerika. Reeds
in de 16e eeuw werd ze door Spanjaarden naar Europa meegebracht, maar
pas in de ige eeuw is de teelt ernstig ter
I

hand genomen. De naam van Francis
Drake, voor wien een standbeeld in
Offenbach in Duitschland is opgericht,
is hieraan nauw verbonden. Er bestaan
zeer vele variëteiten. De zg. vroege
soorten moeten direct geconsumeerd
worden, terwijl de late soorten voor der
winter opgeslagen kunnen worden.
Loopen in het voorjaar de kiemen van
den aardappel uit, dan moeten deze uitloopers goed verwijderd worden, daar
hierin een vergif voorkomt, solanine
geheeten. Door bevriezen wordt de
smaak akelig wee-zoet. Dit kan men
bijna geheel weer weg krijgen door ze
voor het gebruik gedurende i à 2 X
24 uur op een warme plaats te bewaren.
De aardappel is een volksvoedsel bij
uitnemendheid. In de West-Europeesche landen neemt hij bijna dezelfde
plaats in als de rijst in de tropische streken. Zooals bij alle voedingsmiddelen,
welke algemeen geconsumeerd worden,
is het aantal manieren van toebereiding
talloos. Gekookt; gekookt en daarna
gebakken; rauw in plakjes gebakken;
gekookt met en zonder schil; gekookt
en fijngemaakt tot purée; rauw in olie
gebakken etc. etc.
Behalve voor de directe consumptie
vindt de aardappel in verschillende
industrieën toepassing. 1e. Aardappelmeelfabrieken; 2e. alkoholfabrieken.
De aardappel heeft een hoog zetmeelgehalte. In den rauwer geschilder
aardappel is dit ongeveer 20 % met
75 % water; 2 % eiwit; 0,2 % vet
en per kg een verbrandingswaarde van
960 calorieën. Gekookt en geschild zijn
deze getallen resp. i8 %; 66 %;
1,8 %; 0,2 % en 86o calorieën. Het
aschgehalte bedraagt ongeveer 1,25 %
rauw.
Niettegenstaande zijn betrekkelijk
eenzijdige koolhydraatrijke samenstelling is hij een bij uitstek goed volksvoedsel. In tijden van oorlog kan de aardap2

pel voor een zeer groot deel in de behoeften voorzien. Arme bevolkingsgroepen
zouden zonder den goedkoopen aardappel een veel zwaarder bestaan hebben
dan nu het geval is. Somtijds bestaat
gedurende meerdere maanden 7590 % van hun voedsel uit aardappelen.
Hieruit blijkt wel, dat het eiwit dat
immers in zoo'n geringe hoeveelheid
er in voorkomt, van goede hoedanigheid
moet zijn.
We onderscheiden onder de verschillende aardappelvariëteiten consumptie- en fabrieksaardappelen. De
consumptieaardappelen zijn voor
Nederland meestal soorten met geelvleezige, betrekkelijk kleine knollen.
In andere landen als België en Frankrijk
prefereert men meer de witvleezige
soorten voor de consumptie. Voor onzen
West-Europeeschen smaak schijnen
aardappelsoorten met een laag en met
een hoog aschgehalte minder smakelijk
te zijn dan die met een gemiddeld
aschgehalte. Verder schijnen ook de
soorten met een hoog eiwitgehalte
minder smakelijk te zijn dan die met
een laag eiwitgehalte.
Bij de toebereiding is het voor de
voedingswaarde van groot belang of
de aardappelen al of niet geschild
worden. Worden de aardappelen geschild en in ruim water gekookt, dan
heeft een uitloogingsproces plaats,
waarbij alle gemakkelijk oplosbare bestanddeelen in het water overgaan.
De voornaamste daarvan zijn de minerale bestanddeelen. Vooral het kalium,
waaraan de aardappel rijk is, gaat dan
in het kookwater over en wordt hiermede weggegooid. Als bron voor vitamine C is de aardappel belangrijk.
Bij het bewaren en koken kan een
groot deel verloren gaan.
Aardappelstroop is een uit glucose

en dextrine besta an de stroop, verkregen

door aardappelzetmeel onder druk met
verdund zoutzuur of zwavelzuur te
koken. De hierdoor ontstane zg.
blanke stroop, wordt o.a. door banketbakkers gebruikt, verder in likeuren,
jams, bonbons etc. De voedingswaarde
is ongeveer 65 % van die van rietsuiker.

gehalte aan vitamine C; ongeveer 5oo
mg per kg rijpe vruchten.
Aardnoten; zie grondnoten.
Aardpeer; zie topinamboer.
Aardzout; zie keukenzout.

zijn een soort
aardappelconserve, welke bereid wordt
door aardappelen te stoomen tot een
pap, waarna deze pap op heete walsen
gedroogd wordt.

Aas is het voedsel dat dient voor het

(Amylum solani), ook wel kort aardappelmeel, is
wit meel verkregen door malen, uitwasschen en drogen van het in den
aardappel aanwezige zetmeel.
De bereiding van aardappelmeel is
een bloeiende Nederlandsche industrie.
Het product wordt voornamelijk geexporteerd. Behalve in de textielindustrie, wordt aardappelmeel voor
allerlei vervalschingsdoeleinden gebruikt, bv. voor mengen met gewoon
tarwemeel, voor het maken van sago,
vermicelli, macaroni etc.

Abrikoos is de vrucht van Prunus

Aardappelvlokken

Aardappelzetmeel

Aardbei is de vrucht van Fragaria
vesca. Er bestaat een groot aantal
soorten. Het grootste verschil ziet men
tusschen de wilde aardbei, die zeer
klein en geurig is, en de gekweekte
soorten.
In Nederland worden veel aardbeien
voor export gekweekt. zoowel versch
als ingemaakt of als jam, sap en wijn
worden ze genuttigd.
Samenstelling: 1,25 % eiwit; 1,8 %
organische zuren; 6,5 % koolhydraten;
85 % vocht; verbrandingswaarde ongeveer 400 calorieën per kg.
Behalve door het buitengewoon fijne
aroma en den verfrisschenden smaak
munt de aardbei uit door een hoog

vangen van dieren in de vrije natuur.
Ook wordt het dierlijke voedsel dat de
in het wild levende dieren zich zelf verschaffen, wel aas genoemd.
armeniaca. Abrikozen worden veel in
Italië en Zuid-Frankrijk geteeld en
ook zeer veel in Californië. De versche
vrucht is zeer gezien, maar ook als jam
en gedroogd worden veel abrikozen in
Europa ingevoerd.
Samenstelling der vrucht: o,g %
eiwit; 1,25 % organische zuren; 11 %
koolhydraten; 8o-85 % vocht; verbrandingswaarde 5oo calorieën per kg.
De fijne smaak der abrikozen gaat
zoowel bij de jambereiding als bij het
drogen bijna geheel verloren. De gedroogde vruchten vinden toepassing bij
de bereiding van gelei, compote en in
gebak. Uit de pit van de abrikoos
wordt, evenals uit die van de amandelen, olie gewonnen, welke als amandelolie verhandeld wordt.
is een sterk alkoholische
drank, met voor de gezondheid zeer
nadeelige gevolgen, waarom het invoeren, ten verkoop hebben of vervaardigen in Nederland verboden is. In
Frankrijk wordt ze echter nog vrij veel
gebruikt. Absinth wordt bereid door
verschillende aetherische oliën, waaronder anijsolie, venkelolie, korianderolie en alsemolie aan alkohol van vrij
hooge concentratie toe te voegen.
Absinth
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Acajou =olie wordt bereid uit den
in Afrika voorkomenden acajouboom
(Anacardium occidentale). Deze olie
vindt bij het bereiden der spijzen toe
passing.

Advokaat is een drank, welke bereid
wordt uit brandewijn, eieren en suiker.

Achloorhydrie is het ontbreken van
het normale verschijnsel dat door den
maagwand zoutzuur gevormd wordt
voor het verteren van het voedsel.
Wordt ook wel Øacidie genoemd.

Aetherische oliën zijn oliën van
plantaardige herkomst, welke gebruikt
worden voor het bereiden van kunstmatige limonaden, likeuren en jams.
Een speciale eigenschap is dat ze
geheel vervluchtigen zonder vet achter
te laten. De meest bekende aetherische
oliën zijn: anijs-, venkel-, pepermunt-,
thijm-, mosterd-, bittere amandel-,
citroen- en muskaatolie.

Acholie is het ontbreken van het normale verschijnsel van galvorming.

Aethylalkohol of alkohol, ook wel
wijngeest geheeten. Zie Alkohol.

Acetonurie is het verschijnsel van
het optreden van aceton in de urine.

Achromatopsie is kleurenblindheid.
Zie vitamine A.
Acidosis of zuurvergiftiging is de toestand waarbij in het lichaam zooveel
zuren gevormd zijn, dat de waterstofionenconcentratie van het bloed
in die mate toeneemt, dat er ziekteverschijnselen optreden. Door langdurige opname van voedingsmiddelen
met een overmaat aan zuren kan deze
toestand ontstaan. Verder schijnt acidosis ook bij hongertoestanden, suikerziekte en bij gebrek aan koolhydraten
voor te komen.
Advokaat (Persea americana) is de
vrucht van een in tropisch Amerika en
Suriname voorkomenden boom, behoorende tot de familie der Lauraceae.
In Suriname komen verschillende
variëteiten voor, veelal op de erven
van Europeanen. De vrucht heeft
den vorm van een peer en is soms meer
rond. Het vruchtvleesch staat als zeer
smakelijk bekend en wordt onder toevoeging van zout en peper genuttigd.
Tegenwoordig bestaan er in Amerika
belangrijke kweekerijen van. Samenstelling: eiwit 2 %; vet 20 %; koolhydraten 7,4 %; aschbestanddeelen
i,6 %; water 6g %.
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Affodil is een groente (Asphodelus
luteus), welke in Italië, op dezelfde
wijze als hier te lande de asperges,
gegeten wordt. Van een andere soort
(Asphodelus arbus), die in Zuid-Europa in weilanden aangetroffen wordt,
wordt de wortel gegeten. Deze wortel
is rijk aan zetmeel en suiker.
Afkoken is het gebruik om groenten
met veel water gaar te koken, waarna
het overtollige water verwijderd wordt.
Hierdoor worden alle in water oplosbare bestanddeelen van het voedsel,
waaronder mineralen, vitaminen, suikers, gedeeltelijk verwijderd. Deze
wijze van toebereiden moet afgeraden
worden; in plaats daarvan verdient het
aanbeveling in een zg. stoompan
gaar te stoomen.
Afroomen van melk is het afscheppen
van de roomlaag, welke zich op de
melk, die eenigen tijd rustig gestaan
heeft, gevormd heeft. Onder speciale
omstandigheden, nl. indien de omgevende temperatuur laag is en de melklaag niet al te dik, kan een groot deel
van het vet der melk aldus verwijderd
worden. Dit paste men vroeger bij

de boterbereiding toe. Later is deze
wijze verbeterd door toepassing van
de centrifuge, waarbij de melk veel
scherper afgeroomd kan worden. De
aldus afgeroomde melk noemt men wel
centrifugemelk, ook wel ondermelk of
taptemelk of magere melk. Het vetgehalte bedraagt na de machinale
ontrooming nog slechts 0,2 tot o,05 %,
terwijl de samenstelling van de melk
overigens geheel gelijk gebleven is.
Door het gewone afroomen daalt het
vetgehalte slechts tot 0,5 % à i %.

Agar-agar is gedroogd zeewier, waarvan in den handel meerdere soorten
voorkomen. Het doet dienst als surrogaat voor gelatine. O.a. wordt het in de
banketbakkerij gebruikt en als middel
om jams te vervalschen. De agar-agar,
die gedroogd in den handel voorkomt,
is in staat zeer groote hoeveelheden
vocht vast te houden. Reeds een oplossing van 0,5 % in heet water, wordt na
bekoeling een vaste geleiachtige massa.
In sommige deelen van Indië wordt het
als voedE el door de bevolking gebruikt.
De werkzaamheid om water te binden
is bij agar-agar 8 x zoo groot als van
gelatine. Als voedingsmiddel heeft het
weinig waarde.
Agrest noemt men wel de nog onrijpe
druiven. Dit woord is van Italiaansche
afkomst. Er wordt ook wel het sap van
bepaalde druivensoorten mee aangeduid, dat gebruikt wordt voor de bereiding van bepaalde spijzen.
Ahornsuiker wordt uit het sap van
een Noord-Amerikaansche eschdoornsoort bereid (Acer saccharinum). Het
sap van deze boomsoort bevat in het
voorjaar ongeveer 3 % rietsuiker. Het
ingedampte sap wordt als een speciaal
genotmiddel gebruikt en is bruin van
kleur. Doordat het een betrekkelijk ruw

product is zit er ook nog iets eiwit in,
nl. 0,5 %. De verbrandingswaarde
bedraagt 4000 calorieën per kg.
Ajuin of ui; zie bij Ui.
Alanine is een aminozuur met de

chemische samenstelling C 3H702N.
Het is niet zeker of dit aminozuur wel
noodig is in het voedsel; het lichaam
kan het waarschijnlijk zelf maken.
Het alanine schijnt een gunstiger
invloed te hebben op de alkali-reserve
van het bloed, met name het vermogen
om koolzuur te binden; verder schijnt
het een stimuleerenden invloed te
hebben op de verbranding van het
glycogeen. In verband met de schadelijkheid van te groote hoeveelheden
eiwit in het voedsel is de invloed
nagegaan van verschillende aminozuren op het ontstaan van nierontstekingen. Het alanine schijnt zelfs in
groote doses niet schadelijk te zijn.
De lever kan bij onvoldoenden toevoer alanine synthetiseeren. In proeven
bleek ammoniumlactaat hiervoor als
grondstof te kunnen dienen; ook
glycogeen schijnt hiervoor als uitgangsmateriaal in aanmerking te komen.
Alanine komt in arachin — het eiwit
van de grondnoot — tot 4,1 % voor en
in het globuline van de cocosnoot ook
tot een gehalte van 4,1 %, terwijl het
in het eiwit van de witte knolraap in
een gehalte van 3,6 % aanwezig is. In

het eiwit van den zijdewormdraad komt
25 % alanine voor, in gelatine 8,7 %;
caseïne i,8 %; lastalbumine 2,4 %; eialbumine 2,2 %; gliadine 2 %; zeïne
g,8 % en edestine 3,6 %.
Albumine is een eiwit, dat voorkomt
in bloedserum, kipeiwit en in melk.
Het is ten gevolge van zijn aminozuursamenstelling een hoogwaardig eiwit.
O.a. heeft het een hoog gehalte aan
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cystine, een a minozuur dat juist in de
meeste andere eiwitstoffen in een lager
gehalte aanwezig is.
Albumine is oplosbaar in water, in
tegenstelling met globuline. Dit eiwit
stolt bij kooktemperatuur, ook in de
melk, en wordt dan teruggevonden in
een zacht aanzetsel tegen den wand
van het vat waarin de melk gekookt is.
Bij pasteuriseeren heeft deze uitvlokking niet plaats. Voor een deel blijft
het gestolde albumine in zwevendere
toestand in gekookte melk aanwezig.
Albuminurie is het verschijnsel dat
in de urine eiwit aangetroffen wordt,
hetgeen aangetoond moet kunnen worden door de kookproef en salpeterzuurproef. Door het koken van de urine
waarin zich albumine bevindt, treedt
een troebeling op als gevolg van het
stollen van de albumine. Albuminurie
kan optreden doordat de nier uit het
bloed eiwit afscheidt. Albuminurie behoeft geen gevolg te zijn van een ziekelijke nieraandoening, want ook na
sterke lichamelijke inspanning en ook
na gebruik van zeer koude baden is het
een normaal verschijnsel. In geen geval
is dus albuminurie een reden tot ongerustheid. Het is echter vaak moeilijk uit
te maken of het optreden van albumine in de urine een gevolg is van een
nieraandoening en dus behandeling
noodzakelijk maakt, of dat de oorzaak
van onschuldigen aard is.
Ale is een Engelsche biersoort, welke
zich van andere biersoorten onderscheidt vanwege de groote hoeveelheden hop, welke bij de bereiding
wordt gebruikt. Samenstelling: 5,3 %
alcohol; eiwit o,6 %; koolhydraten
3 %; verbrandingswaarde 62o calorieën per liter.

Aleuron is het in bepaalde deelen van
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de plant voorkomende uitgekristalli
seerde eiwit, waarom men vaak van
aleuronkorrels spreekt. Deze ontstaan
binnen bepaalde cellen, o.a. bij zaden,
vlak onder de zaadhuid of vruchtwand,
doordat bij het rijp worden de cellen
sterk indrogen.
Speciaal in onze graanvruchten
(tarwe, rogge en rijst) bevat de buitenste cellaag van het endosperm deze
aleuronkorrels. Bij het fijn uitmalen
van tarwebloem komt dit gedeelte
niet in de bloem, waardoor de bloem
een mooier wit uiterlijk krijgt, en
minder eiwit bevat dan grof uitgemalen bloem of meel. Het bruine
brood bevat dit aleuron wel en is
daarom voedzamer. Bij de rijstkorrel
kan met het verwijderen van het
zilvervliesje eveneens de aleuronlaag geheel of gedeeltelijk verwijderd worden.
Aleuronaatbrood is ecn broodsoort,

welke speciaal gebakken wordt voor
lijders aan suikerziekte. In tegenstelling met gewoon brood bevat dit
brood zeer weinig zetmeel, waarvoor
in de plaats het eiwit getreden is,
zoodat het eiwitgehalte ± 8o % bedraagt. Om het geheel toch nog eenigszins het uiterlijk van brood te geven
en de smakelijkheid te verhoogen,
wordt er ongeveer 5 % gewoon meel
doorheen gemengd. Het aleuronaat
zelve — het eiwit dat voor de bereiding
gebruikt wordt — wordt verkregen
door uit meel het eiwit te isoleeren.
Men spreekt in plaats van aleuronaat
ook wel van gluten. Samenstelling
indien gebakken zonder toevoeging
van meel: 92,7 % eiwit; o,g % vet;
1,5 % koolhydraten; o,5 % mineralen
en 4 % water. Per kg 3950 calorieën.
Alfalfa of lucerne; zie luzerne.
Alicante is een Spaansche wijnsoort.

Alikruik is een weekdier met een min
of meer bolvormig slakkenhuis.Wordt
veel op de schorren van Zeeland
en in de Waddenzee gevangen. Speciaal
in Frankrijk, België en Engeland —
waarheen ze uitgevoerd worden —
worden ze als lekkernij op dezelfde
wijze als mosselen e.d. gegeten.
Alkali :reserve is een maatstaf voor
de eigenschap van het bloed om in de
stofwisseling gevormde zuren te binden. Speciaal het vermogen van het
bloed om koolzuur te binden wordt
hiermede aangeduid.
Alkalisch noemt men bepaalde stoffen die in water opgelost negatief geladen hydroxylionen afsplitsen. Tengevolge hiervan hxbben
zij een zg. loog-smaak. In plaats van
alkalisch spreekt men ook wel van
basisch.
Voor de voeding is het van belang
dat er voldoende basisch werkende
bestanddeelen aan het lichaam worden
toegevoerd om de zure eigenschappen
van bepaalde voedingsmiddelen en stofwisselingsproducten te neutraliseeren.
Geschiedt dit niet dan wordt de uitgescheiden urine zuur. Blijft deze toestand eenigen tijd bestaan dan is de
mogelijkheid niet uitgesloten dat de
overmaat zuur nadeelig voor het
lichaam wordt, hetgeen o.a. valt te
constateeren door een vermindering
van de alkalireserve en een verlaging
van de pH van het bloed.
De tegenwoordig vaak gepropageerde opvatting dat het voedsel een overmaat basisch of alkalisch werkende
stoffen moet bevatten is in zijn algemeenheid onjuist, daar ook een overmaat basen op den duur niet goed
kan zijn. Het meest waarschijnlijke
is dat een evenwicht tusschen zure

en alkalische stoffen de meest gunstige
toestand voor het lichaam is.
Zie verder: zuur-base-huishouding.
Alkaloïden zijn stikstofhoudende stoffen van plantaardige herkomst (soms
ook dierlijke) met alkalische eigenschappen. Meestal verstaat men hieronder stoffen met een gecompliceerder,
moleculairen bouw (heterocyclisch gebonden stikstof), die een speciale
physiologischeuitwerking hebben op het
dierlijk organisme. In de geneeskunde
vinden zij veel toepassing; het zijn
zware giften indien zij in te groote
hoeveelheden worden opgenomen. De
meest bekende zijn: kinine uit de bast
van den kinaboom; theïne en coffeïne
uit de thee en koffieplant; cocaïne uit
de cocaplant.
Daar bij regelmatig gebruik van bv.
koffie en thee bovengenoemde alkaloïden voor sommige personen schadelijk kunnen zijn, wordt bv. bij koffie
de coffeïne langs chemischen weg
eruit verwijderd. De Koffie-Hag is bv.
zulk een coffeïne-vrij product.
Alkohol of Wijngeest is het product
dat verkregen wordt door het laten
gisten van suikerhoudende vloeistoffen,
bv. vruchtensappen. De suikers worden hierbij onder vorming van koolzuurgas omgezet tot alkohol. Behalve
van suikerhoudende vruchtensappen
kan men ook van zetmeelhoudende
producten uitgaan, zooals graan, aardappelen etc. Wanneer men hier van
uitgaat moet eerst het zetmeel in
suiker omgezet worden, hetgeen met
behulp van mout geschiedt. In de
mout zit een enzym, diastase geheeten,
dat het zetmeel in suiker omzet. Om
den alkohol in meer geconcentreerden
vorm te verkrijgen moet de alkoholische vloeistof verhit worden, waarbij
de alkohol verdampt. Deze damp
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wordt dan in een ander vat opgevangen,
waar het door afkoeling weer in vloeistof overgaat. Zoo kan men een product
krijgen met g6 % alkohol
Alkohol is vergif, dat in sommige
gevallen in kleine hoeveelheden toegediend, de lichaamsfuncties kan
versterken, zij het dan ook slechts
tijdelijk. Doordat alkohol op iedere
lichaamscel inwerkt heeft het een
algemeen verlammenden invloed. Behalve dat alkohol verlammend werkt op
gewone physiologische functies van
het lichaam, is het een zeer typisch verschijnsel van den invloed van alkoholgebruik dat het eveneens verlammend
op de psychische functies werkt. Het
gebruik van alkohol, ook van kleine
hoeveelheden, is gebleken altijd nadeelig te zijn voor het verrichten van
psychisch werk. Wordt meer alkohol
dan 3o à 40 g gebruikt dan komt
duidelijk de verlammende werking
voor den dag.
De vaak in eerste instantie optredende opgewondenheid maakt plaats
voor slaperigheid, waarbij het zelfs tot
volkomen bewusteloosheid komen kan.
Tengevolge van alkoholopname ontstaat er een gevoel van warmtetoevoer
doordat de huid bloedrijker wordt.
Hierdoor wordt echter meer warmte
aan de omgeving afgestaan, ook al
omdat er een sterkere verbranding
optreedt. De meening dat alhokol een
gunstigen invloed zou hebben op spierarbeid, is een gevolg van het minder
tot uiting komen van het moeheidsgevoel. Tot het bevorderen van sporten arbeidsprestaties is alkohol dan ook
beslist niet in staat.
Kleine hoeveelheden alkohol hebben
een gunstige uitwerking op de afscheiding van maagsap, waardoor de
eetlust schijnt te worden opgewekt.
Tevens wordt echter een nadeelige
invloed op het slijmvlies van het maag-
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darmkanaal uitgeoefend, waardoor een
catarrh kan ontstaan.
Alkoholvrije dranken noemde men
vroeger behalve de aftreksels van thee,
koffie en cacao, dranken, welke door
gisting van planten- en vruchtensappen ontstaan zijn en waaraan de
alkohol weer onttrokken is. In de
meest algemeene opvatting behooren
hiertoe alle dranken waarin geen alkohol
voorkomt, dus ook melk en water en
limonade.
Tegenwoordig bedoelt men met
alkoholvrije dranken ook alle planten- en vruchtensappen, die zonder dat
ze een gistingsproces hebben doorgemaakt, geconsumeerd worden. Limonade en most behooren dus hiertoe.
Alligatorperen noemt men wel de
vruchten van de Advokaat; zie Advokaat.
Allium is een plantengeslacht waartoe

o.a. de ui en sjalot behooren. Zie Ui
en Sjalot.
Aluminium is een zeer lichte metaal-

soort. In de laatste jaren komt men
langzamerhand tot de overtuiging dat
ook aluminium wel eens een rol zou
kunnen spelen bij het normaal functionneeren van het dierlijk organisme.
Tengevolge van het algemeen voorkomen in de natuur van aluminiumverbindingen en tengevolge van het veelvuldig gebruik van aluminium voorwerpen in de keuken, wordt aluminium
geregeld in het voedsel aangetroffen.
De wel eens gemaakte veronderstelling dat tengevolge van het veelvuldig
gebruik van keukengereedschap van
aluminium er zooveel van in het voedsel
zou terecht komen dat dit schadelijk
voor de gezondheid zou zijn, berust
op niets. Wel echter zijn de betrekke-

lijk groote hoeveelheden, welke in
het voedsel komen tengevolge van het
gebruik van aluminiumverbindingen
in zelfrijzend meel, schadelijk voor de
gezondheid. Ook heeft men waargenomen dat abnormaal groote hoeveelheden aluminiumzouten gezamenlijk
met ijzerzouten bij kuikens slechte
beenontwikkeling veroorzaken.
De hoeveelheden aluminium welke
met het dagelijksche voedsel worden
opgenomen, bedragen slechts 25 mg,
welke voor het grootste deel ongewijzigd het darmkanaal passeeren.
In Amerika, waar veelvuldig gebruik
wordt gemaakt van aluminiumhoudende bakpoeders, wordt met 500 g
deeg 25o mg aluminium opgenomen,
hetgeen wel bedenkelijk is, al is ook
deze vorm van aluminium practisch
onoplosbaar in het maagdarmkanaal.
Of het mogelijk is een rantsoen zoo
arm aan aluminium te maken dat
hierdoor een tekort optreedt voor het
organisme is nog niet te zeggen. Gemakkelijk zal dit zeker niet
zijn daar het in alle voedingsmiddelen
voorkomt en het lichaam — indien
het werke lijk noodig is -- met zeer
kleine hoeveelheden (waarschijnlijk
onderdeelen van een mg) toe kan.
Alvleeschklier; zie pankreas.
Amandelen (Amygdalus communis)
zijn de steenvruchten van een pruimensoort. Waarschijnlijk is deze boomsoort afkomstig uit Perzië en wordt nu
rond de Middellandsche Zee aangetroffen. Er bestaat een zoete en een bittere
variëteit. In Zuid-Frankrijk en Italië
worden zoete amandelen veel geteeld.
Tegenwoordig levert ook Californië
groote hoeveelheden. Van de handelssoorten zijn de Spaansche soorten de
beste, terwijl de Perzische minder van
kwaliteit zijn.

Amandelen worden als zoodanig
als noot gegeten en hebben een
behoorlijke voedingswaarde. Gemalen
amandelen worden voor het bereiden
van vele lekkernijen gebruikt. Behalve
voor de directe consumptie kan uit
de amandelen olie gewonnen worden.
Hiervoor worden vooral de minder
smakelijke bittere soorten gebruikt.
Amandelen bevatten een zeer eigenaardige stof, het zg. amygdaline,
een verbinding die bij ontleding blauwzuur afscheidt. Vanwege deze stof is
het eten van groote hoeveelheden
amandelen gevaarlijk. Blauwzuur is
nl. een zwaar gif.
Samenstelling: eiwit 21 %; vet
55 %; koolhydraten 14,3 %; ruwvezel
3 %; aschbestanddeelen 2 %; water
4,8 %. Van de geheele noot is 55 %
eetbaar.
Het eiwit van deze noot is bijzonder
rijk aan glutaminzuur (23,1 %) en
arginine (11,8 %). Het vet bevat
77 % oleïnezuur, 20 % linolzuur
en 3 % palmitinezuur.
Amandelolie (bittere) is de aetherische olie uit zaden van Prunus Amygdalus of bittere amandel. Vaak wordt
onder dezen naam ook de olie uit abrikozenpitten in den handel gebracht.
De zaden worden eerst fijngemalen
en daarna wordt de vette olie uitgeperst;
de perskoek wordt daarna gedurende
ongeveer een halve etmaal met lauw
water behandeld, waardoor het amygdaline afgebroken wordt. Daarna destilleert men met waterdamp de bittere
amandelolie over, die zich als een zware
lichtgele laag onder in het destillaat
afscheidt. Bittere amandelolie bestaat
voornamelijk uit benzaldehyde met
wisselende hoeveelheden blauwzuur,
waardoor het vergiftig is. Door een
aparte behandeling kan het blauwzuur
verwijderd worden.
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Amandelpers is een deegachtige substantie verkregen door het fijn malen
van amandelen met suiker. Deze
massa wordt in banketbakkerijen voor
vulling van verschillende koeksoorten
gebruikt.
Daar dit product vrij kostbaar is, worden de amandelen wel gedeeltelijk vervangen door de pitten van de abrikoos.
Amara; hiermede duidt men een
groep stoffen van zeer uiteenloopendere
aard aan, die als gemeenschappelijk
kenmerk een bitteren smaak hebben en
een gunstigere invloed op de afscheiding
van het maagsap hebben. In kleine
hoeveelheden schijnen ze ook de eetlust
op te wekken. O.a. behooren hiertoe
chinine- en candurangopraeparaten.
Ameldonk of aardappelmeel; zie aardappelzetmeel.
Amelkoren; zie spelt.
Amerikaansche olie; zie wonderolie.
Aminozuren zijn organische zuren,
waarin een a mino-groep of NH2-groep
voorkomt. Deze zuren zijn de bouwsteenen van de eiwitten. Als zoodanig
kennen we tegenwoordig 22 stuks, die
voor de voeding van belang zijn.
Deze zijn: Glycocol, alanine, valine,
leucine, isoleucine, phenylalanine, tyrosine, serine, cystine, asparaginezuur,
glutaminezuur, arginine, lysine, histidine, proline, hydroxyproline, tryptophaan, hydroxyglutaminezuur, joodgorgozuur, methionine, (3-hydroxy-aaminoboterzuur en thyroxine.
Ammoniak is een eindproduct van
de eiwitstofwisseling en komt als
zoodanig normaal in de urine voor.

Io

Ampo (tanah) is de Javaansche naam
voor eetbare aarde, welke voornamelijk
kiezelzuur en aluinaarde bevat, vermengd met ijzeroxyde, zwavelijzer,
keukenzout, kalk en magnesia. De
aarde, die hiervoor gebruikt wordt,
wordt door wasschen gezuiverd van
zand en steentjes. Na met een zoutoplossing bestreken te zijn, wordt ze
gebakken boven het open vuur.
Het eten van deze aarde vindt in
onze Indische Archipel geregeld plaats.
Vooral zwangere vrouwen, maar ook
mannen kunnen er aan verslaafd
raken.
Amygdaline; zie onder amandelen.
Amylacetaat is een kleurlooze, aangenaam ruikende stof, welke gebruikt
wordt voor de bereiding van essences.
Amylase; zie diastase.

Amylum is een ander woord voor
zetmeel.
Ananas (Ananas sativus of Bromelia
Ananas) is een vrucht uit de tropen,
vooral uit WE.st-Indië en Zuid-Afrika.
D e vruchten worden tot 4 kg zwaar.
Ze worden zoowel rauw als in den vorm
van compote gegeten. Het is een zeer
sappige vrucht met een zoeten aangenamen smaak en zeer aromatisch.
Samenstelling: 0,5 % eiwit; 0,7 %
organische zuren; 14 % koolhydraten
en 84 % water. Verbrandingswaarde
620 calorieën per kg. Ananas is een
goede bron voor vitamine C.
Ananas .aardbei en ananas =appel
zijn bepaalde aardbei- en appelvariëteiten, welke vanwege hun uiterlijk of
smaak aan de ananas herinneren.

Ananassap
hetsap
sapvan
vande
deananasananasAnanassap isishet
vrucht,
dat door
doorpersen
persenverkregen
verkregen
vrucht, dat
%i
wordt.
Samenstelling: water
water 83,5
83,5 %;
wordt. Samenstelling:
koolhydraten 12,5
12,5 %;
%i citroenzuur
citroenzuur
koolhydraten
0,6
%.
o,6 %.
Anatto
is een
een gele
gele kleurstof
kleurstof uit
uit de
de
Anatto is
~den
of jonge
jonge bladeren
bladeren van Bixa Orelzaden of
lana.
kleurstof wordt
wordt voor
voor het
het
lana. Deze kleurstof
kleuren
boter en
en kaas
kaas gebruikt.
gebruikt.
kleuren van
van boter

(Cichorium Endivia)
Endivia) is
is een
Andijvie (Cichorium
bladgroente,
gebladgroente, welke
welke zeer
zeer algemeen gegeten wordt, zoowel
zoowel rauw
rauw als
als gekookt.
gekookt.
Doordat
andijviezich
zichgoed
goedlaat
laat inmaken
inmaken
Doordat andijvie
wordt
niet alleen
alleen versch
versch maar
maar ook
ook
wordt ze niet
Er zijn
zijn ververveel 's
's winters
winters gegeten.
gegeten. Er
veel
scheidene
variëteiten bekend,
bekend, zoo
zooo.a.
o.a.
scheidene variëteiten
in den
den
zomerandijvie,
heel vroeg
vroeg in
zomerandijvie, welke heel
gegeten wordt,
wordt, verder
verder
reeds gegeten
zomer reeds
winterandijvie, welke
zich bijzonder
bijzonder
winterandijvie,
welke zich
voor het
het inmaken
inmaken leent.
nog de
de
voor
leent. Dan
Dan nog
krulandijvie,
als sla
sla
krulandijvie,diedieveel
veel rauw
rauw als
gegeten
wordt. Samenstelling:
Samenstelling: eiwit
eiwit
gegeten wordt.
1,62%i
%; vet
1,62
vet 0,2
0,2%;
%ikoolhydraten
koolhydraten
2,5
%i ruwvezel
ruwvezel 0,7 %;
%i minerale
minerale be2,5 %;
standdeelen 0,8
o,8 %;
%i water
water 94
94%.
%.
standdee1en
Aneurine; zie
zie vitamine
vitamine B.
B.
Ansjovis
eenvischje
vischjebehoorende
behoorende
Ansjovis isis een
tot
dezelfde familie
familie als
als de
deharing.
haring.
tot dezelfde
De meeste
meestf. ansjovis,
ansjovis, welke
welke hier aan de
de
kust of in
in de Zuiderzee gevangen wordt,
wordt
kop en
en ingewanden
ingewanden ontontwordt na van kop
daan
zijn, ingezouten
ingezouten in
in tonnetjes
tonnetjes
daan te
te zijn,
30kg
kg of
of175
175 kg
kg en naar
naar Duitschvan ± 3o
land
geëxporteerd. De kwaliteit
kwaliteit wordt
wordt
land geëxporteerd.
beter naarmate
naarmate ze langer ingezouten is
is
geweest.
ze soms
soms
geweest. Hierom
Hierom wordt
wordt ze
6 jaar
jaar en
en meer
meer bewaard.
bewaard. Vooral
Vooral de
de
Hollandsche ansjovis
ansjovis blijkt
blijkt zeer
Zeer duurduurzaam
zijn.
zaam te zijn.
zout ingemaakt):
ingemaakt):
Samenstelling
Samenstelling (in
(in zout
eiwit 67,5
%i vet
vet 3,3
3,3%;
%iminerale
minerale
eiwit
67,5 %;
20,7 %.
%.
bestanddee1en
bestanddeelen 814
8,4 %i
%; water
water 20,7
Samenstelling
(versch): eiwit 16,5
16,5 %;
%i
Samenstelling (versch):

vet 55 %;
vet
%i 45
45 %
% water
water (de
(de rest
rest is
is
graat).
Verbrandingswaarde i1160
graat). Verbrandingswaarde
160 caper kg.
kg.
lorieën
lorieën per
De ansjovis
ansjovis wordt
wordt soms
soms tot
tot pastei
pastei
bereid.
Ze van
van de
de graat
graat
bereid. Hiertoe wordt ze
ontdaan.
samenstelling is dan:
dan:
ontdaan. De
De samenstelling
eiwit 12,5
eiwit
12,5 %;
%i 1,6
1,6 %
% vet;
veti water
water 37
37 %
%
en koolhydraten
koolhydraten 5 %;
%i verbrandingsverbrandingswaarde
calorieën per
het
waarde 870 calorieën
per kg. Voor het
!naken
een goede
goede pasta
pasta wordt
wordt er
er
maken van een
meel
in verwerkt,
verwerkt, vandaar
vandaar de
de aanaanmeel in
wezigheid
% koolhydraten.
koolhydraten.
wezigheid van 55 %
Vervalsching
plaats doordoorVervalsching vindt
vindt wel plaats
dat
andere kleine
kleine vischsoorten
vischsoorten onder
onder
dat andere
dezen
naam verkocht
verkocht worden,
worden, bv.
bv.
dezen naam
sardientjes.
Anijsolie
deaetherische
aetherische olie,
olie, welke
welke
Anijsolie isis de
an
gewonnen
zaden vvan
gewonnenwordt
wordtujt
uit de
de zaden
Pimpinella Anisum. Deze kleurlooze PimpnelaAsu.Dzkroe
olie heeft
heeft een
een scherpen
scherpen geur,
geur, ten gevolge
van
de aanwezigheid
aanwezigheid van
van anethol.
anethol.
van de
voor likeuren
likeuren veelveelHierom
Hierom wordt
wordt ze voor
vuldig gebruikt.
gebruikt.
Anijsstroop
samengesteld uit iI deel
deel
Anijsstroop isis samengesteld
anijsolie
dee1en suikerstroop.
suikerstroop.
anijsolie en 499
499 deelen
Anijszaad
devrucht
vrucht van
van Pimpinella
Pimpinella
Anijszaad isisde
Anisum, een plant die rond de MiddelMiddelinZuid-Rusland
Zuid-Rusland gegelandsche
en in
landsche Zee en
kweekt
wordt. Het
Het anijszaad
anijszaad wordt
wordt
kweekt wordt.
voor
kruiden van
van Leidsche
Leidsche kaas
kaas
voor het kruiden
de
gebruikt.
gebruikt.Ook
Ookinin de
de keuken
keukenen
en in
in de
Het
apotheek
het toepassing.
toepassing. Het
apotheek vindt
vindt het
meeste
zaad wordt
wordt voor
voor de bereiding
bereiding
meeste zaad
van
gebruikt.
van olie gebruikt.
Apepsie isis het
hetverschijnsel
verschijnsel dat in de
de
maag
onvoldoende hoeveelheden
hoeveelheden ververmaag onvoldoende
teringssappen
worden afgescheiden.
afgescheiden.
teringssappen worden
Appel is
is de
devrucht
vrucht van
van Pirus
Pirus malus.
malus.
Het aantal
aantal variëteiten
variëteiten is
ontelbaar. De
is ontelbaar.
meest bekende hier te lande
lande gekweekte
gekweekte
variëteiten
zijn: Goudreinette,
Goudreinette, BelleBellevariëteiten zijn:
fleur,
Sterappel, Zoete
ZoeteCampagne,
Campagne,
fleur, Sterappel,
II II

Zoete Emgaarde, Present van Engeland,
Yellow Transparant, Early Victoria,
Transparant de Croncelles, Goud
Pearmain, Cox's Oranje Pippin,
Ananas Reinette. Uit het buitenland
worden voornamelijk twee soorten
ingevoerd nl. Winesap en Jonathan.
De appel wordt zoowel rauw gegeten
als op allerlei wijzen toebereid. Om
enkele der meeste bekende vormen
te noemen: appelmoes; appelgelei;
gebraden appelen; compote met andere vruchten; verder in allerlei
soorten gebak: appelbollen; appeltaart
etc.
Ook kunnen appels zeer goed gedroogd worden nadat ze in plakjes
gesneden zijn. De bijzondere waarde,
welke aan den appel kan worden toegeschreven kenmerkt zich zeer goed in de
Engelsche zegswijze: „One apple a day
keeps the doctor away", en is waarschijnlijk een gevolg van de aanwezigheid van organische zuren, vitamine
C en de ruwvezel. De verschillende
appelsoorten varieeren vrij sterk in
hun gehalte aan vitamine C. Behalve
van de variëteit hangt het vitamine Cgehalte af van der duur van bewaren
en van de rijpheid. In het voorjaar
hebben de meeste appelen bijna geen
vitamine C meer.
Vitamine C-gehalte van versche appelen:
Transparant de Croncelles 28o mg p/kg
Goud Pearmain 25o
„
Jonathan
140
„
Charlamowski
120
Goudreinette
200
Cox's Oranje Pippin
go
Yellow Transparant(onrijp)25o „ „
Samenstelling: koolhydraten 12-1 3 %; eiwit 0,3-0,5 %; water 83 %;
vet practisch alleen wat in de pitten;
asch 0,15 %. Calorieën 600 per kg.
Bij de huidige intensieve fruitteelt wordt
veel van allerlei chemicaliën gebruik

gemaakt om plantenziekten en/of insectenbeschadigingen te voorkomen.
Hierdoor is het mogelijk dat voor de
gezondheid schadelijke stoffen op de
schil terecht komen. Om deze reden
verdient het aanbeveling appelen goed
af te wasschen o f te schillen. Indien
de schil der smaak van derf appel niet
bederft, heeft het geen zin de schil te
verwijderen. Het mede opeten van de
schil heeft zelfs het voordeel dat hierdoor meer van de voorhanden vitaminen aan het lichaam worden toegevoerd; want de schil bevat soms wel
5 tot 10 x zooveel vitamine C als het
inwendige.
Appels, ontdaan van de schil, die
zoo aan de lucht blootgesteld worden,
worden soms snel onooglijk bruin.
Voor de gezondheid hindert dit niet,
tenminste, er ontstaan geen schadelijke
producten. Wel verliest het vruchtvleesch op deze manier snel zijn gehalte
aan vitamine C.
is het gedroogde en
gemalen vruchtvleesch van den appel,
Samenstelling: koolhydraten 50,5 %;
cellulose 8,1 %; pectine 7 %; appelzuur 1,4 %; looizuur 0,45 %; watel
6,3 %.
Appelmeel

Appelolie is een stof, welke sterk naai
appelen riekt en die in verschillende
genotmiddelen aangetroffen wordt.

„

„

I2

„

Appelsap is het door persen verkregen
sap uit appelen. Al naar de soort appe
waarvan wordt uitgegaan is de samenstelling wisselend.
Gemiddelde samenstelling: koolhydraten 11,9 %; appelzuur 0,65 %
andere oplosbare bestanddeelen 2,9 %
Appelwijn is een wijnsoort bereid ui

het sap van appelen. Meestal gebruik
men hiervoor ze en 3e soort appelei

,

van verschillende variëteiten. Onder
toevoeging van bepaalde gistcultures
wordt het dan te gisten gezet. Zonder
toevoeging van suiker of andere koolhydraten krijgt dergelijke wijn slechts
een alkoholgehalte van 4-5 %. Doordat appelwijn (en vruchtenwijn) in
het algemeen vrijgesteld is van accijns,
is de bereiding hier ter hand genomen,
maar heeft weinig opgang gemaakt.
In Frankrijk wordt ook appelwijn
gemaakt. Daar is het een volksdrank
geworden van de eerste orde. Vooral
in Noord-Frankrijk treft men dezen
wijn aan onder den naam van cider.
Hier wordt het alkoholgehalte belangrijk
opgevoerd door toevoeging van suiker.
Appelzaadolie is een product verkregen door uitpersen van zaden van
appels en peren. Deze olie vindt in
enkele gevallen toepassing als spijsolie.
Appelzuur is een organisch zuur dat
zich in het sap van plantenmateriaal
bevindt. In het bijzonder in enkele
vruchten wordt het in belangrijke
hoeveelheden aangetroffen. Voor de
bereiding van appelzuur maakt men
gebruik van onrijpe lijsterbessen. De
chemische formule voor appelzuur is:
C4H6 O5.
Het hoogste gehalte dat in consumptie-fruit is aangetroffen, is in de
Damson-pruim, bijna 2,5 %. De kwee
volgt dan met i,6 %. Aardbei 0,16 %;
grapefruit o,o8 %; Yellow Transparantappel 0,97 %; Delicious-appel 0,27 %.
De meeste groenten, zaden en wortelen zijn arm aan appelzuur. De
tomaat bevat bv. slechts o,05 %. Jams
zijn vaak rijk aan appelzuur; het gehalte varieert natuurlijk sterk. In appelwijn schijnt het practisch niet voor te
komen.
Appelzuur wordt door het lichaam
benut als energiebron. Of men er
Weet wat ge eet 2

specifieke eigenschappen aan mag
toeschrijven is niet bekend. Het linksdraaiende appelzuur is ook in groote
hoeveelheden geheel onschuldig, terwijl het rechtsdraaiende appelzuur
niet zoo goed verdragen schijnt te
worden.
In het algemeen wordt appelzuur
geheel verbrand waarbij het tevens
een gunstigen invloed uitoefent op de
zuur-base-huishouding, hetgeen blijkt
uit het feit dat appelzuur een duidelijke verlaging van de hoeveelheid
titreerbaar zuur in de urine geeft.

Aqua. Zie water.
Aqua fontana of bronwater.
Aqua mineralis of mineraalwater.
Aquavitae of levenswater of brandewijn.
Arabische klontjes is Boerhavesuiker.
Arachinezuur. Dit is een vetzuur
(C20H40O2), dat veel voorkomt in de
olie van de aardnoot of grondnoot.
Arachis; zie grondnoten.
Arachisolie; zie grondnotenolie.
Arak is een drank met een hoog
alkoholgehalte, welke in de tropen
bereid wordt. Op Java wordt hiervoor
als grondstof melasse of kleefrijst
gebruikt. Na uitgegist te zijn wordt
door destillatie de sterk alkoholische
drank verkregen (5o % alkohol).
Arapaima is de grootste zoetwatervisch
welke gegeten wordt. De lengte kan
4 m worden met een gewicht van
200 kg. Deze vischsoort komt voor in
de rivieren van Guyana en Brazilië.
Het vleesch wordt gewoonlijk gezouten
of gedroogd.
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Areca =noten; zie betelnoten.
Arecoïne is een stof welke typisch is
voor de betelnoot (C7H11NO2 + H20).
Deze stof schijnt, niettegenstaande het
een alkaloïde is, physiologisch onwerkzaam te zijn.
Arecoline is een stof, welke typisch
is voor de betelnoot. In tegenstelling
met arecoïne is dit alkaloïde wel
werkzaam, zelfs giftig. De chemische
formule luidt C 8H13NO2.

arginine voor; in noteneiwit 20-30 %;
in oliehoudende zaden 23-28 %; in de
meeste groenteneiwitten 10-20 %.
Aroma is de geur van sommige plan-tendeelen als gevolg van de aanwezigheid van vluchtige bestanddeelen als
aromatische verbindingen, aetherische
oliën en vluchtige zuren. Het aroma van
voedingsmiddelen is van groot belang
voor de smakelijkheid en de vertering.
Het aroma wordt sterk beïnvloed door
de temperatuur. Men neemt het aroma niet alleen waar met den neus voor-.
dat het product met den mond opgenomen is, maar ook nog als het in den
mond is. Sommige aroma's komen soms
eerst dan pas goed tot uiting. Of een
aroma al of niet aangenaam is, is
natuurlijk zeer persoonlijk. Soms moet
men aan een bepaald aroma wennen
om het te kunnen waardeeren.
Daar het aroma de zintuigen van
den neus prikkelt kan hierdoor belangrijk bijgedragen worden tot een goede
vertering. Een aangenaam aroma prikkelt nl. via de zintuigen van den neus de
speekselklieren en de klieren van het
maagslijmvlies en zet tot afscheiding
van verteringsvochten aan. Vandaar de
uitdrukking „watertanden".

Arginine is een aminozuur met de
chemische samenstelling C6F11402N4.
Dit aminozuur moet in voldoende
hoeveelheden in het voedsel aanwezig
zijn, daar het niet door het lichaam
gemaakt kan worden. Wel schijnt
arginine gedeeltelijk door histidine
vervangen te kunnen worden. Groote
hoeveelheden arginine geven
ding tot de uitscheiding van creatine
en creatinine met de urine.
Het gehalte aan arginine is in lijnzaad-.
eiwit 16 % en in maiseiwit 8,7 %, hetgeen ook tot uiting komt in de creatineuitscheiding. Caseine bevat 7,4 % en.
edestine 27 % arginine, terwijl grondno ten- en cocosnoteneiwit resp.
12,5 % en i6 % bevatten. Arginine
heeft slechts weinig invloed op het Aromatische verbindingen zijn cheontstaan van nierontstekingen.
mische stoffen met een bepaalden koolIn de dierlijke eiwitten is het gehalte waterstofring (benzol : C6H6) tot kern.
zeer varieerend. In melk 7,5 %;
vleesch van 13-21 %; in vischeiwit Arrowroot is een verzamelnaam van
is het gehalte laag: 6-8 %, behalve in allerlei soorten zetmeel, welke in de
sardine-eiwit (protamine) met 28 %. tropen voornamelijk van de wortels
Garnaleneiwit bevat 20 % arginine; van allerlei gewassen wordt gewonnen.
ei-eiwit 12 %; eigeel 14,5 %. De gra- Vele dezer gewassen behooren tot de
nen hebben een laag arganinegehalte, familie der Marantaceae, Curcumavan 3-6,5 %; rijst echter 13-18 %; ceae, Cannaceae, e.a.
de globulinen der granen varieeren in
Het West-Indische arrowroot is afarginine-gehalte van 15-28 %; de komstig van Maranta arundinacea. Het
glutelinen van 10-23 %. In het Oost-Indische arrowroot van Curcuma
peulvruchteneiwit komt van % angustifolia en leukorrhiza..Soms rekent
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men hier ook toe het zetmeel van
Cassave-, Canna-, en Palmensoorten.
Het Queensland-arrowroot is afkomstig
van Cannasoorten. Het Braziliaansch
arrowroot van Manihot utillissima, ook
wel tapioca geheeten. Soms rekent
men hiertoe eveneens het zg. batatenmeel van Batatas edulis.
Het Tahiti-arrowroot is afkomstig
van Taccasoorten. Tenslotte hebben
we nog het Guyana-arrowroot, dat
behalve van den Yamwortel van bananen gemaakt wordt. In het laatste
geval hebben we dus niet met zetmeel
van worteldeelen te maken.
Arsenicum is een element, waarvan
gedurende betrekkelijk korten tijd verondersteld wordt dat het voor het
normaal functionneeren van het dierlijk
organisme van belang is. Met zekerheid staat er omtrent de beteekenis
van arsenicum nog zoo goed als niets
vast.
Het arsenicum is op zich zelf een
zwaar vergif; toch komt het regelmatig in de organen en weefsels van
alle gezonde menschen voor. De milt
wordt wel eens gehouden voor het
orgaan waarin het arsenicum opgehoopt wordt om het in tijden van tekort weer af te geven. Normaal wordt
per dag met de urine ongeveer 0,5
mg uitgescheiden. Dit is afkomstig
van allerlei voedingsmiddelen. Vooral
voedingsmiddelen uit zee zijn betrekkelijk rijk aan arsenicum. Het
meeste hiervan wordt niet door het
maagdarmkanaal opgenomen, maar
verlaat met de faeces het lichaam.
Door regelmatig steeds meer arsenicumrijke voedingsmiddelen op te nemen, kan zonder schade voor het
lichaam een anders doodelijke hoeveelheid in het lichaam terecht komen.
Het verlaat dan weer het lichaam met
de faeces. Preparaten met arsenicum

kunnen somtijds de gewichtstoename
gunstig beïnvloeden.
Zwaar giftige arsenicum-verbindingen zijn rattenkruid (arseentrioxyde)
en het gasvormige arseenwaterstof.
De laatstgenoemde verbinding komt
soms vrij door inwerking van lagere
organismen op de groene arsenicum
bevattende kleurstof van behangselpapier, hetgeen tot langzame chronische vergiftigingsverschijnselen aanleiding kan geven.
In sommige streken als Stiermarken,
Salzburg en Tirol is het eten van
arsenicum een gewoonte. Deze bergbewoners beschouwen het als en
middel om zich tegen allerlei vermoeienissen te harden. Zij gewennen er zich
langzaam aan, door telkens grootere
hoeveelheden tot zich te nemen. Is
men er eenmaal aan gewend, dan kan
het plotseling staken van het gebruik
ernstige gevolgen hebben.
Arteriën zijn slagaderen; zie bloed.
Artesisch water is grondwater dat
uit dieper gelegen lagen onder eigen
druk opstijgt, als het daartoe door een
boring gelegenheid krijgt. Artesisch
water is gewoonlijk zeer goed drinkwater.
Artisjok is een uit Zuid-Europa afkomstige plant van de familie der composieten. De bloemhoofdjes van deze
vertegenwoordigster der samengesteldbloemigen zijn zeer groot. Ze zijn
van onderen bezet met dikke, sappige schubben, waarvan het aan
den bloembodem vastzittende deel
eetbaar is.
Deze schubben worden o.a. voor de
bereiding van saucen gebruikt en voor
het kruiden van vleesch, terwijl soms
ook de geheele bloemhoofdjes, wanneer
ze nog niet geopend zijn, als groente
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dienst doen. Ook eet men wel den
bloembodem zelve. Deze groente is
weinig bekend hier te lande.
Samenstelling van den bloembodem:
eiwit 2,5 %; vet o,i %; koolhydraten
8,3 % en water 86,5 %; verbrandingswaarde 450 calorieën per kg.
Samenstelling der schubben: eiwit
1,7 %; vet 0,1 %; koolhydraten 14,5%;
water 8o %; verbrandingswaarde
670 calorieën per kg. De artisjok is
een goede vitamine B 1-bron.
Asch is dat gedeelte van een organische
stof dat bij verbranding over blijft.
De asch bevat alleen anorganische
bestanddeelen, maar meestal in een
geheel anderen vorm dan in de oorspronkelijke stof.
Asch van dierlijke herkomst is rijk
aan fosfaten en calcium, terwijl plantenasch rijk is aan kalium (landplanten)
of natrium (zeeplanten). Verder kunnen in de asch alle mogelijke elementen
aangetroffen worden, zooals zwavel,
magnesium, ijzer, koper, jodium, silicium, fluor etc.
Zie verder mineralen.
Aschgehalte van een of andere stof
is de hoeveelheid minerale bestanddeelen van een organische stof, welke
bij verbranding overblijft, uitgedrukt
in procenten van de hoeveelheid oorspronkelijke stof. Daar de manier van
verasschen de samenstelling der asch
beïnvloedt, moeten bepaalde voorzorgen in acht genomen worden om vergelijkbare uitkomsten te krijgen. Zoo
moet de temperatuur altijd gelijk zijn,
daar boven een bepaalde temperatuur
sommige elementen vluchtig worden.
Asparaginezuur is een aminozuur
met chemische samenstelling C4H7O4N
Dit aminozuur behoeft slechts in zeer
kleine hoeveelheden in voedsel aanwe16

zig te zijn om normalen groei te geven,
hetgeen er op wijst dat het lichaam flez

asparaginezuur kan opbouwen. Op het
optreden van nierontstekingen wordt
weinig invloed uitgeoefend. In grondnoteneiwit en cocosnotenglobuline
komt het in een gehalte van 5,5 % voor;
in gelatine 3,4 %; caseïne 4,1 %;
lactalbumine 9,3 %; eialbumine 6,2%;
gliadine o,8 %; zeïne 1,8 % en edestine
10,2 %.

Asperge is een groente, welke bestaat
uit de jonge, in den grond gevormde
stengeldeelen van Asparagus officinalis.
Deze plant hoort oorspronkelijk in
onze duinen thuis. Hier te lande worden ze liefst geheel wit geoogst en
gegeten, terwijl men in Frankrijk en
Engeland de voorkeur aan groene
asperges geeft.
Samenstelling: eiwit 1,8 %; vet
0,25 %; koolhydraten 2,55 %; ruwvezel 0,74 %; minerale bestanddeelen
0,7 %; water 94 %. De asperge is een
goede vitamine B,- en vitamine C-bron.
Assimilatie is het proces in de levende
natuur, waarbij uit door plant of dier
opgenomen stoffen, verbindingen gevormd worden waaruit deze levende
organismen zijn opgebouwd. In ruimen
zin kan men dit dus ook aanduiden
met voeding.
Ten gevolge van assimilatie heeft
dus groei en gewichtstoename plaats.
Bij dieren is het geen gewoonte van
assimilatie te spreken. Bij planten
echter wel en men bedoelt er dan meer
speciaal het proces mee waarbij onder
invloed van het zonlicht door de groene
plant het koolzuur uit de lucht in zetmeel wordt omgezet.
Uit het oogpunt van de voedselvoorziening van mensch en dier is dit
een buitengewoon belangrijk proces,
want alle koolhydraten uit het plant-

aardige voedsel — en dat zijn er vele --worden door het assimilatievermogen
gevormd.

houdende stoffen ontstane product,
waarbij, nadat eerst alkohol gevormd
is, deze alkohol door oxydatie in azijnzuur wordt omgezet. Dit laatste procédé vindt plaats onder invloed van
een schimmel (Mycoderma aceti).
De voos het toebereiden van spijzen
gebruikte azijn bevat 2-6 % azijnzuur en soms nog een weinig alkohol.
Voor de bereiding van azijn kan
men van allerhande soorten producten
uitgaan, bv. van gewonen wijn, van
druiven, maar ook van appelwijn e.d.
Azijn kan ook bereid worden door
droge destillatie van hout of uit
acetyleen, waarbij azijnzuur in hooge
concentratie ontstaat, dat bij verdunning met water azijn geeft.
Azijn vindt toepassing bij het bereiden van tafelzuur en bij het toebereiden van groentesoorten, welke rauw
gegeten worden.

Augurk is de vrucht van Cucumis
sativus, welke voornamelijk als tafelzuur gebruikt wordt.
Samenstelling: eiwit 0,75 %; vet
0,14 %; koolhydraten 1,7 %; ruwvezel
0,65 %; aschbestanddeelen 0,37 %;
water 96 %.
Avenine is het in de haver voorkomende eiwit. De aminozuursamenstelling
is: glycocol 1 %; alanine 2 %; valine
1,8 %; leucine 15 %; phenylalanine
3,2 %; tyrosine 1,5 %; asparaginezuur
4 %; glutaminezuur 18,4 %; proline
5,4 %•
Avitaminose is een ziektetoestand
ontstaan door onvoldoenden toevoer
van vitaminen met het voedsel. Zoo

zijn beri-beri, scheurbuik en Engelsche
ziekte avitaminosen ontstaan door
een tekort in het voedsel aan resp.
vitamine B, C en D.

Azijnzuur is een vetzuur, dat in vele
plantensappen en in het door het
dierlijk organisme afgescheiden vocht
voor komt, o.a. in het zweet. Het
zuur heeft de chemische formule
CH3COOH.

Azijn is het door gisting uit suiker-

B
Baaizout. Zoo-wordt wel keukenzout
genoemd, dat gewonnen wordt door
verdamping van zeewater. Hierin
zitten behalve NaC1 ook nog vele
andere zouten, o.a. van Mg, K, Ca.

Samenstelling (geheele visch) g %
eiwit; 0,4 % vet; 37-59 % afval als
graat en ingewanden; 30-45% water;
verbrandingswaarde 300-500 calorieën per kg.

Baars is een in Nederland veel voorkomende zoetwatervisch, welke algemeen voor de consumptie gevangen
wordt. Ze kan 25 cm lang worden
en tot i kg zwaar. Het vleesch is smakelijk maar rijk aan graten.

Bacca .melk of ook wel bacuo-melk,
een melksoort, welke volgens een min
of meer geheim procédé gesteriliseerd
wordt. Het is gewone melk: 3,3 % vet;
3,5 % eiwit en 4,5 % melksuiker.
De bewerking schijnt te best aan uit
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homogenisatie, waardoor oproomen
wordt belemmerd, en verder verhitting
tot 130° C in metalen buizen en steriel
bottelen. Hierdoor wordt een houdbaar
product verkregen, dat den nadeeligen
invloed van de doorgemaakte hooge
temperatuur heeft. Dit product wordt
door de Koenigsberger Molkerei Gen,ossenschaft te Berlijn in den handel
gebracht.
Backhaus =melk, is centrifugemelk,
welke onder toevoeging van alkali
gedurende 3o minuten met een mengsel
van leb en trypsine behandeld is.
Na deze bewerking worden beide
enzymen, die deze vetvrije melk
eenigszins voorverteerd hebben, door
verhitting boven 6o° C gedood.
Daarna wordt door toevoeging van
room en melksuiker een product gemaakt dat zooveel mogelijk op moedermelk gelijkt.
Hoewel in vet-, eiwit- en melksuikergehalte op moedermelk gelijkend,
heeft het toch geheel andere voedingsphysiologische eigenschappen. Backhaus-melk wordt als Nutricia-kindermelk in den handel gebracht.
Bacon is de Engelsche naam voor
doorregen spek, ook hier te lande langzamerhand in gebruik gekomen. Zie
Spek.
Bacove is de in Suriname gebruikelijke naam voor de ontoebereide
vrucht van Musa sapientum, welke in
Oost-Indië den naam pisang draagt
en die in Europa ten onrechte den
naam banaan heeft gekregen. Zie
verder bij banaan.
Badiaanzaad is de volksnaam voor
de vruchten van steranijs.
1 8

Bakolie is koud geperste raapolie
Zie raapolie.
Bakpoeder is een stof, welke in plaats
van gist gebruikt wordt om het deeg
te laten rijzen. Hiervoor kunnen allerlei chemische verbindingen dienst
doen, die bij verhitting koolzuurgas
ontwikkelen, indien ze tenminste verder geen schadelijke eigenschappen
hebben. De meest-gebruikelijke stoffen hiervoor zijn dubbelkoolzure soda
en ammoniumcarbonaat of een mengsel van wijnsteen en dubbelkoolzure
soda. Bakpoeders worden gebruikt
voor het samenstellen van zg. zelfrijzend bakmeel.
Het gebruik van dergelijke koolzuurontwikkelende stoffen heeft het nadeel
dat op deze manier de in de gist
aanwezige voedingsfactoren aan het
te bakken product onthouden worden.
Om een goed bakproduct te krijgen
moet een deel van het koolzuur reeds
direct na het vermengen met het deeg
vrijkomen en een ander deel gedurende
het bakken. Bakpoeder moet verder
per kg meel 4,7 g werkzaam koolzuur
afgeven, hetgeen overeenkomt met
2400 cm3 gas.
Balans. Men spreekt in de voedingsleer bv. van de stikstofbalans van een
dier, wanneer men nagaat de hoeveelheden stikstof, welke met het voedsel
worden opgenomen en de hoeveelheden
welke met de faeces, de urine en eventueel met het zweet en de melk worden
uitgescheiden. Wordt er meer stikstof
opgenomen dan uitgescheiden, dan
spreekt men van een positieve stikstofbalans. Is het omgekeerde het geval
dan is de stikstofbalans negatief.
Behalve van een stikstofbalans kan
men ook spreken van een fosforbalans, calciumbalans etc. Is een
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Bananenmeel wordt bereid uit de
geschilde bananen, door deze kunstmatig te drogen, waarna ze gemalen
worden. De samenstelling is: 3,5 %
eiwit; o,6 % vet; 78,5 % koolhydraten;
1 3,5 % vocht; verbrandingswaarde
34 00 calorieën per kg. Het is een zeer
licht verteerbare soort meel, welke
echter voor bakdoeleinden niet geschikt is.
Bankoelnoten zijn de vruchten van
Aleurites triloba; ook wel kemiri
geheeten in Ned.-Indië, waar zij bij de
rijsttafel gebruikt worden.
Uit de zaden wordt ook een olie
gewonnen, welke voor het toebereiden
van spijzen gebruikt wordt, echter
alleen door de inlanders. De olie zou
een sterk purgeerende werking hebben,
evenals castorolie. Veelal worden daarom de noten voor gebruik geroosterd,
omdat dan de purgeerende werking
verdwijnt. De perskoek der noten is
geschikt als veevoeder.
Samenstelling: eiwit 17,4 %; vet
61,5 %; koolhydraten 5,9 %; ruwvezel 2,7 %; aschbestanddeelen 3,4 %.
Het vet bestaat voor 57 % uit olemnezuur, voor 33,4 % uit linoleenzuur en
voor 6,5 % uit linoleenzuur.
Bantingkuur is een vermageringskuur
door W. Banting beschreven. De kuur
bestaat voornamelijk in beperken van
de hoeveelheden vet en koolhydraten,
welke gewoonlijk worden opgenomen
en het vergrooten van de hoeveelheid
opgenomen eiwit. Bovendien wordt
dan een vrij groote hoeveelheid alkohol
aan het dieet toegevoegd.
Samenstelling van dit dieet: 1 dagrantsoen: 172 g eiwit in den vorm van
mager vleesch; 8 g vet en 8o g koolhydraten en 75 g alkohol, waarvan
de voedingswaarde 1100 calorieën bedraagt.
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Dit rantsoen veroorzaakt een ondervoeding, welke bij toepassing niet
ongevaarlijk is, zoodat medische controle absoluut noodzakelijk is. Deze
kuur heeft bovendien nog het nadeel
dat tengevolge van de groote hoeveelheid vleesch een bedenkelijke eenzij dighei d ontstaat, waardoor gemakkelijk een deficientie optreedt. Verder
is de niet onaanzienlijke hoeveelheid
alkohol nadeelig.
Barium is een element dat giftig is
voor het lichaam. Er bestaat echter
een zout van barium, n1. het bariumsulfaat, dat in het maagdarmkanaal
geheel niet oplost, zoodat het ook niet
opgenomen wordt in het bloed. In
dezen vorm is het geheel onschadelijk.
Het bariumsulfaat wordt als schaduwmiddel voor het maken van Röntgenopnamen gebruikt, waartoe een suspensie van dit zout gedronken wordt.
Barlow (ziekte van), ontstaat speciaal
bij kunstmatig gevoede kinderen.
Verandering der voeding zoodat versche groenten, vruchten, en versche
melk een deel van het dieet uitmaken,
brengt meestal reeds genezing. Hieruit
blijkt dat de oorzaak van deze ziekte
gelegen is in de eenzijdigheid, waardoor
gebrek aan verschillende noodzakelijke
voedingsbestanddeelen optreedt.
Waarschijnlijk speelt hierbij het vitamine C een belangrijke rol. De verschijnselen welke optreden zijn pijn
bij het bewegen, zwelling van het
tandvleesch, bloedingen onder de huid
en röntgenologisch waarneembare afwijkingen der beenderen.
Basen zijn stoffen, die in water
opgelost, een alkalische reactie veroorzaken. Zie onder alkalisch en alkalireserve.

Bataten zijn de knollen van Ipomoea
Batatas, die in bijna alle tropische en
subtropische streken verbouwd worden. Deze knollen hebben wel eenigszins het uiterlijk van aardappelen;
alleen zijn ze meer langwerpig.
Vanwege het hooge gehalte aan
suiker worden ze ook wel „zoete aardappelen" genoemd. Behalve suiker
bevat de knol zetmeel, hetgeen in
Indië dienst doet voor de bereiding
van een soort „arrowroot". In Azië
vormt deze knol een volksvoedsel.
De Papoea's van Nieuw-Guinea zijn
zelfs voor een belangrijk deel op dit
gewas aangewezen.
Samenstelling: eiwit 1,6%; vet o,5 %;
koolhydraten 24-31 %; suikers 2,55,5 %; ruwvezel 1,0-2,6 %; aschbestanddeelen 1,1 %; water 70 %; verbrandingswaarde I Ioo calorieën per kg.
Beenbreekziekte is een ziekte, welke
een gevolg is van een tekort aan
calcium en fosfor in het voedsel.
Vooral bij dieren als rund en geit met
een groote productie aan melk komt dit
voor. Melk bevat nl. een vrij groote
hoeveelheid van deze mineralen. Indien het voedsel weinig calcium en
fosfor bevat en er met de melk een
groote hoeveelheid wordt uitgescheiden, moet de balans negatief worden.
Er wordt dan calcium en fosfor aan
de beenderen onttrokken, waardoor
deze minder weerstand krijgen en bij
een geringen schok kunnen breken.
Beenderasch is het mengsel van
minerale bestanddeelen dat bij verbranding van beenderen overblijft.
Beenderasch bestaat voor ongeveer
85 % uit calciumfosfaat, en verder uit
calciumcarbonaat en magnesium-,
natrium- en fluoorverbindingen. Als
bron van calcium en fosfor kan het
goede diensten bewijzen.

Beenderkool of beenzwart, is koolhoudende stof, verkregen door het
sterk verhitten van gemalen beenderen
zonder dat er lucht kan toetreden.
Hierdoor treedt een onvolledige verbranding op. De aldus gevormde kool
is zeer doelmatig bij het klaren van
allerlei vloeistoffen o.a. van suikeroplossingen. De kool absorbeert nl.
talrijke kleurstoffen en ook andere
organische verontreinigingen.
Allerlei vloeistoffen kan men door ze
over beenderkool te filtreeren van
verontreinigingen ontdoen, hetgeen
bij de bereiding van verschillende
dranken van belang is.
Beendermeel is een product dat
verkregen is door beenderen, nadat zij
ontvet zijn, te malen. Ook is beendermeel soms bovendien nog ontdaan
van de lijm. In het eerste geval spreekt
men van gewoon beendermeel en in
het tweede geval van ontlijmd beendermeel. Beide producten vinden wel toepassing in de veevoeding om in de
behoefte aan calcium en fosfor te
voorzien. Het gewone beendermeel
bevat bovendien nog 4 à 5 % stikstof, hetgeen overeenkomt met 3o %
eiwit. Verder is het voor een belangrijk deel tricalciumfosfaat, dat weinig
in water oplosbaar is, maar wel in
zwakke zuren, o.a. in het maagsap.

Beenmerg is het vetachtige bestanddeel dat binnen in de pijpbeenderen
zit. Beenmerg wordt door sommigen
als een bijzondere lekkernij beschouwd.
Ook worden het versterkende eigenschappen toegeschreven. Samenstelling: eiwit 3,2 %; vet go %; water
5 %; koolhydraten o; 85oo calorieën
per kg. Uit het laatste cijfer blijkt
wel het voedzame van dit product.
Beetwortel ofsuikerbiet;zie rietsuiker.
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Behen .olie is de olie uit het zaad van
Moringa pterygosperma, een boom die
in Noord-Afrika en Voor-Indië thuis
hoort. De kernen der zaden bevatten
36 à 37 % vette olie, welke als slaolie
gebruikt wordt. Deze olie heeft het
voordeel dat ze niet spoedig ransig
wordt.

Bergamot is een perensoort met korten
ronden vorm, en bovendien een citroensoort waaruit de bergamot-olie gewonnen wordt (Citrus Bergamea). De
bergamotcitroen geeft een zeer smakelijk sap dat de volgende samenstelling
heeft: suiker 3,6 %; citroenzuur o,04%;
pectine 0,4%; aschbestanddeelen o,3%.

Bengkoe =olie is de olie verkregen uit
de zaden van Ceratophorus longepetiolatus, een boom van de Riouweilanden. Deze olie wordt door de
inboorlingen als bak- en braadvet
gebruikt.

Bergamotolie is Len aetherische olie
verkregen uit de schillen van de citroensoort Citrus Bergamea. Deze olie
heeft een zeer aangenamen geur en
een bitteren smaak.

Benzoëzuur is een conserveermiddel
dat evenals zijn natriumzout veel toepassing vindt in de conserven-industrie. De chemische formule van benzoëzuur is C8H5COOH. In kleine hoeveelheden toegepast is het geheel
onschadelijk voor de gezondheid en
heeft toch voldoende steriliseerende
werking.
Voor de industrie wordt het langs
chemischen weg bereid uit toluol. Het
komt echter ook in plantaardige producten voor. Zoo vindt men het bv.
in vrij groote hoeveelheden in boschbessen, waardoor deze weinig aan bederf onderhevig zijn.

Beri zberi is een ziekte, welke in Japan,
de Philippijnen en in NederlandschIndië voorkomt. Uit voedingsoogpunt
is deze ziekte daarom van belang, omdat met de ontdekking van de oorzaak
van het optreden van beri-beri een begin gemaakt is met het onderkennen van
ziekten, die een gevolg zijn van een
tekort aan een of ander voedingsbestanddeel en meer speciaal met die
ziekten die een gevolg zijn van een
tekort aan vitaminen. Ook in Afrika
en in Zuid-Amerika schijnt deze
ziekte voor te komen.
Deze ziekte uit zich in het krachteloos worden van de beenspieren. Het
loopen wordt moeilijk. Ook de spieren
van de armen en de romp worden
krachteloos en gaan in omvang achteruit. Er treedt vermagering op, gepaard aan een algemeenen achteruitgang
der zenuw- en spierfuncties. Het hart
en de ademhaling worden abnormaal.
Langen tijd heeft men vruchteloos
naar de oorzaak van deze ziekte gezocht. Ten tijde van het eerste intensieve onderzoek leefde men in een
periode dat men meende
dat
de meeste ziekten door bacteriën
en bacillen werden veroorzaakt. De
eerste stap in de goede richting werd
gedaan, toen men opmerkte dat er ver-

Berberis of Zuurbes is de vrucht
van Berberis vulgaris, welke vroeger
wel geconfijt gegeten werd. Sedert
het bekend is, dat een op de plant
voorkomende roestzwam ook het graan
infecteert, heeft men de in Nederland
vroeger algemeen voorkomende Berberis uitgeroeid. Het is slechts aan
weinigen bekend dat van de bessen een
smakelijke gelei gemaakt kan worden.
De bessen zijn erg zuur, hetgeen veroorzaakt wordt door het hooge appelzuurgehalte (6,6 %). Het suikergehalte
bedraagt 3,6 %.
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band bleek te bestaan tusschen het proeven bewezen te hebben dat
optreden van beri-beri en rijstvoeding. beri-beri veroorzaakt wordt door
In verband hiermede dient opgemerkt een tekort (door een gedeeltelijke
te worden, dat nadat in 1 882 bij de Ja- honger of deficientie dus) aan een
pansche marine de rijstvoeding werd stof, welke behalve in het zilvervlies
afgeschaft, het aantal beri-beri-ge- van de rijst in vele voedingsmiddelen
vallen plotseling sterk verminderde. voorkomt en welke stof niet in het
Ook is het verband tusschen beri-beri voedsel gemist kan worden zonder dat
en rijstvoeding duidelijk aan den dag ernstige schade aan het zenuwstelsel
getreden door een onderzoek van wordt toegebracht. Uit dezen hoofde
Vorderman, die opmerkte dat speciaal is het dan ook Prof. Grijns geweest
in die gevangenissen waar het dieet die voor het eerst duidelijk de mogelijkvoornamelijk uit gepelde rijst bestond,
heid heeft uiteengezet dat een ziekte
het voorkomen van beri-beri fre- veroorzaakt kan worden door een
quenter was, dan in de gevangenissen tekort aan een of andere voedingsstof,
waar ongepelde rijst werd gebruikt.
met name, in dit geval, door een tekort
Aan Prof. Eykman komt de groote ver- aan een vitamine. Deze onderzoekingen
dienste toe bij kippen een ziekte, tenge- werden reeds in 1901 gepubliceerd.
volge van een dieet met uitsluitend
Nu men de eigenlijke oorzaak van de
gepelde rijst, te hebben onderkend, beri-beri kent, is het ook mogelijk
welke in haar voornaamste eigenschap- geworden de ziekte met succes te
pen met de gevreesde beri-beri overbestrijden en te voorkomen. Ten geeenkwam. Bij voedering met uitslui- volge van het feit dat ongepelde rijst
tend ongepelde rijst ontstond deze door velen als een minderwaardig
ziekte niet. Het was Prof. Grijns die voedsel voor den mensch wordt benaar aanleiding van deze proeven in schouwd, treedt beri-beri toch nog op,
1 896 het werk van Prof. Eykman in al is het voorkomen veel verminderd.
Batavia voortzette. Hoe het mogelijk
Zie verder onder vitamine B1.
was dat ongepelde rijst zulk een geheel
ander resultaat bij kippen opleverde Berkenboleet is een eetbare paddendan gepelde rijst, daarover verkeerde stoel (Boletus scaber). Samenstelling:
men nog geheel in het duister. In dien eiwit 1,6 %; koolhydraten 5,4 %;
tijd was de gedachtengang, dat een ziekte ruwvezel 0,9 %; vet 0,3 %; aschdoor een bacterie-gif veroorzaakt moest bestanddeelen o,5 %; water 91 %.
worden, nog zoo algemeen, dat ook Berkenwijn is een wijnsoort verkreEykman de aanwezigheid van een gen door het laten gisten van het sap
vergif in de gepelde rijst als oorzaak van berken, welk sap in het voorjaar
veronderstelde. Meer in het bijzonder
door het aanboren der stammen gewas het de opvatting van Eykman dat wonnen kan worden. Dit sap bevat
in het maagdarmkanaal onder invloed suiker, wijnsteen en extractiefstoffen.
van de koolhydraatrijke rijstvoeding Voor de bereiding van een goed
een gif ontstond, dat door een tegengif product wordt er wel citroensap aan
-- aanwezig in het zilvervlies van rijst — toegevoegd.
zou worden geneutraliseerd. Het mag
nu de bijzondere verdienste van Prof. Bessensap is het langs een of anderen
Grijns genoemd worden, aan de hand weg geconserveerde perssap van vervan een aantal goed opgezette schillende aalbessensoorten. De roode
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aalbes wordt hiervoor het meest gebruikt, gemengd met wat zwarte aalbessen als dat mogelijk is. Men kan bij
de bereiding op verschillende wijzen te
werk gaan. De versche vruchten
worden in hun geheel opgekookt met
wat water, waarna men het dikke sap
er uit perst of men laat het door doeken uitdruipen. Voor de bereiding in
fabrieken worden de bessen wel in
plaats van opgekookt, door een vruchtenmolen gekneusd en daarna koud
geperst. Het verkregen sap moet nu
gesteriliseerd worden, hetgeen voor de
bewaareigenschappen van groot belang is.
Het steriliseeren moet geschieden
door opkoken in de flesschen of door
het opkoken van het sap, waarna het in
door zwavelen steriel gemaakte flesschen wordt afgetapt. Soms wordt —
hoewel overbodig — aan het sap nog
één of ander conserveermiddel toegevoegd.
Daar bessensap meestal in de huishouding gebruikt wordt als er geen of
weinig andere vruchten meer verkrijgbaar zijn, is het van veel belang de
eigenschappen van de versche vruchten
zooveel mogelijk onveranderd te behouden. Om dit te bereiken is het
gewenscht zoo kort mogelijk te koken.
Behalve vanwege zijn verfrisschenden
smaak heeft bessensap bijzondere
voedingswaarde als bron van pectine
en indien bij de bereiding ook zwarte
bessen gebruikt zijn, als bron van
vitamine C.
Samenstelling: eiwit 0,4 %; organische zuren 2,6 %; koolhydraten 5g %; aschbestanddeelen 0,5 %.
Bessenwijn is een wijnsoort bereid
uit een of andere soort aal- of kruisbes.
Bij de bereiding voegt men suiker toe
om zeker te zijn van voldoende materiaal
dat in alkohol omgezet kan worden.
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B etaï n e is een in visch voorkomende
stof die als chemische formule heeft
C5H11NO2, en welke bij ontleding het
trimethylaminoxyde geeft, met den typischen vischgeur. Het betaïne komt
ook in suikerbieten en melasse voor.
De melk van koeien die veel van deze
producten in hun rantsoenen hebben,
kan hierdoor ook wel eens een visch
smaak vertoonen. Het runderlichaam
breekt het betaïne nl. heel gemakkelijk
af tot trimethylaminoxyde.

Betelnoten zijn de zaden afkomstig
uit de vrucht van de betelpalm
(Areca Catechu). Ze worden gebruikt
bij het zg. sirih-kauwen, een gebruik
van de inlanders van de Oost-Indische
archipel, welke overeenkomt met het
tabak-pruimen hier te lande. Behalve
vet en looistof bevat het zaad een
roode kleurstof en verschillende alkaloïden, o.a. arecoline.
Betel =olie is een aetherische olie
uit de bladeren van een in OostIndië groeiende klimplant (Chavica
Bede). Deze bladeren worden bij het
sirih-kauwen gebruikt. De betel-olie
heeft een aromatischer geur en een
brandenden smaak, welke juist bij het
sirih-kauwen gewenscht worden.

Beukenoot is de driekante vrucht van
den beuk (Fagus silvatica), welke bij
persen een goede spijsolie oplevert.
De beukenoot heeft een niet onbelangrijke voedingswaarde, hetgeen in
de oorlogsjaren 1914-1918 goed tot
uiting kwam, toen er voor beukenoten
zeer hooge prijzen betaald werden.
Samenstelling: 23 % eiwit; 32 % vet;
28 % koolhydraten; zo % vocht en de
rest ruwvezel; verbrandingswaarde
5000 calorieën per kg. Bij het persen
der olie blijft er een eiwitrijke koek
over, welke voor varkensvoer zeer

doede diensten kan bewijzen. Door
ge aanwezigheid van een giftige stof:
fagine, schijnt de perskoek voor rundvee en paarden niet geschikt te zijn.
Beurré =peren zijn een soort peren,
welke uitmunten door sappig, gemakkelijk smeltend vleesch. We kennen zoo
bv. een tweetal zeer goede tafelperen:
Beurré de Mérode en Beurré Hardy.
Bier is een drank, welke door gisting
bereid is uit mout, hop, gist en water.
Het gemiddelde alkoholgehalte bedraagt 4 %, varieerend 3-5
van°^o.
Behalve alkohol bevat bier nog
5 -7 % andere stoffen, waarvan 36 % suiker is; 0,4-0,9 % eiwit; verbrandingswaarde 300-600 calorieën
per liter.
Voor de bierbereiding wordt gerst,
na gedurende eenigen tijd in water geweekt te zijn, te kiemen gelegd, waarbij een enzym gevormd wordt
— diastase geheeten — dat het
zetmeel van de gerst in suiker omzet.
Na 7 à g dagen wordt het kiemen
stop gezet door de gedeeltelijk ontkiemde korrels te drogen, daar anders
de gevormde suiker weer verbruikt zou
worden. Het aldus bereide product
is de mout, welke na van de kiemen
ontdaan te zijn, weer in water geweekt
wordt, waarin de in water oplosbare stoffen als maltose en dextrine
worden opgelost. Om zooveel mogelijk
oplosbare stoffen uit te trekken, wordt
de massa verhit tot ± 75° C. Het
waterige extract wordt daarna van het
draf en de bostel gescheiden. Het
extract bevat dan behalve suiker en
dextrine, gewoon zetmeel, eiwitachtige
stoffen en zouten. Dit product wordt
dan gekookt, waardoor eventueel aanwezige gisten, bacteriën, enzymen
en fermenten gedood worden. Dan
wordt de hop toegevoegd, waardoor

het product een bitteren smaak krijgt
duurzamer wordt. Als de hop aan en
het beslag is toegevoegd draagt het
den naam wort. Het wort wordt nu,
te gisten gezet, waarbij de aanwezige
suiker in alkohol en koolzuur wordt
omgezet. De gevormde gist wordt
voor een deel voor het gisten van nieuw
wort gebruikt en voor een deel als
persgist voor de bakkerijen, terwijl de
gist ook wel gedroogd wordt en dan
als veevoeder dienst doet.
Bierdraf; zie bostel.
Biest is het eerste afscheidingsproduct van de melkklier direct nadat het
jonge dier is geboren. De biest verschilt in samenstelling aanmerkelijk
van de melk, welke later gevormd
wordt. Iedere volgende portie biest
verschilt weer van de voorgaande.
Langzamerhand gaat de biest in melk,
over. De biestperiode duurt ongeveer
3 a 5 dagen. Koeienbiest bevat ongeveer 70-75 % water; 20% eiwit;
3 % vet; 2,5 % melksuiker; 1,5 %
aschbestanddeelen. Biestmelk is voor
de bereiding van zuivelproducten ongeschikt. Indien biestmelk boven 70° C
verhit wordt schift ze ten gevolge van
het stollen van de albumine en de
globuline.
De biest wordt wel als een bijzonder
krachtig voedsel gebruikt o.a. voor het
bakken van pannekoeken. De biest
bevat echter niet voor niets zulk een
hoog gehalte aan voedende bestanddeelen, waarom het altijd aanbeveling
verdient de biest aan het kalf te vervoederen.
Biet of kroot; zie onder wortelen.
Bindsla is een slasoort, welke in
tegenstelling met de gewone sla geen
krop vormt, maar evenals andijvie
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samengebonden dient te worden. Bindsla wordt hier weinig gegeten. Des te
meer echter in België, Frankrijk en
Engeland. Zie verder onder Salade.
Biscuit is een gebak in den vorm van
koekjes bereid uit meel, vet, suiker,
eieren en soms kruiderijen. Dit soort
gebak dankt zijn naam aan het feit dat
het tot tweemaal toe gebakken wordt.
Biscuit heeft evenals scheepsbeschuit
een zeer laag watergehalte, waardoor
het indien het goed afgesloten is tegen
vocht, jarenlang bewaard kan worden.

Bitter is de naam voor een groep
alkohol bevattende dranken, welke
gebruikt worden om aan jenever en
brandewijn smaak, geur en kleur te
geven. De geur en smaak wolden
door extractie van plantendeelen verkregen, bv. citroen- of sinaasappelschillen.
Bitter is de typische smaak van kinine
en andere alkaloïden.
Bitterkers; zie tuinkers.
Bitterstoffen zijn stoffen van plantaardige herkomst, welke vanwege hun
gemeenschappelijke eigenschap — den
bitterera smaak — een groep vormen.
Hun chemische natuur is nog onvoldoende bekend.
Blaaswormen; zie lintwormen.
Blancheeren is het stoomen of afkoken van visch, groenten of
vleesch om het eindproduct een
mooier en smakelijker aanzien te geven.
Deze werkwijze wordt speciaal in de
conservenindustrie toegepast. Het blancheeren kan aanleiding geven tot verlies aan minerale bestanddeelen en
vitaminen.
Blauwbes; zie boschbes.
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Blauwgrassen is een verzamelnaam
voor een aantal grassoorten, welke het
weidebestand vormen van nog onverbeterde, natuurlijke hooi- en weidelanden. Men spreekt in zoo'n geval ook
wel van een blauwgrasflora. Deze
blauwgrasflora bestaat vaak voornamelijk uit vertegenwoordigers der Carexfamilie.
Indien een weide of een hooiland
geheel of voor een belangrijk deel uit
blauwgrassen bestaat, is de opbrengst
meestal gering. Bovendien is de voedingswaarde van een dergelijk gewas
ook laag, vanwege de geringe verteerbaarheid en het lage gehalte aan aschbestanddeelen. Het laatste heeft, indien
vee langen tijd in deze landen moet
verblijven, tengevolge dat er bepaalde
deficient ieziekten kunnen optreden.
De groei wordt dan abnormaal, vermagering treedt op en de productie
daalt. Overbrengen van het vee naar
betere weiden is dan gewenscht, daar
anders de dieren een langzamen dood
zullen sterven.
De blauwgrasflora kan door ontwatering der gronden en een doelmatige
bemesting met succes bestreden worden.
Blauwmaanzaad is het zaad van een
papaversoort (Papaver somniferum),
wake reeds in zeer oude tijden voor
het winnen van papaverolie en opium
verbouwd wordt. Blauwmaanzaad kan
tot 6o % olie bevatten. De olie dient
voor tafelolie zoowel als voor technische doeleinden. De perskoek kan
voor veevoeder dienst doen. Het zaad
heeft de volgende samenste lling: eiwit
20 %; vet 51 %; koolhydraten 10 %;
ruwvezel 5,5 %; aschbestanddeelen
7,0 %; water 4,2 %.
Blauwmaanzaadkoek is de perskoek van het zaad van Papaver somniferum, welke als veevoeder dienst kan

doen; de samenstelling is zeer variabel:
eiwit 32,0 -40,5 %; vet 5,5-1 3,4 %;
koolhydraten 14,4-21,3 %; ruwvezel
8,0-12,3 %; aschbestanddeelen 1115 %; water 8,5-11,2 %.
Het eiwit schijnt van geen buitengewone kwaliteit te zijn. In het zaad
komt vrij veel calciumoxalaat voor
(2,6 %).
Blauwmaanzaadolie is het uitgeperste vet uit het zaad van Papaver
somniferum; het joodgetal van dit vet
bedraagt 130-140. Het bevat soms
een hoog gehalte aan vrije vetzuren.
Samenstelling: oliezuur 3o %; linolzuur 65 %; linoleenzuur 5 %.
De olie bevat een kleine hoeveelheid
lecithine (0,94 %)•
Bleekselderij is een soort selderij,

welke als groente wordt gebruikt,
evenals andijvie. Dit gerecht is speciaal
in Engeland en Frankrijk zeer gewild.
Zie verder onder selderij.
Bleekzucht is een ziekte, welke hier
op neer komt dat het bloed te weinig

roode bloedlichaampjes en roode bloed-

kleurstof bevat. Een dergelijke abnormale samenstelling van het bloed kan
een gevolg zijn van een tekort in het
voedsel aan ijzer en koper. Het ijzer
is nl. een bestanddeel van de roode
bloedkleurstof, terwijl het koper als
katalysator bij den opbouw van de
roode bloedkleurstof dienst doet.
Blikgroenten; zie onder conserveeren.
Bloed is de roode vloeistof, welke zich
o.a. in het lichaam der zoogdieren
bevindt en dat o.a. dient om de voedingsstoffen van de eene plaats van het
lichaam naar de andere te vervoeren.
Het bloed neemt nl. de stoffen op, die
in den darm verteerd zijn, zooals

zouten, koolhydraten en afbraakproducten van vetten en eiwitten. Het
bloed voedt dus eigenlijk de verschillende lichaamscellen. Behalve dat het
bloed de voedingsstoffen op de
plaats brengt waar ze noodig zijn,
neemt het bloed ook de afgewerkte
producten van de stofwisseling op,
om ze naar de uitscheidingsorganen te
brengen als de nieren en de zweetklieren.
Bloc d wordt als zoodanig weinig als
voedsel gebruikt. Alleen versch opgevangen in de slachterijen kan het dienst
doen bij de varkensmesterij en het voeden van pluimvee en levert dan zeer goede resultaten op. Doordat hit snel aan
bederf onderhevig is vindt het weinig
toepassing als zoodanig. Wel wordt
bloed door de slagers in verschillende
vleeschgerechten verwerkt, o.a. bloedworst.
Samenstelling: 18,5 % eiwit; o,5 %
vet; o,i % koolhydraten; 0,9 % aschbestanddeelen; 8o % water; verbrandingswaarde goo calorieën per kg.
Bloedmeel is een product, verkregen

door drogen van bloed; als veevoeder
kan het go, d dienst doen. Hiertoe wordt
het bloed meestal met behulp van
stoom gecoaguleerd, waardoor de eiwitachtige stoffen neerslaan. Het zich
afscheidende gedeelte wordt daarna
gedroogd en gemalen. Het aldus
verkregen product heeft een hooge
voedingswaarde, tenminste indien het
niet bij te hooge temperatuur gedroogd
is. Samenstelling: 85 % ruw eiwit;
2,5 % vet; aschbestanddeelen 2 %;
10 % water.
of ziekte van
Werlhoff is een verschijnsel dat toegeschreven wordt aan een tekort aan
vitamine C in het voedsel. Door dit
gebrek worden de wanden van de fijne
Bloedvlekkenziekte
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haarvaten vlak onder de oppervlakte
van de huid bros of dun, zoodat plaatselijk gemakkelijk onderhuidsche bloedingen optreden, die den indruk van
vlekken maken. Zie onder vitamine C.
Bloedworst is een soort worst, welke
met behulp van versch bloed toebereid wordt.
Samenstelling: 13,5 % eiwit; 40,5 %
vet; 0,2 % koolhydraten; 45 % vocht;
verbrandingswaarde 450o calorieën
per kg.
Bloem is het allerfijnste product dat
verkregen wordt door het malen van
tarwe of rogge, waarbij zooveel mogelijk zemelen, gries en grint verwijderd
worden. Zie verder onder meel.
Bloemkool is een groente afkomstig
van de plant Brassica oleracea var.
botrytis. In tegenstelling met andere
koolsoorten, welke eveneens tot Brassica oleracea behooren, is dit geen
bladgroente, maar worden hiervan de
tot een kool gevormde onontwikkelde
bloemhoofdjes geconsumeerd.
Bloemkool is een licht verteerbare
groente met de volgende samenstelling:
2,5 % eiwit; 0,3 % vet; 4,6 % koolhydraten; 91 % water; verbrandingswaarde 32o calorieën per kg. Soms
wordt bloemkool ook met zout ingemaakt.
Boekweit is het zaad van een zeer
oude cultuurplant (Polygonum fagopyrum), afkomstig uit Centraal-Azië.
Voor betrekkelijk korten tijd wast de
teelt van dit gewas hier te lande nog
zeer aanzienlijk, speciaal op de arme
zar dgronden. Door het regelmatig
gebruik van kunstmest waardoor op de zandgronden ook andere
gewassen met betere opbrengsten konden worden geteeld — is de teelt van
28

boekweit zeer sterk achteruitgegaan.
Zoo zelfs dat in Nederland bijna geen
boekweitemeel en boekweitegort meer
gebruikt wordt voor het bereiden van
resp. pannekoek en pap.
Omstreeks 185o bedroeg de teelt
nog 6o 00o ha, terwijl deze in 1914 tot
g000 ha was teruggeloopen en momenteel nog veel geringer is.
Boekweit werd voor het mester van
varkens veelvuldig gebezigd, omdat het
den goeden smaak van het vleesch en
het spek gunstig zou beïnvloeden.
Samenstelling: eiwit 11,5 %; zetmeel 55 %; ruwvezel 14,5 %; vet
2,5 %; vocht 14 °/0. De samenstelling
van boekweitemeel is: 8,5 % eiwit;
2,1 % vet; 75 % zetmeel en 14 %
vocht; verbrandingswaarde 355o calorieën per kg.
Boekweitegrutjes is het van de schil
bevrijde en gebroken zaad van de
boekweitplant (Polygonum fagopyrum.
Samenstelling: 10,5 % eiwit; 1,5 %
vet; 70 % zetmeel; 2 % aschbestanddeelen; 14 % vocht; verbrandingswaarde 350o calorieën per kg.
Boerenkool (Bassica oleracea var.
acephala) is een groente, welke
vanwege de eigenschap dat de bladeren
de winterkoude kunnen verdragen,
speciaal 's winters nog versch gegeten
kan worden. Daar dit met weinig
bladgroente het geval is, is ze voor de
voeding van veel waarde, o.a. vanwege het vitamine C-gehalte.
Bokking; zie haring.

Bolk is een volksnaam in Gelderland
en Groningen voor kabeljauw.
Bonbon is een lekkernij, welke voor een
belangrijk deel uit suiker bestaat, al of
niet met chocolade of vruchten. Het
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Bordeaux:wijn is de wijn afkomstig

uit het departement Gironde. Zie
verder onder: wijn.

en indien het bij het drogen niet te hoog
verhit is, is de verteerbaarheid van het
oorspronkelijke product er niet op
achteruitgegaan.

Boschbes is de vrucht van een klein

struikachtig gewas dat in de bosschen
op de Veluwe, in den Achterhoek en in Brabant wordt aangetroffen (Vaccinium Myrtillus). Vanwege het sterk roodkleurend sap
wordt boschbessensap toegepast voor
het kleuren van verschillende dranken.
Voor het maken van jam en gelei
geniet de boschbes ook een reputatie.
Samenstelling: eiwit 0,5 %; organische zuren i %; koolhydraten 5 %;
aschbestanddeelen 0,1 %; ruwvezel
3,2 %•
Bostel of bierdraf is een afvalproduct
van de bierbereiding, dat overblijft
nadat de gerst uitgeloogd is met water
en er een omzetting van het zetmeel
in suiker heeft plaats gehad. De samenstelling loopt nogal sterk uiteen ten gevolge van de talrijke methoden van
bierbereiding, welke er bestaan. Het
is een zeer waterrijk product, dat
echter ook wel als zg. droge bostel
in den handel wordt gebracht. Versche
bostel bevat ongeveer 77 % water,
5 % eiwit; 1,5 % vet; 13 % zetmeel,
1,2 % aschbestanddeelen. Versche bostel kan vanwege zijn hooge watergehalte, met het daarmede gepaard
gaande dure vervoer en het spoedig
aan bederf onderhevig zijn, alleen op
boerderijen in de onmiddellijke omgeving van de fabriek vervoederd
worden. Zoowel voor het mesten van
varkens en rundvee als voor melkvee is bostel zeer geschikt.
Gedroogde bostel heeft de volgende
samenstelling: 1 o % vocht; 21 % eiwit;
38 % zetmeel; 10 % vet; 15-20 %
ruwvezel en 4,5 % aschbestanddeelen.
Dit product kan goed bewaard worden
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Bot is wel de best bekende en meest

geliefde zeevisch welke bij ons gegeten
wordt. Bot wordt het geheele jaar door
gevangen zoowel aan onze kusten als
aan de mondingen van onze groote
rivieren als vroeger in de Zuiderzee.
Speciaal het vleesch van de Zuiderzeebot had vanwege zijn stevigheid een
zekere reputatie. Het vleesch van de
bot, welke in open zee wordt gevangen,
schijnt weeker te zijn.
De bot kan gemakkelijk van de schol
onderscheiden worden, doordat bij
de bot langs de beide vinnen en ter
weerszijden van de flauw gebogen zijstreep dorens voorkomen, welke de
schol mist.
Samenstelling van het eetbare gedeelte: eiwit 14,2 %; vet o,6 %; aschbestanddeelen 1,3 %; water 84,2 %.
Boter is wel een van de meest algemeen bekende vetsoorten, welke hier
te lande gebruikt worden. In boter mag
alleen vet voorkomen, afkomstig van
koemelk. Volgens de Nederlandsche
wet moet boter minstens 8o % vet
bevatten, terwijl de aangeslotenen bij
de botercontrólestations tevens moeten
voldoen aan den eisch dat er niet meer
dan 16 % water in voorkomen mag.
Verder bestaat de boter uit een gering
percentage eiwit, o,5 %; 1 ,5 % keukenzout en 0,5 % andere mineralen.
Boter, tegenwoordig wel meer speciaal met den naam natuurboter aangeduid
in tegenstelling met margarine of
kunstboter, heeft gedurende de wintermaanden van nature geen gele kleur,
zooals dat met de zomerboter het geval
is. Het verschil in kleur tusschen
zomer- en winterboter wordt door den

aard van het voedsel veroorzaakt, dat
's winters voor een belangrijk deel uit
hooi, meel en koeken bestaat, terwijl
gedurende de periode van Mei tot en
met November gras meestal het hoofdbestanddeel van het voedsel uitmaakt.
Om de kleur van de winterboter te
verbeteren, wordt gebruik gemaakt
van een plantaardige kleurstof, verkregen uit Bixa orellana, of Curcuma
longa of Crocus sativus (safraan). De
gele kleurstof van de zomerboter is
het carotine, ook een plantaardige
kleurstof. Juist vanwege het carotine
is de zomerboter uit voedingsoogpunt
hoogwaardiger dan de winterboter.
Het carotine nl. wordt in het lichaam
omgezet in vitamine A, één der vitaminen, noodzakelijk voor den mensch.
Behalve in het gehalte aan carotine
onderscheidt zich de zomerboter ook
ten gunste van de winterboter in
smaakstoffen. Dit verschil doet zich
in het voorjaar het duidelijkst voor
direct nadat het melkvee in de wei
gekomen is. Verder is de zomerboter
ook zachter dan de winterboter, hetgeen
echter eerder een nadeel dan een voordeel is, daar het juist des winters gewenscht is dat boter wat zachter is en
's zomers wat steviger.
Bij de bereiding van boter mag
alleen van melk uitgegaan worden.
Voor 1 kg boter is ongeveer 25 1
melk noodig. De benoodigde melk
laat men zuur worden, waarna de
dikke, zure melk gekarnd wordt,
waardoor de boter wordt afgescheiden.
Mcestal echter past men een andere
methode toe. Men centrifugeert dan
de melk, waarbij de room wordt
afgescheiden. Aan dezen room voegt
men dan zuursel toe, waarna men
eveneens karnt. In het eerste geval
blijft er veel karnemelk over, terwijl bij
de tweede bereidingswijze — welke
gewoonlijk in de fabrieken plaats

heeft — ondermelk overblijft van het
centrifugeeren en een kleine hoeveelheid karnemelk. Na het karnen wordt
de boter gewasschen, waardoor de
aanhangende karnemelk verwijderd
wordt en de stevigheid van de boter
verbeterd. De gewasschen boter wordt
tenslotte gekneed om een homogene
massa te verkrijgen. Tevens wordt het
benoodigde zout toegevoegd.
Boterolie is de uit kool- en raapzaad langs kouden weg geperste olie.
Deze olie is geel van kleur, en wordt
als bakolie bij de bereiding van spijzen
gebruikt, o.a. voor visch en meelspijzen.
Ook wordt het wel gehard en gebruikt
voor de bereiding van kunstboter. Het
joodgetal ligt tusschen 93 en io5. De
vetzuursamenstelling is:erucazuur57%;
oliezuur 20 %; linolzuur 14,5 %; linoleenzuur 2,1 %; myristicinezuur 1,5%.
Het onverzeepbare gedeelte bedraagt
3,3 %.
Botervet is identiek met melkvet.
Zie hiervoor onder melk en onder boter.
Boterzuur is een vetzuur van de
samenstelling C4H8O2. Het is een
kleurlooze, scherp zuur smakende
vloeistof, welke sterk naar ransig geworden boter ruikt. Behalve dat het in
gebonden vorm in de boter, in zweet
en b.v. in het darmkanaal voorkomt,
ontstaat het ook in vrijen toestand tengevolge van de zg. boterzuurbacteriën,
door gisting uit eiwitten en koolhydraten. Vooral daar waar gisting
plaats heeft zonder toetreding van
luchtzuurstof, o.a. in gepasteuriseerde
melk en bij ensilage. Indien boterzuurgisting in een of ander product is
opgetreden, is het zoowel voor mensch
als dier ongenietbaar geworden.
Botulisme is het verschijnsel dat
tengevolge van het optreden van de
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Bacillus botulinus in voedingsmiddelen,
vergiftigingsverschijnselen optreden.
Deze bacil vormt een zwaar vergif en
heeft als bijzonderheid de eigenschap
zonder toetreding van luchtzuurstof —
dus in geconserveerde producten — zich
te kunnen ontwikkelen. De bacil is op
zichzelf voor den mensch onschadelijk,
daar hij zich in het darmkanaal niet
schijnt te ontwikkelen, evenmin als in
versch vleesch. Wel echter vermenigvuldigt zich dit micro-organisme in
vleeschconserven als worst, leverpastei en gerookte ham. Een halve
etmaal na het nuttigen van het vergiftigde product ontstaan de eerste verschijnselen als hoofdpijn, braken en
obstipatie. De intensiteit van de
verschijnselen hangt af van de hoeveelheid vergif, welke is opgenomen.
In ongeveer 30 % der gevallen
schijnt botulisme een doodelijk verloop te hebben. Een geneesmiddel er
tegen is niet bekend.
Om het optreden te voorkomen, moet
het product op minstens 80° C verhit
zijn geweest; het gif wordt dan vernietigd.
Bouillon is het vleeschnat dat verkregen wordt door fijngesneden vleesch
met kokend water uit te trekken.
Bouillon heeft weinig voedingswaarde
daar door koken met water uit vleesch
alleen het vet, enkele minerale bestanddeelen, de lijmstof en smaakstoffen worden uitgetrokken. Het eiwit
van het vleesch stolt nl. in kokend
water. Wil men een bouillon bereiden,
waar opgelost eiwit in voorkomt,
dan zou men altijd beneden 65° C
moeten blijven.
De in bouillon aanwezige stoffen
prikkelen echter de spijsverteringsorganen, waaraan bouillon zijn bijzondere waarde ontleent. Ook worden de
in bouillon aanwezige voedingsstoffen
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gemakkelijk door den darmwand geresorbeerd.
Bouillonblokjes worden verkregen
door vleeschextract onder toevoeging
van zout in te dampen. Zie verder
onder bouillon.
Ze hebben meestal een hoog gehalte
aan keukenzout (± 6o %).
Samenstelling: water 2,7 %; stikstofhoudende stoffen 3,65%; vet 6,5%;
stikstofvrije stoffen 3,7 %; aschbestanddeelen 65 %, waarvan 6o % keukenzout; totaal organische bestanddeelen 32,5 %; verbrandingswaarde
1300 calorieën per kg.
Een bouillonblokje weegt ongeveer
4 g•
Braambes is de vrucht van de braamstruik, behoorende tot het plantengeslacht Rubus, waarvan in Nederland
talrijke soorten in het wild voorkomen.
Ook worden ze tegenwoordig om de
vruchten geteeld. Zoowel rauw met
suiker, als gekookt tot pap of ingemaakt
als jam vormen ze een zeer smakelijk
gerecht. Ook wordt tegenwoordig bramensap door verschillende conservenfabrieken in den handel gebracht onder
den naam zoete most van bramen.
De bladeren van de braamstruik
worden veel gedroogd om als thee
dienst te doen.
Samenstelling: eiwit 1, i %; organische zuren 1,3 %; koolhydraten
3,5-6,5 %; aschbestanddeelen 0,7 %
Brandewijn is een alkoholische drank
met een hoog gehalte aan alkohol
(35-45 %), welke verkregen is door
suikerhoudende plantendeelen te vergisten en daarna den alkohol over te
destilleeren. Hiervoor maakt men in
Nederland voornamelijk gebruik van
granen als gerst en mais, maar ook
worden er wel aardappelen voor ge-

bruikt, terwijl eveneens de mindere
soorten wijn voor het bereiden van
brandewijn gebruikt worden. De brandewijn bevat kleine hoeveelheden nevenbestanddeelen afkomstig van de
grondstof waarvan uitgegaan is. Voor
het aroma worden er nog aangenaam
riekende stoffen aan toegevoegd.
Brasem is een zoetwatervisch behoorende tot de familie der karperachtigen.
De kleur is zilverachtig grijs met een
eenigszins groene rug- en witte buikzijde. Een groot nadeel van deze visch
is de gronderige smaak en de talrijke
graten. Toch wordt ze gaarne gegeten.
Braziliaansche noot; zie Paranoot.
Broccolie is een bloemkoolsoort (Brassica oleracea botrytis cymosa). Deze
soort is eerder gereed voor de consumptie dan de gewone bloemkool.
Vooral in Italië is deze teelt zeer belangrijk. De vroege bloemkool die hier
geïmporteerd wordt is vaak broccolie
uit Italië of Frankrijk.
Samenstelling: eiwit 4,4 % ; vet
0,7 %; koolhydraten 2,2 %; ruwvezel
1,4 %; aschbestanddeelen 1,7 %; water 88 %. De koolhydraten bestaan
voor 1,3 % uit zetmeel en voor 0,9 %
uit pentosanen.
Van de aanwezige organische zuren
is het citroenzuur het belangrijkste;
daarnaast komen er ook appelzuur en
oxaalzuur in voor.
Brood is naast aardappelen wel het
meest algemeene voedingsmiddel dat in
West-Europa gebruikt wordt. Het
wordt verkregen door bakken van een
mengsel van rogge- of tarwemeel
(of bloem) of tarwemeel alleen met
water of/en melk (of ondermelk).
Brood bereid uit ongebuild tarwemeel
is zg. bruinbrood, weitebrood of krop-

brood, terwijl gebuild meel (of bloem)
wittebrood oplevert, dat al naarmate
bij de bereiding melk of water gebruikt is, melkbrood of waterbrood
geeft. Daarnaast is er ook nog allerlei
soort luxebrood als krentenbrood, suikerbrood etc. Bij de bereiding van het
brood wordt aan het deeg gist toegevoegd teneinde een luchtiger en
beter verteerbaar product te verkrijgen.
Het zetmeel van het meel wordt voor
een klein deel door enzymen in suiker
omgezet, dat door de gist in alkohol
en koolzuur wordt gesplitst. De koolzuurontwikkeling veroorzaakt het los
worden van het brood. De gevormde
alkohol verdampt voor het grootste deel.
Inplaats van gist kunnen ook chemicaliën gebruikt worden (zie bakpoeder).
Om een goed bakproduct te krijgen
wordt behalve gist ook meestal gebruik
gemaakt van chemicaliën, welke meer
bekend staan onder den naam
meelverbeteringsmiddelen. Hieronder
zijn chemicaliën welke het gluten
(graaneiwit) steviger maken, waardoor
na het rijzen het deeg niet weer inzakt
en er een zeer luchtig product ontstaat.
Andere chemicaliën bleekera het van
oorsprong eenigszins gele meel, teneinde een zeer wit eindproduct te
krij gen.
Samenstelling:
Wittebrood: 8 % eiwit; 0,5 % vet;
50 % koolhydraten; 37 % vocht; verbrandingswaarde 2450 calorieën per kg.
Bruinbrood: 8 % eiwit; 1,0 % vet;
45 % koolhydraten; 40 % vocht; verbrandingswaarde 2250 calorieën per kg.
Roggebrood: 6 % eiwit; 0,4 % vet;
49 % koolhydraten; 42,5 % vocht; verbrandingswaarde 230o calorieën per kg.
Behalve deze gewone soorten brood
bestaan er ook nog allerlei speciale
broodsoorten als volkorenbrood, sojabrood, eiwitbrood etc. Zie hiervoor
onder de resp. namen.
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Brood wordt bij gewone temperatuur
vrij spoedig oudbakken, hetgeen echter
geenszins de voedingswaarde vermindert. Eerder neemt de voedingswaarde
toe omdat oudbakken brood beter
verteerbaar is dan versch brood. Het
oudbakken worden van brood wordt
vaak toegeschreven aan uitdrogen.
Dit is niet in de eerste plaats de
oorzaak. Het watergehalte van versch en
oudbakken brood verschilt maar zeer
weinig. De oorzaak van de verandering
bij het oudbakken worden moet gezocht worden in colloïd-chemische
veranderingen die verder niet bekend
zijn. Wel weet men dat het oudbakken
worden voorkomen kan worden, door
het brood boven een temperatuur van
70° C te bewaren bij een geschikten
vochtigheidsgraad, of bij een zeer lage
temperatuur.

1 4,7 %; ruwvezel 1-4,2 %; aschbestanddeelen 1,4 %.

Broodkaas is de in broodvorm gemaakte kaas. Oorspronkelijk geschiedde dit aldus in Duitschland, maar
tegenwoordig wordt ze algemeen in
de kaasfabrieken aangemaakt voor
exportdoeleinden. De bereiding is
practisch dezelfde als die van Edammerkaas.
Broodsuiker is de in kegelvorm
verkregen geraffineerde suiker.
Brusselsche spruitjes; zie spruitkool.
Brusselsch lof of witlof is een
bladgroente (Cichorium Intibus), welke gedeeltelijk onder afdekking met
grond getrokken wordt.
Buddiseeren van melk is een werkwijze om melk steriel te maken. Hiertoe
wordt de melk direct na het melken
tot 5o° C verhit en vermengd met
0,035 % waterstofperoxyde, waarna
men ze 5 à 6 uur aldus laat staan. Door
het vrijkomen der zuurstof wordt de
melk bacterie-arm, maar steriel wordt
ze niet. Gebuddiseerde melk (geheeten
naar den Deenschen onderzoeker Budde) wordt ook wel perhydrasemelk
genoemd.

Broodboom of Artocarpus is een
boomsoort uit Engelsch- en Nederlandsch-Indië, welke reusachtige, tot
15 kg zware vruchten draagt. De
vruchten zijn onrijp zetmeelrijk, waardoor zij vaak als volksvoedsel dienst
doen. Ook de zaden zijn eetbaar in
gekookten of geroosterden toestand.
Samenstelling: eiwit 2 %; vet 0,4 %;
koolhydraten 45 %; suikers 9,5—

C
Cacao is een product van de vrucht
van Theobroma Cacao, een boom
welke in Zuid-Amerika inheemsch is.
Nu komt deze boom overal in de tropen voor. Voor de bereiding worden
de zaden, na uit de vrucht losgemaakt
te zijn, te fermenteeren gezet, waardoor de looistofachtige verbindingen
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in „cacaorood" worden omgezet. Hierbij verdwijnt de bittere en wrange
smaak, terwijl tevens de typische
cacaosmaak optreedt. Na gewasschen
en gedroogd te zijn worden de
zaden van het grootste gedeelte
van het vet dat ze bevatten, door
persen, ontdaan. De cacaoboon bevat

± 50 % vet, dat als cacaoboter in
den handel is. De gedeeltelijk ontvette boonen worden dan geroosterd
en gemalen, waarna nog een gehalte
aan vet aanwezig is dat varieeren kan
van 10-30 %. Bij het roosteren der
boonen, dat bij i3o--i4o° C plaats
heeft, ontstaat het bijzondere aroma
aan cacao eigen; tevens wordt het
aanwezige zetmeel in dextrine omgezet. De boonen worden dan van de
schil ontdaan, de kernen gebroken
en tot poeder gemalen.
Wil men van het gemalen product
cacaopoeder maken dan moet het vet
voor een groot deel verwijderd worden.
Door van Houten is de werkwijze
uitgevonden om een cacaopoeder te
maken, waarvan een aangename drank
kan worden bereid. Deze werkwijze
komt voornamelijk neer op het behandelen van het nog vetrijke poeder
met behulp van potasch en kalk
(of ammoniak), waarna het vet door
hydraulische persen verwijderd wordt.
In koldermolens wordt daarna het
behandelde product tot een zeer fijn
poeder vermalen.
Het vetrijke poeder wordt voor het
bereiden van chocolade gebruikt.
Cacao bevat een alkaloid: theobromine. Samenstelling van de onontvette cacaoboon: eiwit 14 %; vet
53 %; koolhydraten io %; vocht 4,5 %;
verbrandingswaarde 6000 calorieën
per kg.
Samenstelling gedeeltelijk ontvet
cacaopoeder: eiwit 22 %; vet 26 %;
koolhydraten 31 %; vocht 5,5 %; verbrandingswaarde 4600 calorieën per kg.
Samenstelling poederchocolade: eiwit 27 %; vet 13 %; koolhydraten
37,5 %; vocht 5,5 %; verbrandingswaarde 3800 calorieën per kg.
Cacao vormt dus een w aardevol
voedingsmiddel. Het mag dan ook
geen verwondering wekken dat het

snoepen van chocolade de eetlust
voor gewoon voedsel sterk vermindert.

Cacaoboter is een vet dat door persen
uit de cacaozaden wordt verkregen.
Ook uit de schillen kan cacaoboter
gewonnen worden, maar de kwaliteit
van deze is minder. Cacaoboter smaakt
en ruikt sterk naar cacao. Het wordt
voor het bereiden van verschillende
chocoladeartikelen gebruikt. Cacaoboter
wordt zeer goed verteerd (95 %). Zie
verder onder cacao.
Cacaodoppen of -schillen zijn afkomstig van de zaden van de cacaovrucht. De gemalen doppen worden
wel verwerkt in mindere soorten chocolade; dit moet als vervalsching worden beschouwd. Vanwege het vrij
hooge stikstofgehalte worden ze wel
voor het vervalschen van veevoeder
gebruikt. Hoewel ze nog wel eenige
voedingswaarde hebben, mogen ze
toch niet hoog aangeslagen worden.
Cacaodoppen leveren met benzine geextraheerd nog een 2e kwaliteit cacaoboter op, terwijl uit de ontvette
massa ook nog theobromine kan
worden bereid. Ook worden ze wel
als surrogaat van thee gebruikt en
wordt een waterig extract ervan wel
gebruikt om den smaak van koffiesurrogaten te verbeteren.
Volgens onderzoekingen van den
laatsten tijd komt in cacaodoppen
een belangrijke hoeveelheid vitamine D
voor wanneer ze in de tropen aan de
zon zijn blootgesteld geweest, hetgeen
bij het drogen veelvuldig schijnt voor
te komen. Het gehalte aan vitamine D
overtreft zelfs vaak dat van levertraan.
(150-200 internationale eenheden per
gram).
Cadavermeel is een veevoedermiddel
dat bereid wordt uit de afgekeurde
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deelen van het slachtvee. Deze, dus
eigenlijk voor de consumptie onbruikbaar en gevaarlijk verklaarde materialen, worden, na fijn gesneden te
zijn, met hooge-druk-stoom behandeld,
waardoor alle ziektekiemen worden
gedood. Na gedroogd en gemalen
te zijn, krijgt men een donker gekleurd
eiwitrijk meel, dat voor veevoederdoeleinden ongevaarlijk is. De samenstelling is al naar mate het uitgangsmateriaal meer of minder vleesch en
beenderen bevat, zeer wisselend.
Men mag gemiddeld aannemen: eiwit
50 %; vet 12 %; stikstofvrije extractiefstoffen 3,5 %; ruwvezel 3 %; asch
3o %. Het eiwitgehalte varieert van
3o tot 6o %; het vet van 7 tot 21 % en
het aschgehalte van 25 tot 40 %.
Daar de naam cadavermeel een minder gunstigen indruk maakt, is
men er toe overgegaan dit product
diermeel te noemen, hetgeen algemeen in toepassing is gebracht.
Inderdaad zijn de eigenschappen van
dit product goed, daar de verteerbaarheid zeer hoog is; voor het eiwit 78 %
en voor het vet zelfs 95 % verteerbaarheid. Voor de varkensmesterij en in de
pluimveeteelt vindt cadavermeel algemeen toepassing vanwege het hooge
eiwitgehalte.

Caffeine is het in koffie en thee
voorkomende alkaloid, met een bitteren smaak. Dit bestanddeel vormt tevens het werkzame opwekkende deel
van de koffie en thee. De samenstelling is C8H10N4O2. Behalve in
deze beide planten komt het ook in
verscheidene andere gewassen voor:
o.a. in de bladeren van Ilex paraguayensis, en in de zaden van Paullinia sorbilis en in de kalanoten. In
groote hoeveelheden is caffeine vergiftig. Omdat sommige personen reeds
gevoelig voor kleine hoeveelheden
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caffeine zijn, heeft men ook koffie
in den handel gebracht waaruit deze
stof is verwijderd: bv. Koffie Hag.
Calcium is een der mineralen, welke
voor de voeding van belang zijn. Ongeveer 2 % van het lichaam bestaat uit
calcium. Dit element is natuurlijk voor
het grootste deel aanwezig in de beenderen (99 %). Het calcium is in het
lichaam dus wel zeer ongelijkmatig
verdeeld. Dit is evenzeer het geval
met het calcium in de voedingsmiddelen. In vrij veel voedingsmiddelen komt
slechts zeer weinig calcium voor,
terwijl in enkele — melk o.a. — vrij
veel aanwezig is. Indien men zich dus
tot het gebruik van een gering aantal
voedingsmiddelen beperkt, loopt men
kans te weinig calcium op te nemen.
Vooral voor het groeiende individu is
dit zeer schadelijk. Naast melk zijn
kaas en eieren goede calciumbronnen.
Uit dit laatste blijkt tevens dat bij de
voeding van het melkvee en het
pluimvee bijzondere aandacht aan
de calciumvoorziening moet worden
besteed. Voor een en ander zie men:
Das Kalzium im Leben der Haustiere
van 0. Loew.
Wat de grootte van de calciumbehoefte betreft zij erop gewezen dat
deze reeds met een deel van een gram
gedekt is, tenminste in normale gevallen. Voor een levend gewicht van
70 kg is dit ongeveer 0,5 g per dag.
Gedurende de zwangerschap wordt
deze behoefte zeer veel grooter. Ook
is de behoefte van het kind grooter
dan van den volwassene (± I g), omdat hier nog veel beenweefsel wordt
aangezet. Of het lichaam voldoende
calcium ontvangt blijkt niet, zooals
met andere mineralen het geval is, uit
de samenstelling van de urine, want
hierin komt maar zeer weinig calcium
voor, ook al is de voorziening ruim vol-

doende. Dit komt doordat het calcium bijna geheel en al met de faeces
het lichaam verlaat. Hierdoor lijkt
het alsof er van het verstrekte calcium
bijna niets door het darmkanaal wordt
opgenomen. In feite is het echter
zoo dat het calcium, dat door het
lichaam gebruikt is, niet door de nieren
maar door den darmwand wordt uitgescheiden. Hierdoor is het mogelijk
dat met de faeces meer calcium het
lichaam verlaat dan er tijdelijk met het
voedsel wordt opgenomen.
Behalve voor de beenvorming speelt
het calcium nog een rol bij de zuurbase-huishouding. Met het kalium,
natrium en magnesium vormt het de
basische aschbestanddeelen van het
voedsel. Calciumrijke veevoedermiddelen zijn haverstroo, klaver- en lucernehooi, diermeel, vischmeel en de
mineralen geslibd krijt en fosforzure
voederkalk.
Zie voor de calciumstofwisseling
ook onder vitamine D.
Calorie is de hoeveelheid warmte
noodig om i gram water van 0° tot I° C
of om i kg water van o° tot I° C te
verwarmen. In het eerste geval spreekt
men van kleine- en in het tweede van
groote calorie. Indien niet speciaal
anders wordt aangegeven verstaat men
onder calorie de kleine calorie.
In de voedingsleer wordt echter
onder calorie zonder meer de groote
calorie verstaan.
Calorimeter is een toestel om een
hoeveelheid warmte te meten. We
kennen tegenwoordig deze toestellen
in zeer ingewikkelde vormen in verband met het bepalen van het calorisch effect van verschillende voedingsmiddelen en de warmteontwikkeling
van het dierlijk organisme onder verschillende omstandigheden.

Camembert is een Fransche kaassoort, welke oorspronkelijk alleen in
Normandië gemaakt werd. Deze kaassoort wordt tot de zg. weeke kaassoorten gerekend, en in Nederland
als een fijne soort lunchkaas gebruikt.
Vandaar zijn ze hier bekend in kleine
afmetingen van I° cm middellijn,
en 3 cm .hoog met een gewicht van
ongeveer o,3 kg en volvet. Bij het
rijpingsproces spelen verschillende
schimmels een rol. Op de buitenzijde
ontwikkelen zij zich als een laag.
Cantherelle; zie hanekam.
Capronzuur is een vluchtig vetzuur
(C51-111COOH), dzt in gebonden toestand in cocosnootolie voorkomt en in
boter. In vrijen toestand veroorzaakt
het den eigenaardigen geur welke eigen
is aan cocoszeep.
Caprylzuur is een in vele oliën en vetten voorkomend vetzuur (C7Hi5COOH)
Het wordt bv. in boter en cocosolie aangetroffen.
Capsicum; zie onder paprika.
Capucijners is een soort erwt.
Caramel is de stof, welke ontstaat
bij verhitting van suiker boven het
smeltpunt. Het is een bruine stof,
bitter inplaats van zoet en in water vrij
gemakkelijk oplosbaar. Vorming van
caramel vindt veel toepassing bij het
bereiden van allerlei lekkernijen. De
reuk doet eenigszins aan koffie denken. Door het optreden van de bruine
kleur wordt het ook wel gebruikt
voor het kleuren van bier en andere
alkoholische dranken. Caramel ontstaat by. ook bij het lang verhitten van
melk, waardoor deze bruin wordt.
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Carbonade is een gebraden ribstuk
van varken, kalf of schaap.
Carminativa zijn middelen die dienst
doen om de vertering te bevorderen.
Hiertoe behooren dus al die dranken
of spijzen, welke de speekselklieren
van mond, maag en darmkanaal tot
verhoogde werking aanzetten. Dit
zijn allerlei aromatische stoffen als
peper, mosterd, kaneel, kruidnagelen, foelie, gember, muskaatnoot
e.d. Ook alkoholica worden hiertoe
gerekend. Zij geven alle het gevoel
van een warmteprikkel.
Carnivoor noemt men bepaalde diersoorten, die zich uitsluitend met
dierlijk voedsel voeden.
Carotine is een gele plantenkleurstof,
welke vooral veel in groenten voorkomt. Er bestaan een drietal soorten
carotine, aangeduid met de letters «,
13 en y. De chemische formule voor f3carotine is C40HSO. Voor het dierlijk organisme doet het carotine dienst als provitamine A, daar het door het lichaam in
vitamine A kan worden omgezet. Deze
omzetting, welke een hydrolyse is,
vindt plaats in de lever onder invloed
van de thyroxine van de schildklier.
Één molecule P3-carotine kan 2 moleculen vitamine A opleveren; de beide

andere slechts i.
Wanneer het voedsel een onvoldoende hoeveelheid vet bevat wordt het
carotine slecht door den darmwand
geresorbeerd. Zie verder onder vitamine A.
Carrageen; zie Iersch mos.
Caseïne of kaasstof is het eiwit dat
in de melk van zoogdieren voorkomt.
Dit eiwit is in de melk gebonden aan
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fosforzure kalk. Deze complexe
verbinding van organische en anorganische stof is in drogen toestand een wit
poeder, bestaande uit de elementen:
koolstof 53 %; waterstof 7 %; stikstof
1 5,7 %; zwavel o,8 %; fosfor 0,85 %
en zuurstof 22,65 %.
Indien een voldoende hoeveelheid
calcium in de melk aanwezig is kan
het lebferment het eiwit in een anderen vorm doen neerslaan, nl. als paracaseïne. Dit is het normale stremmingsproces dat de melk ondergaat
indien het in de maag terecht komt
en ook in de zuivelindustrie maakt
men er bij de kaasbereiding gebruik
van.
Caseïne wordt als bijproduct in
sommige boterfabrieken gemaakt. Hierbij gaat men uit van de ontroomde
melk, waaruit het caseïne door toevoeging van zoutzuur of azijnzuur neergeslagen wordt. De natte caseïne
wordt dan uitgewasschen, gedroogd
en gemalen. In dezen toestand bevat ze
altijd nog iets vet.
Caseïne is een volledig eiwit, hetgeen
zeggen wil dat het voor de zoogdieren
als eenige eiwitbron dienst kan doen
zonder dat er dan een tekort aan een
of ander aminozuur ontstaat. De
aminozuur-samenstelling is als volgt:
glycine 0,4 %; alanine i,8 %; valfine
7,9 %; leucine -I- isoleucine 9,7 %;
asparagine 4,1 %; glutaminzuur 21,8%
hydroxyglutaminzuur 10,5 %; serine
0,5 %; proline 8,o %; hydroxyproline 0,2 %; phenylalanine 3,9 %;
tyrosine 6,5 %; cystine o,3 %; arginine 5,2 %; histidine 2,6 %; lysine
7,6 %; tryptophaan 2,2 %.
Caseïne maakt van verschillende
voedselpreparaten een belangrijk gedeelte uit, o.a. van laktarine, galaktogeen; sanatogeen e.d. Tegenwoordig
wordt het ook dikwijls toegepast bij de

worstbereiding.

Cassave: zetmeel is het meel verkregen uit de wortelknollen van Manihot
utilissima, ook wel manihot of cassave
geheeten. Het wordt in Zuid-Amerika
en West-Indië geteeld. De wortelen
worden uitgewasschen en gekookt om
het aanwezige, scherpsmakende en giftige melksap (eigen aan alle Euphorbiaceae, waartoe de Manihot behoort)
te verwijderen. Uit dit zetmeel, dat
geheel smaakloos en kleurloos is,
wordt o.a. sago bereid.
Samenstelling: 0,7 % eiwit; 0,2 %
vet; 84,4 % koolhydraten; 14,5 %
vocht; verbrandingswaarde 3500 calorieën per kg.
Caviaar is een uit Rusland afkomstig
gerecht, dat gemaakt wordt van
de eieren van de steur, door deze van
de aanhangende vezelige deelen te
ontdoen en dan te zouten. In verschen
toestand is dit product wit, maar bij
het bewaren wordt het spoedig geel
en later bruin tot zwart toe. De smaak,
die door fijnproevers buitengewoon
geroemd wordt, wordt er bij het bewaren niet beter op. Ze wordt dan
ransig door het vrijkomen van vetzuren.
Caviaar wordt veel nagemaakt uit
eieren van andere vischsoorten, o.a. uit
eieren van de rog, kabeljauw en
makreel. Samenstelling: eiwit 28 %;
vet 14 %; koolhydraten 5,5 %; water 45 %; verbrandingswaarde 2600
calorieën per kg.

mende eigenschap dankt de champagne aan de eigenaardige bereidingswijze.
De wijn wordt nl. gebotteld onder toevoeging van likeur. De in de likeur
aanwezige suiker gaat nu gisten, terwijl
de flesch gesloten is. Hierbij ontstaat
koolzuur, welke de schuimende eigenschappen aan dezen wijn verleent.
Voordat de champagne wordt gebruikt, moet hij minstens 2-3 jaar blijven liggen. Al naar het gehalte aan onvergiste suiker verdeelt men champagne
in „droog" en „zoet". Champagne
bevat ongeveer I o % alkohol. Uitgegiste champagne bevat slechts 0,5 %
suiker, terwijl het suikergehalte van
zoete champagne varieert tusschen
4 en II %.

Champignon is een eetbare paddenstoel (Psaliota campestris) behoorende
tot de groep der plaatjeszwammen.
Deze soort komt in het wild voor op
vochtige weilanden. In Frankrijk wordt
hij in het groot gekweekt. Het meest
geschikt zijn hiervoor vochtige ruimten, bv. kelders. De teelt vindt dan
plaats op daartoe geprepareerde paardenmest. Ze worder geconserveerd
in busjes in den handel gebracht.
Champignons worden voor het maken
van ragout en voor het toebereiden
van soep gebruikt.
De vergiftige knolamanita schijnt
gemakkelijk verwisseld te worden met
de gewone weide-champignon.

Cereboszout is een niet wateraantrekkend soort tafelzout, hetgeen verkregen wordt door gewoon keukenzout
te vermalen onder toevoeging van kleine
hoeveelheden calcium- of natriumfosfaat.

Cheddar=kaas is een oorspronkelijk
Engelsche kaassoort, welke tegenwoordig overal gemaakt wordt (o.a. in
Friesland). Het is een harde kaassoort,
bereid uit volle melk en gedeeltelijk
afgeroomde melk.

Champagne is een soort wijn genoemd naar de provincie waar ze
van oorsprong bereid werd. Zijn schui-

Cheshire: of Chester:kaas is een
Engelsche kaassoort, evenals de Cheddar.
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Chineesche kool is een nog weinig
bekende koolsoort, welke niet tot
Brassica oleracea maar tot Brassica
Rapa behoort.
Chlorophyl is een groene plantenkleurstof, die in de plant de synthese
van koolzuur en water tot koolhydraten bewerkstelligt. Als zoodanig heeft
het chlorophyl voor de voeding van
het dierlijk organisme geen beteekenis. Alleen is het een bron van het
element magnesium. Chlorophyl is
opgebouwd uit
chlorophyl a en
chlorophyl b resp. met de chemische formules:
C55H?2 05 N4Mg en

bereiding van het koffiesurrogaat worden de wortels in brokjes gehakt,
gedroogd en gebrand tot de gewenschte
kleur verkregen is. De cichorei-plant
en de andijvie behooren tot hetzelfde
plantengeslacht.
De wortelen van de cichorei-plant
bevatten een bijzonder soort koolhydraat, nl. inuline.
Behalve de wortels worden ook de
bladeren van de cichorei in den vorm
van sla gegeten.

Cider is een in Frankrijk uit appelen
bereide wijnsoort. Zie verder onder
vruchtenwijn en appelwijn.

C55H70 06N41VIg.

Chocolade is een mengsel van cacao
en suiker (ongeveer 6o %) met verschillende smaakgevende stoffen als
vanille en aetherische oliën. Aan
goedkoope chocoladesoorten wordt
bovendien een of andere meelsoort
toegevoegd (bv. rijstmeel of aardappelmeel). Zie verder onder Cacao.

Choline is een bouwsteen van het
lecithine en heeft de chemische samenstelling C5H15 NO2. Als zoodanig in het
lichaam gebracht door inspuitingen
heeft het giftige eigenschappen; de motorische zenuwen worden er door verlamd. De azijnzure ester van choline
heeft een hormoonachtige werkzaamheid. O.a. veroorzaakt het reeds in zeer
kleine hoeveelheden darmcontracties;
tevens werkt het verlagend op den
bloeddruk.
Cichorei is een in het wild langs
dijken voorkomende plant (Cichorium Intybus), welke vanwege zijn
eenigszins bittere wortels dienst kan
doen als koffiesurrogaat. Voor dit doel
wordt de cichorei sedert het midden
der i 8e eeuw in Friesland, Zeeland en
Zuid-Holland aangekweekt. Voor de
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Citroen is de vrucht van een boom,
welke in de tropen en in de subtropen
regelmatig voorkomt, Citrus Limonum. Italië, Spanje en Klein Azië zijn
de grootste citroenproducenten. Behalve voor het bereiden van verfrisschende dranken en jams wordt het
sap van den citroen ook gebruikt bij
het toebereiden van salade en zg. slaatjes, verder in cakes en vischgerechten.
In Italië bestaat een industrie, welke
uit den citroen sap perst, om daaruit
citroenzuur te bereiden. De schillen
doen dan verder dienst in geconfijten
toestand in banketbakkerijen, terwijl
de schil ook wel gebruikt wordt om
er een aetherische olie uit te halen
(de citroenolie), en voor het bereiden
van pectine.
De citroen heeft een bijzonderen
naam als bron van vitamine C. In
het sap komt nl. ongeveer 50o mg
vitamine C per liter voor, hetgeen in
vergelijking met andere vruchtensappen vrij hoog is. Bij het bewaren van
dit sap aan de lucht, gaat dit gehalte
aan vitamine C vrij spoedig verloren.
Het reeds genoemde citroenzuur komt
in het sap voor in een gehalte van
5-7 %•

Van den citroen bestaat een zeer
groot aantal variëteiten, waarvan de
volgende de voornaamste zijn: Mandarijn, Sinaasappel, Grape-fruit, Pomerans of Oranjeappel en Pompelmoes.

Citroenkruid of Melissa officinalis
bezit bladeren met sterk riekenden geur,
waarom ze voor het bereiden van
bepaalde likeursoorten gebruikt worden. Ook worden de bladeren bij het
inmaken van haring en paling benut.
Citroenolie is de uit de schil van de
citroenen bereide aetherische olie.
Deze olie wordt zoowel door persen,
als door extractie of door destillatie
in vacuo gewonnen. Het is een helder
gele vloeistof, welke sterk naar versche
citroenen ruikt. Citroenolie is een zeer
gecompliceerd mengsel van verbindingen. Voor een belangrijk deel bestaat het uit limoneen. Verder bevat
het 3,5 - 5 % citraal (C10H16 O). Vanwege den aangenamen geur en smaak
wordt het algemeen als aroma-stof
toegepast.
Citroensap is het sap van de citroenvrucht (Citrus Limonum) dat speciaal
in Zuid Italië, op de Grieksche eilanden en aan de Noordkust van Afrika
in groote hoeveelheden door persen
gewonnen wordt. Dit sap dient als
grondstof voor de bereiding van
citroenzuur. Het gehalte aan citroenzuur bedraagt 5-7 %. Naast citroenzuur bevat het sap een bittere extractiefstof, gom en wat appelzuur. Samenstelling: eiwit o,3 %; organische zuren
6,5 %; koolhydraten 2,7 %; water
go %; verbrandingswaarde 400 calorieën per liter.
Behalve voor de bereiding van
citroenzuur wordt tegenwoordig in
Amerika ook reeds in vrij groote hoeveelheden citroensap in flesschen in

den handel gebracht, dat langs een of
anderen weg geconserveerd is (pasteurisatie b.v.). Dit sap dient voor het bereiden van verfrisschende dranken etc.
Citroensap wordt ook wel kunstmatig gemaakt uit i o % citroenzuur
en io % citroenspiritus in water.
Dit laatste product staat in voedingswaarde — met het oog op het gehalte
aan vitamine C — verre achter bij versch
citroensap, dat ongeveer 5oo mg vitamine C per liter kan bevatten.

Citroenspiritus is een alkoholisch aftreksel van citroenschillen, dat voor
allerlei aroma-doeleinden gebruikt
wordt.
Citroenzuur is een in vele vruchten
voorkomend organisch zuur (C6H8 O7 ),
dat technisch uit citroensap bereid
wordt door het citroensap met krijt te
behandelen, waardoor het als calciumcitraat neerslaat. Uit het calciumcitraat
wordt het citroenzuur dan vrij gemaakt met zwavelzuur, waarbij gips
ontstaat. Citroenzuur wordt gebruikt
voor het bereiden van jams, limonades
e.d. In citroenen komt dit zuur tot
7 % voor. In vruchten zooals pruimen, appelen en peren zit maar weinig
citroenzuur. Voor de stofwisseling
schijnt dit zuur van meer beteekenis
te zijn dan de andere organische
zuren, da ar het regelmatig in de
urine aangetroffen wordt, ook wanneer het voedsel geen citroenzuur
bevat, en ook omdat het regelmatig in betrekkelijk constante hoeveelheden in het bloed en in de melk wordt
gevonden. Er schijnt echter nergens
een bepaalde opslagplaats voor citroenzuur in het lichaam te bestaan, zoodat
de voeding bij de citroenzuur-stofwisseling een belangrijke plaats kan
innemen voor zoover het lichaam zelf
niet in zijn behoefte kan voorzien.
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Citroenzuur schijnt in het lichaam
als een physiologisch zuur op dezelfde
wijze als ammoniak als physiologische
base dienst te doen. Het overgroote
deel van het citroenzuur dat met het
voedsel wordt opgenomen, wordt verbrand; voor een deel schijnt het in
koolhydraten omgezet te kunnen
worden.

Cobalt; zie onder kobalt.
Cocos is het product afkomstig van
de vrucht van de cocospalm of klapperboom (Cocos nucifera), welke palmsoort aan de kust van practisch alle
tropische landen wordt aangetroffen.
De vrucht van de cocospalm bestaat
uit een vruchtwand, waarbinnen het
zaad. Het buitenste, zachte gedeelte
van den vruchtwand wordt meestal ter
plaatse waar geoogst wordt, reeds
verwijderd, zoodat we hier te lande
alleen de vrucht met het steenharde
gedeelte van den vruchtwand kennen,
waarbinnen het zaad ligt met een met
vocht gevulde holte. Verder bestaat
het uit een dikke wit-vleezige laag,
welke de belangrijkste is en die de
naam cocos toekomt. Uit de cocos
worden, via het copra, cocosvet en
cocoskoek gewonnen.
De samenstelling van de cocosnoot
voordat de kern gedroogd is, is als
volgt (zonder schaal): eiwit 5,6 %;
vet 36 %; koolhydraten 8 %; water
47 %; verbrandingswaarde 4000 calorieën per kg.
Cocoskoek is het product dat na
uitpersen van het cocosvet uit de
copra overblijft. Het is een grijsbruine
massa, welke speciaal als voedsel
voor melkvee goede diensten bewijst.
De samenstelling is als volgt: eiwit
22 %; vet 5 %; koolhydraten 40 %;
ruwvezel 14 %; asch 6 %. Hieruit
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blijkt dat dit product niet zoo eiwitrijk
is als andere afvalproducten van de
oliebereiding. Toch vindt het gebruik
van cocoskoek in de melkveehouderij
veel toepassing, omdat het gaarne opgenomen wordt en omdat het het vetgehalte van de melk verhoogt en de
hoeveelheid melk doet toenemen.
Ook voor het vetmesten van varkens
wordt graag gebruik gemaakt van
cocoskoek, omdat het een gunstigen
invloed heeft op de stevigheid van
het spek.
Cocosmelk is het melkachtige, aangenaam smakende vocht van de vrucht
van de cocospalm. Het is zeer verfrisschend en bevat tevens eenige
voedingsbestanddeelen. Samenstelling:
eiwit o,5 %; koolhydraten 5,3 % en
94 % water; verbrandingswaarde 240
calorieën per kg.
Cocosnoot; zie cocos.
Cocosolie; zie cocosvet.
Cocosvet is het vet dat door persen
uit de copra gewonnen wordt. Dit
plantaardige vet is in copra in een
gehalte van ongeveer 65 % aanwezig.
Het is bij 22° C reeds vloeibaar,
zoodat het voor de bereiding van spijsvet goed dienst kan doen. Een nadeel
is dat het spoedig ransig wordt.
De vetzuren van cocosvet zijn oliezuur, laurine- en myristinezuur. Als
spijsvet wordt het na van den eigenaardigen smaak en geur ontdaan te
zijn, als plantenvet in den handel
gebracht, terwijl een groot gedeelte
dienst doet bij de bereiding van margarine.
Tengevolge van het ontstaan van
een voorkeur voor plantaardige eiwitten en vetten, heeft het gebruik van
cocosvet een zeer groote vlucht ge-

nomen. Speciale voordeelen van dit
plantaardige vet boven dierlijke vetten
staan echter niet vast.
Coffeine; zie caffeine.

Cognac is een alkoholische drank,
welke door destillatie van wijn verkregen wordt onder toevoeging van
verschillende stoffen voor het verkrijgen van een goed aroma. Het
alkoholgehalte bedraagt ± 7o %, het
kan later weer met water verdund
worden.
Deze drank dankt zijn naam aan de
Fransche stad Cognac in het Departement Charente. Alleen aan het Fransche product mag de naam cognac
worden toegekend.
Cognac wordt op velerlei manieren
vervalscht.
Compote is met suiker gekookt
vruchtenmoes. Meestal worden er
meerdere vruchtensoorten in verwerkt.
Confijten is het versuikeren van
vruchten en noten. Dit vindt plaats
door de vruchten in suikeroplossing
te koken en daarna te laten drogen.
Men kan dit herhalen in steeds sterkere
suikeroplossingen.
Conserveeren is het verduurzamen
van voedingsmiddelen. In den meest
algemeenen zin is dus iedere bewerking,
die een voedingsmiddel ondergaat teneinde het tegen inwerking van allerlei
invloeden, die het voor de consumptie
minder geschikt maken, te beschermen, een conserveeringsmethode. Vanuit dit gezichtspunt valt het koken of
braden van vleesch of groenten dus
ook hieronder. Daar deze bewerkingen
meestal tevens dienen om het product
beter verteerbaar te maken, rekent
men dit niet onder het conserveeren.

Het conserveeren is daarom meer
het belemmeren van de ontwikkeling
van allerlei micro-organismen, die
gistings- en rottingsverschijnselen kunnen veroorzaken. Hierbij maakt men
van tallooze middelen gebruik. In het
algemeen komen deze neer op: le. afkoelen; 2e. verhitten; 3e. drogen;
4e. afsluiten der lucht; 5e. toevoegen
van bederfwerende middelen; 6e. verwijderen van alle micro-organismen.
Deze verschillende methoden kunnen
ieder afzonderlijk en gecombineerd
worden toegepast.Ieder dezer methoden
zal met een voorbeeld toegelicht
worden. le. Vleesch, visch, vruchten
en eieren worden in koelruimten opgeslagen voor het transport en om ze
te kunnen bewaren. Behalve in koelruimten worden ze ook wel ingevroren.
2e. Alle mogelijke voedingsmiddelen
worden in blik, glazen of kruiken verhit en afgesloten van de lucht bewaard.
Meer populair noemt men dit tegenwoordig: wecken of steriliseeren. Dit
is ook van toepassing op allerlei
dranken, als melk, vruchtensap, bier
e. d., hoewel deze meestal niet gekookt maar gepasteuriseerd worden;
zie pasteuriseeren. 3e. Het drogen
heeft plaats met visch (stokvisch)
en met allerlei fruitsoorten en ook
met gras, groenten, aardappelen e.d.
Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt
van kunstmatige warmte, maar ook
kan alleen van gewone droge buitenlucht gebruik gemaakt worden, zooals
bij de hooibereiding. 4e. Eieren worden
in kalkwater of waterglas bewaard;
vleesch wordt gerookt waardoor het
van de lucht wordt afgesloten. Alle
mogelijke voedingsmiddelen worden in
drogen toestand zoo goed mogelijk
verpakt om den invloed van de lucht te
vermijden, om rans worden bv. te
voorkomen. Is de lucht van kiemen
ontdaan dan kan ze zonder bezwaar toe-
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treden. 5e. Het toevoegen van suiker
aan vruchtensap, jam e.d., het toevoegen
van zout (ook wel pekelen genoemd)
van vleesch, groenten; het toevoegen
van benzoëzuur, salicylzuur, boorzuur
aan vruchtensappen; ook wordt wel
gebruik gemaakt van alkohol voor
vruchten of van zuur voor veevoeder
als gras. Als zuren maakt men dan
gebruik van organische zuren, die
bij het bewaren zelf ontstaan, of van
minerale zuren als zoutzuur en fosforzuur, die men van te voren toevoegt. Ook maakt men gebruik van
de conserveerende werking van allerlei gassen als chloor en stikstofdioxyde. Ook wordt wel zilver toegevoegd dat door zijn kiemdoodende
werking allerlei vloeistoffen kan conserveeren. 6e. Heldere vloeistoffen als
vruchtensappen kunnen steriel gemaakt worden door ze over een speciaal
soort filter te pompen, dat alle kiemen ,
tegenhoudt. Opgevangen in steriel
vaatwerk en van de lucht afgesloten
kunnen dergelijke producten onbeperkt
bewaard worden.
Conserveerzout is een mengsel van
keukenzout, salpeter, boorzuur of salicylzuur en soms natriumsulfiet. Dit
mengsel vindt speciaal toepassing bij
het conserveeren van vleesch. Tengevolge van de aanwezigheid van het
natriumsulfiet behoudt het vleesch
langer zijn natuurlijke roode kleur.
Copra is het in de zon gedroogde
vleezige gedeelte van het zaad van de
cocosvrucht (zie cocos). De copra is de
grondstof voor de bereiding van
cocosvet, dat in copra in een gehalte
tot 65 % toe aanwezig is. Hieruit
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wordt het door persen gewonnen.
Het uitgeperste deel met nog ongeveer
4 % vet komt als veevoeder onder den
naam cocoskoek in den handel.
Samenstelling: eiwit 9 %; vet 65 %;
koolhydraten 12,5 %; water 6 %; verbrandingswaarde 7000 calorieën per kg.
Creatine is een normaal bestanddeel
van spierweefsel en heeft de chemische
formule C4H9N3O2. Waarschijnlijk ontstaat het in de lever uit eiwitachtige
stoffen van de guanidinegroep. Creatine is een normaal stofwisselingsproduct. Met de urine wordt het uit
het lichaam verwijderd.
Creatinine is het anhydride van

creatine.
Curacao is een likeursoort bereid
uit de schillen van een soort oranjeappelen met suiker en alkohol.
Cystine is een aminozuur met de

chemische samenstelling C6H12O4N2S2•
Vanwege de aanwezigheid van zwavel
in dit molecuul neemt het een uitzonderlijke positie in onder de aminozuren. Alleen methionine bevat eveneens zwavel en is dan ook in staat om
cystine te vervangen. Het omgekeerde
is echter niet het geval; cystine kan
geen methionine vervangen. Hieruit
blijkt tevens reeds dat cystine een der
noodzakelijke aminozuren is; bij een
tekort eraan in het voedsel kan het
li chaam zelf geen cystine synthetiseeren. Het schaap maakt hierop misschien
een uitzondering. Het verhoogen van
het cystine-gehalte van het voedsel
kan aanleiding geven tot een verhoogde
uitscheiding van creatine met de urine.

D
Dadel is de vrucht van een palmensoort, Phoenix dactylifera geheeten,
welke in Noord-Afrika, Arabië, Perzië
en Californië geteeld wordt. De vruchten worden na geplukt te zijn in de
zon of in ovens gedroogd. Samenstelling: eiwit 2 %; vet o,6-2 %;
organische zuren 1,3 %; koolhydraten
64-78 %; aschbestanddeelen 1,3 %;
vocht 14,5-18,5 %; verbrandingswaarde 315o calorieën per kg.
Van de dadel met pit is 86 % eetbaar. Van de koolhydraten is de helft
glucose, terwijl een derde deel fructose is; de rest is rietsuiker. Zetmeel
is niet aanwezig. Eigenaardig is dat
de dadel veel chloor bevat, maar slechts
heel weinig natrium, nl. resp. 290 en
5 mg per i oo g.
Dadelstroop is het stroopachtige
sap dat uit bepaalde saprijke dadels
kan worden gewonnen, indien deze
in de zon worden gelegd.
Dagkaas is de soort kaas, welke bereid
wordt in de bedrijven die de avondmelk, na een nacht over gestaan te
hebben, afroomen en deze melk mengen met de morgenmelk. De aldus
verkregen melk heeft natuurlijk een
lager vetgehalte dan normale mengmelk. Het vetgehalte van de uit deze
melk bereide kaas moet echter 4o %
of meer bedragen.
Darmflora. Hieronder verstaat men
de bacteriën in het darmkanaal. Het is
normaal dat deze da ar aanwezig zijn.
Voor sommige diersoorten is dit voorkomen noodzakelijk voor een goede vertering van het voedsel. Bij herkauwers,
die veel ruwvezel opnemen, wordt de
ruwvezel door bacteriën, die in de pens
Weet wat ge eet 4

voorkomen, afgebroken. Bij ieder individu komt een darmflora voor, welker
samenstelling afhankelijk is van allerlei omstandigheden als reactie van het
darmsap, aard van het voedsel e.d.
Indien er voor gezorgd wordt dat een
individu vanaf de geboorte geheel
onder steriele omstandigheden wordt
opgevoed, zoodat zich in de darmen
ook geen bacteriën bevinden, functionneert het geheele organisme even goed.
Darmkanaal is het orgaan waarin
ons voedsel verteerd wordt en opgenomen wordt in de bloedbaan en
lymphe.
Darmvlokken zijn de instulpingen
van den darmwand die het werkzame
oppervlak van den darmwand sterk
vergrooten. Zij zuigen de in oplossing
gebrachte voedingsstoffen op en brengen deze in het bloed en de chyl over.
Deficientie is de toestand waarin
het organisme verkeert indien het
gedurende eenigen tijd een tekort aan
een of andere voedingsstof heeft
gekregen, zoodat het organisme niet
meer geheel normaal functionneert.
Delftsche kaas is een kaassoort,
welke in Delfland bereid wordt uit
gedeeltelijk ontroomde melk, met een
vetgehalte wisselend van o,6-1,5 %.
Bij het toebereiden van de wrongel
worden kruiden als komijn en nagel
toegevoegd. Deze kazen worden gemaakt in grootten wisselend van
5-12 kg. Delftsche kaas is practisch
gelijk aan Leidsche ka as of zg. komijnde kaas. Tengevolge van het
gedeeltelijk ontroomen der melk is
het vetgehalte van de kaas laag
(20 % of meer).
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Dextrine is een op gom gelijkende
stof, welke door verhitting, onder
invloed van zuren, uit zetmeel bereid
wordt. Ook kan het uit zetmeel bereid
worden door inwerking van diastase.
Dextrine wordt gebruikt bij de bereiding van gebak om een mooie korstvorming te krijgen. Bij het bakken
van brood ontstaat dextrine aan de
oppervlakte, waar het aanleiding geeft
tot de vorming van de korst.
Verder wordt dextrine gebruikt
bij het samenstellen van zg. synthetische rantsoenen van proefdieren.

Dextrose; zie druivensuiker
Diastase is een enzym dat o.a.
in de kiemende graankorrels voorkomt, waar het het onoplosbare zetmeel in oplosbare moutsuiker omzet.
Al die enzymen welke zetmeel in
suiker omzetten worden wel diastase
genoemd. Men gebruikt diastase bij
de alkoholbereiding. Door verwarming boven 75° C verliest het zijn
werkzaamheid. Behalve in plantendoelen komt diastase ook voor in het
speeksel. Hier heeft het de rol te
vervullen van verteren van zetmeelhoudende stoffen, welke tot suikers
worden afgebroken.
Dieet is de regeling van de voeding
in het algemeen. Een dieet-voorschrift
bestaat uit een voorschrift aangaande
de wel en niet te nuttigen spijzen en
dranken, de hoeveelheden en de tijden
waarop deze gebruikt moeten worden.
Bovendien kan hieraan nog de wijze,
waarop de voedingsmiddelen moeten
worden toebereid, worden toegevoegd.
Het voorschrift voor een dieet wordt
bij allerlei ziekten gegeven. Zoo kent
men bv. het melkdieet bij maagzweer
en buiktyphus, het vleeschlooze dieet
bij jicht, het keukenzoutarme dieet
bij nieraandoeningen etc.
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Di cjoodthyroxine; zie joodgorgozuur.
Dille is een specerijplant (Anethum

graveolens) welke bij het toebereiden
van soep en bij het inmaken van komkommer en augurken wordt gebruikt.
Zoowel de zaden als de jonge stengels
worden voor deze doeleinden gebruikt
Uit de zaden wordt de aetherische dilleolie gewonnen, een kleurlooze olie,
welke den geur van karwij heeft.
en Dohyfraltabletten
zijn vitamine D-preparaten, die door
bestraling van sterolen als cholesterol en
ergosterol verkregen zijn. Bij deze olie
is het vitamine D in een of andere
plantaardige olie opgelost. In de tabletten is het vitamine D in chocolade
verwerkt.
Dohyfralolie

Dooier is de zich in vele eiersoorten
bevindende eiwit- en vetrijke, vaak geel
gekleurde massa, welke dienst doet
als voedsel voor de uit deze eieren
zich vormende jonge individuen.
De dooier van een kippenei heeft de
volgende samenstelling: eiwit 16 %;
vet 32 %; koolhydraten o,3 %; vocht
51 %; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg.
Doperwt is een erwtensoort, waarvan
de zaden alleen onrijp worden gegeten
nadat zij uit de peulvrucht zijn losgemaakt. Doperwten worden zoowel
versch gegeten als in ingemaakten toestand. In de conservenfabrieken vormt
de doperwt een der belangrijkste
producten. Uit dezen hoofde is de
doperwt een belangrijke groente omdat
de tegenwoordig toegepaste methoden
van conserveeren weinig of niets van
de voedingswaarde verloren doen gaan.
Samenstelling: eiwit 6,4 %; vet o,5 %;
koolhydraten 12 %; verbrandingswaarde 800 calorieën per kg.

Drop is het ingedikte sap van zoethout, welk laatste verkregen wordt
door het fijngestampte zoethout uit te
koken en het afkooksel in te dampen.
In Spanje, Italië en Frankrijk vindt
deze bereiding in het groot plaats.
Drop moet in water volkomen oplosbaar zijn.
Druif is de vrucht van den wijnstok
(Vitis vinifera). Behalve dat de druif
veel versch gegeten wordt en dan
in het bijzonder door zieken op prijs
wordt gesteld vanwege den frisschen
smaak, wordt de druif in veel grootere
hoeveelheden voor de wijnbereiding
gebruikt. Ook worden de druiven in
warme landen gedroogd tot krenten
en rozijnen. Ook worden den laatsten
tijd veel druiven tot most verwerkt.
Samenstelling: eiwit 0,7 %; organische
zuren o,8 %; koolhydraten i8 %;
water 8o %; verbrandingswaarde 800
calorieën per kg.
De druif heeft de bijzondere eigenschap een gunstigen invloed uit te
oefenen op de zuur-base-huishouding
van het lichaam, hetgeen zich uit in de
samenstelling van de urine, welke
na gebruik van druiven een hoogere
PH vertoont met een lager ammoniakgehalte.
Druivensuiker is een in vele vruchten
en andere plantendeelen voorkomende
suikersoort, welke ook wel dextrose
of glucose wordt genoemd. Behalve
in het plantenrijk wordt druivensuiker

ook in het dierlijk organisme aangetroffen, bv. in het bloed en in de lever.
Zij ontstaat uit verschillende koolhydraten door de inwerking van enzymen en/of verdunde zuren. Dit
heeft zoowel in de natuur plaats als
in de industrie. In het laatste geval
gaat men uit van stijfsel dat met diastase
of verdunde zuren wordt ve rwarmd.
Ook kan het uit rietsuiker ontstaan,
waarbij dan tevens fructose gevormd
wordt. In het groot wordt druivensuiker kunstmatig bereid uit aardappelzetmeel door dit te koken met
een 1-2 % zwavelzuuroplossing. In
druiven komt het tot een gehalte
van 15 % voor. Druivensuiker vindt
toepassing bij de bereiding van allerlei
zoetigheden, hoewel het minder zoet
is dan rietsuiker.

Duif is een gevogelte dat betrekkelijk
weinig gegeten wordt, hoewel het toch
een niet te versmaden gerecht is.
Samenstelling vleesch: eiwit 22 %;
vet i %; koolhydraten o,5 %; water
75 %; verbrandingswaarde i000 calorieën per kg. Ongeveer 25 % van het
gewicht van de duif is niet eetbaar.
Samenstelling gebraden vleesch: eiwit 27,5 %; vet 4 %; water 6o %;
verbrandingswaarde 1500 calorieën
per kg.
Dust is het afvalproduct van de gerst

dat bij de gortbereiding overblijft.
Zie gerstevoermeel.

E
Edammer kaas is de meest bekende
Nederlandsche kaassoort, welke oorspronkelijk uit niet-ontroomde melk
bereid werd. Behalve in Noord-

Holland wordt ook in Friesland veel
Edammer kaas gemaakt. Terwijl vroeger bijna alle kaas op de boerderij
werd gemaakt, vindt de bereiding
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tegenwoordig voornamelijk in de zuivelfabrieken plaats. Bovendien wordt
ze niet alleen meer uit volle melk maar
ook van meer of minder ontroomde
melk gefabriceerd, zoodat op het
oogenblik 4 soorten in den handel zijn:
45+ ; 40+; 3o+ en 20+; hetgeen
beteekent dat in de droge stof resp.
meer dan 45, 40, 3o en 20 % vet
aanwezig is. Deze kaassoort wordt
in verschillende gewichten gemaakt.
Kaasjes van ± 2 kg komen het meest
voor; daarnaast worden ook kazen van
4 kg of zg. commissie-kazen gemaakt en
zg. middelbare kaas van ± 6 kg.
Zie verder onder kaas.
Edelsoja is de handelsnaam voor
sojaboonenmeel, dat volgens een gepatenteerde methode ontbitterd is.
Zie sojaboonenmeel.
Edestine is een plantaardig eiwit
behoorende tot de groep der globulinen, voorkomende in verschillende
zaden, bv. in hennepzaad. Dit eiwit
bevat de volgende hoeveelheden aminozuren: glycocol 3,8 %; alanine 3,6 %;
valine 6,2 %; leucine 14,2 %; phenylalanine 2,4 %; tyrosine 2,1 %; asparaginezuur 4,5 %; glutaminezuur 14,5 %
arginine 15,8 %; histidine 4,0 %; lysine 3,9 %; proline 1,7 %.
Eekhoorntjesbrood is een eetbare
paddenstoel (Boletus edulis).
Samenstelling: eiwit 5,4 %; koolhydraten 5,1 %; ruwvezel 1,0 %;
vet 0,4 %; aschbestanddeelen 0,9 %;
water 87 %.
Eend is een wildsoort, welke veel in
het voorjaar geschoten wordt. Het is
een zeer smakelijk gerecht. Behalve
de wilde eend wordt ook vaak tamme
eend gegeten.
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Eenheidsworst is een worstsoort die
gedurende den wereldoorlog in z g i 7/' z 8
van regeeringswege gedistribueerd
werd.
Eetlust is de begeerte naar voedsel.
Deze wordt niet alleen beïnvloed door
het feit of men lang of kort geleden
gegeten heeft, maar ook door allerlei
uitwendige omstandigheden. Zoo hebben bv. ongewone arbeid en verandering
van lucht meestal een sterken eetlustbevorderenden invloed.Ook zijn de geur
en het gezicht van een smakelijk toebereiden schotel vaak voldoende om
de eetlust op te wekken. Verder zijn
er allerlei dranken en spijzen welke
den naam hebben de eetlust te verhoogen, zoo bv. alkoholische dranken.
Indien de eetlust zeer sterk wordt,
bv. wanneer men meer dan 24 uur
gevast heeft, terwijl men niet ziek is,
dan gaat de eetlust over in honger.
Eeuwig moes (splijtkool) is een aan
de boerenkool verwante koolsoort, die
in Limburg geteeld wordt. In tegenstelling met de boerenkool is het eeuwig
moes overblijvend. Zie verder onder
splij tkool.
Ei zonder meer is een kippenei. Ook
eieren van eenden, ganzen, fazanten,
kieviten e. d. worden gegeten. Hier
wordt verder alleen over kippenei gesproken. In het ei zijn duidelijk te onderscheiden het eiwit en de eidooier.
De samenstelling van het geheele ei,
het eiwit en den eidooier volgen
hier achtereenvolgens: eiwit 13,4 %,
12 % en 16 %; vet 6,4 %, o % en
18 %; cholesterol e. d. 2,2 %, o %
en 6 %; lecithine e. d. 3,6 %, o % en
zo %; glucose o,3 %, 0,4 % en 0,2 %;
aschbestanddeelen 0,7 %, 0,6 % en
1,0 %; water 73 %, 87 % en 49
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groote waarde aan het eiwitgehalte
van het rantsoen. Eigenlijk was men
toen van meening, hoe meer eiwit hoe
beter. Van deze meening is men teruggekeerd, vooral nadat gebleken was
dat er eigenlijk nooit van meer of
minder belangrijke voedingsbestanddeelen gesproken kan worden.
De eiwitbehoefte van het volwassen
organisme is, berekend per kg lichaamsgewicht, het geringst, indien er tenminste geen bijzondere eischen aan het
lichaam gesteld worden.
Zeer hooge eischen aan de eiwitvoorziening worden door het jeugdige
en het melkgevende organisme gesteld,
vooral wat betreft de kwaliteit van
het eiwit.
Eiwitminimum is die hoeveelheid
eiwit, welke nog net voldoende is om in
de behoefte van het lichaam aan eiwit te
voorzien. Indien een volwassen proefpersoon of proefdier telkens minder
eiwit wordt verstrekt, zal, indien
begonnen wordt met een rijkelijke
eiwitgift, de hoeveelheid eiwit welke
wordt opgenomen, langen tijd gelijk
zijn aan de hoeveelheid eiwit, welke
in den vorm van stikstof het lichaam
langs een of anderen weg verlaat
(urine, faeces, zweet), daar een volwassen individu geen eiwit aanzet. Er zal
echter een moment komen, waarop
de hoeveelheid eiwit die wordt uitgescheiden, de hoeveelheid welke
wordt opgenomen overtreft. Op dat
moment is het eiwitminimum reeds
iets overschreden. Voor verschillende
individuen is deze hoeveelheid niet
gelijk. Het eiwitminimum is nl. afhankelijk van de verschillende omstandigheden waaronder het lichaam verkeert. Indien naast de normale noodzakelijke levensfuncties arbeid verricht wordt en eventueel, zooals bij
pluimvee en melkvee, nog eieren of
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melk geproduceerd wordt, dan ligt het
eiwitminimum veel hooger. Ook is de
absolute grootte van het eiwitminimum
afhankelijk van den aard van het verstrekte eiwit. Indien het verstrekte eiwit
zg. volledig is (d.w.z. dat de aminozuur-samenstelling overeenkomt met
de aminozuur-behoefte van het lichaam), dan zal het eiwitminimum
lager liggen dan in geval een zg. onvolledig eiwit verstrekt wordt. Onder
onvolledige eiwitten verstaan we dan
eiwitten, welke één of meer aminozuren, die voor het organisme noodzakelijk zijn, missen of in onvoldoende
hoeveelheid bevatten. Dierlijk eiwit is
in het algemeen meer volledig dan
plantaardig eiwit.
Zie verder onder eiwitstoffen en
eiwitbehoefte.
Eiwitstaal is een ijzerpreparaat (ijzeralbuminaat), verkregen door aan eiereiwit ijzerchloride toe te voegen en
zoolang te dialiseeren tot het chloor
verwijderd is, waarna nog io % kaneelspiritus wordt toegevoegd.
Eiwitstoffen of proteïnen zijn de stikstofhoudende voedingsstoffen, die bij
de voeding van mensch en dier een
zeer gewichtige rol spelen. In tegenstelling met de koolhydraten en vetten heeft men reeds lang de eiwitstoffen als onvervangbaar beschouwd..
De in het lichaam aanwezige stikstofhoudende bestanddeelen kunnen all een
door de stikstofhoudende bestanddeelen van het voedsel in stand gehouden
worden. Daarnaast kunnen de eiwitstoffen ook warmte leveren. Bovendien
kunnen de in het lichaam aanwezige
vetten en koolhydraten uit het voedseleiwit gevormd worden.
De voedingseiwitten gaan echter
niet geheel als zoodanig in de lichaamsstoffen over. In het maagdarmkanaal
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kg magnesiumbicarbonaat, i kg
keukenzout en 4 g lithiumchloride,
naast kleine hoeveelheden jodium,
broom en ijzer.
0,2

Emserzout is het door indampen van
Emserwater verkregen zout. Er bestaat ook kunstmatig Emserzout dat
samengesteld is uit natrium- en kaliumsulfaat, keukenzout en zuiveringszout.
Emulsie is een bepaalde vorm van verdeeling van vetachtige bestanddeelen in
water, bv. zooals in melk. Het vet is
hierbij in zeer kleine bolletjes in het
water aanwezig. Het vormen van
emulsies wordt door de aanwezigheid
van eiwitten in de hand gewerkt.
Bij de bereiding van het levertraanpreparaat Scott's Emulsion en van
mayonnaise wordt hiervan gebruik
gemaakt.
Emulsine is een enzym, dat de eigenschap bezit om de amygdaline van
bittere amandelolie te splitsen in blauwzuur en glucose. De typische geur en
smaak van bittere amandelen — ook
van mangelpers — wordt gedeeltelijk
door de ontleding van amygdaline veroorzaakt. Het blauwzuur dat hierbij
ontstaat is een zwaar gif. De hoeveelheden die normaliter opgenomen worden zijn echter meestal onschadelijk.

Engelsche ziekte of rachitis is een
bij kinderen voorkomende stofwisselingsziekte, gekenmerkt door afwijkingen in de ontwikkeling van den
beengroei. Behalve tekort in het
voedsel aan vitamine D of calcium
en/of fosfor hebben ook erfelijke
constitutie en aanleg en gebrek aan
zonneschijn invloed op het ontstaan.
Voor een normalen beengroei is naast
voldoende bouwstoffen
. als calcium
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en fosfor, vitamine D noodzakelijk. Dit
vitamine bevordert niet alleen de
opneming van deze bouwsteenen door
den darmwand, maar ook de vorming
van beenweefsel uit de reeds in de
bloedbaan aanwezige bouwsteenen.Omtrent hetgeen ten gevolge van de afwezigheid van vitamine D wel of niet
plaats heeft is men nog niet georiënteerd.
Dat de zonneschijn op het proces
van den beengroei invloed uitoefent
komt doordat er in de huid stoffen
aanwezig zijn, die door de ultraviolette stralen van het zonlicht omgezet worden in vitamine D, hetgeen
dan door het lichaam verder benut
wordt voor den beengroei.
Naast uitwendige factoren als bovengenoemde spelen ook inwendige
factoren een rol als de erfelijke aanleg.
Indien de ouders in hun jeugd Engelsche ziekte hebben gehad, hebben de
kinderen meer kans ook aan deze ziekte
te lijden, hoewel het niet vast staat
dat deze het dan ook krijgen.
De gevolgen van Engelsche ziekte
uiten zich behalve in een onvoldoenden
groei van de beenderen ook in het
langer week (onverbeend) blijven van
het kraakbeen. Zoowel aan de schedelbeenderen, als aan de pijpbeenderen
van beenen en armen als aan de borstkas valt dit waar te nemen.
Het voor den normalen groei der
beenderen noodzakelijke vitamine D
komt o.a. in belangrijke hoeveelheden
voor in levertraan. In vele dierlijke
vetten komt het tevens voor, terwijl de
plantaardige producten er arm aan
zijn.
In streken met slechts weinig zonneschijn, moet het lichaam voor een
belangrijk deel in zijn behoefte aan
vitamine D uit het voedsel voorzien.
In landen met veel zonneschijn komt
Engelsche ziekte echter eveneens voor
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bruikt. Erwten zijn vrij rijk aan eiwit,
hoewel minder rijk dan boonen;
daarentegen is het vetgehalte hooger.
Samenstelling versch: 6,4 % eiwit;
o,5 % vet; 12 % koolhydraten; verbrandingswaarde 790 calorieën per kg
en gedroogd: 23 % eiwit; 2 % vet
en 53 % koolhydraten; verbrandingswaarde 320o calorieën per kg.
Behalve voor menschelijke consumptie worden ook speciale erwtensoorten
voor veevoederdoeleinden geteeld. Voor
mestvee kunnen . ze met succes toegepast worden.

welke in de oorlogsjaren 1870-1871
in groote hoeveelheden in het Duitsche
leger geconsumeerd werd. De samenstelling is zoodanig dat het met heet water direct een voedzame soep oplevert.
Tegenwoordig komen dergelijke producten weer op de markt, o.a. Knorrsoepen.
Essence is een genotmiddel dat in
een geconcentreerden vorm is gebracht,
zoodat het voor het gebruik alleen
met water verdund behoeft te worden.
Zoo bv. azijn-essence. Daarnaast ook
allerlei smaak en reuk verstrekkende
essences, die 6f langs synthetischen
weg zijn verkregen 6f van vruchten
zijn gemaakt, bv. limonade-essence.

Erwtenstroo is hetgeen na het dorschen
van de geheele erwtenplant overblijft.
Het bestaat dus niet alleen uit stengeldeelen maar ook uit bladdeelen en
wordt als veevoeder gebruikt. Ten gevolge van de goede verteerbaarheid
in vergelijking met andere stroosoorten, heeft het nog een behoorlijke
voedingswaarde. Samenstelling: verteerbaar eiwit 4,3 %; koolhydraten
18,5 %; ruwvezel 35,5 %; vet 0,7 %.

Extractiefstoffen zijn alle in water
of alkohol oplosbare bestanddeelen
van voedings mi ddelen. Hiertoe behooren de meest uiteenlopende stoffen.
Men spreekt in de voedingsleer wel
van stikstofvrije extractiefstoffen en
bedoelt alle in water oplosbare deelen
behalve die van ei witachtige natuur.

Erwtenworst is een groentenconserve,

F
Fabriekskaas is kaas, welke in zuivelfabrieken bereid wordt, in tegenstelling met kaas, welke op de boerderij
gemaakt wordt. Bijna alle Edammer
kaas wordt tegenwoordig in de zuivelfabrieken gemaakt, terwijl de Goudsche
kaas nog voor een deel op de boerderij wordt bereid.
Faecaliën zijn de uitwerpselen van
mensch en dier, de onverteerde resten
van het voedsel vermengd met de
urine. Als meststof bezitten ze een niet
onaanzienlijke waarde. Gedroogde fae-
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caliën bevatten bv. 7,5 % stikstof;
3 % kaliumoxyde en 3 % fosforpentoxyde.
Fermentatie is eigenlijk een ander
woord voor gisting, maar het wordt
voornamelijk gebruikt voor de gistingsprocessen die producten als thee,
koffie, cacao en tabak ondergaan,
om bepaalde aromastoffen er in op te
wekken.
Zie verder onder fermenten en
enzymen.
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het voedseraanwezig is en het lichaam
een tekort aan vitamine D krijgt. De
beste verhouding van fosfor tot calcium
is i : i. Treedt bij volwassen individuen gebrek aan fosfor op, dan wordt
om in de behoefte te voorzien uit het
beenstelsel fosfor vrij gemaakt, hetgeen tot beenzwakte kan lei den.
Fosforbalans is de hoeveelheid fosfor, welke voor het lichaam beschikbaar blijft nadat de hoeveelheden, die dagelijks met de faeces en
de urine en eventueel de melk, het
lichaam verlaten, is afgetrokken van
de hoeveelheid fosfor welke met het
voedsel aan het lichaam wordt toegevoerd. De fosforbalans is speciaal
van belang bij de melkvorming, omdat
dan extra hoeveelheden fosfor het
lichaam verlaten, nl. met de melk. Het
komt dan herhaaldelijk voor dat er
meer uitgescheiden wordt dan opgenomen. Men spreekt dan van een negatieve fosforbalans.
Fosforzure kalk is een voornaam bestanddeel van de beenderen van het
geraamte. Het wordt bij de bereiding
van gelatine uit beenderen verkregen.
Hiertoe worden beenderen met zoutzuur behandeld, waardoor de fosforzure kalk oplost. Uit het overblijvende deel, de zg. osseïne, wordt
de gelatine bereidt. Met behulp van
kalk wordt het beenderfosfaat weer uit
de zoutzure oplossing neergeslagen. Dit
neerslag wordt gedroogd, gemalen en
als veevoeder in den handel gebracht.
De fosforzure kalk bevat per kg
i66 g fosfor en 23o g calcium. Dit
product wordt toegepast in de veeteelt indien men ten gevolge van
eenzijdige voeding bang is voor beendergebreken. Het kan ook bij rachitis
(Engelsche ziekte) samen met levertraan goede diensten bewijzen.
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Behalve als bestanddeel der beenderen komt het ook als gesteente voor
onder den naam fosforiet.
Fosfoszuur is het zuur afgeleid van
het fosforpentoxyd. Men is in de
voedingsleer algemeen (hoewel zonder
eenige grondige reden) gewoon de
waarde der verschillende voedingsmiddelen als bron van fosfor om te rekenen als fosforzuur. Zoodoende
spreekt men ook van de fosforzuurbehoefte en fosforzuur-uitscheiding
en zelfs van de fosforzuurstofwisseling,
niettegenstaande er waarschijnlijk in
het geheel geen sprake is van resp. behoefte, uitscheiding of stofwisseling van
fosforzuur. Zie daarom verder bij
fosfor.
Verder is er nog sprake van fosforzuur in de voedingsleer bij de zuurbase-huishouding.
Framboos is de vrucht van Rubus
idaeus, welke behalve in het wild, ook
gekweekt aangetroffen wordt (bv. in
Brabant). Wordt zoowel versch gegeten
als gebruikt voor jams, waarbij vaak met
roode aalbes gemengd wordt. De smaak
en reuk zijn zeer sterk, waarom er ook
stroop van gemaakt wordt, welke in de
apotheek gebruikt wordt om onaangenaam smakende drankjes te verbeteren.
Friesche nagelkaas is een magere
kaassoort bereid uit sterk ontroomde
melk met fijngesneden kruidnagelen
en komijnzaad. Doordat ze tegenwoordig in de fabriek gemaakt wordt van
centrifugemelk, is ze nog magerder
dan de vroegere boerenkaas.
Fructose of vruchtensuiker komt
in vele vruchten voor en ook in
honing.
Frugivora zijn die dieren, welke zich
uitsluitend met vruchten voeden.

G
Gal is de vloeistof, welke door de lever
wordt afgescheiden. Via de galblaas
kan de gal in den twaalfvingerigen darm
komen, waar ze mede helpt het vet
te verteren, doordat de in de gal aanwezige zouten een goed oplosmiddel
vormen voor de vetzuren. De galvloeistof bevat naast de natriumzouten van glycocholzuur en taurocholzuur, kleurstoffen en cholesterine.
Galactanen zijn koolhydraten opgebouwd uit meerdere moleculen galactose.
Galactogoga zijn middelen die de
melkafscheiding bevorderen. In de
veeteelt hebben alcohol, castorolie,
aloes, Engelsch zout en Nux vomica dhn
naam de melkvorming te bevorderen
Het staat echter wel vast dat dit slechts
schijn is. Wel zijn er voedermiddelen
die de hoeveelheid melk gunstig
beinvloeden, zoo bv. maismeel, cocosmeel en palmpitmeel.
Voor de zoogende vrouw worden
melk en bier wel als galactogoga aangegeven. Deze zijn dit echter geenszins.
Galactose is een suikersoort, welke
ontstaat bij de ontleding van melksuiker en van sommige gomsoorten.
Galactose lost lastig op.
Galluszuur is een in het plantenrijk
vrij veelvuldig voorkomend zuur van
de formule C6H2 (OH)3 COOH. Komt
o. a. in thee voor en in galnoten en veroorzaakt den bitteren smaak bij koken.
Galzuren; zie gal.
Garnaal is een kreeftachtig diertje
dat zoowel in zout als in brak water
leven kan, meestal speciaal in ondiep
water (Pandalus annulicornis).
Gekookt en gepeld is het een sma-

kelijk gerecht. Met zout en boorzuur
kunnen ze geconserveerd worden. Ook
worden ze wel gedroogd.
Samenstelling: 15 % eiwit; o,8 %
vet; 2,2 % koolhydraten met 8o %
water; verbrandingswaarde 78o calorieën per kg.
Gedroogd: 73,3 % eiwit; 2,6 % vet;
2,1 % koolhydraten en 16 % water;
verbrandingswaarde 333o cal. per kg.
Gazeuze dranken zijn meestal limonadesoorten met koolzuur of gewoon
koolzuurhoudend mineraalwater.
Gebit is het geheel van tanden en
kiezen, welke zich in den mond bevindt.
Tot een leeftijd van 5-6 jaar treedt
bij den mensch het melkgebit op, met
2 snijtanden, I hoektand en 2 kiezen
in elke kaakhelft. Het blijvende gebit
heeft 2 snijtanden, i hoektand, 2
valsche- en 3 ware kiezen.
Het gebit dient voor het fijnmaken
van de spijzen. Indien het gebit niet
in orde is, is de eerste voorwaarde
voor een goede vertering afwezig,
want de spijsverteringsvochten werken
er dan onvoldoende op in.
Gecondenseerde melk is melk, welke
onder luchtverdunning, al of niet onder toevoeging van suiker, ingedikt is
bij een temperatuur van ± 70° C.
Behalve volle melk kan ook ondermelk
of afgeroomde melk gecondenseerd
worden. Ongesuikerde gecondenseerde
melk wordt alleen uit volle melk
bereid. De gesuikerde gecondenseerde
melk is tevens onbeperkt houdbaar,
terwijl de ongesuikerde producten
nog gesteriliseerd moeten worden (men
rekent per 7-8 1 melk z kg suiker).
Gecondenseerde melk kan gewone
melk vervangen. Vooral in Engeland en
Amerika wordt dit product veel ge-
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bruikt. Al naar gelang de samenstelling van het uitgangsproduct verschillend is en meer of minder suiker
toegevoegd wordt, wisselt de samenstelling van de gecondenseerde melk.
Gesuikerde gecondenseerde melk
bevat van 8-13,7 % vet; 7,3—II,4 %
eiwit; 11,6-17,6% melksuiker; 36,iØ,6 % rietsuiker en 1,6-3,4 % asch.
Ongesuikerde gecondenseerde melk
bevat 8,2-11,9 % vet; 8—Io %
eiwit; I I, I —i 6 % melksuiker en 1,62,5 % asch.
Gecondenseerde afgeroomde melk
bevat 0,1-0,9 % vet; 7,6-12,3 %
eiwit; 10,9-17 % melksuiker; 30,452,6 % rietsuiker en 1,6-2,9 % asch.
Gedestilleerd is een drank, als ze
verkregen is door destillatie uit alkoholhoudende dranken als wijn. Zie alcohol.
Geelmeel is een afvalproduct van de
rijstpellerijen, dat als veevoeder dienst
doet. Het wordt samengesteld uit
wit en bruin rijstvoedermeel.
Dit mengsel bevat zetmeel, ruwvezel en vrij veel eiwit, hoewel dit
laatste van mindere kwaliteit is. Het
geelmeel wordt voor het vetmesten
van koeien en varkens gebruikt. Het
heeft een minder gunstigen naam
omdat het de hardheid van het spek
ongunstig beinvloedt.
Gehakt is fijn gemalen vleesch dat
vaak tot kleinere of grootere bollen
gekneed en daarna gebraden wordt.
Bij de bereiding wordt al naar den
smaak gebruik gemaakt van specerijen, uien e. d.
Gehomogeniseerde melk is melk
waarin de vetbolletjes door een mechanisch proces zoodanig verkleind worden, dat ze ongeveer io x kleiner
worden dan de oorspronkelijke grootte,
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waardoor ze niet meer ten gevolge van
hun geringer soortelijk gewicht opstijgen. Gehomogeniseerde melk wordt
speciaal bereid met het doel de melk
langer te kunnen bewaren zonder dat
oprooming plaats vindt, hetgeen voor
gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk
van belang is.
Het homogeniseeren geschiedt gewoonlijk door het onder druk persen
van een vloeistof door kleine openingen. De uitstroomsnelheid van de
vloeistof wordt dan zeer groot. Indien
nu de uitstroomende vloeistof met
vetbolletjes tegen een hard oppervlak
spuit, slaan de vetbolletjes uiteen.
Geitenmelk is een product dat vanwege zijn eigenaardigen smaak een
melksoort is van mindere kwaliteit
dan koemelk, hoewel het wat voedingswaarde betreft zeker niet achter staat
bij koemelk. Het vetgehalte schommelt
voor de verschillende rassen sterk.
Als gemiddelde kunnen we 4 % vet
aannemen. Het eiwitgehalte is hooger.
In vele arbeidersgezinnen in kleinere
plaatsen vervangt de geitenmelk de
koemelk. Geitenmelk heeft wel eens
den naam gezonder te zijn dan koemelk, hetgeen misschien hierdoor komt
dat geitenmelk vaak zonder schade
rauw gedronken wordt. Hoewel het
toch niet aan te raden is geeft het
drinken van rauwe geitenmelk minder
kans op schadelijke gevolgen, omdat
de melk zindelijker gewonnen kan
worden en omdat geiten veel minder
vaak tuberculose hebben dan koeien.
Geitenmelk :anaemie is een vorm
van bloedarmoede, welke wel aan het
gebruik van geitenmelk geweten wordt.
Of hier het geringe ijzergehalte van
geitenmelk een rol speelt of dat de
oorzaak ergens anders gezocht moet
worden, schijnt nog geen uitgema akte
kwestie te zijn.

Gel is een eigenaardige toestand van
zg. colloïdale stoffen. Het gel dat wij
kennen als gelei houdt groote hoeveelheden water vast, waarbij het gelijkt
alsof we met een vaste stof te doen
hebben, terwijl het watergehalte wel
8o % en meer kan bedragen.
Zie bv. onder gelatine.
Gelatine is een lijmachtige stof welke
uit beenderen bereid wordt. Uit
hoofde van zijn chemische samenstelling wordt het tot de eiwitachtige
producten gerekend. Bij de bereiding
uit beenderen wordt met behulp van
minerale zuren het calciumfosfaat
verwijderd, waarna het overblijvende
weeke en buigzame materiaal met heet
water wordt behandeld, waardoor de
gelatine oplost. De dunne gelatineuze
massa wordt dan in reepen voorzichtig
gedroogd, waardoor de bekende gelatine-blaadjes ontstaan.
Zie ook agar-agar.
De aminozuur-samenstelling van gelatine is zoodanig dat aan dit eiwit
slechts geringe waarde kan worden
toegekend. Samenstelling: 84,2 % eiwit; o,i % vet; o % koolhydraten en
13,6 % water ; verbrandingswaarde
34 60 calorieën per kg.
Gember is de voor de consumptie
geschikt gemaakte wortelstok van de
Zingeber officinale, een in de tropen
gekweekte kruidachtige plant.
De wortelstokken worden geschild
en dan gedroogd voor de apotheek of
geconfijt als lekkernij. De scherpe
smaak wordt door harsachtige producten veroorzaakt.
Genotmiddelen zijn een groep van
de meest uiteenloopende producten,
welke in de eerste plaats dienst doet
als aangename prikkels. We rekenen

hiertoe specerijen, thee, koffie, cacao,
alcohol, bier, limonade, tabak etc.,
te veel om op te noemen.
Ten onrechte wordt aan deze producten ook nog belangrijke voedingswaarde toegeschreven. Zoo bv. aan
bier, dat wel „vloeibaar brood" genoemd wordt.
In bepaalde gevallen kunnen zij een
zeer gunstigen invloed op de werkkracht
uitoefenen. Dit danken zij dan echter
niet aan de voedingswaarde die er in
zit, maar aan den aangenamen smaak of
reuk, waardoor het algemeen gevoel
van welbehagen wordt vergroot en de
werklust wordt bevorderd.

Gepasteuriseerde melk; zie flesschenmelk en pasteuriseeren.
Gerst is een der oudste granen, reeds
bij de Chineezen, Egyptenaren en Romeinen in de alleroudste geschriften
genoemd. Als cultuurgewas nog ouder
dan tarwe en rogge. Werd gebruikt
voor het bakken van brood en het
bereiden van bier. Momenteel wordt
gerst gebruikt voor de bereiding van
gort, voor de bierbrouwerijen en als
veevoeder. Zie voor het tweede onder
bier. Als veevoeder wordt gerst aan
varkens en rundvee verstrekt. Het
heeft een zeer gunstigen invloed op
de stevigheid en blankheid van het
spek.
Samenstelling: 14 % water; 9,4 %
eiwit; 2,1 % vet; 67 % zetmeelachtige stoffen; 1,3 % ruwvezel; o,5 %
asch.
Gerstekoffie is een koffiesurrogaat
dat gemaakt wordt door gerst zacht te
branden en daarna te doortrekken
met een aftreksel van koffieschillen.
Aan dit product wordt ook wel de
naam moutkoffie gegeven.
59

Gerstevoermeel is een product
dat men bij de bereiding als
afvalproduct overhoudt evenals het
havervoermeel bij de bereiding van
havermout. Het bestaat uit het afgeslepen buitenste deel van de korrels
en een deel van de kroonkafjes.
Samenstelling: 12 % water; 12,5 %
eiwit; 3,0 % vet; 64 % koolhydraatachtige producten, waarvan 5 % ruwvezel; 3,5 % asch.
Gesteriliseerde melk wordt gedurende eenigen tijd in een gesloten
ruimte boven 100° C verhit. De waarde van een dergelijk product als Ersatz
van gewone melk is dubieus. Door
de intensieve verhitting krijgt de melk
een duidelijken kooksmaak en treedt er
een bruine kleur op, welke veroorzaakt wordt door caramelvorming.
Beide genoemde ongunstige gevolgen van het steriliseeren kunnen
eenigszins voorkomen worden door
de zg. aerolaatmethode, waarbij voor
het verhitten lucht onder een druk van 2
atmosfeer in de melk wordt gebracht.
Zie verder onder steriliseeren.
Geur is de indruk, dien wij gewaar
worden met behulp van ons reukzintuig en welke veroorzaakt wordt
door verschillende vluchtige stoffen
die de voedingsmiddelen afgeven. Hoewel deze vluchtige stoffen geen directe
voedingswaarde bezitten en van de
meest uiteenloopende geaardheid zijn,
hebben zij een niet te onderschatten
beteekenis als stimulans voor de eetlust en de vertering. Ten gevolge van
den geur der spijzen beginnen de speekselklieren van den mond en het maagdarmkanaal reeds hun functie, hetgeen
de waarde der spijzen zonder twijfel
ten goede komt, daar zij dan beter
verteerd worden.
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Gist is een massa van microscopisch
kleine plantaardige organismen, die
in allerlei producten in staat zijn suikers om te zetten tot alkohol en koolzuur (zie hiervoor onder bier of wijn)
Voor iedere bijzondere gisting gebruikt men weer een andere variëteit.
Zoo kunnen we, als voor geheel verschillende doeleinden geschikt, onderscheid maken tusschen biergist en
bakkersgist.
De eerste wordt tegenwoordig na gekookt en gedroogd te zijn, als eiwitrijk
en vitamine B-rijk product voor veevoederdoeleinden verkocht. Ook worden tegenwoordig veel voedingspreparaten met behulp van gist gemaakt.
De voorkeur voor dit produkt is ontstaan vanwege zijn bijzondere samenstelling. Gewone geperste gist bevat:
16,2 % eiwit; 1,3 % vet; 5,5 % koolhydraten; 2 % mineralen met 75 %
vocht; verbrandingswaarde 10oo calorieën per kg. De gedroogde gist bevat: 55,5 % eiwit; 3,2 % vet; 25,4 %
koolhydraten; 7% mineralen; 7,5 %
vocht; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg. De verteerbaarheid van
dit eiwitrijke produkt is zeer groot.
Naast de bovengenoemde grove samenstelling bevat gist de reeds genoemde
groep van vitaminen B1 en B2. Daarnaast bevat gist het provitamine D, dat
bij bestraling in vitamine D overgaat.
Een bijzonderheid vormt verder nog
het glutathion, dat in gist in betrekkelijk groote hoeveelheden aanwezig is.
Het glutathion heeft als bestanddeel
van het voedsel bijzondere waarde, hoewel nog niet bekend is, welke functie
het verricht. Inplaats v an het gewone
zetmeel der planten bevat gist glucogeen, een polymeer van glucose, dat
gemakkelijk in dextrine en maltose
wordt omgezet. Ook de bakkersgist
bevat bovengenoemde bestanddeelen,
maar in geringere hoeveelheden.

Gistpoeder; zie bakpoeder.
Gistpreparaten worden uit persgist
gemaakt door de gistcellen met water
en keukenzout fijn te wrijven. De
inhoud dezer cellen lost dan in het
zoute water op, waarna dit extract
ingedampt wordt. Dergelijke preparaten maken wat smaak en uiterlijk betreft den indruk van vleeschextract
en worden als zoodanig ook gebruikt.
Glaceeren is een bewerking, welke met

behulp van suiker geschiedt om gebak
e.d. een smakelijk uiterlijk te geven.
De suiker wordt hiertoe met een zeer
kleine hoeveelheid vocht en wat citroensap fijn gewreven tot een dikke
brij. Deze pasta wordt bij drogen
glanzend en hard.
Gliadine is een in tarwe en rogge
aanwezig eiwit. De helft van het tarweeiwit is gliadine. Dit is het voornaamste
eiwit van de tarwegluten. De rest van
het tarwe-eiwit is bijna geheel glutenine.
De aminozuursamenstelling van gliadine en glutenine is resp.: alanine
2,0 en 4,6 %; valfine 3,3 en 0,2 %;
leucine 6,6 en 5,9 %; cystine 1,8 en
? %; phenylalanine 2,4 en 2,0 %;
tyrosine 2,2 en 4,2 %; asparaginezuur
o,6 en 0,9 %; glutaminezuur 43,7d3,4 %; arginine 3,2 en 4,7 %; histipine o,6 en 1,7 %; lysine o,9 en 1,9 %;
oroline 13,2 en 4,2 %; tryptophaan
2,9 en 2,7 %.
Globulinen zijn eiwitten die in
tegenstelling met de albuminen in
water onoplosbaar zijn; in zoutoplossingen zijn ze wel oplosbaar (10 %
NaCl), evenals in verdunde zuren en
alkaliën.
Het best bekend zijn de dierlijke
globulinen, zooals deze voorkomen in
Weet wat ge eet 5

het bloedserum en in de spieren.
In de plantenwereld komen de globulinen voornamelijk in het zaad voor,
waarin ze dikwijls in kristalvorm
aanwezig zijn.
Typisch is voor de globulinen de
aanwezigheid van glykokol, dat in de
albuminen vaak ontbreekt.
Glucose; zie druivensuiker.
Glucose ostroop; zie aardappelstroop.
Glucosiden zijn een groep van verbindingen die bij een bepaalde behandeling uiteenvallen in een of andere
suiker en een andere verbinding. Deze
splitsing kan zoowel door fermenten of
enzymen als door anorganische zuren
bewerkstelligd worden. De glucosiden
zijn bijna alle van plantaardige herkomst. Onder de glucosiden komen er
meerdere voor die schadelijk voor de
gezondheid kunnen zijn, omdat ze bij
splitsing uiteenvallen in glucose en
blauwzuurgas, bv. amygdaline en linamarine. Andere glucosiden geven aetherische oliën bij splitsing, bv. gaultherine.
Glutaminezuur is een aminozuur
dat veel in plantaardige eiwitten wordt
aangetroffen. Of glutaminezuur een
eiwitbouwsteen is, welke het dierlijk
organisme zelf kan maken, staat nog
niet vast. De chemische samenstelling
is C5H9O4N.
Glutathion is een eiwitachtige verbinding opgebouwd uit 3 aminozuren,
waarvan één zwavel bevat. Deze verbinding schijnt voor het lichaam absoluut noodzakelijk te zijn, o.a. voor den
opbouw van glycogeen in de lever.
Bij de hartfunctie schijnt het een
belangrijke rol te spelen, evenals voor
het goed functionneeren van de huid.
De drie aminozuren, welke het glu61

tathion opbouwen, zijn: glutaminezuur, cystelne en glykokol.
Als bronnen van glutathion kennen
we gist en lever. Het glutathiongehalte
van lever varieert van 0,15 tot 0,35 %.
Gluten is een plantaardig eiwit, dat
in granen wordt aangetroffen. Zoo
kennen we maisgluten en tarwegluten.
Deze eiwitten blijven achter indien we
meel met water uitwasschen; het zetmeel wordt dan verwijderd, evenals
het oplosbare eiwit. De overblijvende
massa bevat dan nog wat vet. De verschillende glutensoorten blijven bij de
bereiding van het zuivere zetmeel,
zooals bv. bij de maïzenabereiding,
als afvalprodukt achter. Als veevoeder
heeft dit nog veel waarde.

Glyceriden zijn verbindingen van
glycerine met organische zuren. Onze
voedingsvetten zijn verbindingen van
glycerine met vetzuren als palmitine
zuur, stearinezuur en oleinezuur.
Zie onder vetten.
Glycine; zie glykokol.

Glutine; zie gelatine.

Glycogeen is een zetmeelachtige stof
van dierlijke herkomst, een polymeer
van glucose. Alleen bij lagere plantaardige organismen als gisten komt
het eveneens voor.
Het glycogeen heeft dezelfde functie
als het zetmeel bij de planten, nl. als
reservevoorraad brandstof. Bij koolhydraatrijke voeding wordt het in de
spieren aangetroffen. In de lever
wordt het echter normaal in groote
hoeveelheden aangetroffen, nl. tot 16%
toe. Behalve in gist en lever komt het
ook in den eierdooier voor.
De voor het organisme noodzakelijke
hoeveelheden worden niet met het
voedsel opgenomen, daar glycogeen
door het speeksel reeds afgebroken
wordt tot dextrine en maltose. Het
organisme bouwt het zelf op uit koolhydraten en eiwitten, het wordt in de
lever opgeslagen. Om voor het lichaam
dienst te doen wordt he t dan later
weer tot druivensuiker afgebroken
en aan het bloed afgestaan.
De vorming van glycogeen in de
lever heeft plaats onder invloed van
het glutathion.

Glycaemie is het verschijnsel dat
ten gevolge van een sterk verhoogde
opname van suikers, of ten gevolge
van een verminderde verbranding, het
suikergehalte van het bloed hooger dan
normaal wordt. In dergelijke gevallen
kan de nier de overmaat suiker uit
het bloed verwijderen.

Glykokol is een aminozuur, dat niet
in het voedsel aanwezig behoeft te
zijn, daar het door het lichaam gesynthetiseerd kan worden. Een andere
naam voor dit aminozuur is glycine; de chemische samenstelling is:
C2H b02N .

Glutenine is een eiwit dat in tarwe en
mais voorkomt. Het glutenine uit maïs
heeft de volgende aminozuursamenstelling: glykokol 0,2 %; leucine 6,2 %;
phenylalanine 1,7 %; tyrosine 3,8 %;
asparaginezuur o,6 %; glutaminezuur
12,7 %; arginine 7,0 %; histidine 3 %;
lysine 2,9 %; proline 5,o %. Uit deze
opgaaf blijkt wel dat de volledige
aminozuursamenstelling van dit eiwit
nog niet bekend is.
Ook het rijsteiwit bevat glutenine;
dit glutenine is echter arm aan glutaminezuur; verder bevat het 17,7 %
arginine; 5,4 % histidine; 4,9 % lysine;
0,9 % cystine; 2,8 % tryptophaan.
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Goelasch is een vleeschgerecht dat uit
Hongarije stamt. Het bestaat uit tot
blokjes gesneden vleesch met uien,
Spaansche peper en andere kruiderijen,
gaar gekookt in een pikante sauce.
Gom is een stof van plantaardige herkomst met koolhydraatachtige eigenschappen. Ze zwellen in water sterk op
tot een geleiachtige massa. Bekende
gomsoorten zijn: Arabische gom en
tragacanth. Beide laatstgenoemde worden bij de bereiding van allerlei
genotmiddelen als drop, jujubes e.d.
gebruikt.
Gort is de gepelde en afgeslepen
vrucht van de gerst. Een fijne korrel
hiervan is de zg. parelgort. Ook van
haver wordt gort gemaakt. Als voedingsmiddel wordt het hier te lande nog
maar weinig meer gebruikt, evenmin
als havergort dat op dezelfde wijze
bereid wordt.
Samenstelling: 14,8 % water; io,g %
eiwit; 1,5 % vet; 72,2 % koolhydraten;
o,6 % mineralen.
Goudsche kaas is een uit volle
melk bereide kaassoort. De vorm
wijkt van de Edammer kaas af doordat
de Goudsche afgeplat cylindrisch is. De
grootte varieert meest van 4—i o kg.
Zie verder onder Edammer kaas
en kaas.
Grahambrood wordt bereid uit tarwe, rogge, of maïs. Wat de samenstelling betreft gelijkt het op ons
tegenwoordige volkorenbrood. Bij de
bereiding wordt geen gebruik van gist
gemaakt. Doordat het meel niet fijn
uitgemalen wordt bevat het nog het
meerendeel der zemelen en heeft daardoor een hooger eiwitgehalte. Door de
zemelen en het ongegist zijn, is het lastig
verteerbaar en werkt het laxeerend.

Granaatappel is de vrucht van den
granaatboom, Punica granatum, een
bolronde vrucht met een harde schil
van ongeveer o,5 cm dik. De schil
wordt als geneesmiddel gebruikt. Het
binnenste wordt gebruikt om er grenadine van te bereiden.
Grasboter is boter, welke gemaakt
wordt van melk die gewonnen is gedurende de periode dat het melkvee
in de weide loopt. De chemische
samenstelling is weinig anders dan die
van de zg. winterboter of hooiboter.
De physische hoedanigheid is wel
anders, de grasboter is zachter dan de
winterboter. Dit vindt zijn oorzaak in de
samenstelling der vetten. In de zomerboter is het gehalte aan bepaalde
vetzuren anders dan in den winter.
Ook komen er in de zomerboter
andere stoffen voor die het een
buitengewoon aangenamen smaak
geven. Oorspronkelijk was de kleur
van grasboter belangrijk beter dan die
van de winterboter. Door het toevoegen
van kleurstoffen is dit verschil niet
meer waar te nemen. Wel bestaat
er nog verschil in het gehalte aan
vitamine A en vitamine D. Zomerboter,
welke identiek geacht moet worden
met grasboter, bevat per kg 16 500
Internationale Eenheden vitamine A,
terwijl winterboter slechts 65oo Internationale Eenheden vitamine A per kg
bevat. Grasboter bevat verder 330
Internationale Eenheden vitamine D,
tegenover winterboter gemiddeld noo
Internationale Eenheden per kg.
Graskaas; als grasboter.
Grenadine is een alkoholvrije drank,
bestaande uit synthetische smaaken kleurstoffen, benevens een of
andere zoetstof. Eigenlijk moet deze
drank gemaakt worden van granaatappelsiroop.

63

Gries is het product dat bij het
vermalen van het meellichaam der
graanvruchten overblijft; het bestaat
voornamelijk uit de celwanden van de
zaadkern en enkele schildeelen met
aanklevende bloem.
Griesmeel is een product bereid
uit tarwe of rijst. In het laatste geval
spreekt men meestal van rijstgriesmeel,
dit moet als surrogaat van het tarwegriesmeel beschouwd worden. Voor
de bereiding worden voornamelijk
zg. harde tarwesoorten gebruikt. Griesmeel dient voornamelijk voor het
bereiden van pap en pudding.
Samenstelling: 13,5 % water; 9,4 %
eiwit; 0,24 % vet; 76,6 % koolhydraten; 0,7 % mineralen; verbrandingswaarde 350o calorieën per kg.
Grint is het fijne gedeelte van de
zemelen, welke bij het maalproces
van de grove zemelen gescheiden
worden.
Groene kaas is een Zwitsersche kaassoort, welke hier te lande vrij veel
gebruikt wordt. De grootte is meestal
niet meer dan een half pond of nog
kleiner. Ze hebben den vorm van een
afgeknotten kegel. Voor het gebruik
moeten ze geraspt worden, daar ze
buitengewoon hard zijn. De groene
kleur en de pikante smaak worden
veroorzaakt doordat bij de bereiding
een bepaalde klaversoort gebruikt
wordt (Melilotus coereale). Deze
kaassoort wordt bereid uit afgeroomde
melk, vermengd met karnemelk. Nadat
deze massa aan de kook is gebracht
wordt er zure wei opgegoten, waardoor de kaasstof in de bovenste laag
wordt afgescheiden. Deze kaasstof
wordt afgeschept en in vaten van een
speciale constructie aan een rijpingsproces onderworpen. Na dit rijpings-
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proces wordt de geheele massa gemalen, vermengd met zout en klavermeel, en in den gewenschten vorm
geperst.
Groenten zijn alle voedingsmiddelen,
van plantaardige herkomst, die zonder
andere toebereiding dan schoonmaken,
rauw, gekookt of geconserveerd
gegeten kunnen worden, wanneer we
de granen en het fruit buitensluiten.
Juist vanwege hun eenvoudige bereidingswijze nemen zij een afzonderlijke
plaats onder de voedingsmiddelen in.
Zij hebben vanwege het hooge watergehalte van gemiddeld 90 % wel
betrekkelijk weinig voedingswaarde,
maar juist de groenten zijn een bijzonder rijke bron van aanvullende voedingsstoffen als vitaminen A, B, C en E.
Verder zijn uit diatetische overwegingen de onverteerbare bestanddeelen
van veel beteekenis, daar de meeste
andere voedingsmiddelen juist van deze
deelen ontdaan zijn.
Groenvoeder zijn alle veevoedermiddelen welke in min of meer verschen
toestand aan het vee verstrekt worden.
Hiertoe rekent men: klaver, wortelen,
maïs, spurrie, ensilage, bieten, kuilvoer,
wikke, gras, etc.
Groenvoeder komt het meest in
aanmerking voor runderen, geiten en
schapen, dus voor de herkauwers,
terwijl het in groote hoeveelheden voor
werkpaarden en mestvarkens minder
geschikt is.
Grog is een drank bereid uit rum,
arak of cognac met water en suiker.
Men bereidt tegenwoordig ook veel
grog uit wijn met water en suiker.
Grondnoten zijn de vruchten van
Arachis hippogaea, een in de tropen
en subtropen voorkomend gewas. De
bloeistengels van deze plant buigen

na de bevruchting naar den grond en
groeien onder de aarde verder, alwaar
het vruchtbeginsel rijpt. De vruchten
worden voor het grootste deel gebruikt
voor de berei ding van grondnotenolie.
De zaden worden, nadat de vrucht
in zijn geheel gebrand is, als lekkernij
gebruikt. Van de geheele vrucht is
70 % eetbaar. Het eetbare gedeelte
heeft de volgende samenstelling: eiwit
27,5 %; vet 44,5 %; koolhydraten
1 5,7 %; vocht 7,5 %; verbrandingswaarde 6000 calorieën per kg.
Grondnotenkoek is de perskoek van
de grondnoten, welke als veevoeder in
Nederland een groote beteekenis heeft
gekregen. Het is het afvalproduct
van de grondnotenolie-bereiding. Soms
worden de koeken weer vermalen en
komt het product als meel in den
handel. Het is vanwege het hooge
eiwitgehalte en de goede verteerbaarheid een uitstekend veevoeder. Aan
melkvee geve men niet meer dan
1,5 kg per dag. Goede grondnotenkoeken zijn grauwwit of bijna wit van
kleur.
Samenstelling: 48 % eiwit; 7,8 %

vet; zetmeelachtige stoffen 24 %; 5 %
ruwvezel en 5 % asch; verteerbaarheid
voor eiwit en vet 90 %.
Grondnotenolie wordt door persen
van grondnoten verkregen. Wordt
dit produkt zonder verhitting geperst,
dan wordt een licht gele olie verkregen,
die als slaolie, bakolie en als grondstof
voor de margarine-industrie dienst
doet. Wordt de grondstof eerst verhit, dan verkrijgt men een donkerder
gekleurde olie die minder voor consumptiedoeleinden geschikt is.
Samenstelling: 99,4 % vet; 0,2 %
koolhydraten en 0,35 % vocht; verbrandingswaarde 9250 calorieën per kg.
Groote boon; zie tuinboon.
Grutjes; zie boekweitegrutjes.
Grutten zijn de gepelde en zeer grof
gemalen gerstekorrels. Ze zijn weinig
meer in gebruik. Van boekweit maakt
men eveneens grutten of grutjes.
Samenstelling grutten van gerst:
14,8 % water; 10,9 % eiwit; 1,5 % vet;
72 % koolhydraten; o,6 % mineralen.

H
Haas is een van de meest gewilde
wildsoorten. Het vleesch wordt meestal
enkele dagen te besterven gelegd,
waarna het zachter en beter verteerbaar is.
Samenstelling van het vleesch: eiwit
47,5 %; vet 1,4 %; 0,2 % koolhydraten; 48 % water; verbrandingswaarde
2000 calorieën per kg.
Haksel noemt men gewoonlijk het
fijngehakte stroo dat als veevoeder
dienst doet. Het fijnmaken van allerlei

stroosoorten geschiedt om het beter
te kunnen vermengen met andere
voedermiddelen en tevens om den
kauwarbeid iets te verminderen. Hoewel stroo betrekkelijk slecht verteert,
is het verstrekken van haksel aan het
vee toch aanbevelenswaardig in geval
men over weinig hooi beschikt; het
doet dan dienst als buikvulling terwijl
het tevens nog voedingswaarde heeft.
Van de verschillende stroosoorten
welke als haksel dienst doen heeft
haverstroo de meeste voedingswaarde.
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Samenste lling: eiwitachtige stoffen
10 %; vet 4,7 %; koolhydraten 57 %;
vocht 13 %; ruwvezel 10,3 %.

Hazelnootolie wordt uit hazelnoten
gewonnen. Het is een aangenaam
smakende, lichtgele olie.

Havereiwit is het eiwitmengsel dat
in de haverkorrel voorkomt. Dit eiwit
bestaat gedeeltelijk uit globulinen en
voor een deel uit een zwavelrijk eiwit,
dat in alkohol oplosbaar is. Havereiwit bevat geen albumine en geen
glutenin, waardoor het voor het bakken
van brood onbruikbaar is.

Heilbot (Hippoglossus vulgaris) is een
van de grootste platvisschen, welke in
de Noordzee voorkomen. Ze worden
wel 2-3 m lang. Het vleesch van deze
visch is zeer fijn en doet aan dat van de
tarbot denken. De traan die uit de
levers van de heilbot gewonnen wordt,
is buitengewoon rijk aan vitamine A
en vitamine D, veel rijker dan de
gewone levertraan, welke gewonnen
wordt uit de lever van den kabeljauw.
Samenstelling vleesch: eiwit 20,5 %;
vet 4,1 %; water 74 % met 1200
calorieën per kg.

Havergort; zie onder gort.
Samenstelling: 9,65 % water; 13,4%
eiwit; 5,9 % vet; 7 0 % koolhydraten;
2,1 % mineralen.
Havermout is een zeer veel gebruikt
product, bereid uit de haver. Hiertoe
wordt de haver gepeld, met stoom
geweekt en op walsen gedroogd. De
naam „mout", welke aangeeft dat de
haver eerst gekiemd zou zijn, is
foutief, want kiemen heeft bij deze
bereiding niet plaats. Havermout wordt
als pap gebruikt.
Samenstelling: eiwit i 4 %; vet
6,5 %; zetmeel 67 %; vocht r i %;
aschbestanddeelen 1,5 %; verbrandingswaarde 4000 calorieën per kg.

Hennepolie wordt geperst uit de
vrucht van de hennep (Cannabis
sativa), is geelgroen van kleur, maar
vindt vanwege haar eigenaardigen
smaak en het vrij snelle drogen
weinig toepassing als voedingsmiddel.
Hennepzaad is de vrucht van de
hennepplant (Cannabis sativa). Dit zg.
,,zaad" wordt voornamelijk als vogelvoer gebruikt. Ook aan de landbouwhuisdieren wordt het wel verstrekt
ter verhooging van de geslachtsdrift.

Haverstroo is het stroo van Avena
sativa, dat na fijngehakt te zijn als
voedsel dienst doet. Zie ook onder
haksel.
Samenstelling: eiwitachtige stoffen
3,8 %; vet 1,3 %; koolhydraatachtige
stoffen 36 %; vocht 14 %; ruwvezel
29 %.

Hennepzaadkoek is de koek, welke
bij het persen van de hennepolie uit
de vruchten van de hennep (Cannabis
sativa) overblijft. Door de rijkdom aan
onverteerbare ruwvezel heeft deze
koek weinig waarde als veevoeder.

Havervlokken; zie havermout.

Herbivoor noemt men de diersoorten
die zich geheel en al met plantaardige
stoffen voeden.

Hazelnoot is de pit van de vrucht
van Corylus Avellana. Het is een van
de weinige notensoorten die hier te
lande inheemsch zijn.

Herkauwen doen de runderen, geiten
en schapen. Het voedsel wordt, nadat
het eenigszins fijngekauwd is, ingeslikt
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en in de pens bewaard, waar het gedurende zekeren tijd een gisting ondergaat. Hierna wordt het door antiperistaltische bewegingen teruggebracht in de mondholte, waar het
opnieuw gekauwd wordt. Het wordt
nu als een vloeibare spijsbrij opnieuw
ingeslikt, waarna het via de boekmaag
in de eigenlijke maag de zg. lebmaag,
terecht komt. Rundvee, geiten en schapen behooren tot de landbouwhuisdieren, die op deze manier hun voedsel
verwerken.
Hernsche kaas is Limburgsche kaas.
Histidine is een aminozuur met de

chemische samenstelling C 6H902N3.
Het lichaam is niet in staat dit aminozuur zelf op te bouwen zoodat er voor
voldoende voorziening met het voedsel
gezorgd moet worden. Dit aminozuur schijnt de grondstof te zijn voor
het ontstaan van allantoïn. Verhooging van het histidine-gehalte van het
voedsel schijnt wel eens aanleiding te
geven tot een verhoogde creatineuitscheiding.
Homogeniseeren is het behandelen
van een emulsie van vet in water, zooals
bv. melk, zoodat de vetbolletjes niet
meer opstijgen. Bij de melk voorkomt
het homogeniseeren het oproomen.
De melk wordt hiertoe eerst op
± 80° C gebracht, waarna ze onder
een druk van 6o-8o atmosfeer door
een fijne opening geperst wordt, waardoor alle vetbolletjes verkleind worden tot een bepaalde grootte.
Honing is het reservevoedsel van de
honingbij, dat door dit insect verzameld
wordt en opgeslagen in de raten. De
honingbij zuigt hiertoe de nectar der
bloemen op, verdampt het water,
voegt er speeksel en mierenzuur aan
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toe, waardoor het geconserveerd wordt.

Men onderscheidt aldus lindehoning,
heidehoning, boekweithoning etc. De
honing kan zoowel in de raat bewaard
worden als los. In het laatste geval
kan de honing door persen, slingeren en
uitlekken gewonnen worden. Versche
honing is stroopachtig en meestal min
of meer doorzichtig. Bij het bewaren
gaat ze gewoonlijk in een korrelig
kristallijne massa over.
Samenstelling: invertsuiker 75 %;
druivensuiker 2 %; eiwitachtige stoffen 0,4 %; vocht 15 %; asch 0,2 %;
verbrandingswaarde ongeveer 3000 calorieën per kg.
Honingsuiker is een andere naam
voor invertsuiker, een mengsel van
vruchten- en druivensuiker. Bij staan
gedurende langeren tijd kristalliseert
de druivensuiker uit.
Honingzwam is een eetbare padden-

stoel (Armillaria mellea), welke jong
zeer gezocht is. Komt in het najaar
op stronken van dennen veelvuldig
voor.
Hooi is gedroogd gras; doet dienst
als voedsel voor bijna al onze landbouwhuisdieren. De samenstelling
hangt af van de grondsoort, bemesting,
samenstelling van de zode en van de
weersomstandigheden bij het drogen.
Hooiboter;

zie onder winterboter.

Hop (Humulus lupulus) is een plant,
waarvan de bloeiwijze bezet is met
kliertjes, welke de lupuline afscheiden,
een stof welke bij de bierbereiding
gebruikt wordt om een bitteren smaak,
een aangenamen geur en een grootere
houdbaarheid aan het bier te geven.
Jonge spruiten worden als groente

de smaak iets minder fijn is en dat de
voedingswaarde geringer is. Dat laatste
is echter van betrekkelijk weinig
belang, daar jam alleen als genotmiddel dienst doet.

gegeten. Samenstelling: eiwit 2,6 %;
koolhydraten 2,4 %; water 93 % verbrandingswaarde 210 calorieën per kg.
Hormonen zijn voor een deel, wat
hun samenstelling betreft, nog onbekende stoffen, die door klieren
in het lichaam gevormd worden, in
het bloed komen en aldus op de plaats
van bestemming hun prikkelwerking
uitoefenen. Deze prikkelwerking op
verschillende organen en functies is
van den meest uiteenloopenden aard.
Een groot deel der hormonen heeft
niet direct met de voeding . te maken.
Enkele echter wel. Zoo bv. de
thyroxine, het joodgorgozuur, en de
secretine. Het bijzondere van de beide
eerste is dat zij behalve hormonen
ook tegelijk aminozuren zijn.

Hydroxyglutaminzuur is een aminozuur met de samenstelling C 5H9O5 N.
Indien het voedsel onvoldoende hoeveelheden van dit aminozuur bevat,
kan het lichaam het waarschijnlijk zelf
maken.
Hypervitaminose is de toestand
waarin het lichaam verkeert, wanneer
het te veel van een of ander vitamine
heeft ontvangen en daarvan schadelijke
gevolgen ondervindt. Indien regelmatig i of 2 maal meer van een of
ander vitamine wordt verstrekt zal dat
waarschijnlijk geen schadelijke gevolgen voor het lichaam hebben en
spreekt men niet van hypervitaminose.
De hypervitaminose kent men eigenlijk alleen na één zeer groote gift bv.
i 000 of i o 000 maal de normale dagelijksche dosis. In de praktijk behoeft
men bij een natuurlijke voeding geen
rekening te houden met een mogelijke
hypervitaminose.

Houtstof of lignine is de celluloseachtige stof, die de stevigheid aan
plantendeelen geeft. De voedingswaarde is negatief daar zij meer
kauwarbeid vergt dan calorieën oplevert. Wanneer plantenmateriaal begint te verhouten wordt het voor de
consumptie minder geschikt. Houtstof
bestaat uit cellulose met een pentosaan
en een aromatische verbinding.

Hypovitaminose is de toestand
waarin het lichaam verkeert, wanneer
het gedurende geruimen tijd te weinig
van een of ander vitamine heeft toegevoerd gekregen en daarvan schadelijke gevolgen ondervindt. Zie verder
onder vitaminen.

Houtsuiker is een suikersoort met de
chemische samenstelling C5H10O5.
Huishoudjam is een soort jam, welke
inplaats van met rietsuiker, met aardappelstroop (glucose) is toebereid.
Deze bereiding heeft ten gevolge dat

I
Iersch mos of carrageen is een gedroogd zeewier, dat aan de Westelijke en
Oostelijke kusten van den Atlantischen
Oceaan voorkomt. In water zwelt het
weer op en wordt slijmerig. Bij koken

neemt het 20 X zijn hoeveelheid aan
water op, waardoor na bekoelen een
gelei ontstaat. Het wordt gebruikt voor
het bereiden van levertraan-emulsies
(Scott's emulsion).
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Imbititie is het vermogen van bepaalde stoffen om water op te zuigen
en vast te houden. Sommige eiwitten
en koolhydraten als gelatine en pectine
doen dit in sterke mate. Het opnemen
en weer afstaan van water door imbititie is een typisch levensverschijnsel
van dierlijke en plantaardige organismen.

genezen door een korte periode van
algeheele onthouding van spijzen.
Inktvisch is een in Italië geliefd
gerecht, dat speciaal in den winter
gegeten wordt, omdat het vleesch
van deze zeepolijp (welke in het geheel
geen visch is) het smakelijkst is.
Samenstelling: eiwit 18,8 %; vet
2 %; koolhydraten 4,4 %; water
73,7 %; verbrandingswaarde 1140 calorieën per kg.

Immuniteit is de ongevoeligheid voor
infectieziekten. Deze immuniteit bestaat ten gevolge van de aanwezigheid
van bepaalde stoffen in het lichaam,
welke voor de parasieten schadelijk
zijn. Voor een gedeelte wordt deze
immuniteit direct of indirect veroorzaakt door een volledige voeding. Als
voorbeeld zij gewezen op het vitamine
A, dat het weerstandsvermogen van
de huid en slijmvliezen in belangrijke
mate stimuleert. Langs statistischen
weg is het waarschijnlijk gemaakt dat
in de wintermaanden, wanneer onze
vitamine A-voorziening te wenschen
overlaat, aandoeningen van de huid
en de luchtwegen in belangrijke mate
toenemen.
Naast de immuniteit, welke in
stand wordt gehouden door een goede
voeding, bestaat er ook een immuniteit,
welke niets met de voeding te maken
heeft.

Inuline is een koolhydraat dat bij
ontleding vruchtensuiker levert. Het
is een zetmeelachtige stof die in knollen van verschillende planten voorkomt, bv. in dahliaknollen, in cichorei
en artisjoken. Doordat het darmkanaal
geen enzymen afscheidt welke de inuline
kunnen afbreken, is het minderwaardig
als voedsel. Niettegenstaande dat neemt
men a an dat deze stof voor 5o % wordt
benut door het lichaam.
Invertase is een enzym dat rietsuiker
ontleedt tot glucose en fructose. Het
komt in de levende gistcel en in hoogere planten voor.
Invertine is invertase.

Invertsuiker is een mengsel van
gelijke deelen glucose en fructose,
zooals het ontstaat bij ontleding van
rietsuiker door invertase of door inwerking van zuren. Honing is practisch
invertsuiker.

Indigestie is een stoornis in de vertering van het voedsel. Daar een ondoelmatige voeding gewoonlijk de oorzaak
is, wordt zij het meest doeltreffend

J
jam is een mengsel van vruchten met
suiker, dat meestal door koken ingedikt
wordt, zoodat het een geleiachtige

massa wordt. De suiker dient behalve
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voor het verbeteren van den smaak,
voor het conserveeren, daar bij de
hooge suikerconcentratie, die men aldus
bereikt, geen leven mogelijk is.

Goede jam wordt alleen met rietsuiker bereid. Indien glucose gebruikt
wordt, moet dit product met den naam
huishoudjam aangeduid worden.
Jenever is een sterk alkoholhoudende
drank. Het wordt verkregen door
destillatie van het gistingsproduct van
gerst en rogge, onder toevoeging van
jeneverbessen. Het alkoholgehalte bedraagt 30-45 %; verder bevat het
nog iets suiker en smaakstoffen. Jenever is een typisch Nederlandsch product.

jicht is een ziekte, welke veroorzaakt
wordt door een verkeerde voeding.
De oorzaak wordt wel geweten aan
een overmatig gebruik van vleesch en
alkoholische dranken en te weinig
lichaamsbeweging, waardoor de afbraakproducten (voornamelijk het urinezuur) in onvoldoende mate uit het
lichaam verwijderd worden.
Jodium is een der voor het lichaam

noodzakelijke elementen. Bij een tekort
ontstaan afwijkingen in de ontwikkeling
ten gevolge van een onvoldoend functionneeren van de schildklier.
In sommige landen, bv. Zwitserland,
kwam gebrek aan jodium algemeenvoor.
Ook hier te lande komt jodium-tekort
voor. Het kropvraagstuk hangt nauw
samen met de voorziening van jodium.
joodgetal is een waarde, welke toe-

gekend wordt aan vetten. Ze is afhankelijk van den aard van het vet. De
vetten welke veel onverzadigde vetzuren bevatten, hebben een hoog joodgetal, zooals lijnolie, terwijl bv. cacaoboter een betrekkelijk laag joodgetal heeft.

Het joodgetal is hierdoor ook een maat
voor de hardheid van een vet. Boter
met een laag joodgetal is steviger
dan met een hoog joodgetal. Normaal
heeft boter een joodgetal van ongeveer
35. Door bepaalde voedermiddelen te
geven kan het joodgetal gewijzigd worden. In den winter is de boter — mede
door de lage temperatuur — vaak
hard, terwijl de zomerboter juist zacht
is ten gevolge van de dan gebruikte
voedermiddelen. Het is hierom gewenscht zoodanige maatregelen bij
de voeding van het melkve e te nemen
dat de winterboter zachter wordt en
de zomerboter steviger. In den winter
kan men dit bereiken door gebruik
te maken van voedermiddelen met
aanmerkelijke hoeveelheden zacht vet,
zooals sesamkoek, sojaboonen en lijnkoek. In den zomer in de weide is het
geen gebruik veel voeder naast het
gras te verstrekken. Doet men dit wel
dan verdient het de voorkeur gebruik
te maken van gerst, rogge en tarwe
en ingekuilde aardappelen.
Joodgorgozuur is een aminozuur, dat

door de schildklier gesynthetiseerd
kan worden. Het werkt als hormoon.
jujube is de vrucht van Zizyphus
vulgaris of van Zizyphus lotus, voorkomende in de subtropen. Deze vrucht
bevat veel suiker en daarnaast slijmstoffen en zouten, welke het geschikt
maken als een middel tegen de hoest.
Deze vrucht wordt veel nagemaakt,
zoo zelfs dat men de oorspronkelijke
vrucht in het geheel niet meer kent.
De namaakjujube bestond oorspronkelijk nog wel uit vruchten, maar wordt
tegenwoordig uit gom, suiker en oranjebloesemwater gemaakt.
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K
Kaas is een zuivelproduct bereid
door melk te stremmen en de verkregen
wrongel na verwijdering der wei een
rijpingsproces te laten ondergaan.
Iedere kaassoort ondergaat weer een
eenigszins andere bewerking. Voor de
in Nederland bereide kaas geldt in
het algemeen de volgende werkwijze:
Melk wordt gedeeltelijk ontroomd,
eenigszins verwarmd en met behulp van
chemicaliën als calciumchloride en
het lebferment te stremmen gezet.
De gestremde melk wordt gesneden,
waardoor de melkwei uit kan treden
en de wrongel bezinkt. De wei laat
men dan afstroomen, waarna de wrongel in stukken in de vormen wordt
gedaan. In de vormen worden ze
geperst, waarna de versche kaas in een
pekelbad wordt gelegd. Als laatste
bewerking komt dan het rijpingsproces,
dat eenige weken vordert alvorens de
kaas voor de consumptie geschikt is.
De samenstelling is zeer afhankelijk
van de mate waarin de melk is afgeroomd. Men onderscheidt kaas van
volle melk, welke minstens een vetgehalte in de droge stof moet hebben
van 45 %. Gewoonlijk roomt men de
melk iets af en krijgt dan 40+ kaas.
Alnaarmate meer vet uit de melk
wordt gehaald krijgt men 30+ en
20+ kaas.
Zie verder onder Edammer kaas en
Goudsche kaas.
Kaaskleursel is de kleurstof, welke
men aan de melk toevoegt die voor het
kaasmaken dienst moet doen, opdat
de kaas een mooie gele kleur krijgt.
Doet men dit niet dan zou de winterkaas veel lichter van kleur zijn dan de
zomerkaas. Deze kleurstof wordt gewonnen uit de zaden van den anattoboom (Bixa Orellana).
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Kaasstof; zie caseïne.
Kaasstremsel is het aftreksel van de
lebmagen van jonge kalveren. Dit doet
dienst voor het stremmen van de melk
bij de bereiding van de kaas. Bij het
uittrekken der lebmagen verkrijgt men
zg. lebenzym, een enzym dat dient
om de moedermelk te stremmen. Dit
enzym zet de caseïne van de melk om
tot zg. paracaseïne, welke stof bij aanwezigheid van voldoende calcium onoplosbaar is.
Kaaswei is het afvalproduct van de

kaasbereiding. Zie hiervoor onder
kaas. Kaaswei is vet-, en eiwitarm.
Alleen de melksuiker met de lactalbumine en de aschbestanddeelen zijn
er nog in aanwezig, benevens restjes
vet en wrongel.
Samenstelling: eiwit o,g %; vet
0,o5—o,35 % (afhankelijk van de wijze
waarop de wrongel behandeld is);
melksuiker 5 % en water 93,5 %.
In Nederland wordt de kaaswei
gebruikt als voedsel voor kalveren en
varkens; verder voor het bereiden van
melksuiker en lactalbumine; ook kan
uit kaaswei nog weiboter verkregen
worden als ze afkomstig is van de
bereiding van volvette kaas. In Zwitserland maakt men uit de kaaswei nog
Ziegerkaas door de wei te verhitten, waardoor het nog aanwezig
eiwit (albumine + globuline) neerslaat. In Noorwegen en Zweden dampt
men de kaaswei in tot een roodbruine
zoete massa, myzeost geheeten.
Kabeljauw is een zeevisch, welke

veel in het Noordelijk deel van den
Atlantischen Oceaan voorkomt. Pas op
4- of 5-jarigen leeftijd zijn ze volwassen.
Oudere exemplaren worden tot 1,5 m
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gebrek geremd wordt en de normale
verbrandingsprocessen gestoord worden. Volwassen dieren schijnen met
uiterst kleine hoeveelheden kalium toe
te kunnen.
Kaliumjodide; zie jood en krop.
Kalk; zie calcium.
Kalkoen is een vogelsoort, welke
geteeld wordt om als slachtdier dienst
te doen. Speciaal met Kerstmis wordt
dit gevogelte nogal gegeten. In het
buitenland is deze vogel meer algemeen
bekend dan hier te lande.
Kanariezaad is een veevoedergewas,
waarvan het zaad vervoederd wordt
(Phalaris canariensis). Voor het verkrijgen van een mooie glanzende huid
wordt het wel eens aan paarden vervoederd. Ook als vogelzaad doet het
dienst.
Kandeel is een alcoholische drank,
welke van Rijnwijn gemaakt wordt op
dezelfde wijze als advokaat. Speciaal
op kraamvisites wordt ze geschonken.
In het algemeen is het een mengsel
van een zwak alcoholischen drank met
melk, suiker, eieren en kaneel, welke
warm of koud geserveerd kan worden.
In verschillende landen is de samenstelling anders, doordat al naar den
landsaard andere producten mede gemengd zijn. In Nederland komen bv.
recepten voor waarbij veel gebruik
wordt gemaakt van boter of room.
Kandij is suiker, in zeer groote
kristallen, verkregen door langzame
uitkristallisatie van zuivere suikeroplossingen.
Kandijstroop is de suikerstroop, welke
bij de bereiding van kandijsuiker over74

blijft. Door afwezigheid van melasse
is ze bijzonder blank.
Kandijsuiker; zie kandij.
Kaneel is de bast van de takken van
Cinnamomum Zeylanicum. De aangename smaak en geur worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een
vluchtige olie. Men onderscheidt Javakaneel, Chineesche kaneel, Malabaren Ceylon-kaneel. De laatste is de beste
wat geur en kleur betreft.
Kaneel wordt in verschillende spijzen en koeksoorten gebruikt voor het
verhoogen van de smakelijkheid. De
olie, welke door destillatie gewonnen
wordt, vindt toepassing in de parfumerie-industrie.
Kapoen is een gecastreerde en vetgemeste haan. Deze wijze van vetmesten komt tegenwoordig weinig
meer voor, omdat men door de hanen
gescheiden van de hennen vet te
mesten, evengoed sappig en malsch
vleesch verkrijgt.
Kappertjes zijn de in zout en azijn
ingelegde bloemknoppen van Capparis
spinosa. De kleinste, jongste knoppen
zijn hiervoor het meest geschikt. Ze
zijn na de toebereiding olijfgroen; de
Italiaansche soorten zijn grooter en
groener dan die uit Zuid-Frankrijk.
Als surrogaat worden hier te lande
de bloemknoppen van de bezembrem
en de dotterbloem geconserveerd.
Kardons (Cynara Cardunculus) is
een bladgroente, welke in tegenstelling
met België, hier te lande nog maar
weinig ingang gevonden heeft. De
bladeren van deze distelachtige plant
moeten eerst gebleekt worden, waartoe
het daglicht wordt afgeschut. Deze
groente wordt wel als de stamvorm
van de artisjok beschouwd.

Karnemelk is het product dat bij de
bereiding van boter uit melk overblijft. Behalve dat hierin alle bestanddeelen van de melk behalve het vet
nog aanwezig zijn, is deze drank
eenigszins zuur, vanwege de vorming
van melkzuur, welke noodig is voor
een goede boterbereiding.
Samenstelling: 3,7 % eiwit; vet
0,5 %; melksuiker 3,65 %; melkzuur
0,35 %; minerale bestanddeelen 0,7 %
91 % water.
Karnen is de bewerking, die de melk
ondergaat bij het bereiden van de
boter. Deze bewerking komt hierop
neer dat de zure melk heftig heen en
weer geschud wordt om de vetbolletjes
samen te doen klonteren.
Karper is een zoetwatervisch, welke
vanwege den gronderigen smaak weinig
geliefd is hier te lande. Toch wordt ze
ook hier te lande in vijvers gekweekt.
Meestal zijn ze niet zwaarder dan
2 kg met een lengte van ongeveer
3o cm, maar ze kunnen meer dan een
meter lang worden met een gewicht
van 3o kg.
Om den gronderigen smaak te verwijderen, verdient het aanbeveling den
karper enkele dagen in stroomend
water te laten zwemmen.
Samenstelling (gekookt) 17 % eiwit;
1,0 % vet; 78 % water; ver brandingswaarde 78o calorieën per kg.
Karwij is het zaad van de karwijplant
(Carum Carvi). Uit dit zaad wordt de
karwijolie gewonnen, welke gebruikt
wordt voor de bereiding van likeuren
als kummel. Het zaad waaruit de olie
verwijderd is, vormt nog een goed
veevoeder.
Kastanje is het z aa d van Castanea
vesca, welke vooral in Zuidelijke
landen voorkomt.

Samenstelling versche kastanje: eiwit 3,1-10,2 %; vet 1,6-10,2 %;
koolhydraten 40-42 %; ruwvezel
1,7 %; aschbestanddeelen 1,5 %; water 33 52 %; verbrandingswaarde
ongeveer 2000 calorieën per kg.
Samenstelling gedroogd: eiwit 7,4%;
vet 2,9 %; koolhydraten 8o %; ruwvezel 2,3 %; aschbestanddeelen 2,7 %;
verbrandingswaarde 3500 calorieën
per kg.
De koolhydraten bestaan voor een
belangrijk deel uit zetmeel (36-64 %) en een geringer deel uit rietsuiker (7-16 %). Verder zijn aanwezig
dextrine en pentosanen (5 %).
-

Kastanjemeel is een product dat in
Italië wordt bereid uit kastanjes.
Samenstelling: eiwit 8 %; vet 3,5 %;
koolhydraten 70 %; (zetmeel 40 %;
rietsuiker 27 %); ruwvezel 2,8 %;
aschbestanddeelen 2,5 %.
Kastorolie; zie wonderolie.
Kathreiner moutkoffie is een koffiesurrogaat dat bereid wordt uit moutkoffie door deze te overtrekken met
een extract van het vruchtvleesch van
de echte koffie.
Katjang idjoe is het zaad van Phaseolus radiatus, dat vroeger als scheepskost
veel in gebruik was. Tegenwoordig is
het goed bekend als een voorbehoedmiddel tegen beri-beri, vanwege de
aanwezigheid van belangrijke hoeveelheden vitamine B.
Katoenpitten = of katoenzaad
koeken zijn de perskoeken, welke overblijven bij de bereiding van de olie uit
het zaad van Gossypium-soorten,
welke 15-25 % olie bevatten. Vooral
in Amerika worden deze koeken veel
als zoodanig of weer tot meel vermalen
aan het vee vervoederd.
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Samenstelling: 40 % eiwit; 6,8 %
vet; 22,5 % koolhydraten; 16 % ruwvezel; 9 % water.
Indien het zaad bij het persen nog
katoenpluis bevat wordt de perskoek
minder geschikt als veevoeder, daar
het darmkanaal hierdoor geirriteerd
wordt.
Katoenzaadolie is de olie welke uit

het zaad van verschillende Gossypiumsoorten wordt geperst. Bij gewone
kamertemperatuur is deze olie vloeibaar. Het vaste vet, dat bij 12° C stolt,
wordt afgescheiden en gebruikt voor
de bereiding van margarine.
Kauwen is de beweging met de
onderkaak uitgevoerd, welke ten doel
heeft het voedsel in de mondholte
te verkleinen en met speeksel te vermengen. Het voedsel wordt hierbij in
stukjes van 0,01-1,2 mm verdeeld,
tenminste indien voldoende lang gekauwd wordt, hetgeen normaal 3o
seconden duurt.
Het kauwen van het voedsel wordt
vaak verwaarloosd, omdat men zich
niet bewust is hoe belangrijk het kauwen is voor een goede vertering van
het voedsel. Uit dien hoofde bestaan
er voorstanders van een theorie die
verkondigt dat het voedsel zoolang
gekauwd moet worden tot het een dun
vloeibare massa is geworden, die dan
bijna vanzelf doorgeslikt wordt. Zie
Fletscheren.
Kauwgom is een Amerikaansch product, dat ook hier ingang gevonden
heeft en dat bereid wordt uit zg.
chicle-gom met aetherische oliën en
suiker. De chicle-gom is afkomstig
van Achras sapota. Tegenwoordig worden ook andere grondstoffen voor dit
product gebruikt.
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Kaviaar; zie caviaar.
'Kefir is een uit melk bereide spijs,

uit den Kaukasus stammend, maar ook
tot in West-Europa bekend geworden.
Om kefir te maken maakt men gebruik
van de zg. kefirkorrels, een op bloemkool gelijkend product, waarin een
lactose-vergistend organisme voorkomt benevens een melkzuurbacterie
(Lactobacillus caucasicus Be yerinck).
Op de bloemkool-stukjes giet men
afgeroomde melk en laat dit bij
16-18° C staan. Aldus krijgt men
een alkohoihoudenden, licht zuren en
prikkelenden melkdrank, welke zeer
goed verteerbaar is.
Dit product wordt vaak verwisseld
met yoghurt.
Samenstelling: eiwit 3,1 %; vet
3,1 %; koolhydraten 2,7 %; alkohol
0,7 %; water 8g %; verbrandingswaarde 600 calorieën per kg.
Kemiri; zie Bankoelnoten.
Kerry is een specerij, welke voornamelijk uit den wortel van de Curcuma-plant bereid wordt. Echter worden
er ook wel peper, gemberwortel, korianderzaad en kruidnagelen in aangetroffen. De bekende Worcestershiresauce bestaat voor een belangrijk
gedeelte uit kerry.
Kers is de vrucht van Prunus avium,
een bijzonder fraaie en smakelijke
fruitsoort. Men onderscheidt kersen met
zacht en met stevig vruchtvleesch.
De eerste dienen voornamelijk om
versch gegeten te worden, de laatste
voor allerlei conserven als jams, compote en in alcoholische dranken.
Samenstelling: 0,8 % eiwit; 0,7 %
organische zuren; 16 % koolhydraten;
82 % water; verbrandingswaarde 720
calorieën per kg.
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Kievitsei is het ei van den weidevogel Vanellus vanellus. Het zijn
bruingroene eieren, die vrij puntig
toeloopen, meestal van vele groote
en kleinere donkere stippen voorzien.
Overal in lage landen worden ze aangetroffen. Om den goeden smaak te
krijgen mogen ze niet langer dan
5-6 minuten gekookt worden.
Samenstelling: eiwit To %; vet
10,5 %; geen koolhydraten; water
67 % (io % schaal).
Kikkerbilletjes zijn de achterpooten
van den kikvorsch. In België en Frankrijk schijnt dit een lekkernij te zijn,
waartoe hier in Nederland veel kikkers
gevangen werden. In België worden
ze speciaal voor dit doel gekweekt.
Kindermeel is een soort meel, welke
speciaal geschikt is gemaakt voor de
voeding van zuigelingen. Door verhitting van het meel met zuren en diastase
wordt het zetmeel gedeeltelijk in
suikers omgezet, waardoor de verteerbaarheid grooter wordt. Tevens wordt
door deze behandeling het eiwit in
gemakkelijker opneembare afbraakproducten (albumosen) omgezet.
Nu worden er nog verschillende
voedingsstoffen aan toegevoegd om
de voedingswaarde te verhoogen, daar
de hoeveelheden eiwit, vet en mineralen in het meel onvoldoende zijn.
Hiertoe maakt men gebruik van melkpoe der of gecondenseerde melk. Er
bestaan tallooze soorten kindermeel,
alle min of meer gelijk in chemische
samenstelling, maar verschillend wat
de grondstoffen betreft.
Voor de bereiding van Molenaar's
kindermeel wordt uitgegaan van rijst.
Nestle's kindermeel bestaat uit de
fijngemalen korst van een op bijzondere wijze gebakken soort roggebrood,
waaraan suiker en gecondenseerde
melk zijn toegevoegd.
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Kindermelk is in het algemeen melk,
welke onder bijzonder hygiënische
maatregelen gewonnen is. Ook verstaat men hieronder de melkpreparaten,
welke hieruit bereid zijn onder toevoeging van verschillende stoffen, waardoor de samenstelling meer op die van
moedermelk gelijkt.
Zie hiervoor ook onder Modelmelk.
Het toevoegen van verschillende
stoffen aan de koemelk heeft plaats
omdat de samenstelling van de moedermelk anders is dan die van koemelk.
Koemelk: eiwit 3,4 %; vet 3,3 %;
koolhydraten 4,6 %; mineralen 0,7 %;
water 88 %.
Vrouwenmelk: eiwit 1,3 %; vet 3,8 %;
koolhydraten 6,8 %; water 87,8 %.
Om koemelk zoodanig te wijzigen
dat ze overeenkomt met de samenstelling van vrouwenmelk is ondoenlijk,
daar behalve de hier aangegeven
procentische samenstelling der voedingsstoffen, de voedingsstoffen zelve
ook nog verschillend zijn. Zoo bevat
bv. het eiwit van de moedermelk meer
cystine dan het koemelkeiwit. Iets
dergelijks zien we met het vet en de
mineralen.
Kippenei; zie onder ei.
Kirschwasser is een sterk alkoholhoudende drank bereid uit kersen
door gisting en destillatie. Het
alkoholgehalte bedraagt 40-48 %. Ten
gevolge van het gedeeltelijk stukpersen der pitten bevat dit product iets
blauwzuur (2o mg per liter).
Klapperolie; zie cocosvet.
Klaver is een voor de veevoeding
belangrijk landbouwgewas, vanwege
het hooge eiwitgehalte en de smakelijkheid. Vooral de roode klaver (Trifo-

lium pratense) is van veel belang.
Samenstelling: 3,5 % eiwit; 8 %
koolhydraten; 0,7 % vet; 5,2 % ruwvezel; 8o % water.
In het algemeen vertoont het vee
een groote voorkeur voor klaver. Aan
melkvee kan men klaver in vrij groote
hoeveelheden geven. Voor paarden zij
men voorzichtig, daar de oudere
verhoute deelen gemakkelijk aanleiding
tot koliek kunnen geven. Jonge klaver
geeft nog wel eens aanleiding tot
trommelzucht, vooral als ze bedauwd
is en op een hoop heeft gelegen, zoodat ze is gaan broeien. Zie ook
luzerne.
Klaverhooi is de gedroogde klaverplant. Samenstelling: 13,5 % eiwit;
37 % koolhydraten; 3 % vet; 24 %
ruwvezel; 16 % water.

worden bij de bereiding van allerlei voedingsmiddelen gebruikt om het eindproduct een
smakelijk aanzien te geven. Ook
in de zuivelbereiding. Zie onder kaas.
Deze verschillende kleurstoffen moeten
aan den eisch voldoen dat zij voor de
gezondheid onschadelijk zijn. Ook
conserven als fruit en groenten worden
wel gekleurd, daar zij bij de conserveering veel van hun natuurlijke kleur
verliezen, waardoor ze er weinig
aantrekkelijk uitzien.
Vele voedingsmiddelen bevatten van
nature kleurstoffen. Over de beteekenis van deze stoffen voor de voeding
weten we nog betrekkelijk weinig.
Een dezer kleurstoffen is het chlorophyl dat aan de plantaardige producten
een geelgroene kleur verleent. Daarnaast komt bv. het carotine voor,
waarvan is komen vast te staan dat het
een belangrijke rol speelt als voedingsbestanddeel. Zie hiervoor on de r
vitamine A.

Klieren zijn organen, welke producten
afscheiden. Bij de planten kennen we
ze als producenten van aetherische
olie, zooals bv. bij de watermunt en de
sinaasappelschil. Bij de dieren kennen
we talrijke soorten klieren.
1. Speekselklieren van mond en
maag, welke producten afscheiden
die het voedsel helpen verteren.
2. Melkklier, welke het voedsel
bereidt voor het jonge organisme.
3. Lever, welke allerlei schadelijke producten uit het bloed verwijdert en voor het lichaam noodzakelijke
stoffen vast houdt, opslaat en te zijner
tijd weer afstaat.
4. Nieren, die de eindproducten
van de stofwisseling uit het lichaam
verwijderen.
5. Alvleeschklier, welke enzymen
afscheidt, die vet, eiwit en koolhydraten aantasten. Zie pankreas.

Kleurstoffen

Klipvisch is kabeljauw, welke op de

rotsen (klippen) gedroogd is.
Klipzout; zie keukenzout.
Knoflook is een ui, welke vooral in
Zuidelijke landen veel wordt gebruikt
voor het kruiden van spijzen. Vanwege
den zeer sterken geur en smaak vinden
ze in Nederland weinig aftrek. Deze
sterke smaak wordt door een aetherische olie veroorzaakt.
Samenstelling: eiwit 6,8 %; vet
0,1 %; koolh yd raten 26 %; water
65 %; verbrandingswaarde 140o calorieën per kg.
Knoflook heeft den naam van een
zeer gezond voedsel.
Knolletjes of Meiraapjes of zomer-

knollen is een variëteit van de raap
(Brassica Rapa). De Meiraapjes worden
wel voor menschelijke consumptie
gebruikt, maar het meeste gaat toch
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als veevoeder. In tegenstelling met de
meeste andere rapen, die pas in den
nazomer rijp zijn, zijn deze reeds in
Mei geschikt voor de consumptie.
Samenstelling: eiwit 0,9 %; koolhydraten 6 %; ruwvezel o,8 %; vet
0,1 %; water 91,5 %.
Knolpeterselie wordt evenals gewone
peterselie gebruikt om spijzen en soepen te kruiden. Hier is de knolvormig
verdikte wortel het deel dat gebruikt
wordt inplaats van de bladeren. In
tegenstelling met de gewone peterselie kan deze vrij goed bewaard
worden.
Knolraap of koolraap is een variëteit

van de Brassica Rapa. Als veevoeder
worden ze veel gebruikt.
Samenstelling: eiwit 1,5 %; koolhydraten 8,2 %; vet 0,2 %; ruwvezel
1,3 %; water 87,5 %.
Knolselderij is een selderij-variëteit,
waarvan de knol gegeten kan worden.
Zie onder selderij.
Knorhaan; zie poon.

Knijper is kaas, welke een abnormale
gisting heeft ondergaan, waarbij boterzuur is ontstaan. Hierdoor ontstaan
scheuren, terwijl de reuk en smaak
van de kaas onaangenaam worden.
Kobalt is een element waarvan sedert

kort wordt vermoed dat het voor de
instandhouding van het organisme
noodzakelijk is. In Australië treedt
ten gevolge van kobaltgebrek onder de
schapen een ernstige ziekte op.
Koek is een gebak bestaande uit meel,

melk, eieren, boter, vet, suiker, honing,
specerijen en aromastoffen in talrijke
variaties. Door het toevoegen van bak8o

poeder aan het deeg wordt een zeer
luchtig en los eindproduct verkregen.
Koelkast is een ruimte, waarin de
meest uiteenloopende voedingsmiddelen die aan bederf onderhevig zijn,
kunnen worden bewaard. Zie onder
conserveeren.
Koemelk is het uitscheidingsproduct
van de melkklier van het vrouwelijke
rund. Zie onder melk, boter, kaas.
Samenstelling: eiwit 3,2 %; koolhydraten 4,6 %; vet 3,3 %; aschbestanddeelen 0,75 %; water 88 %.
Bovenstaande cijfers gelden speciaal
voor Nederlandsch vee. Andere melkveerassen hebben vaak een hooger
vetgehalte. Jersey-koemelk bv. 5 % vet.
Koffie is het zaad van den koffieboom,

Coffea arabica. Als land van herkomst
worden vaak Abessinië en Arabië genoemd. In het laatstgenoemde land
is in ieder geval het gebruik van
koffie als genotmiddel reeds zeer lang
in zwang. Tot in het midden van de
16e eeuw was koffie nog niet in WestEuropa bekend. De arts Rauwolf
leerde in 1573 deze drank in Aleppo
kennen. In het laatst van de 17e eeuw
werd koffie in Italië pas algemeen
en ook in Parijs drong het gebruik toen
door. In 1680 verscheen het eerste
koffiehuis in Den Haag.
De rijpe koffieboon ondergaat verscheidene bewerkingen alvorens ze
voor het gebruik gereed en geschikt is.
Na het plukken worden de beide
zaadhuisjes verwijderd, dan worden de
boonen gedroogd en gepolijst. Bij het
polijsten worden allerlei hulpmiddellen,
welke eigenlijk vervalschingen zijn,
gebruikt om de boon een fraaier aanzien te geven. Hiervoor worden kleurmiddelen benut, bv. grafiet, houtskool, ijzeroxyde, oker, indigo. Hier-

door wordt de kleur fraaier en van de
verschillende kwaliteiten ook gelijkmatiger. De smaak en het aroma
lijden er echter door. Direct voor het
gebruik worden de koffieboonen gebrand, w aa rdoor eigenlijk pas het aroma
aangebracht wordt. Het laatste procédé is dan het malen en het zetten
van de koffie.
Indien de boonen klein zijn worden ze
wel met stoom behandeld, waardoor ze
opzwellen en na het drogen grooter
blijven dan voorheen. Ook dit is dus
een soort van vervalsching. De koffie
heeft de volgende samenstelling: eiwit
10 %; vet 7,5 % en 24 % in water
oplosbare verbindingen. Behalve deze
bestanddeelen bevindt zich ook coffeïne in de koffieboon, de stof welke
de opwekkende uitwerking veroorzaakt.
Deze coffeïne wordt als schadelijk beschouwd, waarom ze soms gedeeltelijk
verwijderd wordt. Zie Koffie-Hag.
1 kop gewone koffie zonder melk en
suiker bevat, indien hiervoor 15 g
koffie gebruikt is, ongeveer 1 g vet; 2 g
koolhydraten; verbrandingswaarde 18
calorieën.
Koffie =ersatz (zie ook onder cichorei)
wordt uit allerlei suiker en zetmeelsoorten bereid, door deze te branden,
bv. cichorei, rogge, gerst, mout, tarwe, vijgen, suikerbieten, grondnoten,
sojaboonen, erwten, lupinenzaad,
eikels, dadelpitten, rozenbottelzaad,
e. d.
Koffie =extract is een sterk aftreksel
van koffie, bedoeld . om het gebruik
van koffie te vereenvoudigen; men
behoeft dan niet telkens opnieuw
te zetten. Dit product is meestal
vermengd met gebrande suiker (caramel). Indien ondoelmatig bewaard
gaat de geur spoedig verloren.

Koffie =Hag is een koffiesoort waaruit de coffeïne langs chemischen
weg verwijderd is.
Koffiesurrogaten; zie koffie-ersatz.
Kokosnoot; zie cocos.
Kokosolie; zie cocosvet.
Kolanoot is het zaad van de in
tropisch Amerika en West-Afrika
voorkomende Cola vera en Cola acuminata, dat gebruikt wordt voor het
bereiden van opwekkende dranken.
Evenals de cacaoboon bevat deze
noot theobromine.
Koliek is een heftige pijnaanval.
Vooral bij paarden komt dit nogal eens
voor. Koliek kan het gevolg zijn van
overvulling van maag en darmen en
van verstopping.
Kollageen is een eiwitachtige stof,

voorkomende in beenderen en kraakbeen. Door pepsine en trypsine kan
het afgebroken worden. Het is een
gelatine-achtige stof, die bij weken in
zoutzuurhoudende vloeistoffen gelatine oplevert. De calcium- en magnesiumzouten lossen dan op.
Met dit woord duidt
men een bepaalden toestand aan waarin
stoffen zich bevinden, die noch in oplossing, noch in vasten toestand zijn.
Als voorbeeld zij gewezen op gelatine.
Vele voedingsstoffen bv. eiwitten bevinden zich in het levende organisme in een kolloïdalen toestand.
Kolloïdaal.

is de vrucht van
Cucumis sativus, een gewas dat veel
in Nederland geteeld wordt. De komkommer wordt meestal rauw gegeten,
evenals sla; ook wordt ze ingelegd in
Komkommer
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zout, azijn en suiker als zoetzuur.
Samenstelling: eiwit o,6 %; koolhydraten 1,0 %; organische zuren
0,2 %; water 97,5 %; verbrandingswaarde slechts 70 calorieën per kg.
Komijnekaas is een kaassoort, welke
bereid wordt onder toevoeging van
komijnzaad. Meestal wordt ze bereid van gedeeltelijk ontroomde melk,
waardoor het een zg. magere kaassoort
wordt met een gehalte aan vet in de
droge stof van 20 of 30 %•
Zie ook onder Delftsche kaas en
Leidsche kaas.
Komijnolie; zie komijnzaad.
Komijnzaad is de vrucht van Cuminum Cyminum, welke bekend is vanwege zijn toepassing in de zg. Leidsche kaas of komijnekaas. Deze kruiderij
verschaft aan de kaas een bijzonderen
smaak door de aanwezigheid van een
vluchtige olie, komijnolie. De vruchten
bevatten hiervan 2,4 -465 %.
Konijn is een veel voorkomende wildsoort. Ook tamme konijnen worden veel
gegeten. In het algemeen wordt de
wilde konijn meer gewaardeerd vanwege den typischen wildsmaak.
Samenstelling van het vleesch:
eiwit 20 %; vet 8— ig %; aschbestanddeelen i %; water 65 %; verbrandingswaarde 2000 calorieën per kg.
Kool is de algemeene aanduiding
voor de talrijke variëteiten, welke er
van Brassica oleracea bestaan. We
kunnen de koolsoorten in 5 groepen
onderbrengen: i. Bloemkool; 2. Sluitkool; 3. Spruitkool; 4. Boerenkool
en 5. Raapkool.
Koolhydraten zijn verbindingen van
organische herkomst bestaande uit
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koolstof, waterstof en zuurstof en
waarin de beide laatste elementen
in dezelfde verhouding aanwezig zijn
als in water. Men noemt deze groep
van verbindingen ook wel suikers.
Hiertoe rekent men behalve de enkelvoudige suikers als druivensuiker en
vruchtensuiker, de tweevoudige suikers als rietsuiker en melksuiker,
de drievoudige suikers als raffinose,
ook de zg. veelvoudige suikers of
pol ysacchariden, waartoe het zetmeel,
de dextrine, de inuline en de cellulose
behooren.
Koolraap of ook wel knolraap is de
vleezig verdikte wortel van een variëteit van Brassica Napus nl. esculenta.
Samenstelling: eiwit 1,5%; vet 0,2%;
koolhydraten 8,2 %; water 87 %; verbrandingswaarde 400 calorieën per kg.
Koolstof is een element dat typisch
is als bestanddeel van alle stoffen waaruit het dierlijk en plantaardig organisme is opgebouwd. Het menschelijk
lichaam bestaat voor 21,15 % uit
koolstof.
Koolvisch is een kabeljauwachtige
vischsoort, welke veel in de Noordzee
voorkomt. Ze wordt evenals de
kabeljauw tot stokvisch verwerkt.
Door het vleesch rood te verven
wordt er veel namaak-zalm van gemaakt.
Samenstelling vleesch: eiwit '5,4 %;
vet 5,8 %; water 77 %; verbrandingswaarde 1200 calorieën per kg.
Koolzaad is het zaad van Brassica
Napus var. oleïfera, een zeer olierijk
product, dat vroeger een der belangrijkste oliehoudende landbouwproducten was hier te lande.
Zie verder onder raapolie en raapzaadkoeken.

is een eindproduct
van de stofwisseling, dat via de longen uit het lichaam verwijderd wordt.
Het ontstaat bij de verbranding van
de koolhydraten en vetten.
Koolzuurgas is de naam voor koolstofdioxyde, een reukloos gas dat de
neusslijmvliezen prikkelt, evenals het
koolzuurhoudende water de mondslijmvliezen prikkelt (spuitwater). Het
koolstofdioxyde verleent het water een
frisschen smaak. In allerlei mousseerende dranken komt koolzuurgas voor, bv.
champagne, limonade gazeuse. Ook bij
het bewaren van allerlei levensmiddelen vindt het gebruik van koolzuurgas
tegenwoordig toepassing. Het koolzuurgas is een normaal bestanddeel
van de lucht. De planten gebruiken
het koolzuurgas uit de lucht voor den
opbouw van zetmeel, suikers en andere
koolhydraten. De dierenwereld ademt
koolzuurgas uit als gevolg van het
verbrandingsproces, waarbij suiker geoxydeerd wordt tot water en koolzuurgas. Wanneer de lucht in vertrekken,
waar veel menschen bijeen zijn, meer
dan o,i % koolzuurgas bevat, dan
wordt deze voor de gezondheid schadelijk. Normaal bevat de lucht ongeveer
0,03 % koolzuurgas. In de natuur
ontstaat behalve door de uitademing
van de dieren ook koolzuurgas door
de afbraak van organische producten
door lagere organismen; ook komt er
koolzuurgas in de lucht met vulkanische gassen. Tenslotte zijn er koolzuurhoudende bronnen, welke ons de
diverse mineraalwaters leveren, zooals
Victoriawater, Spawater etc.
Wordt in gewoon water koolzuurgas geperst met een druk van 4-5 atmosfeer dan krijgt men het bekende
spuitwater.
Koper is een der voor dierlijk organisme noodzakelijke elementen. Het heeft
Koolzuurgas

samen met het ijzer tot functie de vorming van de roo de bloedlichaampjes.
Korhoen is als gevogelte een zeer fijne

wildsoort, welke betrekkelijk weinig
in Nederland voorkomt. Speciaal in
boschrijke streken met heide komt deze
vogelsoort voor.
Koriander is een specerij (Coriandrum sativum). De vruchten worden
in de bakkerij gebruikt voor de bereiding van suikererwten, muisjes (evenals
karwij). Ook voor de bereiding van
likeuren vindt ze toepassing. De in de
vruchten aanwezige aetherische olie
(korianderolie) geeft den typischen
smaak en reuk.
Kraaibes is de vrucht van de kraaiheide (Vaccinium uliginosum). Lijkt
veel op de boschbes, doch is veel minder
geurig; wordt wel als vergiftig aangeduid.
Kraakbeen is het jeugdige, nog onverkalkte beenweefsel, dat zeer veerkrachtig en buigzaam is. In vele dierlijke voedingsmiddelen als vleesch en
spek komt het voor. Het wordt waarschijnlijk door de alles etende diersoorten goed verteerd.
Krab is een schaaldier waarvan het
vleesch gegeten wordt. Wordt als
lekkernij evenals kreeft gegeten.
Krambamboeli is een in de Duitsche
studentenwereld bekende alkoholische
drank bereid uit bittere amandelen,
kaneel, kruidnagelen, gember, cochenille, wijnsteen, oranjeschillen, alkohol,
suiker en water.

zijn de zaden van
Phaseolus lunatus, een in Indië voorkomend gewas, dat vanwege zijn giftige
Kratokboonen
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eigenschappen een gevaarlijk voedsel
vormt. Het zijn platte, zeer bonte
boonen. Het gif dat zij bevatten is
blauwzuur. Overigens zijn zij rijk aan
zetmeel.
Kreatine (C4H9N3O2) is een stofwisselingsproduct afkomstig van het eiwit
dat in de spieren en het bloed voorkomt. Onder bepaalde omstandigheden
wordt het ook in de urine aangetroffen.
Kreeft is een delicatesse, welke als
voorgerecht bij diners vaak een bestanddeel van hors d'oeuvres vormt. Bij het
koken wordt dit gerecht pas rood.
Samenstelling van het vleesch: eiwit
13,5 %; vet 0,4 %; koolhydraten 0,2%;
water 73 %; verbrandingswaarde 600
calorieën per kg.
Kreeftenboter is een gerecht bereid
uit kreeftenvleesch, door dit vleesch
met boter uit te trekken. Vaak worden
ook de schalen en scharen van gekookte kreeft met boter gekookt en als
kreeftenboter verkocht.
Krenten zijn de gedroogde vruchten
van een speciale druivensoort (Vitis
apyrena), welke alleen in Griekenland,
Dalmatië en Sicilië voorkomt.
Samenstelling: eiwit i %; vet 1,3%;
suiker 62 %; andere koolhydraten
6 %; ruwvezel 2,3 %; organische zuren 1,5 %; minerale bestanddeelen 2%
en vocht 25 %; verbrandingswaarde
3500 calorieën per kg.
Kretinisme is een in sommige landen
voorkomende vorm van idiotie, welke
een gevolg is van het tekort aan jodium
in drinkwater en voedsel. Zwitserland
heeft als maatregel tegen deze zeer
ernstige deficientieziekte het keukenzout met een zeker, zeer laag percen-
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tage jodiumzout vermengd. Dit heeft

zeer gunstige gevolgen gehad.
Kristalsuiker; zie rietsuiker.
Krop is een vergrooting van de schildklier, welke in verband staat met de
jodiumstofwisseling.
Zie verder onder jodium en onder
kretinisme.
Kropsla (Lactuca sativa) is een onzer
meest bekende groentesoorten. Meest
wordt ze rauw genuttigd maar ook
gestoofd vormt het uitstekend gerecht.
Samenstelling: eiwit 0,7 %; vet
0,5 %; koolhydraten 2,1 %; water
95 %; verbrandingswaarde 160 calorieën per kg.
Het is dus een zeer waterrijk voedingsmiddel. Het nuttigen van rauwe
sla heeft het voordeel dat het dan nog
een belangrijke hoeveelheid vitamine C
bevat, hetgeen met gestoofde sla niet
het geval is. Per kg sla mogen we rekenen op 100-200 mg vitamine C, ten
minste wanneer de sla versch opgediend
wordt en dus niet geheel verflenst is.
De voedingswaarde van sla-gerechten
hangt verder geheel af van de wijze
waarop ze wordt toebereid; dus van
de hoeveelheden ei, olie, suiker en
mayonnaise e. d., welke worden toegevoegd.
Kruidnagelen zijn de gedroogde
bloemknoppen van Eugenia caryophyllata, een boomsoort, welke in de Molukken voorkomt. De typische reuk wordt
veroorzaakt door een oliesoort, welke
in de geheele plant aanwezig is, maar
speciaal in de jonge knoppen der bloemen.
Kruisbes is een bessenvariëteit, welke
veel geteeld wordt voor de jamfabrieken. Als tafelfruit is het weinig in

trek. Vanwege het sterk geleerend
vermogen, is zij zeer geschikt voor
het bereiden van compote. Ook wordt
van deze vrucht wel vruchtenwijn
gemaakt.
Samenstelling:• eiwit 0,5 or
%;• koolhydraten 8,6 %; organische zuren
2 %; verbrandingswaarde 420 calorieën
per kg.

Kunsthoning is een mengsel van
invertsuiker met stroop, reuk- en
smaakstoffen.
Kweepeer (Cydonia vulgaris) is een
perensoort, welke rauw niet eetbaar
is. Wordt wel voor de bereiding van
gelei en marmelade gebruikt vanwege de sterk geleerende eigenschappen.

Krulandijvie is een groentesoort,
welke meest rauw als sla gegeten wordt.

Kwetsen zijn de vruchten van een
pruimenvariëteit (Prunus domestica),
welke practisch alleen gekookt geconsumeerd worden, in hun geheel,
als moes of als jam.
Samenstelling: eiwit 0,7 %; organische zuren o,8 %; koolhydraten
16 %; water 82 %; verbrandingswaarde
700 calorieën per kg.

Krulpeterselie is een specerijkruid,
evenals gewone peterselie.
Krijt; zie calcium.
Kummelolie; zie karwij.
Kunstboter; zie margarine.

L
Laberdan is gezouten kabeljauw.
Lactose; zie melksuiker.
Lactovegetarier is een vegetariër
die geen voedsel gebruikt van dierlijke
herkomst, behalve wanneer het afkomstig is van levende dieren, dus
wel melk, eieren, boter, kaas en
honing. Zie verder vegetarisme.
Laevulose; zie fructose.

Langoeste is een kreeftensoort,
welke vooral in de Middellandsche Zee
voorkomt en aan de Engelsche kust.
Wordt zoowel versch als geconserveerd
gegeten.
Laurierbladeren zijn een specerei
(Laurus nobilis), welke o.a. gebruikt
wordt bij het bereiden van tafelzuur.
De smaak en reuk van deze bladeren
worden veroorzaakt door een aetherische olie.

Lagerbier is bier dat gedurende
2 of 4 maanden in vaten of tanks

gelagerd is geweest.
Lamprei; zie rivierprik.
Lange wei is melkwei, welke door de
inwerking van een slijmvormen de
melkzuurbacteriesoort dradentrekkend
is geworden.

Laurinezuur is een vetzuur van de
samenstelling C11H21COOH.
Lavendel is een kruiderij, welke zeer
weinig gebruikt wordt (Lavendula
spica).
Leb; zie kaasstremsel.
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Lecithine is een stof opgebouwd uit
een vet, uit fosforzuur en uit
choline. De verschillende soorten lecithine bevatten verschillende vetzuren.
Lecithine komt zoowel in plantaardige
als dierlijke voedingsmiddelen voor.
Hoewel omtrent de bijzondere waarde
van lecithine als voedingsstof nog
weinig vaststaat, mag toch wel worden
aangenomen dat het een rol speelt
bij de spiercontractie in samenwerking
met cephalin.
Als goede bronnen van lecithine
kunnen genoemd worden: eidooier,
hersenen, sojaboonen. In eidooier
is het gehalte 5-8 %.
Leidsche kaas;

zie komijnekaas.

Lemon squash is de Engelsche naam

voor citroensap met spuitwater, suiker
en ijs.
Leng is een kabeljauwachtige visch,

welke tot 2 m lang kan worden. Vooral
aan de Noorweegsche kust wordt
deze visch veel gevangen. Wordt
zoowel gedroogd als stokvisch of als
zoutevisch gegeten.
Lepelblad (Cochlearia officinalis) is

bekend om zijn geneeskrachtige werking bij de in de middeleeuwen
zoo veelvuldig optredende ziekte: de
scheurbuik. Vooral onder het scheepsvolk was deze ziekte zeer gevreesd.
Echter ook vele andere groene kruiden
werden met succes tegen deze ziekte
gebruikt. De moderne voedingsleer
heeft uitgemaakt dat de geneeskracht
veroorzaakt wordt door een organisch
zuur: ascorbinezuur geheeten.
Zie verder onder vitamine C.
Leucine is een aminozuur met de
chemische samenstelling: C6H1302N.
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Het komt in melk voor en verder
in vele dierlijke organen en in de
kiemen van zaden benevens in gist.
Lever is als orgaan van veel belang
voor de stofwisselhng van de koolhydraten. Daar de koolhydraten als suiker
door den darmwand in het bloed komen,
zou bij een normaal koolhydraathoudend rantsoen het suikergehalte van
het bloed sterk stijgen. Vanaf den darm
gaat het bloed echter eerst door de
lever, waar de suiker als glycogeen in
de levercellen wordt vastgelegd. Pas
als het suikergehalte van het bloed
beneden 2 % daalt tengevolge van
verbruik voor spierarbeid en lichaamswarmte, wordt dit glycogeen weer in
suiker omgezet en aan het bloed
afgestaan.
Behalve als tijdelijke voorraadschuur
voor koolhydraten doet de lever ook
dienst als opslagplaats van vet. Verder verwerkt de lever de eiwitafbraakproducten tot ureum, waarna ze via
de nieren uitgescheiden worden. Allerlei lichaamsgiften die mogelijk met
voedsel in het lichaam komen als
koper, lood, kwikzilver en arsenicum,
worden hier tijdelijk vastgelegd en
dus onschadelijk gemaakt, waarna ze
in heel kleine hoeveelheden weer
afgestaan worden om zoodoende, zonder
schade te berokkenen, het lichaam
weer te verlaten via de nieren.
Verder verwerkt de lever de roode
bloedkleurstof der te gronde gegane
roode bloedlichaampjes voor de galvorming. (Zie onder gal.)
Lever is als voedingsmiddel een zeer
fijn gerecht. Als gekookte lever, als leverpastei en als leverworst wordt ze
voornamelijk als delicatesse gebruikt.
De samenstelling van de lever is zeer
afhankelijk van den voedingstoestand
van het dier waarvan het afkomstig is.

Voor kalfslever wordt de volgende
samenstelling opgegeven: eiwit 20 %;
vet 4 %; koolhydraten 3,3 %; water
71 %; verbrandingswaarde 1300 calorieën per kg. Ganzenlever is veel vetter; ook vischlever is rijker aan olie
(zie levertraan).
Als voedingsmiddel is de lever buitengewoon belangrijk. In de eerste
plaats is de kabeljauwlever de bron van
vitamine A en vitamine D. In de tweede
plaats bevat de lever een gele kleurstof
welke het lichaam noodig heeft voor
de bloedvorming. In de derde plaats
bevat de lever een eiwitachtige verbinding, glutathion genaamd. Ook als
bron van verschillende mineralen is
de lever van veel belang.
Levertraan is de traan van de kabeljauwlever, welke door stoomen gewonnen wordt. Deze vischtraan wordt
als geneesmiddel o.a. tegen rachitis
veel toegepast en nog meer als middel
om rachitis te voorkomen. De geneeskrachtige werking berust op de aanwezigheid van een tweetal vitaminen, nl.
vitamine A en vitamine D. Het gehalte
aan vitamine D bepaalt de waarde
van dit product, waarom het gewenscht
is alleen gebruik te maken van levertraan met een aangegeven en gewaarborgd gehalte aan vitamine D. Vele
levertraanmerken bevatten een te laag
gehalte. Als eisch mag gesteld worden
100-125 Internationale Eenheden vitamine D per gram.
Levertraan 3emulsie is een mengsel

van levertraan met gom en water,
waaraan voor verbetering van de
smaak kaneelolie is toegevoegd, zoodat
een melkachtige vloeistof wordt verkregen. Een dergelijk product bevat
natuurlijk procentsgewijze slechts een
geringe hoeveelheid van het werkzame bestanddeel: de levertraan. Vaak

is nog niet de helft van het mengsel
levertraan. Zie verder onder levertraan.
Leverworst is een mengsel van lever

met andere organen als harten, longen, welke met specerijen tot een
worst verwerkt worden.
Samenstelling: eiwit 14 %; vet io30 %; koolhydraten praktisch niets;
water 5o-6o %; verbrandingswaarde
1500-3600 calorieën per kg.
Liebig's vleeschextract is een extract
van mager rundvleesch, dat verkregen wordt door dit met koud
water aan te zetten en langzaam op
kooktemperatuur te brengen. Op
deze wijze worden zooveel mogelijk
deelen van het vleesch opgelost in de
bouillon. Deze bouillon wordt dan in
vacuum ingedampt. De finesses van
de bereidingswijze worden geheim
gehouden.
Samenstelling: organische bestanddeelen 58-60 %; minerale bestanddeelen 20-23 %; verbrandingswaarde 2400 calorieën per kg.
De waarde van dit product ligt
veel meer in zijn smaak- en geuraanbrengende werking dan in zijn
voedingswaarde.
Lignine; zie houtstof.
Likeuren zijn alkoholische dranken,
welke met behulp van suiker en aromatische stoffen behandeld zijn. Meest
worden ze van brandewijn bereid.
Het suikergehalte is meestal niet
minder dan 10 %, terwijl het alkoholgehalte niet lager dan 20 % is. Als
aromastoffen doen vruchtenessences
en bitterstoffen dienst.
Anisette, Marasquin, Curagao,
Kirschwasser, Benediktiner, Triple
Sec en Grand Marmer zijn dergelijke producten.
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Liksteen; zie likzout.
Likzout zijn groote klompen ruw
keukenzout, welke in den stal of buiten
in het weiland worden opgehangen
om het vee gelegenheid te geven naar
behoefte hiervan te nemen. Tegenwoordig worden aan de liksteenen behalve
keukenzout ook nog wel andere zouten
toegevoegd.
Likzucht is een verschijnsel dat bij
verschillende landbouwhuisdieren kan
voorkomen en dat hierin bestaat dat
het dier likt en kauwt aan en op allerlei voorwerpen, welke onder normale
omstandigheden zijn interesse niet
hebben. Dit verschijnsel moet beschouwd worden als een symptoom
voor een tekort aan een of ander bestanddeel in het voedsel. Zoowel een
tekort aan Ca of P als aan Na, Cu,
Mn en Co geeft aanleiding tot likzucht.
Limburgsche kaas is een zachte
kaassoort bereid uit afgeroomde melk.
Deze kaassoort heeft een zeer typischen
en scherp doordringenden geur.
Limonade is oorspronkelijk de naam
voor een drank bereid uit versch
geperst citroensap met suiker en water;
later is het de beteekenis gaan krijgen
van een drank bereid uit versch
vruchtensap in het algemeen, welke
dan naar smaak met citroenzuur
suiker en water aangelengd wordt.
Vele limonades worden tegenwoordig
uit kunstmatige vruchtenessences en
kleurstoffen bereid.
In limonade die verkocht wordt mag
geen glucose verwerkt zijn. Alle suiker
moet rietsuiker zijn.
Limonade =gazeuse is een limonade,
welke bereid wordt met koolzuur onder een druk van ongeveer 5 atmos-
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feer. Om het schuimen te bevorderen
wordt aan deze limonadesoort wel eens
de schadelijke stof saponine toegevoegd.
Limonadestroop is een met suiker
en citroenzuur ingedampt vruchtensap dat hierdoor geconserveerd is en bij
verdunning met water limonade oplevert. Het gehalte aan suiker moet
55 % bedragen, de suiker moet geheel
uit rietsuiker bestaan. Wanneer een
deel van de rietsuiker vervangen is
door druivensuiker of aardappelstroop
moet het product met den naam limonette aangegeven worden.
Limonette; zie onder limonadestroop.
Lindenbloesemthee wordt bereid
van de gedroogde bloemen der linde.
De gedroogde bloesem wordt wel
gebruikt voor het vervalschen van thee
en tabak.
Lintwormen zijn een soort wormen
die een gedeelte van hun ontwikkeling in het menschelijk darmkanaal
doorbrengen na eerst eenigen tijd in
het lichaam van het rund te hebben
doorgebracht. Bij het eten van rauw
of onvoldoend gebraden rundvleesch
kunnen zij in het darmkanaal komen,
waar zij zich verder ontwikkelen. De
vorm (een bepaald stadium in de
ontwikkeling) waarin ze zich in de
spieren van het rund bevinden noemt
men wel blaasworm of vin omdat
het daar slechts blaasvormige organismen zijn. Behalve in den dunnen darm
kunnen de lintwormen ook in de lever
en alvleeschklier voorkomen. Meestal
is het voorkomen van lintwormen in
het darmkanaal onschadelijk, al leven
zij daar van het voedsel. Om verschillende redenen is het niettemin
gewenscht ze te doen verwijderen,
waarvoor de arts het best te hulp kan
komen.

Linze is het zaad van Lens esculenta.
Ze worden zoowel in zijn geheel
gekookt als als brij gegeten. Ook wordt
de linze wel tot meel vermalen en dan
in allerlei gerechten verwerkt.
Samenstelling: eiwit 26 %; koolhydraten 53%; vet 2 %; vocht 12 %; verbrandingswaarde 3400 calorieën per kg.
In Rusland en rond de Middellandsche Zee schijnen linzen nog veelvuldig gegeten te worden. Hier te
lande is het gebruik zeer afgenomen.
Lipase is een enzym dat vetten afbreekt
tot glycerine en vetzuren. Behalve in
het darmkanaal, waarin het met het
pankreassap terecht komt, komt ook in
verschillende plantendeelen lipase voor.
Zoo bv. in ricinusboonen. Uit deze
boonen wordt het ook voor technische
doeleinden geïsoleerd.
Looistoffen of tanninen zijn stoffen
die in allerlei plantaardige producten
voorkomen en een eigenaardige samentrekkende werking uitoefenen op het
mondslijmvlies. In onrijp fruit, in de
bolster van tamme kastanjes, in eikenbast komen ze voor, maar bv. ook in
thee. Het looizuur treedt vooral op
wanneer de thee lang heeft getrokken
of gekookt heeft. Er ontstaat dan een
voor velen onaangename smaak.
Lucerneklaver; zie luzerne.
Lucullus is een Romeinsch bevelhebber en staatsman die van 109-57 v. C.
leefde. Zijn liefde voor uitgelezen
spijzen en dranken is spreekwoordelijk
geworden. Op een veldtocht in den
Pontus leerde hij fazanten en kersen
kennen, welke door hem werden meegenomen. Hierdoor zijn deze producten
in ons werelddeel bekend geworden
en hebben zich vanuit Italië verder
verspreid.

Lupine als voederplant werd vroeger
vanwege den bitteren smaak weinig voor
het vee verbouwd, hoewel het overigens een vrij hooge voedingswaarde had.
Sedert in Duitschland door selectie
een zoete lupine verkregen is, komt
dit gewas voor veevoeder in aanmerking.
Lupinezaad wordt na ontbitterd
te zijn wel tot koffie-ersatz verwerkt.
Als veevoeder worden lupineplanten
in hun geheel of wordt het zaad apart
verstrekt.
Lupinose of lupinevergiftiging is
een ziekte die ontstaat door het eten
van zaden of andere deelen van de
lupineplant. Vooral schapen zijn gevoelig voor het gif van de lupine. Ook
geiten, rundvee, varkens en paarden
hebben er last van. Het gif, de lupinotoxine kan uit het zaad verwijderd
worden door de zaden te extraheeren
met sodahoudend water.
Luzerne is een soort klaver (Medicago
sativa) met hooge voedingswaarde.
Het wordt zoowel versch als gedroogd
verstrekt. Luzernehooi is betrekkelijk
eiwitrijk (i7 % stikstofhoudende
stoffen).
Samenstelling versch: eiwit 4,5 %;
koolhydraten g,6 %; ruwvezel 6,8 %;
vet o,8 %; water 76 %.
Samenstelling hooi: eiwit 17 %;
koolhydraten 31 %; ruwvezel 27 %;
vet 2,4 %; vocht 16 %.
Luzernehooi kan een zeer goed
voedermiddel voor alle landbouwhuisdieren vormen, tenminste wanneer
bij het winnen en binnenhalen van het
hooi gezorgd wordt dat zoo weinig
mogelijk bladdeelen (die zeer broos zijn)
verloren gaan. Voor een deel moet de
gunstige invloed van het luzernehooi
toegeschreven worden aan de amino-
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zuur-samenstelling v an het eiwit.
Bovendien bevat luzernehooi, wanneer
het onder gunstige omstandigheden
gedroogd is, een belangrijke hoeveelheid carotine. Voor het behoud
van de carotine is het drogen in
de zon schadelijk, terwijl het zg.
kunstmatig drogen gunstig is.
Vanwege het hooge eiwitgehalte, den
rijkdom aan calcium en ijzer en aan
vitamine A en vitamine C wordt
versche luzerne in Zuid-Afrika zelfs
als aanvullend voedsel voor mijnwerkers door artsen aanbevolen.
Luzernehooi; zie luzerne.
Lymphe is de lichaamsvloeistof die
in de spleten tusschen de weefsels
voorkomt. Deze vloeistof verzamelt
zich in een fijn buizenstelsel. Verschillende stofwisselingsproducten kunnen
door de lymphevloeistof afgevoerd
worden; op hun weg naar de bloedbaan worden ze dan in onschadelijke
producten omgezet. In de lymphevaten, die in den darmwand aanwezig
zijn, wordt het ontlede voedingsvet
afgescheiden, waarna het met de
lymphe in de bloedbaan terecht komt,
want een der grootste lymphevaten
stort zijn inhoud uit in een der aderen
dicht bij het hart.
Lijnkoek is de perskoek, welke men
overhoudt bij het persen van de lijnolie uit gemalen lijnzaad. Men onderscheidt zachte koeken die koud geperst
zijn, en harde, die ontstaan, indien
bij het persen verhit is geworden.
Bij koud persen blijft er meer olie
achter dan bij warm persen. De direct
bij het persen ontstane koeken zijn
zg. voorslagkoeken, welke in den
regel eerst weer ge malen worden en
tot koeken van i kg worden geperst.
Samenstelling: vetrijke lijnkoek: eiwit
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32 %; koolhydraten 27,5 %; ruwvezel
10 %; vet I I %; water 13 %. Vetarme
lijnkoek: eiwit 35 %; koolhydraten
3o %; ruwvezel 10 %; vet 5 %; water
12 %. Speciaal hier te lande staat
lijnkoek als voedsel voor melkvee in
hoog aanzien, hoewel niet bewezen is
dat lijnkoek een gunstigen invloed op
de melkproductie en het vetgehalte van
de melk heeft. De gunstige werking
van lijnkoek op de vertering wordt
wel toegeschreven aan de slijmstof.
Ook heeft men wel gedacht aan de
sporen amygdaline die er in voorkomen. Soms komt deze laatste stof
in vrij hooge mate er in voor.
Wanneer men de lijnkoek of het lijnmeel dan niet doelmatig behandelt,
levert het blauwzuurgas op dat zeer
schadelijk kan zijn voor het vee. Aan
melkvee wordt graag lijnkoek verstrekt,
maar ook alle andere landbouwhuisdieren nemen het gaarne op.
Lijnmeel wordt verkregen door het
malen van lijnkoek of extractie van
gemalen lijnzaad met vetoplossende
stoffen als benzine of tetrachloorkoolstof. Lijnmeel wordt wel vervalscht
met de gemalen doppen van koffie,
rijst en cacao, welke veel met de kleur
van het lijnzaad overeenkomen.
Lijnolie is de olie, welke uit het
lijnzaad geperst of geëxtraheerd wordt.
Het wordt een enkele maal wel als
spijsolie gebruikt.
Lijnzaad is het zaad van Linum
usitatissimum, het vlas. Als veevoeder
doet het wel dienst in gepletten toestand, voor kalveren wanneer deze
van de volle melk moeten worden
afgewend. Dit geplette lijnzaad, waarin alle vet nog aanwezig is, wordt dan
met de ondermelk gemengd.

Samenstelling: eiwit 24 %; koolhydraten 23 %; ruwvezel 5,5 %; vet
36,5 %; vocht 7 %.
Lijnzaadkaf is het kaf v an het zaad
van Linum usitatissimum. Het wordt
als veevoeder weinig toegepast. Waarschijnlijk wordt het voor vervalschingsdoeleinden gebruikt.
Samenstelling: eiwit 3,5 %; koolhy-

draten 35 %; ruwvezel 41 %; vet 3,4 %;
aschbestanddeelen 5,8 %; vocht 12 %.
is het product
dat ontstaat bij het ve rwijderen van
de lijnolie uit het gemalen lijnzaad
met behulp van wringers inplaats van
met persen. De samenstelling is gelijk
aan die van lijnkoek. Zie verder
onder lijnkoek.
Lijnzaadschilfers

M
Maag is het orgaan dat dienst doet
als tijdelijk reservoir voor het voedsel,
en een begin maakt met de vertering
ervan. Door de afscheiding van het
zg. maagsap — een product van de
slijmvliezen van den maagwand —
worden de verschillende voedingsstoffen reeds voorverteerd. Het voornaamste enzym dat door den maagwand
wordt afgescheiden is de pepsine —
een eiwitafbrekend enzym. Daarnaast
komt een tweede enzym voor, de lipase,
die de vetten ontleedt, en in de derde
plaats bevat het maagsap zoutzuur,
waardoor de geheele spijsbrij die in
de maag aanwezig is, zuur wordt. Dit
laatste is noodzakelijk daar pepsine
alleen in zuur milieu werkzaam is.
Maagcatarrh is een ontsteking van

het maagslijmvlies, welke veroorzaakt
kan zijn door overvulling van de maag,
het gebruik van moeilijk verteerbaar
voedsel, te vette, gistende of rottende
spijzen en onrijp fruit.
Maagdenolie; zie olijfolie.
Maagsap; zie maag.
Maagzout is natriumbicarbonaat of

zg. dubbelkoolzure soda.

is het zoutzuur dat door
den wand van de maag wordt afgescheiden. Zie onder maag.

Maagzuur

Maatjesharing is haring, welke in

het begin van de visscherij gevangen
wordt. De dan gevangen dieren zijn
zeer vet, jong en nog niet geslachtsrijp.
Macaroni is het gedroogde deeg dat

bereid wordt van tarwemeel met water.
Voor dit doel wordt liefst tarwemeel
met een hoog glutengehalte gekozen.
Het deeg wordt machinaal in pijpjes of
in lintvorm gespoten, waarna het voorzichtig gedroogd wordt. Oorspronkelijk duurde dit drogen 4-6 dagen.
Daarbij werd het deeg op rekken in
droogkamers geplaatst. Tegenwoordig
geschiedt het drogen machinaal veel
sneller, waardoor de kwaliteit minder
is geworden. De meeste macaroni
wordt in Italië gefabriceerd. Als vervalschingsmateriaal wordt wel aardappelmeel gebruikt. Vroeger kleurde
men de macaroni met saffraan, maar
tegenwoordig gebruikt men daarvoor
anilinekleurstoffen.
Samenste ll ing: eiwit 11%; vet o,6%;
koolhydraten 75 %; minerale bestanddeelen o,6 % en vocht 12 %; verbrandingswaarde 3700 calorieën per kg.
91

Madeira is een sterk alkoholhoudende

drank, verkregen door aan het nog
niet gegiste sap alkohol toe te voegen,
waardoor gisten wordt voorkomen.
Voor de bereiding worden liefst
Spaansche druiven gebruikt. Het alkoholgehalte bedraagt 18-2o %.
Magere melk of ondermelk is de

ontvette melk. Meestal gebeurt het
afscheiden van het vet met behulp
van de centrifuge. Magere melk bevat
dus nog de melksuiker en het melkeiwit. In de veehouderij wordt het
voedsel voor jonge dieren en ook bij
het vetmesten veel gebruikt.
Samenstelling: eiwit 3,5 %; koolhydraten 5 %; vet 0,2 %; water go %.
Maggiblokjes; zie bouillonblokjes.

ook wel kortweg
Maggi =extract,
„maggi" genoemd, is een vloeibaar
extract van specerijen, groenten en
afbraakproducten van eiwit, dat gebruikt wordt voor het smakelijk maken
van allerlei gerechten, als soep, vleesch,
jus e. d.
zijn een tot een
blokje geperst droog mengsel van
groenten, vet, eiwit, specerijen, zout en
de noodige koolhydraten, waarmee
door slechts eenvoudig opkoken soep
kan worden gemaakt.
Maggisoepblokjes

Magnesium is een der voor het levend

organisme noodzakelijke elementen.
Als bron van magnesium dient voornamelijk het chlorophyl van de groene
plantendeelen. Voor het dierlijk organisme tormt het een der bouwsteenen
van het beenderstelsel. Voor de intermediaire stofwisseling is het magnesium
eveneens van belang. Omtrent de verschillende functies die het heeft, is
nog weinig bekend. Indien een voedsel
wordt verstrekt dat praktisch vrij is
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van magnesium, sterven de proefdieren binnen korten tijd.
Maïs is de vrucht van Zea Maïs, een

gewas dat oorspronkelijk alleen in tropische en subtropische streken werd geteeld. Tegenwoordig wordt ook hier
te lande voor veevoederdoeleinden
maïs geteeld. Ook voor menschelijke
consumptie vindt mais talrijke toepassingen. Mais wordt met kolf en al,
maar dan meestal in nog onrijpen toestand, gekookt en in water met azijn
en zout als Mixed Pickles ingemaakt.
De rijpe maïskorrels worden in hun
geheel aan vee vervoerd, maar ook
gemalen. Voor alle veesoorten is het
een geschikt voedsel. Het wordt veel
voor het vetmesten gebruikt, maar ook
voor melkvee vindt het een uitgebreide
toepassing. Van de geheele maïsplanten, zooals die hier te lande gekweekt worden, wordt ensilage gemaakt
nadat zij fijngehakt zijn, of ook soms
in hun geheel. Van de verschillende
maïssoorten verdient de gele maïs de
voorkeur boven witte, vanwege het
carotinegehalte der gele maïs.
Samenstelling maiskorrel: eiwit 9,4%;
vet 4,1 %; koolhydraten 7o %; vocht
13 %; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg.
Van de maïskorrel kan maïspap gekookt worden en ze kan na gemalen te
zijn gebruikt worden voor het bakken
van brood. In Italië en Roemenië wordt
veel maïsgrutten gegeten. Het maïszetmeel wordt wel voor alkoholbereiding gebruikt en voor het bereiden
van marswhisky.
Maïskiemkoeken zijn de perskoeken,
welke overblijven bij het persen van
de maisolie uit de kiemen.
Samenstelling: eiwit 20 %; koolhydraten 43 %; ruwvezel g %; vet
II %; vocht II %.

Maïsolie is de olie, welke uit de malskiemen wordt geperst. Alleen door
bijzondere bewerkingen kan deze
olie voor de consumptie geschikt
gemaakt worden.
Maïsziekte (zie ook pellagra) is een
ziekte welke in Fransch Columbia o.a.
voorkomt en welke een gevolg is van
een zeer eenzijdig dieet dat voornamelijk uit maïs bestaat.
Maïzena is het fijnste, uit de maïskorrel gewonnen zetmeel, dat ontvet is.
Hiertoe wordt de maïs met verdunde
natronloog of met verdund zwavelzuur behandeld. De gluten laat dan
los evenals de celwand. In dien nu
gemalen en gezeefd wordt kan men het
zetmeel bijna zuiver krijgen. Om de
gebruikte chemicaliën te verwijderen
wordt dan de massa uitgewasschen
en daarna bij ongeveer 40° C gedroogd.
Makreel is een vischsoort van 30-50
cm, welke o.a. in de Noordzee geregeld
wordt gevangen. Het vleesch is zeer
vet en voedzaam. Wordt zoowel gerookt als in olie ingelegd gegeten.
Samenstelling van het vleesch: eiwit
19 %; vet 9 %; water 71 %; verbrandingswaarde i600 calorieën per kg.
Malagawijn is een zoete wijn uit
Spaansche druiven bereid met een
alkoholgehalte van 13-19 %. De bereiding is zeer afwijkend van andere
wijnsoorten. Het druivensap wordt nl.
eerst ingedampt. Indien dit op het
open vuur geschiedt ontstaat een
donker eindproduct. Tegenwoordig
wordt echter ook wel in vacuo ingedampt; dan krijgt men een veel lichter
product.
Maltase; zie onder maltose.
Maltonwijnen of moutwijnen zijn
Weet wat ge eet 7

alkoholhoudende dranken verkregen
door gisting van moutextract met
melkzuurbacteriën. Om alkoholvorming te krijgen wordt de vloeistof
eerst gepasteuriseerd en daarna geent met reinculturen van Malagaen Tokayerwijn. Om een hoog alkoholgehalte te krijgen wordt nog extra
maltose of gewone suiker toegevoegd.
Maltose of moutsuiker is een suiker,
welke verkregen wordt bij afbraak
van het zetmeel van maïs, rijst of
aardappelen door diastase. Het wordt
als een stroop in den handel gebracht,
welke gebruikt wordt in de bakkerijen
om de werking van de gist te bevorderen.
De chemische formule voor maltose
is C12H22O11. De maltose kan door
inwerking van het enzym maltase in
glucose omgezet worden.
Manga is de vrucht van de in de tropen
voorkomende boomsoort: Mangifera
indica. De vrucht is zeer smakelijk.
Het vruchtvleesch is oranje en kan
zeer sappig zijn, maar is soms ook
wel vezelig.
Mangaan is een der voor het dierlijk
organisme noodzakelijke elementen,
welke voornamelijk met het plantaardige voedsel wordt opgenomen. Bij
onvoldoende mangaan in het voedsel
treedt groeistoornis op.
Mangelwortel is voederbiet.
Mangistan is de vrucht van Garcinia
mangostana.
Samenstelling van het eetbare gedeelte: eiwit o,5 %; koolhydraten 17 %
(rietsuiker 12,6 %); organische zuren
0,5 %; aschbestanddeelen 0,2 %; water 8o %.
Van de geheele vrucht is slechts
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1/3 deel eetbaar. De mangistan bevat
een belangrijke hoeveelheid vitamine C.
De teelt komt in Ned.-Indië vrij veel
voor.
Manihot is een Amerikaansche plant,
welker wortels zeer zetmeelrijk zijn.
Het meel uit deze wortels wordt
cassave- of tapiocameel genoemd.
De zetmeelrijke knollen worden na
geschild en geraspt te zijn uitgewasschen, waarbij het zetmeel vrij komt.
In Indië wordt ook veel tapioca verbouwd. De inlander eet den wortel
gestoomd, gepoft of gekookt. De giftige stoffen, die bij sommige variëteiten
aanwezig zijn, worden hierbij geheel
vernietigd.
Manihotmeel; zie cassave-zetmeel.
Manna is het suikerhoudende sap van
sommige planten (bv. Fraxinus Arnus)
dat bij insnijding van de bast uitstroomt.
Dit sap, dat oorspronkelijk bruin en
bitter is, droogt na een paar uur op
tot een witte kristalachtige massa,
die den bitteren smaak verloren heeft.
De droge stof heeft een op honing
gelijkenden geur, smaakt zoet en bevat
8o—go % mannet.
Mannetjeskoffie is een soort koffie
afkomstig van vruchten met i boon
inplaats van met het normale aantal
van twee. De smaak van deze boonen
schijnt fijner te zijn.
Manniet is een zoetsmakende stof
met de chemische formule C 6H8(OH)6,
het hoofdbestanddeel v an het manna.
Bij oxydatie geeft het een mengsel
van fructose en mannose.
Mannose is een suikersoort met de
samenstelling C6H1206.
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Marasquin is een likeur, welke gestookt wordt uit de uitgegiste brij
van een bepaalde kersensoort, de
Maraska-kers, onder toevoeging van
de bladeren van den boom. De echte
marasquin komt practisch niet voor.
Ze wordt nu bereid uit brandewijn,
suiker en vruchtenessences.
Margarine of kunstboter is een vervangingsmiddel voor natuurboter, dat
een zeer groot afzetgebied heeft gevonden. Alle mogelijke vetten en oliën
kunnen als grondstof dienst doen.
Oorspronkelijk werd het bereid uit
uitgesmolten rundvet, reuzel en melk.
Tegenwoordig worden er allerlei plantaardige oliën, als cocosvet, sojavet
en grondnotenolie, en tranen voor gebruikt, welke door een hardingsprocédé smaak- en reukvrij worden
gemaakt. De voedingswaarde van margarine is practisch gelijk aan die van
natuurboter, vooral wanneer men er
ook regelmatig de vitaminen A en D
aan toevoegt. In smaak en reuk staat
ze nog eenigszins ten achter bij de
natuurboter.
Margarinekaas is kaas waarvan het
vet geheel of gedeeltelijk van andere
herkomst is dan van de melk.
Marmelade; zie onder jam.
Marmite is een gistpreparaat dat
gebruikt wordt voor het smakelijk en
geurig maken van soepen, vleeschspijzen e. d. Het is geheel van plantaardige herkomst. Daar bij de bereiding van dit product gist gebruikt
wordt, is het rijk aan vitamine B.
Maron; zie kastanje.

Marsepijn is een mengsel van twee
deelen gemalen amandelen met i deel

suiker. Behalve dat het als zoodanig als
lekkernij wordt genuttigd, wordt het
veel als vulsel voor allerlei banketbakkerswerk gebruikt. Vaak wordt een deel
der amandelen vervangen door hazel
noten, grondnoten, abrikozen-, perzik-,
of pruimepitten.
Massé is de handelsnaam van vaste,
drooggedampte glucose.
Matsen zijn koeken welke gebakken
worden van water en meel zonder
eenige andere toevoeging of andere
bewerking.
Samenstelling: eiwit II %; vet
1,4 %; koolhydraten 7 6 %; vocht
10,5 %; verbrandingswaarde 370o calorieën per kg.
Mayonnaise is een door sterk roeren
verkregen, dik vloeibare, licht gele massa
van eigeel, olie, citroenzuur, azijn en
specerijen, welke gebruikt wordt voor
het smakelijk maken van visch- en
vleeschgerechten, salade, e. d. Om de
typische consistentie te verkrijgen
wordt aan het eigeel onder snel roeren
druppelsgewijs olie toegevoegd.
Mazun is een melkproduct waarvan
de bereidingswijze uit Armenië afkomstig is en veel met die van kefir
gemeen heeft. Als uitgangsproduct
gebruikt men buffel- of geitenmelk.
Het wordt met meel en ook veel met
rijst gegeten, terwijl er soms ook een
aromatische boter uit bereid wordt.
Mee of mede is een uit honing bereide alkoholische drank. De honing
wordt hiertoe met water verdund te
gisten gezet, na eerst opgekookt en gefiltreerd te zijn. Voor een beter aroma
worden soms stoffen als gember, kaneel,
kruidnagelen en saffraan toegevoegd.
Meel is het fijngemalen en uitgezeefde product van onze verschillende

graanvruchten. Het allerfijnste product
hiervan noemt men bloem. Als afval
blijven de zemelen over. De voornaamste bestanddeelen van het meel zijn
het gluten en het zetmeel. Daarnaast
kennen we nog het meelvet, de meelkleurstoffen en minerale bestanddeelen, benevens het vocht. Tenslotte
kunnen er allerlei meer of minder gewenschte bijmengselen in aanwezig zijn
al naar mate de herkomst, de wijze van
uitmalen en het toevoegen van zg.
meelverbeteringsmiddelen.
Ten gevolge van de eischen, welke het
publiek aan het wittebrood stelt, is
het meel van een geheel andere hoedanigheid dan vroeger. Oorspronkelijk
werd het graan slechts van de zemelen
ontdaan en grof gemalen. Tegenwoordig wordt in de moderne maalderij het
graan zorgvuldig gereinigd en gesorteerd, waarna het door speciale machines zoodanig gemalen wordt, dat zoo
weinig mogelijk zemelen of deelen der
zemelen in het meel terecht komen. De
allerfijnste bloem of patentbloem
wordt voornamelijk voor de banketbakkerij gebruikt, de gewone bloem
voor de wittebroodbakkerij.
Voor het bruinbrood doet het ongebuilde meel dienst, dat is het meel met
de zemelen, maar goed fijn gemalen.
Samenste ll ing tarwemeel: eiwit 12%;
vet z %; koolhydraten 74,5 %; ruwvezel 0,3 %; vocht 12,5 %; aschbestanddeelen 0,5 %.
Meelverbeteringsmiddelen zijn al
die middelen, welke aan het meel
worden toegevoegd om den bakaard
en het uiterlijk van het eindproduct —
het brood — te verbeteren. Hiertoe behooren verschillende chemicaliën die de
kleurstoffen oxydeeren, waardoor het
meel witter wordt. Andere chemicaliën
doen het meel beter rijzen en geven het

brood een gelijkmatiger structuur.
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Meikers is een kersenvariëteit, welke
rijp is als het gras gemaaid wordt maaikers.
Meiraap; zie knolletjes.
Melasse is een afvalproduct van de
suikerfabricatie. Als de suikerhoudende
vloeistof ingedampt is kristalliseert
de suiker uit. Er blijft echter altijd
een mengsel over waarin nog veel
suiker voorkomt, maar dat vanwege
de vele verontreinigingen niet meer
uitkristalliseert; dit is de melasse. In
dit product zit nog 5o-6o % suiker,
maar het is zeer onaangenaam van
smaak. Het wordt veel voor veevoederdoeleinden gebruikt. Hiertoe wordt
het dikwijls met een meelmengsel
vermengd en tot koeken geperst.
Na verdund te zijn kan de melasse
ook nog vergist worden tot alkohol
en daarna tot brandewijn verwerkt
worden.
Samenstelling: suiker 5o-6o %; andere organische bestanddeelen 1520 %; minerale bestanddeelen 10 %;
vocht 20 %.
Melassestroop is een donkere stroop
afkomstig van de suikerfabrieken.
Samenstelling: eiwit 9,5 %; koolhydraten 64,5 %; water 22,5 %; verbrandingswaarde 3000 calorieën per kg.
Melde is een in vele opzichten op

spinazie gelijkende groente (Atriplex
hortensis).
Melis is de eenigszins onzuivere
suiker, welke oorspronkelijk uit de
suikerbieten gewonnen werd zonder
raffinatie.

Melk is de vloeistof, welke gedurende
eenigen tijd na de geboorte van het
jonge dier, door de melkklieren van het

g6

vrouwelijke zoogdier wordt afgescheiden. Samenstelling:
Eiwit Melk- Vet Zou- Water
suiker
ten
Vrouw z,o 7,o 4,5 0,21 86,2
Koe
3,2 4,6 3,3 0,70 88,2
Geit
3,7 4,6 4,1 o,85 86,9
Schaap 5,I 4,2 6,2 0,93 83,6
1,9 6,6 1,1 o,31 90,1
Paard
1,8 6,2 1,4 0,47 90, 1
Ezel
Melk is het meest volmaakte voedsel
voor het jonge organisme en wel
speciaal de soorteigen melk. Koemelk
is heel anders van samenstelling dan
vrouwenmelk en daardoor minder
geschikt voor de zuigeling. Niettemin
kan koemelk wel eenigszins de moedermelk vervangen, vooral wanneer
eerst gedurende meerdere maanden
moedermelk verstrekt is. Het is dan
inderdaad het meest aangewezen
voedsel in normale gevallen. Daar
koemelk in verschillende opzichten
anders is dan moedermelk wordt de
samenstelling met behulp van water en
suiker gewijzigd. Uiterlijk wordt hierdoor een product verkregen dat veel
op de moedermelk gelijkt; wat de
aminozuren, de vetzuren, de mineralen
en de vitaminen betreft blijven de
verschillen bestaan.
Behalve voor de zuigeling is melk
ook een product dat veel door kinderen
en volwassenen gedronken wordt.
Daarnaast worden er ontelbaar vele
gerechten met behulp van melk klaargemaakt, bv. soep, brood, pap, pudding,
sauce, dranken als chocolade, koffie
en thee, en via de zuivelproducten
boter en kaas, wordt het aantal gerechten waarin melkbestanddeelen verwerkt zijn, nog grooter.
De in den handel gebrachte melk
moet vollemelk zijn, d.w.z. er mag
niets uitgehaald of aan toegevoegd zijn.
Ze wordt zoowel rauw als gepasteuriseerd in den handel gebracht.

Melkbrood is brood dat uit tarwe-

bloem met water en melk wordt
bereid.
Melkdrijvende middelen;

zie ga-

lactogoga.
Melkgebreken zijn de van den norma-

len toestand afwijkende eigenschappen
van melk, die soms reeds direct aanwezig zijn na het melken, zonder dat er
iets aan te doen is. Als melkgebreken
kunnen genoemd worden een te
hooge zuurheidsgraad of te hoog
watergehalte, een bittere of afwijkende
smaak, slijmerigheid etc.
Melkpoeder is het uit melk, door ver-

damping van het water verkregen droge
product, waar alle voedende bestanddeelen van de melk in aanwezig zijn. Er
bestaan zeer vele methoden om dit product te bereiden, waaronder die methoden welke in vacuo plaats vinden de
voorkeur verdienen boven die waarbij
het water bij een temperatuur van ongeveer ioo°C verwijderd wordt, omdat de
verteerbaarheid van het laatste product
geringer is. Het lost dan ook minder
goed op in water. Soms wordt melkpoeder gebruikt, na weer in water opgelost te zijn, ter vervanging van
melk. Meestal echter doet het dienst
voor het bereiden van melkchocolade
en voor allerlei gerechten waarin anders
melk verwerkt wordt.

suiker heeft het slechts een zeer
geringen zoeten smaak en lost veel
minder goed in water op waardoor
het in den mond als zand aandoet.
Door de inwerking van verschillende
bacteriesoorten die in melk en melkproducten voorkomen, wordt melksuiker gemakkelijk in melkzuur omgezet. Bij verhitting met zuren wordt het
afgebroken tot glucose en galactose.
Melkvet is het in de melk in den vorm

van zeer kleine druppeltjes voorkomende vet. Beneden 30° C is dit vet
vast, boven 40° C vloeibaar. Zie verder
onder boter.
is een organisch zuur
met de chemische samenstelling
CH3.CHOH.COOH, dat behalve in
zure melk ook in allerlei plantensappen
voorkomt, ten gevolge van de werking
van melkzuurbacteriën. De zure smaak
van karnemelk, yoghurt, hangop e.d.
wordt door melkzuur veroorzaakt.
Melkzuur

Meloen is de vrucht van Cucumis

melo, waarvan een groot aantal variëteiten bestaat, bv. suikermeloen, ananasmeloen, welke somtijds tot 5 kg zwaar
worden.
Samenstelling eetbare gedeelte: eiwit
0,3-1,2 %; vet o,i %; koolhydraten
3,5-8,o%; ruwvezel 0,4--0,5 %; aschbestanddeelen o,5-0,8 %; water
90-93 %-

staat in de werktuigen waarin regelmatig melk verhit wordt. Het bestaat
voornamelijk uit calciumfosfaat en
eiwit.

Mestkuur is een kuur voor zwakke,
vermagerde personen, die hierin bestaat dat gedurende een periode van
zoo groot mogelijke lichaamsrust, veel
licht verteerbaar voedsel wordt opgenomen.

Melksuiker of lactose heeft de chemische samenstelling: C12H22O11 • Het
komt alleen in melk van zoogdieren
voor. In tegenste lling met de gewone

Methaan is een chemische verbinding
met de samenstelling CH4, welke
onder normalen druk en temperatuur
gasvormig is. Het ontstaat daar waar

Melksteen is de aanslag, welke ont-
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Samenstelling: eiwit o,8 %; organische zuren 1,15 %; koolhydraten
21,3 %; water 73 %; verbrandingswaarde 95o calorieën per kg.
Mixed pickles is een mengsel van
met zuur, specerijen en mosterd ingemaakte groenten als uien, augurken,
bloemkool, erwten, selderie, Spaansche
peper e. d.
Modelmelk is melk, welke met
bijzondere hygiënische maatregelen
gewonnen wordt, zoodat dit product
zonder voor de gezondheid schadelijk
te zijn rauw genuttigd kan worden.
Als voornaamste maatregelen kunnen
genoemd worden: controle op de
gezondheid van het vee en het behandelend personeel; speciale maatregelen voor de reinheid van de voorwerpen, welke bij het melken gebruikt
worden; inrichting van de stallen;
aard van het voedsel; behandeling
van de melk na het winnen tot het
den consument bereikt heeft etc.
Modelmelk heeft het voordeel ten
opzichte van gewone melk dat het
gedronken kan worden, zonder dat
door verhitting de samenstelling veranderd is. Terwijl aan modelmelk dus
een hoogere voedingswaarde moet worden toegekend, is er aan het gebruik
een nadeel verbonden, nl. dat men er
zeker van moet kunnen zijn dat de
controle op de winning in orde is.

bleekgeel van kleur, welke buitengewoon geurig is.
Molenaar's kindermeel; zie kindermeel.
Molsla is het blad van de paardebloem, Taraxacum officinale. Ontwikkelen deze zich onder de aarde dan
nemen ze een lichtgele kleur aan. Aldus
zijn ze voor consumptie geschikt en
worden als Brusselsch lof of als sla
gegeten.
Samenstelling: eiwit 2,8 %; vet
0,7 %; koolhydraten 7,4 % io,6; ruwvezel 1,5 %; aschbestanddeelen 2 %.
—

Mondamin is ontvet maïszetmeel.
Samenstelling: eiwit 1,2 %; koolhydraten 85 %; vocht 13 %; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg.
Morel is de vrucht van Prunus cerasus
var. austera, een op de kers gelijkende
vrucht, welke voor het bereiden van
jam en van vruchten op sap en op
alkohol, wordt gebruikt.
Morielje is een eetbare paddenstoel
(Morchella esculenta), welke niet rauw
gegeten mag worden daar dan vergiftiging kan optreden.
Samenstelling: eiwit 3,3 %; koolhydraten 4,3 %; ruwvezel o,8 %;
vet 0,4 %; aschbestanddeelen 1,0 %;
water 90 %; verbrandingswaarde 360
calorieën per kg.

Moerbei is de vrucht van een uit
China afkomstige boomsoort, Morus
alba en Morus nigra. De laatste wordt
ook hier gekweekt. De bladeren van
den moerbeiboom doen dienst als
voedsel voor de zijderups.

Mossel is een eetbaar schelpdier, dat
veel aan onze kusten gevangen wordt.
Samenstelling van het eetbare gedeelte: eiwit 8,7 %; vet 1,3 %; koolhydraten 2,2 %; water 86,7 %; verbrandingswaarde 57o calorieën per kg.

Mokka is een speciale koffiesoort
afkomstig uit Mokka. Het is een boon
van kleine afmetingen, grauwgroen tot

Most is het versch geperste en ongegiste sap van allerlei vruchten. Zie
zoete most.
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de Molukken voorkomenden boom,
Myristica fragrans. Deze boom levert
behalve de muskaatnoot ook de foelie.
Dit laatste is het weefsel dat in de
vrucht vlak om het zaad heen gelegen
is. Deze noot doet in gemalen toestand
als specerij dienst in groenten, soep e. d.
Samenstelling: vet 34 %; aetherische olie varieerend van 4-15 %;
aschbestanddeelen 3 %.
De muskaatnoot wordt kunstmatig
nagemaakt.

Mosterd is een specerij, welke bereid

wordt uit mosterdzaad, waaruit de olie
verwijderd wordt, onder toevoeging van
azijn, suiker, most, wijn en kruiden.
Wordt bij allerlei spijzen gebruikt,
vooral bij visch, vleesch en kaas.
Mout; zie bier.
Moutkiemen is een product dat als
afval overblijft bij de bereiding van
bier, als men de gerst heeft laten
kiemen. Deze gekiemde gerst wordt
gedroogd, waarna de kiemen (moutkiemen) worden verwijderd.
Samenstelling: eiwit 23 %; koolhydraten 44 %; ruwvezel 12 %; vet
1,5 %; asch 6,5 %; vocht 12 %. Het
hooge eiwitgehalte is een gevolg van
de aanwezigheid van amiden. De koolhydraten bestaan voor een belangrijk
deel uit suiker. Indien bij het drogen
van de kiemen geen hooge temperatuur is gebruikt, is het product licht
van kleur en goed verteerbaar. Voor
melkvee is het een goed voedsel,
wanneer ze kort van te voren geweekt
worden. Ook voor mestdieren, kalveren
en paarden zijn ze geschikt.
Moutkoffie;

zie gerstekoffie.

Moutwijnen; zie maltonwijnen.
Muskaatnoot is het zaad van een op

is het uit beschadigde muskaatnoten door destillatie verkregen aetherische product,
dat sterk den geur der noten bezit,
evenals den geur van de foelie.
Muskaatnotenolie

Muskaatwijn is een wijnsoort, welke
verkregen wordt door de Grieksche
muskaatdruiven aan den wijnstok te
laten drogen tot rozijnen, waarna deze
laatste met normalen wijn worden
geëxtraheerd.
Myosine is een in de spieren voorkomende eiwitsoort, welke tot de
groep van de globulinen wordt gerekend. De aminozuursamenstelling
is als volgt: arginine 15,8-16,8 %;
histidine 3-10,8 %; lysine 6,1I o,o %; tryptophaan 1,4 %; cystine
0,8-1 ,7 %.

N
Nachtblindheid is het verschijnsel

Nagelkaas; zie komijnekaas en Delft-

dat het gezichtsvermogen gestoord is
indien de lichtsterkte van de omgeving
gering is, hetgeen een gevolg kan zijn
van een verminderde gevoeligheid
van het netvlies. Nachtblindheid kan
veroorzaakt worden door een tekort
in het voedsel aan vitamine A.

sche kaas.

too

Nagelolie is olie uit kruidnagelen.
Narasplant is een struikachtige plant

behoorende tot de familie der Komkommerachtigen. Deze woestijnplant

van Z.W.-Afrika brengt vruchten
voort ter grootte van 10-15 cm,
welke van buiten groen en van binnen
gevuld zijn met een oranjerood, sappig,
aromatisch vruchtvleesch dat eetbaar
is. De zaden, die oliehoudend zijn, zijn
een voedsel voor de inheemsche bevolking.
Zoowel de zaden als het vruchtvleesch worden gedroogd bewaard om
later voor de bereiding van soep dienst
te doen.
Natrium is een der elementen, welke

noodzakelijk zijn voor het normaal
functionneeren van het dierlijk organisme. Het wordt voornamelijk in den
vorm van keukenzout (NaCl) met
het voedsel opgenomen. Omtrent de
functie weet men nog weinig. Bij een
tekort treedt groeistoornis op.
Natriumbicarbonaat;

zie zuive-

ringszout en bakpoeder.
Natriumchloride;

zie keukenzout.

Natuurboter; zie boter.
N:balans is stikstofbalans.
Nectar is de honing zooals deze in de

bloemen voorkomt, dus een vloeistof,
welke suikerhoudend is.
Negenoog is lamprei of prik.

Neutral lard is het varkensvet dat

met behulp van stoom wordt uitgesmolten en dat dienst doet als grondstof voor de margarine.
Nicotine is het alkoloïd dat in de
tabaksplant voorkomt. De bladeren van
deze plant bevatten het hoogste ge-

halte.

Nieren zijn de organen, die uit het

bloed allerlei voor het lichaam schadelijke stoffen verwijderen, welke in
den vorm van urine buiten het lichaam
gebracht worden.
Kalfs- en varkensnieren vormen
gebakken of gebraden een lekkernij.
Samenstelling: eiwit 18,4 %; vet
4,5 %; koolhydraten 0,4 %; water
75 %; verbrandingswaarde 1200 calorieën per kg.
Niersteen is een in het bekken van de
nier ontstane afzetting van zouten
afkomstig uit de urine. Vaak bestaan
deze steenen uit uraten, maar fosfaat-, oxalaat- en carbonaatsteenen
komen ook voor.
Waarschijnlijk wordt het ontstaan
bevorderd door een voeding, waarin
de verschillende voedingsstoffen niet
in de gewenschte verhouding voorkomen. Wordt veel vleesch gebruikt
dan wordt hierdoor de kans op het
ontstaan van uraatsteenen bevorderd.
Oxalaatsteenen kunnen ontstaan bij
een voeding rijk aan koolhydraten (dus
indien veel brood en aardappelen
gebruikt worden). In het algemeen
schijnt een voeding met een overmaat
zuurresten het ontstaan te bevorderen.
Kleine steenen of gruis verlaten gemakkelijk het lichaam langs de urinewegen.
Grootere steenen moeten operatief
verwijderd worden of veroorzaken bij
het passeeren van de urinewegen heftige pijnen (niersteenkoliek).
Noga is een lekkernij samengesteld
uit amandelen, noten, honing en eiwit,
waaraan vaak nog verschillende kleurstoffen en bv. chocolade worden toegevoegd. Het wordt zoowel in blokken
in den handel gebracht, omgeven met
ouwel of met chocolade, als in den
vorm van bonbons. Ook wordt het
veel voor bonbonvulling gebruikt.
ioi

Noot is het houtachtige van zaad (pit)
voorziene binnenste gedeelte van verschillende vruchten als kastanje, hazelnoot e. d.

kwaad. De norm van 3000 calorieën
wil echter nog meer zeggen, nl. dit, dat
deze hoeveelheid slechts als gemiddelde geldt. Voor personen met weinig
lichaamsbeweging is dit aantal te hoog
en bij zwaren arbeid is het te laag.
Evenals er een norm bestaat voor
het aantal calorieën, bestaan er ook
voor de dagelijks op te nemen hoeveelheid eiwit, vitaminen e. d.

Nootmuskaat; zie muskaatnoot.
Norm is de richtsnoer of maatstaf,
welke men gebruikt bij het bepalen
van de benoodigde hoeveelheid voedsel.
Zoo kan als algemeene norm gerekend worden dat de volwassen mensch
per dag 3000 calorieën met het voedsel
moet opnemen om in zijn energie
en lichaamswarmte te kunnen voorzien. Dat wil dan echter in het
geheel niet zeggen dat indien men eens
een dag of enkele dagen slechts i 000 of
2000
calorieën binnen krijgt, daarmee schade wordt aangebracht aan de
gezondheid. Op den duur echter kan
het afwijken van deze norm wel

Nucleïnezuren zijn afbraakproducten
van de nucleoproteïden en geven bij
verdere ontleding o.a. de zg. purinebasen, pyrimidinebasen, pentose en fosforzuur.
Nucleoproteïden zijn eiwitten, welke
in de celkern voorkomen.
Nutrose is een licht verteerbaar eiwitpreparaat, dat uit caseine bereid wordt.

O
Obstipatie is verstopping.

oleomargarine vloeibaar wordt, terwijl
de prestalg vast blijft.

Oester is een eetbaar schelpdier evenals de mossel, maar van fijnere kwaliteit (Ostrea edulis), welke o.a. in de
Noordzee voorkomt. De fijnste oesters schijnen op rotsachtigen bodem
te leven, vandaar dat de Engelsche
soorten het meest gewild zijn.
Samenstelling van het vleesch: eiwit
g %; vet 2 %; koolhydraten 6,5 %;
water 8o,5 %; verbrandingswaarde 82o
calorieën per kg.

Oliezuur is een vetzuur met de chemische samenstelling: C17H33COOH.
Het komt veel in olijfolie, amandelolie
en levertraan voor, en in kleine hoeveelheden praktisch ook in alle oliën
en vetten welke eetbaar zijn.

Oleomargarine is een der grondstoffen voor de margarinebereiding.
Het wordt bereid door uitpersen van
rundvet bij 25-4o° C, waarbij de

Olijf is de vrucht van den olijfboom
(Olea europaea), een uit klein-Azië
afkomstige boomsoort, welke rondom
de Middellandsche Zee veel geteeld

IO2

Oliën; zie onder vetten.
Olienoten; zie grondnoten.

wordt. Deze vrucht bevat zeer veel vet,
dat in Zuidelijke landen een belangrijke
plaats in de volksvoeding inneemt. Ook
worden ze rauw en in zout ingemaakt
gegeten. Behalve uit het vruchtvleesch
wordt er ook uit de pitten olie gewonnen.
Samenstelling: eiwit 3,2 %; vet
4o %; koolhydraten 8,6 %; water
25 %; verbrandingswaarde 4200 calorieën per kg.
O lijfolie is de olie, welke uit het
vruchtvleesch van de olijf wordt
geperst en als spijsolie dienst doet.
Vooral de koud geperste olie is hiervoor bijzonder geschikt, daar deze zeer
licht van kleur is en een aangenamen
smaak heeft. De warm geperste olie
is bruin van kleur en heeft een onaangenaam scherpen smaak. Olijfolie wordt
ook gebruikt voor het inleggen van
kappertjes en sardines.
Van de vetzuren in deze olie neemt
oliezuur met 85 % de voornaamste
plaats in; daarnaast komen voor 4 %
linolzuur, 7,5 % palmitinezuur en 2 %
stearinezuur
Olijfpitolie is de olie, welke uit de
pitten van de olijf wordt geperst.
Als spijsolie is ze veel mi nder dan
de gewone olijfolie.
Omelet is een uit ei, melk en
bloem samengesteld gebak. Vaak wordt
dit nog opgemaakt met geslagen eiwit
of confituren en jam.
Samenstelling: eiwit I I %; vet 2x %;
koolhydraten 3,7 %; water 62 %; verbrandingswaarde 2600 calorieën per kg.
Onderhoudsvoer is het voedsel dat
noodig is voor de instandhouding van
het lichaam van het volwassen organisme. We nemen dan aan dat het dier
niet groeit, niet in gewicht afneemt,

geen werk te verrichten heeft, geen
enkele productie te leveren heeft, dus
bv. geen melk of wol produceert of
een vrucht heeft te voeden.
Meestal wordt de hoeveelheid onderhoudsvoer noodig voor de verschillende
dieren aangegeven in de hoeveelheden
verteerbaar zuiver eiwit en zetmeelwaarde per dag per i 000 kg lichaamsgewicht. Dit onderhoudsvoer moet
voorzien in de hoeveelheid afgegeven
warmte, zoodat de lichaamstemperatuur constant blijft; verder moet dit
voedsel voorzien in de energie voor
de noodige levensverrichtingen als bv.
vertering en tenslotte moet dit voedsel
het dagelijksche verlies aan eiwit, vet,
koolhydraten, mineralen en vitaminen
aanvullen, dat ten gevolge van het afsterven van weefselcellen verloren gaat.
Ondermelk; zie magere melk.
Onvruchtbaarheid is de toestand
van een der beide geslachten, waardoor
geen nakomelingen ter wereld kunnen
worden gebracht. De oorzaak hiervan
kan o.a. in een verkeerde voeding gelegen zijn. Zoowel een overmatige voeding
als een ondervoeding kan onvruchtbaarheid teweeg brengen. Wat de
ondervoeding betreft kan bv. gebrek
aan een der bekende voedingsstoffen
de oorzaak zijn. Uit experimenten is
het bv. bekend dat zoowel een tekort
aan bepaalde mineralen als aan bepaalde vitaminen onvruchtbaarheid
ten gevolge heeft. Indien dit het geval
is zullen naast onvruchtbaarheid als
symptoom ook meestal nog andere
symptomen voorkomen. Bij een te
kort aan het vruchtbaarheidsvitamine,
het vitamine E, is de onvruchtbaarheid het voornaamste symptoom.
Oranje=appel; zie citroen.
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Oranjebloesemolie is de door extractie uit de bloemen van Citrussoorten verkregen olie. Wordt bij het
bereiden van allerlei fijn banketbakkers- en suikerwerk en likeuren
gebruikt.
Orseille is een uit korstmossen gewonnen violette kleurstof, welke wel
voor het kleuren van levensmiddelen
wordt gebruikt.
Ortolaan is een vogelsoort, welke
vooral in Zuid-Europa voorkomt en
daar ook gegeten wordt. Ze gelden
als een zeer groote lekkernij.
Oryzenin is rijsteiwit, dat voornamelijk uit glutenine bestaat. Zie onder
glutenine.
Osmose is het verschijnsel dat twee
oplossingen, die gescheiden zijn door
een celwand of een wand van ander
materiaal, zich toch geheel of gedeeltelijk met elkander vermengen. Door
middel van osmose kunnen zich vele opgeloste stoffen en ook water in het
organisme verplaatsen.
Ossentong is meestal een broodbelegsel dat bereid wordt van de tong van
een os of rund. Deze tong wordt eerst
eenige weken in de pekel gelegd en
daarna gerookt.
Samenstelling: eiwit 24 %; vet
32 %; water 36 % en 8,5 % aschbestanddeelen.
Ossentong is het als groente gebruikte
jonge blad van Anchusa officinalis.
is beenverweeking,
Osteomalacie
welke een gevolg kan zijn van een
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tekort aan calcium, fosfor of vita mine D
in het voedsel.
Oxaalzuur is een organisch zuur
met de chemische samenstelling
C204H2 + 2H20, dat in allerlei plantaardige producten als groenten en fruit
wordt aangetroffen. Oxaalzuur is een
gif voor het lichaam, maar daar het
heel gemakkelijk een onoplosbare verbinding aangaat met calcium, wordt
het in het lichaam gemakkelijk onschadelijk gemaakt. Hierbij gaat natuurlijk
calcium voor het lichaam verloren.
Oxaalzuur-rijke voedingsmiddelen zijn
dus niet aan te bevelen, vooral niet
indien die voedingsmiddelen niet tevens
rijk aan calcium zijn. Spinazie bevat veel
oxaalzuur maar tevens veel calcium.
In dit geval komt dus het calcium niet
het lichaam ten goede, terwijl het
oxaalzuur ook niet schadelijk is.
Ozon is een modificatie van de gewone
luchtzuurstof. In de lucht komt normaal altijd iets ozon voor. In bergstreken meer dan in lage landen.
Door electrische ontladingen van hooge
spanning ontstaat het uit zuurstof.
Aan de aanwezigheid van ozon wordt
een gunstige invloed op de gezondheid
toegekend. Waarschijnlijk moet deze
goede werking gezocht worden in de
bacterie-doodende kracht, welke ozon
bezit. Om deze reden wordt ozon ook
technisch gemaakt voor het desinfecteeren van ruimten, bv. in ruimten waar
levensmiddelen worden bewaard. Ook
wordt ozon gebruikt voor het bleeken
van meel.
Een van de oudste toepassingen van
ozon is het zuiveren van drinkwater.

P
Paardeboonen (Vicia faba) worden
zoowel versch als groente gegeten, als
gedroogd en verwerkt tot soep. Ook
worden paardeboonen als veevoeder
tot meel verwerkt. Zie verder onder
Tuinboon.
Paardemelk; zie onder melk.
Paardevleesch wordt gewoonlijk
als voedsel weinig gewaardeerd in de
West-Europeesche landen. Het staat
echter in geen enkel opzicht achter bij
rundvleesch. Door zijn hooger gehalte
aan direct opneembare suikers heeft
het iets voor boven gewoon vleesch.
Bovendien is het meestal goedkoop.
Samenstelling: eiwit 21,5 %; vet
2,5 %; koolhydraten o,9 %; water
74 %; verbrandingswaarde 115o calorieën per kg.
Paaschbrood is een ter eere van het
Paaschfeest gebakken krentenbrood,
dat nog extra met poedersuiker is
bestrooid.
Paddenstoel is het vruchtlichaam van
een hoogere zwam. Sommige soorten
zijn eetbaar.
Bv.
Hanekam (eierzwam).
Weidekringzwam.
Weidechampignon.
Eekhoorntjesbrood.
Inktzwam.
Ridderzwam.
Parasolzwam.
Honingzwam.
Morielje.
Truffel.
De bovengenoemde zijn eetbare
soorten. Giftige soorten zijn:
Groene knolamaniet.
Vliegenzwam.

Panteramaniet.
Melkzwam.
Russula.
Satansboleet.
Aardappelbovist.
De meeste paddenstoelen zijn zeer
waterrijk (gemiddeld go %); alleen de
truffel maakt hierop met 75 % water
een uitzondering. Het eiwitgehalte
varieert van 1,5-9,o %, terwijl het
eiwit slechts voor 40 % verteerbaar is.
Padi is de Maleische naam voor rijst
die nog te velde staat of nog in de
halm zit; zie rijst.
Paediatrie is kindergeneeskunde,
welke zich in hoofdzaak bezig houdt
met de geneeskunde van de eerste
levensjaren, vooral de voedingsstoornissen bij zuigelingen.
Paling; zie aal.
Palmhoning wordt uit het inwendige
van den stam van den Chileenschen
palm afgetapt door den stam vlak bij den
wortel gedeeltelijk door te hakken vlak
voor dat de groeiperiode gaat beginnen.
Uit de wondvlakte kan dan in den loop
van een half jaar ongeveer 3oo à 400 1
vocht gewonnen worden, dat door
koken tot een stroop ingedikt wordt.
Iedere palmboom kan zoodoende 6o1 oo 1 zg. palmhoning leveren, welke
door de inlandsche bevolking boven
de gewone suiker verkozen wordt.
Palmitine is een bestanddeel van de
palmolie, heet ook wel tripalmitine en
bestaat uit glycerine en 3 moleculen
palmitinezuur.
Palmitine heeft de chemische formule: C3H5(O.C16H310)3.
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Palmitinezuur is een vetzuur. Komt
als bouwsteen o.a. in palmitine voor.
Is ook als ester van melissylalkohol
een bestanddeel van bijenwas. Het
heeft de chemische samenstelling:
CH3(CH 2)14 COOH. Zie ook bij
palmitine.
Palmolie (palmvet) is het vet uit het
endosperm der zaden van verschillende palmsoorten, o.a. van den cocospalm. Meestal verstaat men er onder
het geperste of geëxtraheerde vet uit
het vruchtvleesch van den oliepalm
uit Afrika. Deze oliesoort heeft een
oranjeachtige kleur, komt echter door
zijn onaangenamen smaak voor consumptie niet direct in aanmerking.
Ze wordt voor de bereiding van zeep
en kaarsen gebruikt. De onaangename
smaak wordt gedeeltelijk veroorzaakt
door een ongewoon hoog gehalte aan
vrije vetzuren (tot 6o %). Het smeltpunt ligt tusschen 27 en 42,5° C. Zie
palmpittenolie.
Palmpitkoek is een afvalproduct van
de palmpitoliebereiding. Wordt als veevoeder gebruikt en heeft als zoodanig
nog groote waarde, o.a. door haar hoog
gehalte aan eiwit met een goede verteerbaarheid. Voor melkvee is ze bijzonder geschikt daar het vetgehalte van de
melk er door verhoogd wordt. Palmpitkoek verhoogt de stevigheid van
het spekvet, hetgeen eveneens een
gunstige eigenschap is. Voor de zuivelbereiding kan dit laatste een nadeel
zijn, daar de winterboter hierdoor te
hard wordt. Goede kwaliteit palmpitkoeken zijn bijna wit van kleur en
hebben een aangenamen smaak en
geur. Samenstelling: eiwit 17 %; koolhydraten 29 %; ruwvezel 28 %; vet
g %; aschbestanddeelen 4,3 %; vocht
13 %.
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Palmpittenolie wordt in tegenstelling met de palmolie uit de pit der
palmzaden door persen of extractie
gewonnen. Wordt gebruikt bij de
bereiding van margarine, daar smaak
en reuk goed zijn. Is afkomstig van
Afrikaansche palmsoorten, in het bijzonder uit Britsch-West-Afrika. Bevat
o.a. de vetzuren: oleïne-, stearine-,
palmitine- en myristine-, laurine-,
caprine-, capryl- en capronzuur.
,

Palmsuiker is een product dat gewonnen wordt uit den suikerpalm
(Arenga saccharifera). Wordt o.a. in
Ned.-Indië bereid en draagt daar den
naam Goela djawa. Hiertoe worden
de dikke stelen van de mannelijke
bloeiwijzen week en murw geklopt,
waarna de steel afgesneden wordt. De
wond begint dan overvloedig een
suikerhoudend sap af te scheiden dat
meest in bamboekokers wordt opgevangen. Jonge planten kunnen zoo
gedurende meerdere maanden 7 1 sap
per dag leveren. Het sap wordt zoo
gedronken of het wordt ingedampt
waardoor een product als suiker ontstaat, dat bijna geheel en al uit rietsuiker bestaat.
Het sap kan men ook laten gisten,
waardoor een alkoholische drank ontstaat.
Palmvet; zie palmolie.
Paneermeel is gedroogd en daarna
gemalen wittebrood.
Panharing; zie haring.
Pankreas of alvleeschklier is een klier
met zg. inwendige afscheiding (interne
secretie), gelegen als een lang plat
orgaan in de buikholte vlak achter de
maag. Het afscheidingsproduct van

deze
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met de
de
deze klier
gal
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twaalfvingerigen darm
darm uituitgal in
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ook nog
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stofaf,
af,
welke
direct in de
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bloedbaan terecht
terecht
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komt en daar
daar onontbeerlijk
onontbeerlijk is
de
komt
is voor de
verbranding
stof
verbranding van
van de
de suikers.
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noemt
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de
afscheiding van
insuline door
door de
de
de afscheiding
van insuline
pankreas
pankreas kan
kan zg.
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Hierbij
worden dus
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Hierbij worden
mate
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suikergehalte van
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Pannekoek is een
eenuit
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en
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in zeer
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of
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Samenstelling:
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Samenstelling:eiwit
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20 %;
%; koolhydraten
water
koolhydraten24
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45 %; verbrandingswaarde
verbrandingswaarde 320o
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kg.
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bijna altijd waterig
waterig en
en
groote
flauw
zijn. De
Desmakelijkste
smakelijkste soorten
soorten
flauw zijn.
schijnen
Hawaii te
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geOnrijpe vruchten
vruchten worden
worden wel
wel gecon
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kleine reepjes
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gesnedenen
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rijpe
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%
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citroenzuur; eiwit
eiwit o,5
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vet o,3
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0,8 %;
%; koolhykoolhydraten 12,3
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1213 %;
%; asch
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0,5%,
%,waarvan
waarvan
0,019 %, PO,OI3%
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N/1 alkali
per
gram. .Uit de
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het
van de
uit het
z.g. blauwmaanzaad.
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Samenstelling:
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%; ruwvezel 12
%; vet
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20 %;
6-10
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vocht1212%;
%;aschbestandaschbestand6-10 %;
deelen 10
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10 %.
%.
Papaverolie is
een aan
aan de
de lucht
lucht
is een
drogende
het maanzaad
maanzaad
drogende olie,
olie, welke
welke uit het
wordt
bij de
de eerste
eerste koude
koude
wordt geperst.
geperst. De bij
persing
gewonnen olie
kleurloos
persing gewonnen
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heeft een
eenneutralen
neutralen smaak,
smaak, waarom
waarom
ze voor
consumptie in
in aanmerking
aanmerking
voor consumptie
komt.
maanzaad wordt
Grokomt. Het maanzaad
wordt in
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Zeeland in
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belangrijke hoeningen en Zeeland
veelheden
groote hoeveelhoeveelveelheden geteeld.
geteeld. De groote
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plantenfamilie
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grondnoten etc.
etc.
nen, voederwikke,
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Papoeasnoten zijn een minderwaar-

dig soort nootmuskaat.
Paprika is de Hongaarsche benaming
voor de welbekende Spaansche peper,
waarvan talrijke variëteiten bestaan.
Ook hier te lande kan ze in kassen
geheel rijpe vruchten opleveren.
Paprika wordt in gedroogden vorm
in zijn geheel en gemalen als een fijn
poeder voor het kruiden van spijzen
gebruikt.
Naast de buitengewoon scherpe
soorten komen er tegenwoordig ook
zg. zoete soorten voor, die evenals
tomaten zon der bezwaar rauw gegeten kunnen worden.
Zoete Spaansche peper = Capsicum
cydeniforme.
Gewone Spaansche peper = Capsicum annuum.
Zeer scherpe Spaansche peper =
Capsicum luteum.
In vergelijking met andere specerijen
is paprika schadelijker dan peper.
Paprika heeft uit voedingsoogpunt
een buitengewone beteekenis als bron
van vitamine C. De scherpe soorten
bevatten meer vitamine C dan de zoete
soorten. Per gram versche vrucht
bevat Spaansche peper a å 3 mg
vitamine C. Uit het moes van de
paprika wordt in Tsjecho-Slowakije
een vitamine C-preparaat bereid dat
0,46 % vitamine C bevat of per gram
4,5 mg vitamine C. Dit preparaat
komt in den handel onder den naam
Vitapric. Paprika wordt verder gebruikt als bestanddeel van kerry.
Para =caseïne is een eiwitstof, nauw
verwant aan de gewone caseïne of
kaasstof, uit welke laatste zij ontstaat
door inwerking van het lebferment of
chymosine. In een waterige oplossing,
waarin een voldoende hoeveelheid
opgeloste kalkzouten aanwezig is,
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vormt zich het onoplosbare calciumzout van para-caseïne. In melk scheidt
het zich als een samenhangende koek af,
waarin de andere melkbestanddeelen
ingesloten worden. Deze koek wordt
bij de kaasbereiding wrongel genoemd.
Na eenigen tijd gestaan te hebben trekt
de koek zich samen, waarbij zich melkwei afscheidt.
Paradijsappel is een tomaatachtige
vrucht, ook wel kolokwintappel genoemd, behoorende tot de familie der
komkommerachtigen. Komt voornamelijk in Afrika voor. De paradijsappel
wordt geschild en gedroogd gebruikt
in de apotheek voor het maken van een
bitter extract.
Paranoot is het rijpe gedroogde zaad
van een in Zuid-Amerika voorkomende
boomsoort (Bertholletia excelsa). De
paranoot wordt vanwege haar oliegehalte en aangenamen smaak veel gegeten.
Samenstelling: eiwit i 4 %; koolhydraten 4,1 %; ruwvezel 15 %;
vet 61,5 %; vocht 8,5 %.
Van het gewicht aan noot is slechts
45 % eetbaar. Deze noot is speciaal
rijk aan magnesium (411 mg per ioo g).
Parasolzwam is een eetbare paddenstoel, welke liefst jong gegeten moet
worden.
Paratyphus is een besmettelijke ziekte, welke nogal eens met voedingsmiddelen verspreid schijnt te worden. O.a.
hebben zich herhaaldelijk gevallen
voorgedaan van parathyphus, welke
door gebruik van eendeneieren veroorzaakt waren. Door de eendeneieren
alleen gekookt te eten kan besmetting
voorkomen worden.
Parelgort; zie onder gort.

Parelkoffie
diesoort
soortkoffie,
koffie,welke
welke
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ontstaat als
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tot ontwikkeontwikkekoffievrucht slechts
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komt. Deze
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dan geheel
geheel rond
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ling komt.
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eenzijdig afgeplat.
afgeplat.
inplaats van eenzijdig
Parelsago
eenlangs
langskunstmatigen
kunstmatigen
Parelsago isiseen
weg uit
uit sagomeel
sagomeel bereid
bereid product.
product. Het
Het
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wordt met
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water vermengd
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reidt.
Parmesaansche
eenharde
harde
Parmesaansche kaas isis een
kaassoort,
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eendoor
doorPasteur
Pasteur
aangegeven
dooaangegeven werkwijze,
werkwijze, voor
voor het
het dooden
van schadelijke
schadelijke bacteriën,
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tijd op een
65-70°
gebracht wordt.
wordt. Hierdoor
Hierdoor
65-70° gebracht
sterft
grootste gedeelte
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Pektine en pektine-achtige stoffen zijn
stoffen van plantaardige herkomst
welke aan de koolhydraten verwant
zijn. Vooral in jongen toestand bevatten
de wanden der cellen deze stof in
groote hoeveelheden. Speciaal wanneer plantendeelen nog niet verhout
zijn, vindt men de pektine in de tusschenlamel der cellen. In het vruchtvleesch en ook in de wortels komt ze
soms in groote hoeveelheden voor.
Sommige vruchtensoorten bevatten
20-30 % van de droge stof aan pektine. Het bereiden van vruchtengelei
en jam berust voor een belangrijk
deel op de aanwezigheid van pektine.
Deze pektine wordt door een enzym,
pektase geheeten, tot stolling gebracht.
Een tweede enzym, de pektinase, kan
de tot gelei geworden pektine weer
afbreken.
De pektine wordt tegenwoordig
technisch gewonnen uit verschillende
vruchtensoorten als kruisbessen en
bessen, maar voo rn amelijk uit het fruitafval als schillen van appelen, citroenen
en sinaasappelen. Het min of meer
zuivere pektine wordt in den handel
gebracht voor huishoudelijk gebruik
bij de bereiding van jam en gelei.
(Opecta, Penjel en Pektosan). Behalve
voor de bereiding van jams wordt
pektine ook gebruikt als bloedstelpingsmiddel. Het moet dan als oplossing
ingespoten worden in het bloedvatenstelsel (Sangostop).
Uit voedingsoogpunt heeft pektine
beteekenis vanwege het galacturonzuur.

Pektosan, een pektine-preparaat voor
het bereiden van jam en gelei.
Pellagra of Milaneesche roos is een,
vooral in Zuidelijke landen (NoordItalië) veel optredende ziekte, welke
vroeger toegeschreven werd aan het

nuttigen van bedorven mais. Anderen
meenden dat pellagra veroorz aakt werd
door de gifstoffen van bepaalde colibacillen. Deze ziekte openbaart zich meest
in het voorjaar op de aan het zonlicht
blootgestelde huiddeelen door een
hevige jeuk en door huidbloedingen. Na
elken aanval blijft een donkere verkleuring van de huid over. Bij herhaling gaat de algemeene toestand achteruit, totdat onder verschijnselen van
sterke diarrhee en aantasting van het
centrale zenuwstelsel, de dood intreedt. De nieuwere voedingsleer heeft
deze ziekte onderkend als een gevolg
van een tekort aan een der B-vitaminen. Zie verder vitamine B2.
Pemican is een door drogen geconserveerd vleeschproduct uit NoordAmerika. Dit gedroogde product wordt
tusschen steenen fijngestampt en daarna gemengd met vet (2 deelen pemican met i deel vet) en gedroogde
bessen. Dit mengsel wordt in huiden
zakken bew aa rd, waarin het gedurende
meerdere jaren goed kan blijven. Het
vleesch en vet kan vervangen worden
door visch en traan.
Oorspronkelijk was dit product algemeen in gebruik bij de Noord-Amerikaansche indianenstammen. Later is
het ook nagemaakt als vleeschpreparaat door Dr. Borncrop. Dit product
kan dan direct met zout gegeten worden. Het bezit 4 x zooveel voedingswaarde als gewoon vleesch.
Penjel is een pektine-preparaat voor
het bereiden van jam en gelei.
Pens is een maagafdeeling bij herkauwers, waarin het doorgeslikte en
slechts weinig gekauwde voedsel terecht komt. Hierin wordt het voedsel
eenigen tijd bewaard om later herkauwd te worden. De pens is in voortII I

durende beweging, waardoor een menging optreedt met den oorspronkelijken
inhoud. Hierdoor treedt gisting op,
waardoor het voedsel reeds gedeeltelijk
woi dt verteerd.
Pentosanen zijn samengestelde verbindingen opgebouwd uit 5-waardige
suikers. De algemeene chemische samenstelling is (C5H8O4) X. Bij hydrolytische splitsing leveren ze de gewone
suikers. Deze samengestelde suikers
komen vooral in de houtige deelen der
planten voor en in de zaadhuid. Maïs
bevat ongeveer 7 % pentosanen; hooi
en zemelen 20 %. Cellulose bevat
ook 5-waardige suikers evenals xylose.
Het maagdarmkanaal scheidt geen
enzymen af die deze samengestelde
verbindingen afbreken tot gemakkelijk
oplosbare verbindingen. Pentosanen
en cellulose worden echter door de
bacteriën, die zich in het maagdarmkanaal bevinden, afgebroken. Bij het
rund geschiedt dit in de pens, bij
andere dieren in den dikken darm.
Pentosanen bevattende st )ffen als
cellulose, zijn voor den mensch van
minder waarde dan voor de herkauwers.
Peper is een specerij, welke bereid
wordt uit de vruchten van de zwarte
peper (Piper nigrum), welke in OostIndië inheemsch is. De vrucht heeft
een zachte vleezige buitenlaag waarbinnen het steenharde zaad is gelegen.
De kiem van het zaad bevat de olie,
welke den scherpen s ma ak veroorzaakt.
Men onderscheidt witte- en zwarte
peper. Op Sumatra teelt men de peper,
welke een klimplant is, tegen levende
boomen, in tegenstelling met andere
streken waar men de peper tegen
houten palen laat groeien.
De zwarte peper verkrijgt men door
de afgeplukte vruchten op hoopen te
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gooien en gedurende een week te
laten fermenteeren. Daarna laat men
de uiteen gegooide hoopen in de zon
goed drogen, waarbij de oorspronkelijke groene kleur in zwart overgaat. De
uitgedroogde vruchten worden door er
met de voeten op te trappen van de
stelen los gemaakt, waarna ze gezeefd
en gesorteerd worden.
Voor het maken van witte peper
moeten de rijpe vruchten uit de aren
uitgezocht worden. Deze doet men in
mandjes, die in stroomend water worden ondergedompeld. Het vruchtvleesch zwelt op en barst, waarna
men dit door verder spoelen en wrijven
geheel verwijderen kan. Dan droogt
men de resten van de vruchten, die
nu een witte kleur hebben, in de zon.
In de middeleeuwen was peper veel
meer in trek dan tegenwoordig, hetgeen
men wel verklaart uit het feit dat
men toen de verschillende voedingsmiddelen in veel moeilijker verteerbaren vorm moest nuttigen dan thans.
De peper zou de maag door prikkelwerking tot afscheiding van grootere
hoeveelheden maagsap aanzetten, welke
noodig zouden zijn voor de vertering.
Heden ten dage vindt peper weinig
waardeering, daar de prikkelende werking op den duur als een nadeel beschouwd moet worden en omdat de
olie, die ten slotte de werkzaamheid
veroorzaakt, een alkaloid is, dat weer
uit het lichaam verwijderd moet worden. De nieren, die toch al vaak zwaar
belast zijn, krijgen het dan te verwerken.
Pepermunt is een suikerwerk waarin
pepermuntolie is verwerkt.
Pepermuntolie is de vluchtige olie,
welke bereid wordt uit de versche
bladeren en bloeiende toppen van
Meetha piperita. Het werkzame be-

standdeel dat den pepermunt-reuk en
-smaak veroorzaakt is de menthol.
Pepernoten is een koeksoort, welke
speciaal bij het Sint-Nicolaasfeest als
strooigoed dienst doet.
Peperwortel; zie mierikswortel.
Pepsine is een in het maagsap voorkomende stof (enzym), dat bij de afbraak van de eiwitachtige voedingsstoffen dienst doet. Ze wordt afgescheiden
door de kliertjes, die in grooten getale
in den wand van de maag voorkomen.
De eiwitten worden door pepsine tot
albumosen en peptonen afgebroken
on dei inwerking van zoutzuur dat
eveneens afgescheiden wordt.
Om de maag bij dieetstoornissen te
helpen en de vertering dus te bevorderen, wordt wel gebruik gemaakt van
pepsine.
Peptonen zijn de afbraakproducten
van de eiwitten van het voedsel. Door
de pepsine wordt het eiwit gesplitst
in albumose en pepton. In tegenstelling
met eiwit is pepton wel oplosbaar.
Verderop in het darmkanaal wordt het
pepton door trypsine (een enzym van
de pankreas) afgebroken tot aminozuren.

Perhydrase=melk; zie onder buddiseeren.
Peristaltiek is de langzaam voortschrijdende samenstrekking van den
spierwand van maag en darmkanaal.
Hierdoor wordt niet alleen de spijsbrok
voortbewogen, maar ieder gedeelte
daarvan intensief met de verschillende
verteringsvochten in aanraking gebracht.
Deze spiersamentrekkingen hebben
buiten ons bewustzijn om plaats.

Persgist is fabrieksgist, een gistproduct van fabrieken die zich
speciaal op de fabrikatie toeleggen.
Dit product wordt bereid door een
pap van maïs- of/en roggemeel aan te
zuren en daarna kleine hoeveelheden
gist toe te voegen. Bij een temperatuur
van 3o° C wordt dan lucht door het
mengsel geblazen. De gistcellen die
nu ontstaan worden afgecentrifugeerd
en in filterpersen afgezogen.
Persvoeder is de algemeene term voor
veevoeder dat bereid is door groene
plantendeelen op te stapelen en zoodoende onder druk een gistingsproces
te laten doormaken waardoor het
geconserveerd wordt. In verband met
het hier te lande heerschende vochtige
klimaat vindt deze methode van bewaren van voedergewassen vrij veel
plaats, daar het drogen door de zon
vaak groote verliezen veroorzaakt wanneer het gedurende regenperioden
langen tijd te velde moet blijven liggen.
De op een hoop gestapelde gewassen
bevatten voldoende stoffen als suikers
en andere koolhydraten, welke bij de
optredende gisting organische zuren
opleveren, welke een conserveerende
werking hebben. De temperatuur kan
bij deze gisting al naar mate de druk
grooter of kleiner is hooger of minder
hoog stijgen. Gedurende dit proces
sterven de plantendeelen af. Loopt de
temperatuur te hoog op dan kan het
product min of meer verbranden,
terwijl bij te lage temperatuur ongewenschte stoffen als azijnzuur en
boterzuur, die een onaangenamen reuk
en smaak aan het voer geven, optreden,
Om een zoo weinig mogelijk zuur voedsel te verkrijgen moet de druk zoo geregeld worden, dat de temperatuur in den
kortst mogelijken tijd tot 6o° à 70° C
stijgt. De druk kan geregeld worden
door den hoop meer of minder hoog te
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maken, door er een l aa g aarde op te
brengen of door er met hefboomes en
gewichten druk op uit te oefenen.
Door de vrij hooge temperatuur
slinkt de massa natuurlijk en vindt
er vochtuitscheiding plaats. Hierdoor treden verliezen aan voedingswaarde op indien de pershoop op of
in den grond gemaakt wordt. Tegenwoordig worden hiervoor vaak cementen, ijzeren of houten ruimten gebouwd om de verschillende omstandigheden zooveel mogelijk in de hand te
hebben.
Vooral gras wordt tegenwoordig
veel tot persvoeder gemaakt, maar ook
allerlei andere gewassen komen hiervoor in aanmerking. Om de verliezen
nog geringer te maken brengt men
tegenwoordig den zuurheidsgraad met
behulp van anorganische zuren als
zoutzuur en fosforzuur op het gewenschte peil. Ook maakt men hiervoor wel gebruik van zuur geworden
wei (melkwei) en ondermelk.

Perzik is de vrucht van Prunus
persica, een zeer fijne sappige vrucht
met buitengewoon zachte schil en
geurig vruchtvleesch.
Samenstelling: eiwit o,6 %; koolhydraten 9,1 %; organische zuren
o,8 %; ruwvezel 1,4 %; water 86 %;
verbrandingswaarde 640 calorieën per
kg. De pit bedraagt gemiddeld 13
van de geheele vrucht.

geeft een speciaal aroma aan de met
peterselie toebereide producten.
De peterselie wordt niet zoozeer als
voedsel beschouwd, daar slechts kleine
hoeveelheden gebruikt worden. Daar dit
gewas echter een hoog gehalte aan vitamine C heeft en den geheelen winter
door verkrijgbaar is kan het een bron
voor vitamine C zijn ter voorziening
in de behoefte aan dit vitamine.
Samenstelling: eiwit 3,7 %; koolhydraten 6,7 %; vet 0,7 %; water
85 %; verbrandingswaarde 500 calorieën per kg.

Petiotiseeren noemt men de werkwijze waarbij men wijndruifresten met
een suikeroplossing overgiet, waarna
men dit mengsel nogmaals laat gisten.
Men krijgt daardoor een alkoholhoudenden drank die de voor wijn typische
extractstoffen mist. Deze werkwijze is
in Duitschland verboden. In Frankrijk
wordt ze echter vrij algemeen toegepast.
Petitgrainolie is bekend onder den
naam bittere pomeransolie; ze wordt
bereid uit Zuid-Amerikaansche en
Italiaansche citroensoorten, n1. Citrus
bigaradia. Deze aetherische olie wordt
gebruikt ter vervanging of vervalsching
van de zg. neroli-olie en pomeransolie.

De echte pomeransolie, ook wel
Essence de petit grain genoemd, wordt
uit den Oranjeappel gemaakt (zie ook
onder pomerans).

Perzikpitten zijn de zaadkernen, die
gebruikt worden ter vervanging van
amandelpitten.

Peterselie is een specerei, die als
groente gekweekt en o.a. in groenen
toestand gebruikt wordt voor het
kruiden van soepen. Kan zoowel 's zomers als 's winters geteeld worden. De
eigenaardige smaak der bladdeelen
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Peul is een groente, welke in Nederland
in het voorjaar veel geteeld wordt. De
peul is de vrucht van de gewone erwt,
die in onrijpen toestand in zijn geheel
(met schil) gegeten wordt. Zie verder
bij erwt.
Phosphaten, Phosphor e.d.; zie fosfaten en fosfor.

Photosynthese wordt in het algemeen
de opbouw van de chemische verbindingen onder invloed van het licht
genoemd. Zoo bestaat er een buitengewoon belangrijke photosynthese bij
de planten, nl. de opbouw van koolhydraten uit het koolzuur van de lucht
en water onder invloed van het zonlicht met behulp v an de groene kleurstof
der plantendeelen (het chlorophyl).
Hoe belangrijk dit proces is in verband
met onze voeding moge wel hieruit
blijken dat alle meelspijzen en suikerachtige stoffen afkomstig zijn van
planten, waar deze stoffen door photosynthese ontstaan zijn. Er zijn meerdere processen bekend die onder
invloed van het licht plaats hebben bij
levende organismen. Zoo ontstaat bv.
bij den mensch onder invloed van het
licht (en wel speciaal het ultraviolette)
in de huid het vitamine D. Dit is de
normale gang van zaken om het
lichaam in de behoefte aan deze stof
te voorzien.
Physiologie is de leer der verrichtingen van het normale levende organisme en geeft als zoodanig een beschrijving van de processen, welke in
het lichaam plaats vinden. Als onderdeel van de physiologie is voedingsphysiologie de leer der verrichtingen,
welke bij het opnemen en verteren
der voedingsmiddelen plaats vinden.
Physiologische zoutoplossing is een

keukenzoutoplossing van dezelfde
sterkte als in de lichaamsvloeistoffen
voorkomt. Deze bedraagt o,6—o,9 %.
In gevallen van groot vochtverlies
door zweeten, braken of urineeren,
waarbij tevens veel verlies van keukenzout heeft plaats gevonden, verdient
het aanbeveling physiologische keukenzoutoplossing te drinken te geven.

Pieterman is een zeevisch, welke
ongeveer 3o cm lang wordt. Hoewel
ze betrekkelijk weinig gegeten wordt,
is het toch een zeer smakelijke vischsoort.
Pilau is een Oostersch gerecht, dat
bereid wordt uit rijst, vleeschaftreksel
en boter of vet.

.

Pilé is de naam dien men in den
handel geeft aan groote stukken gewone suiker.
Pils of Pilsener bier; zie bier.
Piment is een specerei, ook wel
bekend onder den naam Jamaicapeper; het doet denken aan kruidnagelen. Het bestaat uit de betrekkelijk kleine vruchtjes van de Pimenta
officinalis, welke in Midden-Amerika
voorkomt. De waarde als specerei is
een gevolg van een in de vruchten
aanwezige aetherische olie, pimentolie. Piment komt gemalen in den
handel voor en behoort tot de fijnere
specerijen.
De pimentplant wordt zoowel op de
Antillen als op Jamaica geteeld en ook
in Oost-Indië.
Pimpinella; zie anijsolie.
Pindakaas is een belegsel voor de boterham gemaakt uit apenootjes (grondnoten) en een weinig keukenzout. De
grondnoten worden gedopt en gemalen. Door den grooten olierijkdom
der noten krijgt men een brijachtige
massa, welke goed houdbaar is zonder
eenig conserveermiddel, verhitten of iets
dergelijks. De voedingswaarde is hoog,
daar er zeer weinig vocht en onverteerbare deelen in zitten.
Samenstelling: eiwit 33 %; koolhydraten i i %; ruwvezel 1,3 %; vet 5o %;
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vocht 2 %; aschbestanddeelen 3 %.
Pinda's; zie onder grondnoten.
Piperine is een der stoffen, welke den
pepersmaak veroorzaken.
Pisang; zie banaan.
Pitvrucht is een vleezige vrucht,
waarvan het binnenste deel van het
vruchtvleesch rondom de zaden lederachtig is. Dit laatste noemt men het
klokhuis, waarbinnen de pitten zijn
gelegen. Appel, peer en lijsterbes zijn
pitvruchten.
Plankton zijn alle organismen bij
elkander (plantaardige en dierlijke)
welke in het water zweven. Hiertoe
behooren voornamelijk de lagere organismen die geen eigen beweging hebben, dus bv. bacteriën, wieren, algen,
flagellaten, infusoriën, raderdiertjes,
watervlooien etc.
Al deze organismen vormen een
zeer belangrijk deel van het voedsel
der grootere waterdieren. Vooral voor
de jonge visschen is plankton van
groot belang. Het al of niet geschikt
zijn van zoet- of zoutwater voor vischteelt wordt dan ook beoordeeld naar
het voorkomen van veel of weinig
plankton in het algemeen en de aanwezigheid van bepaalde soorten lagere
organismen in het bijzonder.
Zoo dienen bv. kleine kreeftsoorten
als voedsel voor onze Noordzeeharing, terwijl de jonge ansjovis en
jonge haring zich weer met kleine
soorten plankton voeden. Verschillende zoetwatervisschen zoeken watervlooien als bestanddeel van hun voedsel.
Tot het plankton behooren ook
vaak de larven van verschillende
wormensoorten, weekdieren en stekel^
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huidigen, terwijl ook de vischeieren in
zeer jonge levensstadia tot het plankton
gerekend worden.
Indirect is het plankton als voedsel
van allerlei vischsoorten voor de voeding der hoogere dieren van groot
belang.
Plantenboter (plantenvet); zie hiervoor margarine.
Plantenzuren zijn de organische zuren als oxaalzuur, wijnsteenzuur, citroenzuur, appelzuur en barnsteenzuur, die veelvuldig, hetzij gebonden
aan calcium of kalium, in de plantaardige weefsels worden aangetroffen.
Plokworst is een uit grof gemalen
vleesch samengestelde worstsoort.
Plumpudding is een uit talrijke
bestanddeelen bereide pudding, welke
speciaal bij het Kerstfeest in Engeland
met rum wordt overgoten en brandend
wordt opgediend.
Poedersuiker is fijn gemalen rietsuiker.
Polenta is een oorspronkelijk uit gerst
bereid gerecht; tegenwoordig een volksspijs in Italië bereid uit maïsgrutten,
door deze eerst te koken tot een stijve
brij. Afgekoeld wordt de stijve massa
in stukken gesneden en in olie gebakken of in boter. Inplaats van maïsgrutten kan ook van aardappelen
gebruik gemaakt worden.
Pollak is een kabeljauwachtige visch.
Volwassen wordt deze visch meer dan
m lang. Op onze kusten komt ze z
alleen als jong individu voor gezamenlijk met kabeljauw en koolvisch.
Polysacchariden zijn samengestelde
suikerverbindingen. Hiertoe behooren:

dextrine, glycogeen, inuline, arabische
gom, tragacanth, pectine en zetmeel.
Polijsten is het geven van een glanzend glad oppervlak aan rijstkorrels.
Hiertoe moet de rijst eerst gepeld
worden, van het zilvervlies worden
ontdaan, waarna de korrels in speciaal
daarvoor ingerichte installaties geglansd worden.
Zie verder onder rijst.

is een citroensoort,
Pomerans
welke oorspronkelijk uit het gebied
direct ten Zuiden van de Himalaya
komt; het is een bittere variëteit. De
geheele vrucht met schil bezit dezen
bitteren smaak. Vanwege de oranjeroode kleur spreekt men wel van
oranjeappel. De schillen bevatten de
bittere vluchtige olie; ze komen onder
den naam oranjeschil in den handel.
Ook de geheele onrijpe vrucht wordt
wel gedroogd in den handel gebracht.
Uit deze laatste wordt de „essence de
petit grain" gewonnen of zoete pomeransolie.
Pomeransolie
is een vluchtige
olie, welke gewonnen wordt uit verschillende citroensoorten. Men onderscheidt zoete pomeransolie, verkregen
uit den oranjeappel of pomerans en
de bittere pomeransolie of petitgrain-olie verkregen uit de vruchten
van enkele Italiaansche en ZuidAmerikaansche citroensoorten. Beide
oliën worden gebruikt voor het verbeteren van den smaak van likeuren.
Pompelmoes (Citrus maxima) is de
vrucht van een citroensoort uit China
en Cochin China. Evenals de pommerans en de grape fruit is deze vrucht
eenigszins bitter. In de tropen wordt
ze veel gekweekt. Speciaal in Amerika
schijnt ze veel gegeten te worden.

Pompoen, ook wel kalebas geheeten,
is de vrucht van een komkommersoort
(Cucurbita Papo), welke hier te lande
meestal als siervrucht gekweekt wordt.
In Frankrijk wordt ze in het groot
gekweekt voor veevoeder-doeleinden,
terwijl sommige soorten ook als voedsel voor den mensch dienst doen.
Poon of knorhaan is een zeevisch,
waarvan een viertal soorten bij ons
voorkomt. De zg. „kleine poon" bereikt een lengte van 3o-5o cm, is
meestal grijsbruin, met witte of groene
vlekjes. De zg. „groote poon" wordt
tot 70 cm lang en is meer roodbruin
van kleur. Deze vischsoort wordt
zoowel gekookt als gerookt gegeten.
Poortader is de ader, welke het bloed,

dat van de spijsverteringsorganen en
de milt komt, naar de lever voert.
Portel is de door het vet en de kaasstof
witgekleurde melkwei, welke ontstaat
bij de ouderwetsche wijze van kaasmaken. Vroeger werd nl. veelal de
wrongel met de hand verkruimeld
alvorens zij in den kaasvorm werd
gedaan. Dit verkruimelen werd ook
wel portelen geheeten. Bij de tegenwoordige kaasbereiding in fabrieken
vult men den kaasvorm met één stuk
wrongel, waardoor maar heel weinig
portel ontstaat. De samenstelling van
de portel hangt natuurlijk sterk af
van de wijze van kaasbereiding, daar
er meer of minder groote hoeveelheden vet en eiwit (kaasstof) in voor
kunnen komen.

(Portulacca sativa) is een
bladgroente, welke zoowel in koude
bakken als warme kassen gekweekt
wordt. Door haar grooten waterrijkdom
gaat ze gauw rotten.
Postelein
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Potasch is kaliumcarbonaat.
kalium.
Potassium; zie kalium.
Potkaas
eenzachte
zachtekaassoort,
kaassoort,
Potkaas isiseen
welke
op Texel
Texeluituitschapenmelk
schapenmelk
welke op
bereid
wordt of
of werd.
werd. Potkaas
Potkaas wordt
wordt
bereid wordt
niet in
in den
denhandel
handel gebracht.
gebracht.
Prei
(Allium porrum)
porrum) isis een
eengroentegroentePrei (Allium
soort,
doordat ze
ze winterhard
winterhard is,
is,
soort, welke doordat
den geheelen
gehee1en winter
winter gegeten
gegeten kan
kan worworden. Van
Van de
deprei
preigebruikt
gebruikt men
men het
het gegebleekte
gedeelte, dat
datonder
onder den
den grond
grond
bleekte gedeelte,
blijft
dat bestaat
bestaat uit
uit een
een groot
gro~t aanaanblijft en dat
tal opgerolde bladeren,
bladeren, op
op een
eenstengel
stengel
tal
gelijkend.
een van
van de
deweinige
weinige
gelijkend. Het
Het is een
den winter
winter versch
versch
groenten,
groenten, welke
welke in den
verkregen
verkregen kunnen worden.
Door den zeer typischen en eenigszins
eenigszins
op
uien gelijkenden
gelijkenden geur,
geur, wordt
wordt ze
ze
op uien
weinig
gegeten.
weinig gegeten.
Samenstellins:
1,8 %;
%; koolkoolSamenstelling:eiwit
eiwit i,8
aydraten 4,6
4,6 %i
%; ruwvezel
ruwvezel 3,9
3,9%;
%;
.lydraten
water 91 %.
water
%.
Preisselbeeren
een soort
soort bes,
bes,
Preisselbeeren isis een
het Oosten
Oosten vvan
welke in de bosschen in het
an
het land voorkomt onder den naamhetlandvorkm ena
roode
boschbes (Vaccinium
(Vaccinium vitis
VltlS
roode boschbes
idaea).
smaak is
is zoet-zuur.
zoet-zuur. Rauw
Rauw
idaea). De smaak
zijn ze
ze niet
nieteetbaar.
eetbaar. Ze
Zebevatten
bevatten
zijn
0,06-0,09%
waardoor ze
ze
0,06—o,og % benzoëzuur, waardoor
dit
gemakkelijk
conserveeren zijn;
zijni dit
gemakkelijk te
te conserveeren
zuur is
is een
eenbacterie-gif.
bacterie-gif.
zuur
%i koolkoolSamenstelling:
eiwit 0,7
0,7 %;
Samenstelling: eiwit
hydraten
%; verbrandingswaarde
verbrandingswaarde
hydraten iII,6
i,6 %;
kg.
600 calorieën
calorieën per kg.
Premier
jus isisdedeeerste
eerstekwaliteit
kwaliteit
Premier jus
rundvet,
zoo genoemd
genoemd wordt,
wordt,
rundvet, welke
welke zoo
omdat ze gewonnen wordt bij het
het voor
voor
de eerste
eerste maal
maal uitsmelten
uitsmeltenvan
vande
devetrijke
vetrijke
rund. Hiertoe
Hiertoe
deelen van het geslachte
geslachte rund.
worden
vette gedeelten
gedeelten in
in
worden deze
deze vette
stoomketels
verhit. Hetgeen
Hetgeen hieruit
hieruit
stoomketels verhit.
zonder
persenuitgesmolten
uitgesmolten kan
kan
Zonder tetepersen
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worden,
preInier
wordt
worden, heet pre
mi er jus.
jus. Het wordt
practisch
alleen voor
voor menschelijke
menschelijke
practisch alleen
voeding
gebruikt.
voeding gebruikt.
Preserveerzout;
zieconserveerzout.
conserveerzout.
Preserveerzout; zie
Prik
een, zeevisch,
zeevisch, welke
welke 70—go
7o--go cm
cm
Prik isis een
lang
wordt (Petromyzon
(Petromyzon marinus).
marinus).
lang wordt
vet
Samenstelling:
Samenstelling: eiwit
eiwit 20
20%i
%; vet
26 %i
%; koolhydraten
i,6 %i
%; water
26
koolhydraten 1,6
water
51,2
%i verbrandingswaarde 3300 calo51,2 %;
rieën
per kg.
kg.
rieën per
Productievoedsel is
is dat
dat voedsel
voedsel dat
dat
naast
het onderhoudsvoedsel
onderhoudsvoedsel noodig
noodig
naast het
de arbeidsproductie,
arbeidsproductie, de
de melkmelkis voor
voor de
een andere
andere productie.
productie.
productie,
productie, of een
Proefmaaltijd
wordtwel
welde
demaaltijd
maaltijd
Proefmaaltijd wordt
genoemd,
welke verstrekt
verstrekt wordt
wordt ter
ter
genoemd, welke
bestudeering
hoebestudeering van
van den
denaard
aard en
en de hoeveelheid
maagsap. Indien
maaltijd
veelheid maagsap.
Indien de maaltijd
als
ontbijt wordt
wordt gebruikt
gebruikt bestaat
bestaat ze
ze
als ontbijt
400 ggthee
thee(zonder
(zondermelk)
melk) en
en
bv.
bv. uit
uit 400
40 gg wittebrood.
wittebrood.Als
Alsmiddageten
Iniddageten kan
kan
ze
bestaan uit
200 g biefstuk,
biefstuk, 5o
50 gg
ze bestaan
uit 200
broodje of
of
aardappelpurée
aardappelpuréeenen een
een broodje
uit
halven liter
rijst of
of
uit een halven
liter soep
soep met
met rijst
havermout.
Een
bepaalden tijd
na het
het nuttige
nuttige
Een bepaalden
tijd na
van
den proefmaaltijd
proefmaaltijd wordt de maag
maag
van den
geledigd
op verschillende
verschillende eigeneigengeledigd en
en op
schappen als zuurheidsgraad,
zuurheidsgraad, al of
of niet
niet
verteerd
verteerd zijn
zijn van
vanhet
het voedsel
voedsel etc.
etc. onderzocht.
Protaminen
zijn een
een groep
groep van
van
Protaminen zijn
eiwitachtige
betrekeiwitachtige verbindingen van betrekkelijk
eenvoudige samenstelling.
samenstelling. Zij
Zij
kelijk eenvoudige
onderscheiden
van de
de gewone
gewone
onderscheidenzich
zich van
eiwitten
doordat zij
zij door
door hitte
hitte
eiwitten o.a.
o.a. doordat
niet coaguleeren
coaguleeren (vast
(vast worden), zooals
zooals
een sterke
sterke alkalialkalibv.
kippeneiwit, en een
bv. kippeneiwit,
sche
reactie vertoonen.
vertoonen. Wel geven
geven zij
zij
sche reactie
verschillende
de
verschillende eiwitreacties,
eiwitreacties,bv.
bv. de
biureet-reactie. De
De protaminen
protaIninenworden
worden
spermatozoïden van
van
aangetroffen
aangetroffen in de spermatozoïden

verschillende vischsoorten. Men spreekt
dan ook van salmine (uit de zalm) en van
clupeine (uit de haring). Aminozuursamenstelling: arginine 28 %; histidine
23 %; lysine 5,5 %; tyrosine 0,5 %;
tryptophaan o,6 %; cystine o,6 %.
Protoplasma is de naam van de stof,

welke in iedere levende cel (plantaardig of dierlijk) aanwezig is en waaraan het leven gebonden is. Het bestaat voor go % uit water en voor de
rest voornamelijk uit eiwitachtige stof.
Doordat protoplasma alleen op samenstelling onderzocht kan worden wanneer het gedood is, is omtrent de werkelijke samenstelling weinig of niets
met zekerheid bekend.
Provitaminen zijn stoffen waaruit
de werkzame vitaminen ontstaan. Zoo
is bv. het carotine, de gele kleurstof
van de wortelen, de stof waaruit het
lichaam vitamine A maakt. Verder is
als provitamine van het vitamine D
het ergosterine bekend, een stof welke
in de huid voorkomt en waaruit onder
invloed van de ultraviolette stralen
van het licht vitami ne D ontstaat.
Pruim is de vrucht van de Prunus

communis. Een groot aantal variëteiten bestaat er van deze soort. Enkele
bekende zijn: Reine Claude, Reine
Victoria, Kroosjes, Boerenwitten, Wijnpruimen en Eierpruimen.
Samenstelling: eiwit o,6 %; koolhydraten 9,6 %; organische zuren
0,95 %; ruwvezel 2,1 %; water
84%; verbrandingswaarde 760 calorieën
per kg. De pit neemt ongeveer 6 %
van de geheele vrucht in.
Pruimedanten is een verbastering
van Prunes d'Antes. De pruimedant
is een zeer goede soort kwets, welke
gedroogd wordt om bewaard te kunnen
worden.

Samenstelling: eiwit 2,4%; koolhydraten 40 % (glucose 26 %; fructose
I i,8 %; rietsuiker 2,6 %); ruwvezel
16%; vocht 23 %. De pit en de schil
nemen samen 17 % van het geheel in.
Prunellen of pruimedant (zie onder
pruimedant).
Prunus is een plantengeslacht waartoe
een groot aantal eetbare vruchten
behooren.
Abrikoos: Prunus armeniaca.
Kriekpruimen
Prunus instititia.
Kroosjes
Mirabellen
Kwets: Prunus domestica.
Reine Claude: Prunus italica.
Amandel: Prunus amygdalus.
Perzik: Prunus persica.
Kers: Prunus Cerasus.
Ptyaline is een enzym dat in het
speeksel van den mond voorkomt. Het
heeft dezelfde werking als diastase
en zet dus zetmeel om in suiker.
Puddingpoeder is een mengsel van

meel, suiker, melkpoeder, aroma- en
smaakstoffen, waarvan door middel
van toevoeging van water en daarna
opkoken pudding bereid kan worden.
Ook is er puddingpoeder in den handel
zonder melkpoeder, waaraan dan melk
moet worden toegevoegd. De samenstelling is zeer wisselend.
Pulp is een afvalproduct van de
beetwortelsuikerfabrikatie. Bij de bereiding van suiker uit de suikerbiet
wordt de biet fijngesneden, waarna ze
uitgetrokken wordt met water. Nadat
zooveel mogelijk suiker eruit verwijderd
is blijft de natte pulp over, welke als
veevoeder dienst doet. Voor het vervoer wordt de pulp voor een deel
uitgeperst, waardoor het watergehalte
ongeveer 85 % wordt. De samenstelling van de geperste pulp is: eiwit
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1,3 %; koolhydraten 10 %; ruwvezel
3 %; vet o, i %; vocht 85 %. Onder

deze omstandigheden moet de pulp
direct vervoederd worden of worden
ingekuild (zie ensilage). Daarom wordt
de pulp ook wel gedroogd.
De samenstelling is dan: eiwit 8,1%;
koolhydraten 58,5 %; ruwvezel 17,6 %;
vet o,6 %; vocht II %.
Wanneer men bij de bereiding van
gedroogde pulp uitgaat van een minder
goed uitgeloogd product, waarin dus
nog suiker aanwezig is, krijgt men de
zg. suikerpulp. Al naar mate meer of
minder suiker is achtergelaten, kan
men in het eindproduct 1o, 20 of 3o %
suiker krijgen.
Pulp en gedroogde pulp zijn als
veevoeder zeer geschikt voor alle
diersoorten. Aan melkvee wordt het
veel verstrekt, omdat het de hoeveelheid melk, welke geproduceerd wordt,
verhoogt.

Purgeerkruid wordt bereid uit ge-

droogde deelen van Gratiola officinalis
of ook wel door het mengen van anijsen venkelvruchten of sennabladeren en
vlierbloemen.
zijn de zaden van
Jatropha Curcas of multifida.

Purgeernoten

Purgeerolie; zie wonderolie.
Purgeerzout is magnesiumsulfaat.
Purinbasen zijn afbraakproducten
van de purinen, die in het vleesch en
in vleeschextract voorkomen, en van
de nucleoproteïnen van het voedsel.
De purinbasen worden met de urine
uit het lichaam verwijderd.
Purinen zijn een groep van verbin-

dingen, welke normaal in het voedsel
voorkomen. Guanine en hypoxanthine zijn o.a. stoffen die tot deze
groep behooren. Zij geven aanleiding
tot het ontstaan van purinbasen in het
lichaam, welke schadelijk zijn. Deze
afbraakproducten worden met de
urine weer uit het lichaam verwijderd.

Punch is een alkoholische drank bestaande uit 5 bestanddeelen: rum, arak,
citroenzuur, suiker en thee.
Purgeerkorrels zijn de zaden van de
plant Croton Tiglium.

Q
Quaker Oats is een fabrieksmerk voor

een bepaald soort havermout, dat
volgens een geheim fabrieksprocédé
bereid wordt.

R
Raap; zie koolraap.
Raapolie is de olie, welke gewonnen

wordt uit het zaad van Brassica Napus
oleracea. Wordt als bakolie gebruikt.
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is een groente, welke
bestaat uit de jonge bladeren der
kleine witte meirapen. Hiertoe moeten ze vroeg in het voorjaar dicht
opeen gezaaid worden, waarna reeds
Raapstelen

spoedig — nog lang voordat zich de
rapen ontwikkelen — de geheele plant
uitgetrokken wordt. Wordt als spinazie
gegeten.
Raapzaad is het zaad van Brassica

Napus var. oleifera, dat om zijn olierijkdom gekweekt wordt. De olie
draagt wel den naam boterolie of
raapolie.
Samenstelling: eiwit 21 %; vet
48,5 %; koolhydraten 19,4 %; ruwvezel 6,4 %; aschbestanddeelen 4,5 %.
Raapzaadkoeken is het afvalproduct

van de raapolie-bereiding uit de zaden
van Brassica Napus var. oleifera. Samenstelling: eiwit 32 %; vet 8,5 %;
koolhydraatachtige stoffen 31,2 %,
ruwvezel 12,2 %; aschbestanddeelen
7,1 %; vocht 9 %. Indien afkomstig
van inlandsch zaad is het een zeer
goed voedermiddel. Dikwijls echter
komt er Indisch raapzaad in voor, dat
aanleiding kan geven tot vergiftigingsgevallen. Ook vochtig geworden koeken zijn een gevaarlijk voedsel.
Rabarber is een groente, welke reeds
vroeg in den zomer gegeten kan worden.
Het zijn de bladstelen van Rheum
rhaponticum undulatum of Rheum
palmatum. Behalve als groente kunnen deze stelen ook voor het maken van
jams en compote gebruikt worden.
Ten gevolge van het vrij hooge gehalte
aan oxaalzuur moet er veel suiker aan
worden toegevoegd om het product
smakelijk te maken. Een gedeelte van
de suiker kan vervangen worden door
zuiveringszout.
Samenstelling: eiwit 0,7 %; vet
0,1 %; koolhydraten 3,3 %; water
94 %; verbrandingswaarde slechts 170
calorieën per kg.
Rachitis; zie Engelsche ziekte.

Radijs is een knolgewas dat rauw als
toegerecht met zout wordt gebruikt.
(Raphanus sativus forma radicula).
Samenstelling: eiwit 1,2 %; vet
0,2 %; koolhydraten 3,8 %; water
93 %; verbrandingswaarde 220 calorieën per kg.
De eerste radijs is meestal de
smakelijkste, daar ze dan het scherpst
zijn en bijna nooit voos. Het voos
worden treedt voornamelijk op indien
radijs in den zomer geteeld wordt.
Raffineeren is het proces waarbij
uit de ruwe suiker door opnieuw uitkristalliseeren d e gewone suiker gewonnen wordt.
Ragout is een vleeschgerecht, bereid
uit fijn gehakt vleesch, dat van specerijen is voorzien en dat met behulp
van zure sauce tot een dikke brij
verwerkt is.
Ramenas (Raphanus sativus niger)
is een kleine soort raap met een zwarte
kleur. Van binnen is de ramenas
echter wit. De smaak gelijkt veel op
dien van radijs.
Rauwkost is alle voedsel dat onge-

kookt gegeten wordt. Indien een dieet
alleen bestaat uit dergelijke producten
spreekt men van rauwkostdieet. Dit
laatste vindt tegenwoordig veel aanhang ten gevolge van het ontstaan van
een tegenzin van het publiek tegen de
tallooze voedingsmiddelen die zoover
gezuiverd zijn dat er vele waardevolle
voedingsstoffen uit verdwenen zijn.
Het rauwkostdieet moet beschouwd
worden als een exces, dat zich van zelf
weer zal herstellen als ingezien wordt
dat men hetzelfde bereiken kan door
naast het gewone gekookte voedsel een
gedeelte rauw tot zich te nemen.
Daar rauwkost zich beperkt tot alleen
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vegetarisch voedsel, ontbreken de
gewenschte voedingsmiddelen van dierlijke herkomst.
Reebout is het vleesch van hert of
ree. Bij een leeftijd van 12-18 maanden is dit vleesch het best (speciaal
in den zomer en den herfst).
Samenstelling: eiwit 21 %; vet
2 %; koolhydraten 0,4 %; water
76 %; verbrandingswaarde z000 calorieën per kg.
Reine Claude is een pruimensoort,
welke rijp nog groen tot groengeel
van kleur is. De smaak is zeer zoet.
Deze variëteit behoort tot de beste en
meest gezochte pruimensoort. Behalve
versch wordt de Reine Claude ook
geconserveerd gegeten.
Samenstelling: eiwit o,8 %; koolhydraten i6 %; organische zuren
1,2%; water 82%; verbrandingswaarde
700 calorieën per kg.
Reine Viktoria is een groote roode
tot paarsroode pruimensoort.
Reinette is een appelsoort, welke vanwege zijn goede consumptie en bewaareigenschappen veel wordt gekweekt.
Reuzel is het vet gewonnen uit varkens. Zie verder onder vetten.
Ricinusolie; zie wonderolie.
Rietsuiker is uit suiker riet of suikerbiet gewonnen suiker. Nadat deze
grondstoffen gereinigd en gemalen
zijn wordt het uitgeperste sap opnieuw
aan een reinigingsprocédé onderworpen, waarna het ingedampt wordt.
Uit het ingedikte sap wordt de suiker
door kristallisatie gewonnen. Al naarmate meer of minder zorg besteed
wordt aan de uitkristallisatie onderI22

scheiden we: kristalsuiker, melis, kandijsuiker, basterdsuiker en ruwe rietsuiker.
Rivierprik is een riviervisch met een
grootte van 3o--40 cm (Petromyzon
fluviatilis). Zie voor de samenstelling
bij Prik.
Roereieren is een eiergerecht dat
bereid wordt uit eidooier en eiwit
tezamen. Onder toevoeging van melk
en soms ham wordt het geheel in boter
gebakken en met zout opgediend.
Rogge is de vrucht van Secale cereale.
Als veevoeder en voor menschelijke
doeleinden doet het dienst. Speciaal
wordt roggemeel veel in de varkenshouderij gebruikt.
Samenstelling: eiwit 12 %; koolhydraten 6g %; ruwvezel 1,9 %; vet
1 ,7 %; vocht 13 %.
Behalve in den vorm van droog
meel wordt er ook roggebrood van
gebakken, dat veel als voedsel voor
paarden dienst doet.
Roggebrood is een uit roggemeel
gebakken broodsoort.
Roggemeel is het meel dat na verwijderen van de zemelen bij het
malen van rogge ontstaat.
Roggezemelen zijn de bij het zeven
van de gemalen rogge achterblijvende
deelen van de roggekorrel.
Samenstelling: eiwit 17%; koolhydraten 58%; ruwvezel 5,2%; vet 3,1%.
Als voedsel voor alle landbouwhuisdieren kan dit product dienst doen,
behalve voor het jongvee. Voor paarden voldoet het in het algemeen beter
dan voor melkvee.
Rollade is een vleeschgerecht dat
bereid wordt door dunne schijven
kalfs- of rundvleesch op te ro llen en

aldus te braden. Het kan al dan niet
met spek, augurken en specerijen
klaargemaakt worden.
Rolmops is een uit gezouten haring

bereid gerecht, waarvan de graten
en de kop verwijderd zijn. Na van specerijen voorzien L e zijn, wordt het met
augurken, uitjes en laurierbladeren in
verdunde azijn ingelegd.
Samenstelling: eiwit 2o%; vet 15%;
koolhydraten 1%; water 62%; verbrandingswaarde 22oo calorieën per kg.
Roodekool is een sluitkool met roode

tot violette bladeren, die voornamelijk
als wintergroente dienst doet. Ze kan
zeer goed bewaard worden. Niettegenstaande deze eigenschap wordt ze ook
vaak ingemaakt. In het laatste geval
wordt deze kool eerst tot fijne reepjes
geschaafd, waarna ze in vaten met zout
wordt bewaard, evenals dat bij zuurkool
het geval is.
Zie verder onder sluitkool.
is al die wijn, welke
bereid wordt door het sap van blauwe
druiven te laten gisten met de schillen
erin. Het sap van de blauwe zoowel
als van witte of groene druiven is
kleurloos. De schillen van de blauwe
druiven bevatten een kleurstof die bij
het persen niet in het sap terecht komt,
maar die bij het gisten in den ontstanen
alkohol oplost en zoo het gistingsproduct rood kleurt.
Roode wijn

Rooken; zie tabak.
Rooken is een werkwijze voor het

conserveeren van vleesch en visch.
Dit geschiedt in speciaal daarvoor
ingerichte ruimten met behulp van
rook van beukenspanen. De rook
bevat bacteriedoodende stoffen als
phenol, creosoot, mierenzuur, formal-

dehyd, azijnzuur en guajacol, welke
het te conserveeren materiaal bedekken
en er indringen.
Een nabootsing van dit proces wordt
bereikt door het materiaal te behandelen met een vloeistof welke houtazijn,
jeneverbesolie en creosoot bevat.
Rookvleesch is varkensvleesch of rund-

vleesch, dat langdurig gerookt is (zie
onder rooken). Door gebruik te maken
van heeten rook, neemt het watergehalte van het vleesch tevens sterk af.
Rookworst is een fijne worstsoort,

welke door rooken geconserveerd is.
Room is het vet van de, melk dat bij

het rustig laten staan boven komt
drijven. Dit proces kan met behulp
van een centrifuge versneld worden.
Al naar zich de room beter of minder
goed heeft afgescheiden, heeft room
een zeer wisselend vetgehalte, dat varieeren kan van 10-50 %. Koffieroom
bevat meestal slechts zo % vet; slagroom daarentegen wel 3o %. Het eiwitgehalte van den meesten room is ongeveer 3 % en het koolhydraatgehalte
3-4 %, terwijl het watergehalte sterk
afhangt van het vetgehalte. Bij koffieroom is dit 82 %; bij slagroom 64 %.
Roomijs is consumptieijs dat met

behulp van room is samengesteld.
Roomboter is boter, welke bereid is

uit room, door deze aan te zuren en
dan te karnen. Zie verder onder boter.
Roomkaas is een kaassoort, welke
bereid is uit volle melk, waaraan nog
room is toegevoegd. Het vetgehalte
in de droge stof is ongeveer so %.
Meestal is dit soort kaas weinig pikant,
daar het normale rijpingsproces ten
gevolge van het hooge vetgehalte niet
plaats heeft. Zie verder onder kaas.
12 3

Roquefortkaas is een uit schapen-

melk bereide kaassoort, waarin een
bepaalde schimmelsoort woekert, die er
de eigenaardige groene aderen in veroorzaakt en er een bijzonderen smaak
aan geeft. Oorspronkelijk afkomstig uit
het dorp Roquefort in Frankrijk.
Rozijnen zijn de gedroogde vruchten,

(druiven) van den wijnstok (Vitis vinifera); de kleinere soorten leveren de krenten, terwijl de grootere druiven zonder
pitten sultaninen worden genoemd.
Samenstelling: eiwit 1,6 %; vet
1,2 %; koolhydraten 66 %; organische
zuren 1,5%; vocht 25%; verbrandingswaarde 3000 calorieën per kg.
Rum is een alkoholisch product met

een alkoholgehalte van 6o-8o%, dat
verkregen wordt door destillatie van een
uit suikerrietmelasse verkregen gistingsproduct.
Rundvet is het door smelten verkregen vet dat aanwezig is in de vetrijke
weefsels van de koe of stier.
Samenstelling: eiwit 0,5 %; vet
98,2 %; vocht 0,5 %; verbrandingswaarde gloo calorieën per kg.
Rundvleesch is vleesch afkomstig van
koe of stier.
Samenstelling: eiwit 20 %; vet
8 %; water 71 %; verbrandingswaarde
1600 calorieën per kg.
Ruwvezel zijn al die stoffen die tot
de vorming van de celwanden der
planten bijdragen, zooals celstof, cellulose en hemicellulose. Deze betrekkelijk harde substanties omsluiten de
waardevolle voedingsstoffen, waardoor
de vertering van de laatste wordt
belemmerd.
Vooral oudere plantendeelen zijn
rijk aan ruwvezel, zooals bv. stroo met
35-45 %. Arm aan ruwvezel zijn
aardappelen en voederbieten en ver-
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der de meeste menschelijke voedingsmiddelen die min of meer veredeld
zijn, zooals de vele meelsoorten.
Rijnwijn is de wijn afkomstig van langs

den Rijn gekweekte druiven. Wordt als
een der beste wijnsoorten beschouwd.
Rijst is een graan dat speciaal in

tropische en subtropische landen gekweekt wordt en daar als volksvoedsel
en als exportproduct dienst doet.
Samenstelling gepolijste rijst: eiwit
8 %; vet o,5 %; koolhydraten 7 %;
vocht 12,5 %; verbrandingswaarde
3600 calorieën per kg. Samenstelling
niet gepolijste rijst (dus met zilvervlies) : eiwit 4,6 %; vet 1,2 %; koolhydraten 71 %; vocht 12,5 %; verbrandingswaarde 320o calorieën per kg.
Ten gevolge van de aanwezigheid
van het zilvervlies bij de niet gepolijste
rijst bevat deze meer vitamine Bl
dan de wel gepolijste. Bij dieeten zooals
die veelvuldig in de tropen voorkomen,
nl. met rijst en rijstproducten ah
hoofdvoedsel, is het van belang dat hei
zilvervlies niet verwijderd is. Geschiedi
dit wel en wordt weinig of geen
ander voedsel opgenomen, dan is de
kans op het ontstaan van beri-ber
groot. Het rijsteiwit (ook in de zg,
zilvervliesrijst) is niet geheel volledig,
o.a. ontbreekt er het aminozuur lysinF
bijna geheel in.
Rijstvoedermeel is een afvalproduc
van de rijstpellerijen. Het is een matig
goed voedsel, waarvan men dan ool
slechts met mate gebruik moet maken
Er bestaan twee soorten, nl. bruinmee
en witmeel, welke resp. de volgende
samenstelling hebben: eiwit 12,6 er
11,4 %; vet 16 en 10 %; koolhydraten
45 en 56 %; ruwvezel 7,1 en 2,7 %
minerale bestanddeelen 8,6 en 6,2 °/,
en vocht 10,7 en 11,5 %.

S
Saccharine is een zoetstof, welke
400 x zoeter is dan gewone rietsuiker.
De voedingswaarde is nihil.

xacum officinale), welke eveneens als
sla gegeten worden.
Zie verder onder kropsla.

Saccharose is rietsuiker.

Salanganennesten; zie vogelnestjes
(eetbare).

Saffraan is een specerij en kleurstof
afkomstig van de bloemen van Crocus
sativus. Speciaal de stempels en het
stuifmeel bevatten de bittere stof, die
dienst doet bij het bereiden van gebak en soep. Om ioo g saffraan te
krijgen zijn 7000-8000 bloemen noodig.
Sago is een zetmeelproduct, afkomstig
van den sagopalm. Hiertoe worden de
stammen van dezen boom opengekapt
en wordt het binnenste gedeelte er uitgehaald, waarna het met water tot een
brij wordt verwerkt. Het zetmeel komt
dan bij staan op den bodem terecht. Na
herhaaldelijk uitwasschen wordt het
ingedroogd tot een deeg. Hiervan
worden korrelvormige stukjes gemaakt,
die bij 70° C worden gedroogd.
waarbij het zetmeel gedeeltelijk in
stijfsel overgaat. De beste soorten
komen uit Engelsch-Indië en Japan.
Samenstelling: eiwit 2,2 %; koolhydraten 81,5 0/a; vocht 16 %; verbrandingswaarde 340o calorieën per kg.
Veel sago wordt ook nagemaakt uit
aardappelmeel, waarvan de samenstelling dan als volgt is: eiwit 0,9 %; koolhydraten 81 %; vocht 18 %; verbrandingswaarde 335o calorieën per kg.
Salade is de algemeene naam voor
de verschillende variëteiten van Lactuca sativa. We onderscheiden een
drietal slasoorten: i. kropsla; 2. snijsla; 3. bindsla.
Daarnaast kennen we nog de veldsla
(Valerianella olitoria) en molsla (TaraWeet wat ge eet g

Salicylzuur is een conserveermiddel
dat nog al eens in de huishouding
gebruikt wordt. Het gebruik is niet
aan te bevelen, daar het schadelijk voor
de gezondheid kan zijn. De chemische
samenstelling is C6H4.OH.COOH. In
enkele besvruchten komt het van nature in kleine hoeveelheden voor.
Salie is een kruiderij met een bitteren
smaak en een op kamfer gelijkenden
reuk, afkomstig van Salvia officinalis.
Salpeter wordt bij het conserveeren
van voedingsmiddelen gebruikt. Zie
onder pekelen. De chemische formule
is NaNO3.
Samoswijn is wijn afkomstig van het
Grieksche eiland Samos.
Sandwiches zijn dubbele schijfjes
wittebrood, waarvan de korst is verwijderd, van binnen besmeerd met
boter en belegd met een of andere
vleeschsoort, met kaas of met ei e. d.
Sanatogeen is een caseïne-preparaat
dat door glycerin-natriumfosfaat
oplosbaar gemaakt is.
Samenstelling: eiwit 75%, waarvan
67,5 % oplosbaar in water; 0,26 %
vet; achbestanddeelen 4,63%, waarvan
1,65 % fosforzuur.
Saponinen zijn giftige verbindingen, die veelvuldig in het plantenrijk voorkomen. Met water geschud
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geven zij aanleiding tot heftige
schuimvorming; bovendien hebben ze
een scherpen smaak. Saponinen komen
o.a. voor in het zeepkruid (Saponaria
officinalis) en in de paardekastanje.
Bij de bereiding van koolzuurhoudende dranken worden soms saponinen gebruikt om het schuimen te
bevorderen. De op deze wijze behandelde dranken kunnen schadelijk voor
de gezondheid zijn.
Sardellen zijn filets van ansjovis,
tot rolletjes verwerkt en met zout
geconserveerd. Zie onder ansjovis.
Sardine is een haringachtige vischsoort, welke speciaal langs de Portugeesche kust wordt gevangen (Clupea
pilchardus). Wordt meest in olie
maar ook wel in azijnzuur geconserveerd. Er worden vele andere haringachtige vischsoorten als sardinen in
den handel gebracht.
Samenstelling van in olie ingemaakte
sardinen: eiwit 24 %; vet 14 %; koolhydraten 1,3 %; vocht 54 %; verbrandingswaarde 2400 calorieën per kg.
Samenstelling van in zuur ingemaakte sardinen: eiwit 21,5 %; vet g %;
koolhydraten 1,8 %; vocht 58 %; verbrandingswaarde 1800 calorieën per kg.
Sauce is meest uit meel en vet bereid.
Door toevoeging van allerlei specerijen
of kruiden kan ze voor allerlei doeleinden geschikt gemaakt worden.
Zie ook Worcestershiresauce.
Saucijzen zijn kleine worstjes van

kalfs- of varkensvleesch.
Savoyekool is een sluitkoolsoort,
welke als wintergroente dienst doet.
Zie verder onder sluitkool.
Schapenkaas is kaas, welke uit schapenmelk is bereid.
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Zie hiervoor ook onder Roquefortkaas.
Schapenmelk is door het hooge vetgehalte en den eigenaardigen reuk weinig in trek.
Samenstelling: eiwit 6,5 %; vet
7 %; melksuiker 5 %; aschbestanddeelen 0,9 %; water 8o %. Het eiwit
bestaat uit 5 % caseïne en 1,5
albumine.
Schapenvleesch is een vooral in
Engeland zeer geziene vleeschsoort,
Samenstelling: eiwit 17 %; vet 62g %; aschbestanddeelen 1,1 %; water
5 1-73 %.
Schelvisch is een zeevisch, welke veel
in het noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan voorkomt; wordt 40 cm
lang en I /2 kg zwaar.
Van de geheele visch is ongeveer
50 % eetbaar. Samenstelling van het
vleesch: eiwit 17 %; vet o,3 %; water
81,5 %; verbrandingswaarde 700 calorieën per kg.
Deze vischsoort wordt veel tot
stokvisch verwerkt.
Schepmelk is de afgeroomde melk,
welke overblijft na het afscheppen
van den room. Bevat meer vet dan de
ontroomde melk, welke door centrifugeeren is verkregen.
Schildklier is een klier, die op de
normale ontwikkeling een grooten invloed heeft, door de vorming van hormonen. Ten gevolge van gebrek aan
jodium in het voedsel en drinkwater
kan er een abnormale functie van de
schildklier optreden, waardoor dan de
groei van het organisme ten achter
blijft. Een te sterke functie veroorzaakt
een verhoogde stofwisseling.
Een van de hormonen van de schild-

klier is de thyroxine, een jodium houdende verbinding.
Schildpad wordt als een buitengewone lekkernij beschouwd; ze wordt
meestal tot ragout of soep verwerkt.
Samenstelling van het vleesch: eiwit
18,5 %; vet o,5 %; water 8o %; verbrandingswaarde 800 calorieën per kg.
Veelal wordt schildpad door kalfskop vervangen.
Schildpadsoep is soep, welke bereid
is met schildpadvleesch. Ze wordt
meestal nagemaakt met behulp van
bruine boonen, die een scherpen
smaak veroorzaken.
Schorseneer is een wintergroente,
waarvan de wortel het eetbare gedeelte
vormt (Scorzonera hispanica). De gewone schorseneer is de zg. zwarte
schorseneer. Daarnaast komt ook nog
de gele of witte schorseneer voor
(Tragopogon porrifolius).

Scott's emulsion; zie levertraan emulsie.
Selderij wordt in drie vormen gegeten,
nl. als toekruid voor het kruiden van
allerlei gerechten, w.o. soep, sauce,
vleeschgerechten; verder als groente:
de bleekselderij, en ten derde als
knolselderij. De laatste is de vleezige
wortelstok van Apium graveolens; de
beide eerste zijn de bladachtige
gedeelten van dezelfde plant.
Selderij, welke gebruikt wordt voor
het kruiden van spijzen, wordt ook
wel struik- of snijselderij genoemd.
Samenstelling: eiwit 4,6 %; vet
o,8 %; koolhydraten 9,1 %; water
81,5 %. De bladeren van de sel de rij
zijn rijk aan vita mi ne C.
Bleekselderij is een product dat
verkregen wordt door de selderij ge-

durende eenigen tijd voor een groot
gedeelte onder aarde te bedelven,
waardoor de groene blad- en stengeldeelen geel worden. Aldus wordt ze als
groente klaargemaakt.
Samenstelling: eiwit 0,9 %; vet
0,3 %; koolhydraten 6,6 %; water
go %; verbrandingswaarde 340 calorieën per kg.
Knolselderij is een knolgewas, waarvan alleen het onderaardsche gedeelte
gegeten wordt.
Samenstelling: eiwit 1,5 %; vet
0,3 %; koolhydraten 9,o %; water
87 %; verbrandingswaarde 450 calorieën per kg.
Serradella is een voedergewas dat
vooral op zandgronden veel geteeld
wordt (Ornithopus sativus). Het wordt
groen geoogst en als zoodanig vervoederd.
Samenstelling: eiwit 2,6 %; vet
o,6 %; koolhydraten 5,6 %; ruwvezel
3,2 %; water 87 %.
Sesamkoek is de perskoek welke
overblijft nadat uit de zaden van
Sesamum indicum de olie geperst
is.
Samenstelling: eiwit 37 %; koolhydraten 22 %; ruwvezel 10 %; vet
z %; aschbestanddeelen i i %; vocht z
11 %.
Vanwege het hooge aschgehalte,
dat voor een belangrijk deel uit calciumen fosforzouten is samengesteld, is
het voor jongvee zeer geschikt.
Sesamolie is de olie, welke uit de
zaden van Sesamum indicum is geperst.
Ze is een uitstekende olie vanwege de
fraaie goudgele kleur en den zuiveren
smaak.
Sherry is een dessertwijn met 1825 % alkohol. Hij wordt bereid door
I2
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aan het versche sap zooveel alkohol toe
te voegen dat gisting achterwege
blijft.
Sigaar; zie onder tabak.
Silage; zie ensilage.
Silicium is een der meest verspreide
elementen in de natuur, zoodat het practisch ook in alle voedingsmiddelen
voorkomt in soms niet onbelangrijke
hoeveelheden. Het komt speciaal in de
plantaardige producten voor. Van de
betrekkelijk groote hoeveelheden silicium, welke vooral met de ruwvezelrijke voedingsmiddelen worden opgenomen, wordt slechts een klein gedeelte (r oo mg per dag) geresorbeerd.
De tanden en de haren zijn siliciumbevattende deelen van het dierlijk
organisme. Daarnaast is ook de pankreas betrekkelijk rijk aan dit element.
Het lichaam bevat slechts 0,00I %
silicium. Niettegenstaande dit lage
gehalte moet het element toch als een
voor het leven noodzakelijke stof
beschouwd worden.
Siroop; zie keukenstroop en melasse-

stroop.
Sjalot is een kleine soort ui
(Allium ascalonicum).
Sla; zie kropsla en salade.
Slaboon is een boonensoort (Phaseolus
vulgaris), waarvan de vrucht in groenen,
onrijpen toestand gegeten wordt.
Wordt ook spercieboon genoemd.

darmen, maag, staart, uier etc. De
voedingswaarde van deze producten
is hoog. Het bezwaar is dat ze sterk
aan bederf onderhevig zijn. Om dit te
voorkomen worden ze fijn gemalen en gedroogd. Meestal geschiedt
dit echter dusdanig dat tengevolge van
te hooge verhitting veel van de voedingswaarde verloren gaat.
Slagroom is room, welke minstens
25 % vet bevat, en door kloppen met
suiker en eiwit een boterachtige consistentie heeft verkregen.
Slaolie is een mengsel van verschillende plantaardige oliën, dat voor
het toebereiden van allerlei gerechten
w.o. rauwe sla wordt gebruikt. Meestal
is arachisolie een belangrijk bestanddeel. Behalve voor het bovengenoemde doel wordt ze ook voor bakdoeleinden gebruikt.
Sluitkool (Brassica oleracea capitata) is een groep van koolsoorten,
waarvan de bladeren tot een vaste krop
zijn samengevouwen. Hiertoe behooren: wittekool, roodekool en savoyekool, van welke laatste gele en groene
variëteiten bestaan.
Alle sluitkool leent zich goed voor
het bewaren gedurende den geheelen
winter en is tevens geschikt om ingemaakt te worden met zout.
Samenstelling: eiwit 0,8-1,3 %;
koolhydraten 0,8-1,3 %; ruwvezel
2,2-2,5 %; water 96-96,5 %.
Snijboonen; zie onder boonen.

Slachtafval zijn al die organen en

deelen van het slachtvee, welke voor
de menschelijke consumptie niet meer
bruikbaar zijn. Hiertoe behooren gewoonlijk kraakbeen en beenderen,
lever, nieren, milt, longen, hart,
I28

Soep is een meestal weinig voedzaam,
maar geurig, pikant en waterrijk gerecht, dat den eigenlijken maaltijd
meestal voorafgaat, om de eetlust op te
wekken.

Soepgroenten zijn een aantal groentesoorten, welke bij de bereiding van
soep gewoonlijk gebruikt worden.
Hiertoe rekent men: peterselie, selderie
prei, kervel, worteltjes, bloemkool, ui,
erwtjes, spinazie, postelein, peultjes.
Sojaboonen zijn de zaden van Soja
hispida, een plant die vooral in Japan
en Mandsjoerije en den laatsten tijd
ook in de subtropische streken van
Europa en Amerika veel wordt geteeld.
De zaden bevatten een waardevolle olie,
die o.a. voor de margarine-industrie
dienst doet. Daarnaast bevat dit zaad
nog een hoog gehalte aan eiwit,
dat bovendien hoogwaardig is. Ook
het zetmeel dat in de sojaboon aanwezig is, is van een andere hoedanigheid dan van andere boonensoorten.
Naast het vet bevat de sojaboon een
niet onbelangrijke hoeveelheid lecithine.
Samenstelling: eiwit 36 %; vet
16 %; koolhydraten 27,5 %; ruwvezel
4,7 %; aschbestanddeelen 5 %; vocht
10,4 %. Het eiwitgehalte varieert van
31 tot 47 % en het vetgehalte van
I2-22,5 %.

Voor de bevolking van China en
Japan vormt de sojaboon een volksvoedsel, vooral ook omdat er zoo vele
gerechten van gemaakt kunnen worden,
o.a. sojakaas, sojamelk, sojaboter; zie
verder onder sojaboonenmeel.
Sojaboonenmeel is het product door
malen verkregen uit de sojaboonen,
nadat deze van de doppen ontdaan zijn.
Het wordt vanwege zijn betrekkelijk
laag koolhydraatgehalte wel aan diabetici voorgeschreven. Samenstelling:
eiwit 42,5 %; vet 20 %; koolhydraten
24%; ruwvezel 3,7 %; aschbestanddeelen 4,5 %; vocht 5 %.
Van het eiwit is 65,2-90 % oplosbaar in water; deze in water oplosbare

eiwitten zijn globulinen, nl. glycinin
(78,5 %) en phaseolin (21,5 %). Slechts
een klein deel (1,5 %) is een albumine, legumelin, en is in water onoplosbaar De volgende aminozuursamenstelling van het eiwit werd gevonden:
glycocol 1,0 %; valine 0,7 %; leucine
8,4 %; asparaginezuur 3,9 %; glutaminzuur 19,5 %; hydroxyglutaminzuur 5,5 %; tyrosine 1,9 %; cystine.
1,6 %; phenylalanine 3,8 %; proline
3,8 %; tryptophaan 1,7 %; arginine
15,6 %; lysine 6,5 %; histidine 5,6 %.
De soja-olie bestaat uit de volgende
vetzuren: oliezuur 25 %; linolzuur
54 % linoleenzuur 5 %; palmitinezuur 6,8 %; stearinezuur 4,4 %.
De koolhydraten bestaan voor 15 %
uit pentosanen, 10 % rietsuiker;
10 % cellulose; 4 % raffinose; 10 %
dextrine; 1,5 % zetmeel; 15 % galactanen. De hoeveelheid organisch
zuur bedraagt 1,4 %. Het lecithinegehalte bedraagt 1,7 %.
Wat de aschbestanddeelen betreft valt
op te merken dat er veel fosfor in
aanwezig is en weinig calcium; van
de meer zeldzame mineralen is aan ijzer
aanwezig 74 mg per kg; mangaan
29 mg per kg; koper i6 mg per kg
en zink 20 mg per kg.
Daar sojaboonen een bitteren smaak
hebben wordt het aan een werkwijze
onderworpen waardoor het voor menschelijke consumptie beter geschikt
wordt. Dit product komt in Nederland
in den handel onder den naam Edelsoja.
Voor bakdoeleinden is het gewone
sojameel niet geschikt, daar het te vet is.
Daarom wordt voor dit doel wel een
speciale meelsoort in den handel
gebracht, waaruit het vet voor een
groot gedeelte verwijderd is.
Sojameel is een veevoederproduct
dat bestaat uit de gemalen perskoek
der sojaboonen.
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Samenstelling: eiwit 41,6 %; vet
8,6 %; koolhydraten 31,6 %; ruwvezel 4,8 %; aschbestanddeelen 5,4 %.
Het is een zeer goed veevoeder.
Zie hiervoor onder sojaboonenmeel.
Sorbet of vruchtensorbet is een met
behulp van ijs gekoelde drank van
vruchtensap, waarin vaak nog verschillende vruchten aanwezig zijn.
Speeksel is het door de in de mondholte uitkomende klieren afgescheiden
vocht, dat een verterenden invloed
heeft op het voedsel. Het speeksel dat
in de mondholte aanwezig is, bevat
voornamelijk koolhydraat-afbrekende
enzymen als diastase.
Spek is de vetlaag, welke gevonden
wordt aan rug- en zijkant van het varken. Het spek wordt rauw, gekookt en
gerookt in den handel gebracht. Het
eerste doet dan voornamelijk dienst
als bakspek, terwijl het gekookte en
het gerookte spek als belegsel voor
brood gebruikt worden. Al naar mate
spek meer doorregen (voorzien van
dunne spierlaagjes) is, bevat het meer
eiwit (zg. bacon).
Samenstelling vet spek: eiwit 9,5 %;
vet 74 %; vocht 9,5 %; verbrandingswaarde 730o calorieën per kg.
Samenstelling mager spek: eiwit
14 %; vet 51 %; vocht 32 %; verbrandingswaarde 5300 calorieën per kg.
Spekulaas is een koeksoort bereid uit
meel, suiker, boter, eieren, melk en
kruiden.
Samenstelling: eiwit 8,5%; vet 12%;
koolhydraten 73%; vocht 5%; verbrandingswaarde 445o calorieën per kg.
Spelt is een hier te lande weinig verbouwde graansoort (Triticum Spelta).
Onrijp wordt deze vrucht voor de
bereiding van soep gebruikt. In Zwit13 0

serland en Zuid-Duitschiand evenals
in Spanje komt de teelt nog voor.
De samenstelling van de geheele
vrucht is: eiwit 11,8 %; vet 1,8 %;
koolhydraten 68,2 %; ruwvezel 2,6 %;
aschbestanddeelen 2,1 %; vocht 13,4%;
verbrandingswaarde 350o calorieën
per kg.
Het meel heeft de samenstelling:
eiwit 8,9 %; vet 1,8 %; koolhydraten
76,3 %; vocht 11 %; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg.
Spercieboonen;

zie slaboon.

Spiegelei is een in boter, vet of olie
gebakken ei.
Samenstelling: eiwit 13,8 %; vet
16,8 %; water 67,5 %; verbrandingswaarde 2100 calorieën per kg.

is een voorjaarsgroente
(Spinacea oleracea), welke algemeen
als een buitengewoon waardevolle
bladgroente wordt opgevat; speciaal
als een geschikt voedsel voor kinderen.
Samenstelling: eiwit 2,1 %; vet
0,3 %; koolhydraten 1,7-2,1 %; ruwvezel 0,5—o,g %; aschbestanddeelen
1,5-2,1 %; water 93 %; verbrandingswaarde 200 calorieën per kg.
Het eiwit bevat 2,72 % cystine
en 1 ,8 5-4,3 % tryptophaan; 6,95%
arginine; 8,2 % lysine en 2,3 % histidine.
De hoeveelheid organische zuren
die er in voorkomt bedraagt 0,30,8 %;oxaalzuur is hiervan het hoofdbestanddeel; daarnaast komen ook citroenzuur en appelzuur voor. Spinazie
bevat een hoog aschgehalte voor zulk
een overigens waterrijk product. Naast
het in alle planten veel voorkomende
kalium bevat spinazie ook vrij veel calcium. Dit laatste komt echter vanwege
het aanwezige oxaalzuur niet voor het
lichaam beschikbaar, daar zich calSpinazie

ciumoxalaat vormt, dat onoplosbaar
is. Per kg droge stof bevat spinazie
ongeveer i000 mg ijzer, 140 mg mangaan, i o mg koper.
Verder is spinazie een rijke bron
voor vitaminen A en C.
De bijzondere voedingswaarde van
spinazie moet toegeschreven worden
aan verschillende factoren: le. de samenstelling en verteerbaarheid van het
eiwit; 2e. de aanwezigheid van veel
ijzer en koper en 3e. het hooge gehalte
aan vitamine A en vitamine C.
Spiritus; zie alkohol.
Spitskool is een gewone groene koolsoort met een eigenaardigen, langgerekten, spitsen vorm.
Splijtkool is een koolsoort, welke na
verwant is aan onze gewone boerenkool,
Er bestaan variëteiten met gele en met
groe le bladeren. Splijtkool of eeuwig
moes wordt speciaal in Limburg
geteeld en gegeten. De zijstengels
worden alleen voor de consumptie
gebruikt, de okselknoppen loopen dan
weer uit, zoodat er al meer moes aan
ontstaat, dat den geheelen zomer door
geoogst kan worden.
Sprot is een kleine zeevisch, die
meestal gezouten en gerookt verhandeld wordt (Clupea sprottus). Daar
het een haringachtige vischsoort is,
wordt ze wel als sardellen en sardientjes verwerkt. Slechts ongeveer
6o % is eetbaar. Het eetbare gedeelte
heeft de volgende samenstelling: eiwit
22 %; vet 16,5 %; koolhydraten o,8%;
water 6o %; verbrandingswaarde 250o
calorieën per kg.
Spruitkool is een groente evenals de
gewone sluitkool, bestaande uit kleine
tot een kropje ineengegroeide bladeren
(Brassica oleracea gemnifera).

Samenstelling: eiwit 2,4 %; koolhydraten 1,7 %; ruwvezel 4,8 %; water gi %. Van de koolhydraten is
0,4 % rietsuiker, o,6 % zetmeel en
0,7 % andere suikers.
Spruitkool wordt ook wel ingemaakt.
Samenste ll ing: eiwit 1,5 %; vet
0,07 %; koolhydraten 2,9 %; aschbestanddeelen 1,3 %; ruwvezel 0,6%.
Van de aschbestanddeelen is 0,9 %
keukenzout, welke bij het inmaken
is toegevoegd.
Spuitwater; zie onder koolzuurgas.
Spurrie is een voedergewas van de
zand- en veenstreken (Spergula arvensis). Het wordt meest groen gemaaid
en op stal vervoederd.
Samenstelling: eiwit 2,4 %; vet
o,6 %; koolhydraten i o %; ruwvezel
4,7 %; water 8o %. Dit gewas is een
uitstekend voedsel voor rundvee en
varkens, omdat het o.a. de melkvorming bevordert.
Stamboonen (Phaseolus vulgaris) of
struikboonen vormen een groep van
boonen, waaronder men zoowel bepaalde
sla- als snijboonensoorten onderbrengt.
De snijboonen zijn groote, breede,
platte peulen, die dikwijls een lengte
van meer dan 20 cm bereiken en die
vóór het gebruik eerst in fijne reepjes
worden gesneden. De slaboonen zijn
peulen die meest niet langer da n 10 cm
worden; ze zijn in verhouding ook
dikker en smaller en worden meest in
haar geheel of slechts in tweeën gebroken, gegeten. Zie verder onder boonen
en ook onder slaboon De stamboonen
onderscheiden zich van de stokboonen doordat zij gewone stengels bezitten en nauwelijks een voet hoog
worden.
Steenzout;

zie keukenzout.
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Stokvisch is gedroogde kabeljauw.

Samenstelling (droog): 82 % eiwit;
2,7 % vet; 14,5 % vocht; verbrandingswaarde 3600 calorieën per kg.
Samenstelling (geweekt): 20 % eiwit; o,5 % vet; 78 % vocht; verbrandingswaarde 1000 calorieën per kg. Zie
verder kabeljauw.
Stolksche kaas is Goudsche kaas.
Stoppelknollen is een veevoedergewas dat versch vervoederd wordt,
vaak met blad en al.
Samenstelling: eiwit o,9 %; vet
0,1 %; koolhydraten 6 %; ruwvezel
o,8 %; water 91,5 %.

eerste plaats heeft men het stroo zeer
fijn vermalen, zoodat de kauwarbeid,
die anders noodig was, geringer werd.
Als zoodanig heeft het als vervalschingsmiddel in allerlei meelsoorten dienst
gedaan. Verder heeft men getracht
door verhitten onder druk de verteerbaarheid grooter te maken. Iets betere
resultaten krijgt men door verhitting
onder toevoeging van loog. In plaats
van met loog kan ook iets bereikt
worden door te verhitten onder toevoeging van zoutzuur.
Stroomeel; zie onder stroo.
Stroop; zie keukenstroop en melasse-

stroop.
Stout is een donkerbruine, bittere
biersoort, welke speciaal in Engeland
wordt gebrouwen.
Stroo zijn de gedroogde planten van

onze voedergewassen, waaruit het zaad
verwijderd is. Sommige stroosoorten
zijn nog goede voedermiddelen voor de
landbouwhuisdieren; zoo bv. haverstroo en erwten- en boonenstroo. Niettegenstaande alle stroo nog wel voedingswaarde heeft, kan het ruwvezelgehalte zoo hoog zijn, dat er meer arbeid
voor het kauwen en de vertering noodig is dan er aan voedende bestanddeelen in aanwezig is. In niet te groote
hoeveelheden heeft stroo nog een zekere
waarde als buikvulling, speciaal voor
de herkauwers. Om stroo iets gemakkelijker opneembaar te maken wordt
het wel gehakt. In tijden van voedselschaarschte zooals gedurende den
wereldoorlog, zijn er allerlei methoden
uitgewerkt om het stroo als voedermiddel meer waarde te geven. In de

Struma; zie krop.
Sucade is een product dat bereid wordt
uit de schillen van bepaalde citroensoorten, die onrijp geplukt moeten
zijn (Citrus medica). De schil wordt
hiertoe eerst geruimen tijd in pekel
bewaard om zacht te worden. De
gepekelde schillen worden dan resp.
met kalkwater en gewoon water uitgewasschen en eindelijk gesuikerd.
Sucade wordt voornamelijk in de
bakkerijen gebruikt. Soms wordt ook
de schil van Citrullus vulgaris voor
het maken van sucade gebruikt.
Samenstelling: eiwit o,5 %; vet
1,5 %; koolhydraten 78 %; aschbestanddeelen o,9 %; vocht 19 %.
Sucrose; zie rietsuiker.
Suiker; zie rietsuiker.
Suikerpulp; zie pulp.
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T
Tabak is een genotmiddel bestaande
uit de gedroogde en gefermenteerde
bladeren van Nicotiana tabacum en
andere Nicotianasoorten. Het werkzame bestanddeel is de nicotine. Bij
het rooken van tabak gaat de nicotine
met den rook mee en komt in de mondholte, waar het de prikkelwerking uitoefent. Daar nicotine zeer goed oplosbaar is in water kan de nicotine
gedeeltelijk in het vochtige gedeelte
van de tabak achterblijven.
Tamarinde is de vrucht van een in
de tropen voorkomende boomsoort:
Tamarindus indica. Deze vruchten
doen dienst als een licht purgeermiddel
en voor het bereiden van sommige
dranken. Hiertoe worden de vruchten
fijn gemalen en tot kleine koekjes
geperst. Het vruchtvleesch is buitengewoon zuur, ook in rijpen toestand.
Samenstelling: eiwit 1,4-3 %; vet
0,85 %; suikers 20-40 %; organische
zuren 9-17 %; ruwvezel 5,6 %; aschbestanddeelen 1,6-3,2 %.
De organische zuren bestaan voornamelijk uit wijnsteenzuur met daarnaast citroenzuur, appelzuur en azijnzuur. Uit tamarindepulp kan ongeveer
10 % wijnsteenzuur gewonnen worden.
Tannine is een in plantaardige producten voorkomende stof met een
samentrekkenden smaak. De typische
smaak van vele dranken als thee en
vruchtensappen wordt voor een deel
door de tannine veroorzaakt. Tannine
komt bv. in den bolster van de tamme
kastanje in zeer groote hoeveelheden
voor. Bij aanwezigheid van te veel
tannine in dranken als thee kan de
samentrekkende smaak verminderd
worden door toevoeging van eiwit, bv.
1 34

in den vorm van melk, waardoor een
onoplosbare verbinding ontstaat. Tannine heeft een stoppende werking
op het darmkanaal.
Tarbot (Rhombus maximus) is een
tot de platvisschen behoorende vischsoort, met de tong tot de fijnste vischsoorten behoorende. Wordt vrij veel
in de Noordzee aangetroffen.
Samenstelling vleesch gekookt: eiwit
35 %; vet o,6 %; water 63 %; verbrandingswaarde 15oo calorieën per kg.
Samenstelling versch vleesch: eiwit
18 %; vet 2,3 %; water 78 %; verbrandingswaarde moo calorieën per kg.
Tarwe is de vrucht v an Triticum
vulgare. Wordt in zijn geheel of grof
gemalen soms als veevoeder gebruikt.
Meest echter wordt de tarwekorrel
uitgemalen. Zie hiervoor onder meel
en zemelen.
Samenstelling: eiwit 12,1 %; vet
1,9 %; koolhydraten 6g %; ruwvezel
1 ,9 %•
Tarwebrood; zie onder brood.
Tarwekiemen zijn de kiemen van de
tarwevrucht, die bij de tarwebloembereiding verwijderd worden, daar zij
de bakkwaliteit van het meel ongunstig
beïnvloeden.
Samenstelling: eiwit 3o %; vet
8,1 %; koolhydraten 43,5 %; ruwvezel 2,4 %; vocht 11 %.
Tarwekiemen zijn een zeer goed
veevoeder. Ze bevatten vitamine E.
Tarwekiemolie is een olie, welke uit
tarwekiemen door persen of extractie
wordt gewonnen. Ze is de rijkste
bron van vita mine E.

Tarwezemelen is een der afvalproducten van de tarwebloemfabrieken.
Samenstelling: eiwit 15,5 %; koolhydraten 54%; vet 4,8%; ruwvezel 8%.
Dit afvalproduct is een zeer goed
voedsel voor alle landbouwhuisdieren;
voor jongvee is het minder gewenscht,
hoewel kleine giften niet schaden. Het
is een goede bron van vitamine B 1 en
vitamine B2.

Thee is een genotmiddel, dat bereid
wordt van de gedroogde en gefermenteerde bladeren van de theestruik,
Thea sinensis, een in de tropen geteelde plant. Het werkzame bestanddeel is de theïne.

Theïne; zie onder caffeïne.

Samenstelling: eiwit i %; organische zuren 0,5 %; koolhydraten 4 %;
ruwvezel 0,4 %; aschbestanddeelen
0,5 %; water 93,4 %; verbrandingswaarde 26o calorieën per kg.

Tomatenpurée is een uit tomaten bereid product, dat gebruikt wordt voor
het bereiden van soep. Hiertoe worden
de tomaten fijn gewreven op een zeef,
waardoor de pitten en schilletjes verwijderd worden, waarna het sap en het
moes ingedikt worden door verhitting.
Door deze bereidingswijze gaat het
vitamine C practisch geheel verloren.
Samenstelling: eiwit 5,4 %; organische zuren 3,1 %; koolhydraten
1 4,6 %; water 67 %.

Tilsiter kaas is een harde kaassoort,

Tong is een van de fijnste en best

welke in exemplaren van 3 12 kg
groot in Oost-Pruisen aangemaakt
wordt. Meestal is het volvette kaas,
in den vorm van onze Goudsche kaas.

Tokayer wijn is een helder gele Hon-

betaalde deelen van het rund. Wordt
zoowel versch gekookt als gerookt en
gepekeld gegeten. Ook wordt tong wel
in worst verwerkt.
Samenstelling versche kalfs- of rundertong: eiwit 15,7 %; vet 17,6 %;
water 66 %; verbrandingswaarde 2300
calorieën per kg.
Samenstelling versche ossentong:
eiwit 24,3 %; vet 31,6 %; vocht
35,7 %; verbrandingswaarde 4000 calorieën per kg.

gaarsche wijnsoort, bereid uit druiven
die aan den wijnstok geheel ingedroogd
zijn.

Tong (Solea vulgaris) is een vischsoort

-

Toast

is geroosterd brood. Tengevolge van de verhitting is het
zetmeel gedeeltelijk gedextrineerd,
waardoor het lichter verteerbaar is
dan gewoon brood.

Tomaat is de vrucht van Solanum
lycopersicum, een uit Peru afkomstige
plant. Deze vrucht wordt langzamerhand ook in Nederland algemeen gebruikt. Wordt zoowel versch als gekookt gegeten. Bevat een belangrijke
hoeveelheid vitamine A en vitamine C.
Vooral versch is de tomaat een goede
vitamine C-bron (ongeveer 150 mg
per kg).

behoorende tot de platvisschen. Groote
exemplaren zijn wel 5o cm lang.
Het is een der smakelijkste zeevischsoorten, welke in de Noordzee gevangen worden. Een tweede soort
(Solea lutea), die slechts 15 cm lang
wordt, komt eveneens aan onze kust
voor en wordt vaak met jonge exemplaren van de echte tong verward.

Tonicum is een middel om den voe135

dingstoestand te verbeteren. Zie onder
tonische middelen.

dat opzwelt in water en dat gebruikt
wordt in drups, jujubes e. d.

Tonikum „Roche" is een middel ter
verbetering van den algemeenen voedingstoestand. Het bevat arsenicum,
fosfor, strychnine, kolea-extract en
mangaan.

Trommelzucht is het verschijnsel
dat in het darmkanaal, ten gevolge van
den groei van speciale bacteriën, veel
gas ontwikkeld wordt, waardoor opgeblazenheid bij rundvee ontstaat.
Het optreden van trommelzucht wordt
in de hand gewerkt door het vervoederen van groenvoeder dat broeit of van
zeer jong, geil of sterk bedauwd groenvoeder. In deze producten komen veel
amiden voor, die in de pens en den dikken darm aanleiding geven tot het ontstaan van gasvormende bacteriën. Indien dergelijke opgeblazenheid voorkomt, verdient het aanbeveling de
dieren de gelegenheid te geven stroo
of eenig ander droog voeder op te
nemen.

Tonische middelen zijn die middelen,
welke gebruikt worden om den voedingstoestand te verbeteren. Met behulp hiervan kan zwakte van het
geheele lichaam of van een orgaan,
bestreden worden. Als tonische middelen kunnen digitalis, chinine, ijzer,
arsenicum e.d. dienst doen.
Zie ook Tonikum Roche.
Topinamboer of aardpeer is de onderaardsche knol van Helianthus tuberosis, een in Noord-Amerika inheemsche zonnebloemsoort. De Indianen
gebruikten ze als voedsel. De knollen
worden veel als veevoeder geteeld, maar
worden ook voor menschelijke consumptiedoeleinden gebruikt. De gekookte knollen zijn zeer zacht en hebben een iets zoeten smaak. De geroosterde knollen worden wel voor het bereiden van ee namaak-koffie gebruikt,
evenals cichorei. De knollen bevatten
geen gewoon zetmeel maar inuline.
Samenstelling: eiwit 1,9-3,1 %;
vet 0,15 %; koolhydraten i o—z 6 %;
ruwvezel 0,8-1,2%; aschbestanddeelen i,i—i,6 %; water 73-82%; verbrandingswaarde 800 calorieën per kg.
Traan; zie levertraan.
Tragacanth is het gedroogde slijmachtige sap dat gewonnen wordt uit
de stammen van Astragalussoorten,
thuis behoorende in Klein-Azië en
Perzië. Het is een gomachtig product,
13 6

Truffel is een eetbare paddenstoel
(Tuber cibarium).
Samenstelling: eiwit g %; koolhydraten 6,7 %; ruwvezel 7,2 %; vet
0,5 %; aschbestanddeelen 2,1 %; water 74,4 %.
Tuinboon, ook wel paardenboon geheeten, is het zaad van Vicia Faba.
Wordt meestal als groenten gegeten in
onrijpen toestand.
gekookt:
onrijp
Samenstelling
eiwit 4,1 %; koolhydraten 7,1 %;
(zetmeel 6,5 %); ruwvezel 4,2 %;
water 84 %. Van de geheele peul met
boonen is slechts 3o % eetbaar.
Samenstelling rijp en gedroogd:
eiwit 25 %; vet 1,7 %; koolhydraten
48 %; ruwvezel 8 %; achbestanddeelen 3,1 %; vocht 13,5 %•
Tuinkers (Lepidium sativum) is een
gewas dat evenals radijs als toespijs

gegeten wordt.
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slasoort, maar behoort tot een geheel
andere familie.
Samenstelling: eiwit 2,o %; vet
0,4 %; koolhydraten 2,7%; ruwvezel
o,6 %; aschbestanddeelen o,8 %; water 93,4 %; verbrandingswaarde 230
calorieën per kg.
Venkel (Foeniculum officinale) is een
specerij, bestaande uit rijpe zaden en
soms uit bladeren. Venkelbladeren
worden gebruikt bij het inmaken van
augurken, uitjes, bloemkool, e. d. Het
zaad wordt gebruikt voor de bereiding
van venkelolie. Het zaad bevat 2-3 %
van deze aetherische olie.
Venkelolie is de olie geperst uit het
zaad van de venkel (Foeniculum capillaceum). Het wordt gebruikt bij de
bereiding van likeuren.
Vermicelli is een uit tarwemeel
bereid product, op overeenkomstige
wijze als de macaroni.
Zie hiervoor macaroni.
Vermouth is een wijnsoo rt .

Verstopping is het verschijnsel dat
de darminhoud langzamer dan normaal
voortbewogen wordt, waardoor de
lediging van den darm ook langzamer
plaats heeft.
Versuikeren is de omzetting van zetmeel in maltose met behulp van diastase of in glucose met behulp van zuren.
Zie ook onder confijten.
Vetachtige stoffen; zie onder fosfatiden en onder lecithine.
Vetlijvigheid; zie vetzucht.
Vetstofwisseling is het geheel van
processen, welke in het lichaam plaats
vinden, waarbij de vetten een rol spelen.
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Het lichaam neemt met het voedsel
vetten op zoowel om als bouwstoffen
voor de eigen weefsels te dienen als om
te laten dienst doen als bron van warmte
en energie. Hiertoe worden de voedingsvetten in het darmkanaal onder invloed
van de galstoffen in een voor den darmwand opneembaren vorm gebracht. De
zuivere vetten worden afgebroken tot
glycerine en vetzuren, de vetachtige
tot fosforzuur en vetzuren en resp.
nog andere verbindingen als choline.
Direct nadat de darmwand gepasseerd
is, worden de vetten weer opgebouwd,
waarbij de zuivere vetten als brandstof
dienst doen en de vetachtige stoffen
als bouwstoffen voor de weefsels. Is
al het vet niet noodzakelijk voor de
energie-behoefte v an het lichaam, dan
wordt het opgeslagen in de vetdep Zi ts
als het onderhuidsche bindweefsel.
Behalve voor de bovengenoemde
doeleinden doen vetten ook dienst als
dragers van vitaminen A, D en E. Deze
vitaminen zijn in het vet oplosbaar en
worden alleen in opgelosten toestand
door den darmwand geresorbeerd.
Indien onvoldoende vet in het voedsel
aanwezig is, is het lichaam in staat uit
koolhydraten en zelfs ook uit eiwit
vet te vormen. Onze landbouwhuisdieren zooals het rund en het varken
maken onder normale omstandigheden
ook vet uit koolhydraten.
De dagelijksche behoefte aan vet
schommelt voor den mensch tusschen
5o en 100 g per dag.
Vetten zijn stoffen opgebouwd uit
glycerine en vetzuren. Zoowel dierlijke
als plantaardige voedingsmiddelen bevatten vetten, die chemisch weinig van
elkander verschillen. In de dierlijke
vetten komt altijd cholesterine als
begeleidende stof voor, terwijl in plantaardige vetten steeds phytosterine
voorkomt. Tusschen vetten en oliën

bestaat geen principieel verschil. In
oliën komen meer onverzadigde vetzuren voor dan in vetten, terwijl het
smeltpunt van oliën bij iets lagere
temperatuur ligt dan dat der vetten.
De voornaamste vetten van dierlijke
herkomst worden gewonnen van runderen, varkens, schapen en walvischachtige dieren. Als dierlijke vetten
kennen we: oleomargarine, premier jus,
neutral lard en reuzel. Van de plantaardige vetten zijn belangrijk: cocosvet, paimpittenvet, palmvet, katoenzaadvet, cacaoboter, sojaboonenvet e.d.
Vetzucht is de abnormale afzetting
van vet weefsel, zooals deze somtijds
plaats kan hebben. Deze vetafzetting
vindt vaak in het onderhuidsche
bindweefsel plaats. Wanneer geen bijzondere dieetmaatregelen genomen
worden, kan vetzucht zulke proporties
aannemen, dat men van een ziekelijke
afwijking kan spreken.
Vetzuren zijn de bouwsteenen van de
vetten. In de vetten zijn ze gebonden aan
glycerine. De meest bekende zijn palmitinezuur, stearinezuur, arachinezuur,
oliezuur, linolzuur en linoleenzuur.
Vichyzout is het zout verkregen door
verdamping van vichywater. Wordt ook
nagemaakt door natriumfosfaat, kaliumsulfaat, natriumchloride en natriumhydrocarbonaat met elkander te mengen.
Vigantol is evenals Dohyfralolie een
vitamine D-preparaat.
Visch is in het algemeen gesproken
het vleezige gedeelte van de voor de
consumptie geschikte zoetwater- en
zeevisschen. Voor een belangrijk gedeelte bestaat visch uit eiwit, dat uit voedingsoogpunt practisch gelijkwaardig
's aan vleesch- en melkeiwit. In ver-

gelijking met caseine, dat gewoonlijk
als een der meest volledige eiwitten
wordt beschouwd, is in rattenproeven
gebleken, dat vischeiwit betere groeiresultaten geeft dan caseïne (melkeiwit).
Hoewel vischeiwit geen cystine schijnt
te bevatten. heeft het een vrij hoog
gehalte aan cysteïne, dat waarschijnlijk door het lichaam in cystine omgezet kan worden. Vischeiwit bevat
verder veel tryptophaan. Naast het
eiwit bevat visch een belangrijke hoeveelheid vet. terwijl het zeer arm ;s aan
koolhydraten in tegenstellirg bv. met
het wit van eieren, dat nog ongeveer
3,5 % koolhydraten bevat, en gewoon
vleesch, dat ook nog wel koolhydraten
bevat.
Visch kan zeer gemakkelijk gedroogd
worden en is dan practisch onbepaald
langen tijd bewaarbaar. In dezen toestand bevat het ongeveer 88 % eiwit.
Het gehalte aan minerale bestanddeelen
is hoog, nl. 7,5 %. Bovendien heeft
deze asch een hooge alkaliteit, ten gevolge van de aanwezigheid van weinig
chloor en veel natrium. Het calciumen fosforgehalte is eveneens vrij hoog
(0,124 % P en 0,947 % S).
De verteerbaarheid van vischeiwit
is geheel gelijk aan die van het eiwit
van eieren, hetgeen dus een zeer
hooge verteerbaarheid beteekent.
Visch geeft verder in het algemeen
weinig aanleiding tot het optreden
van vergiftigingen of infecties.
Vischlijm is het vlies dat de zwemblaas van sommige vischsoorten (steur
bv.) van binnen bekleedt. Goede vischlijm is smaakloos en doorschijnend en
lost gemakkelijk in kokend water op
tot een lijmachtige massa. Uit Rusland komt de beste kwaliteit vischlijm.
Vischlijm wordt voor het klaren van
dranken en als voedingsmiddel gebruikt.
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Vischmeel of vischvoedermeel is
gedroogd en gemalen afval van de
visch. Hiervoor worden voornamelijk
de kop en de ingewanden van den
kabeljauw gebruikt, die bij de fabricage
van de stokvisch achterblijven. Het
gebruik van vischmeel geeft soms aanleiding tot het ontstaan van vischsmaak
aan het spek en de eieren. Vischmeel is overigens een zeer goed
product met een hoogwaardig eiwit,
met soms niet onbelangrijke hoeveelheden vitaminen A en D.
Samenstelling: eiwit 58 %; vet
3 %; vocht 14 %.

dag noodig zijn, is dat bij de vitaminen
slechts enkele milligrammen of hoogstens enkele tientallen milligrammen,
zooals bij het vitamine C. Krijgt het
lichaam te weinig van een of ander
vitamine, dan spreekt men van hypovitaminose of avitaminose.

Vitamine A is het zg. anti-xerophtalmisch of epitheelbeschermend vitamine, hetgeen hierop neerkomt dat dit
vitamine voor de instandhouding en het
normaal functionneeren van de slijmvliezen zorgdraagt. Voordat de slijmvliezen beginnen te verhoornen door
vitamine A-gebrek treedt een oogafVitaminen zijn een groep van voe- wijking op, welke hierop neerkomt
dingsstoffen, die in tegenstelling met
dat de gevoeligheid voor bepaalde
eiwit, vet en koolhydraten, die voor den kleuren vermindert. Wordt het tekort
opbouw en de energiebehoefte van het ernstiger dan kan ook de hoornhuid
lichaam zorgen, noodig zijn voor aller- van het oog troebel worden, waardoor
lei zeer uiteenloopende levensfuncties.
algeheele blindheid optreedt. Behalve
De vitamine i. doen dienst als regula- bovengenoemde verschijnselen wordt
toren en stimuleeren verschillende bij jonge individuen de groei ook
levensprocessen, evenals katalysatoren, , ernstig belemmerd door vitamine Azonder aan het proces zelf deel te gebrek. Bij vitamine A-gebrek treden
gemakkelijk infecties van de slijmvlienemen.
De verschillende vitaminen zijn zen op; zoo bv. aandoeningen van
chemisch gesproken in het geheel niet de luchtwegen als verkoudheid en
aan elkander verwant. Toch verdeelen
bronchitis. Gebrek aan vitamine A
we ze gewoonlijk in twee groepen, nl.
treedt voornamelijk in den winter
de groep van de in water oplosbare op als er minder versche voedingsmidvitaminen en die van de in vet oplos- delen beschikbaar zijn dan 's zomers.
bare vitaminen. Tot de eerste groep
Eigenlijk alleen voedingsmiddelen
behooren de vitaminen B en C, terwijl de van dierlijke herkomst bevatten het
andere in vet oplosbaar zijn. In den actieve vitamine A, zooals levertraan,
eersten tijd dat men het bestaan van eidooier, lever, melk, boter en oesters.
vitaminen vermoedde, wist men om- Het organisme is voor de voorziening
trent hun chemische samenstelling niets van vitamine A niet aan deze producaf en gaf men aan de verschillende ten gebonden, daar plantaardige provitaminen letters ter onderscheiding.
ducten een stof bevatten waaruit het
De behoefte van het lichaam aan de lichaam zelf vitamine A kan maken.
verschillende vitaminen is in verge- Deze stof is de plantaardige kleurstof
lijking met de behoefte aan eiwit en carotine. Wortelen, peterselie, andijvie,
koolhydraten zeer gering. Terwijl er sla, boerenkool, tomaten, paprika en
van eiwit en koolhydraten resp. tien- spinazie bevatten alle belangrijke hoetallen en honderdtallen grammen per veelheden carotine.
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zijn. Bloem echter is er arm aan, daar
het vitamine B1 speciaal in de zemelen
aanwezig is, die wel in bruinbrood en
volkorenbrood maar niet in wittebrood voorkomen. Het is gebleken dat
een lichte vorm van vitamine B 1-gebrek
meer voorkomt dan men wel vermoedde. Vooral bij vrouwen gedurende dé
zwangerschap en den zoogtijd heeft
men dit waargenomen.
Producten als boter, spek, jus, olie,
suiker, zetmeel, honing, bessen, komkommers, zuurkool, visch zijn arm
aan vitamine B1. Daarentegen zijn
bruinbrood, wortelen, noten, tomaten,
bladgroenten en alle vruchten goede
bronnen voor dit vitamine.
Het vitamine B 1 is in zuur milieu
zeer bestendig, ook bij temperatuursverhooging en in het licht. In
alkalisch milieu gaat het echter
spoedig ten gronde. Het lichaam kan
slechts weinig vitamine B 1 in reserve
houden. De dagelijksche behoefte aan
vitamine B1 bedraagt voor den mensch
slechts z mg; voor het paard 3 mg; voor
varkens i mg; kippen o,i mg. Melkvee
maakt het vitamine B 1 zelf. De chemische formule van het vitamine B 1 is
C 12H17 0N4SC1.HC1.
Vitamine B2, of vitamine G of PP

genoemd, is het anti-pellagravitamine
(ook aangeduid met de namen lactoflavin of ribo-flavin). Het is een kleurstof, welke o.a. in melk en lever voorkomt. Bij gebrek aan vitamine B2 treedt
bij het jonge organisme groeivertraging
op; verdere verschijnselen zijn diarrhee,
roode of zwarte verkleuring van de
tong, ruwe rughuid van de hand.
De beste bronnen zijn naast melk
en lever: gist, aardappelen, uien, eidooier, tarwekiemen, bananen, sojaboonen, bladgroenten, tomaten, ondermelk, wei en karnemelk.
Het vitamine B2 is zeer gevoelig
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voor licht, terwijl het beter tegen
temperatuursverhooging kan dan Vitamine B1, behalve in alkalisch milieu.
Vitamine C of ascorbinezuur is het
anti-scheurbuik-vitamine, een stof,
welke speciaal in plantaardige producten voorkomt. Het menschelijk
organisme is in tegenstelling met onze
landbouwhuisdieren niet in staat het
zelf te maken. Ook de marmot is
aangewezen op het vitamine C in het
voedsel. Zonder dat zichtbare verschijnselen van vitamine C-gebrek optreden, kan het lichaam toch reeds lang
den schadelijken invloed van een vitamine C-tekort ondervonden hebben,
welke dan hierin bestaat dat het weerstandsvermogen tegen allerlei infecties
verminderd is. Het optreden van ziekten als tuberculose, longontsteking,
kinkhoest staat in verband met de vitamine C-voorziening. Evenals bij het vitamine A is gedurende de wintermaanden de kans op een vitamine C-tekort
het grootst. Allerlei vage klachten als
spoedige vermoeidheid, verminderde
werkkracht, slapeloosheid e. d. treden
dan op. Bij ernstig gebrek treden onderhuidsche bloedingen op, terwijl
tandbederf ook bevorderd wordt door
vitamine C-gebrek.
Het benoodigde vitamine C komt practisch alleen in plantaardige producten
voor en speciaal wanneer deze versch
gegeten worden, zooals met vruchten
veelal het geval is. In de wintermaanden
is deze bron beperkt tot appelen, die
maar weinig vitamine C bevatten.
Goede bronnen voor deze maanden
zijn citroenen en sinaasappelen. Bij
iedere wijze van toebereiding gaat er
vitamine C verloren, hetgeen nog geen
reden mag zijn om alle groenten rauw
te eten, want wanneer de noodige
voorzichtigheid wordt betracht kan
het meeste behouden blijven. Het

verhitten is nl. op zichzelf niet zoo

schadelijk, als er maar zooveel mogelijk
voor gezorgd wordt dat er geen lucht
kan toetreden; dus stoomen. Verder
mag er niet afgekookt worden, daar
vitamine C gemakkelijk in water oplost.
Verder is het zeer belangrijk iedere
aanraking vai vitamine C-houdende
producten met koperen voorwerpen
te voorkomen, daar dit element het
vitamine C zeer snel aantast.
Behalve de bovengenoemde vruchten zijn aardbeien, zwarte bessen,
tomaten, paprika, sla, peterselie, boerenkool, sla, aardappelen en waterkers
goede bronnen. Daarentegen bevatten
brood, vleesch, melk, granen, visch,
noten, eieren, boter, kaas, druiven,
peren en gedroogde groenten of andere
gedroogde producten weinig of geen
vitamine C. De dagelijksche behoefte
bedraagt voor den volwassene ongeveer
5o mg, terwijl kinderen toch minstens
20-3o mg per dag noodig hebben.
De chemische formule van het
vitamine C is C6H8O6.

Vitamine D is het anti-rachitisvitamine. Hoewel in het lichaam onder
gunstige omstandigheden vitamine D
ontst aa t, hebben zoowel de mensch als
de landbouwhuisdieren (behalve misschien het paard) behoefte aan vitamine D in het voedsel. De oorzaak van
het tekort aan vitamine D is de te geringe bestraling, welke de huid ondergaat
ten gevolge van het kleine aantal zonneuren en het kleine onbedekte gedeelte
van de huid. Zelfs in streken, waar voldoende zon is, treedt nog gebrek aan
vitamine D op, doordat daar de directe
bestraling zoo veel mogelijk gemeden
wordt. De stoffen waaruit het vitamine
D door bestraling ontstaat, zijn ergosterol en cholesterol.
Bij gebrek aan vitamine D vindt
een onvoldoende verkalking van het

beenderstelsel van het jonge groeiende
individu plaats. Naast voldoende vitamine D moet dan natuurlijk de voorziening met calcium en fosfor vol-

doende zijn en in de juiste verhouding.
Is dit niet het geval dan treedt bij
jonge organismen zg. Engelsche ziekte
of rachitis op, terwijl vitamine Dgebrek bij volwassenen aanleiding tot
beenbroosheid kan geven. Alleen voedingsmiddelen van dierlijke herkomst
bevatten vitamine D. Vooral lever en
leverproducten als levertraan of levervet is rijk aan vitamine D. Daarnaast
komt het voor in eierdooier, zalm,
sardines, haring en oesters. Onze
keus is dus betrekkelijk klein.
Van het vitamine D onderscheidt
men tegenwoordig vier verschillende
vormen, die alle meer of minder
werkzaam zijn.

Vitamine E is het anti-steriliteitsvitamine. Bij gebrek aan vitamine E
vindt er bij de rat geen normale voortplanting plaats. Bij den mensch is
vitamine E in verband gebracht met
het optreden van miskramen. Bij de
mannelijke rat treedt ten gevolge van
gebrek aan vitamine E degeneratie van
het testikelweefsel op, terwijl bij het
wijfje de drachtigheid eindigt in een
afsterven van de vrucht, waarbij de
doode vrucht daarna snel geresorbeerd wordt.
De beste bron voor vitamine E is
tarwekiemolie. Daarnaast komt in
bladgroenten, melk, vleesch, katoenzaadolie, eieren en grondnoten vitamine E voor. Het vitamine E is zeer
resistent tegen hooge temperaturen
en tegen licht. Ten gevolge van de
aanwezigheid van ransige vetten gaat
het snel in werkzaamheid achteruit.
Omtrent de behoefte is nog onvoldoende bekend.
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Vitamine F. Deze aanduiding wordt

behalve voor vitamine B1 ook wel gebruikt voor bepaalde vetzuren of vetzuurcombinaties aanwezig in lijnolie.
Zie verder vitamine B 1.
Vitamine G; zie vitamine B2.
Vitamine H is het anti-dermatitisvitamine, dat identiek is met het aminozuur isoleucine.
Vitamine K is het anti-haemorrhagisch
vitamine, alleen van beteekenis voor
vogels. Bij gebrek aan vitamine K
treden er bloedingen in de weefsels
op en verliest het bloed het vermogen
om te stollen. Vitamine K is aanwezig
in varkenslever en groene plantendeelen.

standdeelen. (Koolhydraten ontbreken
bijna volledig.) Geheel versch vleesch
dat gekookt of gebraden is, is taai. Het
moet eerst bestorven zijn alvorens het
toebereid kan worden. Dit besterven
is een proces waarbij onder afsplitsing
van melkzuur, calciumfosfaat wordt
gevormd.
Samenstelling mager vleesch: eiwit
20 %; vet 5 %; water 73 %; samenstelling vet vleesch: eiwit 18 %; vet
25 %; water 56 %.
Vleeschmeel is het gedroogde en

gemalen vleeschafval, dat in allerlei
vleeschconservenindustrieën achterblijft. Het is een zeer goed veevoeder.
Samenstelling: eiwit 72 %; vet 13%;
vocht z i %.

Vitapric; zie onder paprika.

Voedernormen zijn de gemiddelde
hoeveelheden voedsel, welke voor een
bepaalde diersoort onder bepaalde
omstandigheden noodig zijn. Al naar
mate men meer factoren in de voedingsleer betrekt wordt het lastiger
aan de hand van normen een voedingsregiem op te stellen. Oorspronkelijk
maakte men practisch alleen gebruik
van het calorisch effect der voedingsmiddelen. Later nam men behalve de
calorieënwaarde ook de zetmeelwaarde,
de eiwitverhouding, het vetgehalte en
het droge-stofgehalte in aanmerking.
Tegenwoordig komen daar nog het
mineralen- en het vitaminengehalte bij.

Vitelline is een in den eidooier voor-

Voedingswaarde is de waarde die

Vitamine L is het lactatie-vitamine.

Bij gebrek hieraan zou de melkvorming bij rundvee niet plaats vinden.
Vitamine P is het sedert kort ontdekte
vitamine, dat in samenwerking met
vitamine C onderhuidsche bloedingen
beter en sneller geneest dan vitamine C
alleen. Dit vitamine draagt den naam
citrin. Het is aanwezig in citroenen.
Vitamine PP; zie vitamine B2.

komende eiwitsoort, welke onoplosbaar
is in water. Zie onder eidooier-eiwit.
Vleesch is het spierweefsel van alle
slachtvee. Hoewel visch ook tot vleesch
gerekend kan worden, wordt dit
apart behandeld. Vleesch bestaat voornamelijk uit eiwit en vocht met soms
meer of minder vet en minerale be-
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één of ander voedingsmiddel heeft
voor de voorziening in de behoefte van
mensch of dier. De voedingswaarde
kan niet in een of ander getal uitgedrukt worden, daar ze afhankelijk is
van zeer vele factoren, bv. van het al
of niet volwassen zijn van het organisme,
van de overige bestanddeelen van het
rantsoen, van den voedingstoestand van

het organisme, van de productie welke
geleverd moet worden etc.
Omdat voor ieder geval bovengenoemde factoren weer anders zijn,
is het niet mogelijk de voedingswaarde
van een voedingsmiddel aan te geven.
Vogelnestjes (eetbare) zijn de nestjes
van de Salangane (Collocalia fuciphaga),
een zwaluwensoort die haar nesten
bouwt uit plantendeelen die met een
in de lucht taai wordend speeksel aan
elkander worden gekit. Deze nestjes
worden o.a. op Java gevonden langs
de rotsachtige kusten. Speciaal de
nog versche nestjes zijn een lekkernij.
Volkorenbrood is brood dat bereid
is uit de gemalen tarwekorrel zonder
dat de zemelen verwijderd zijn en
eenig meelverbeteringsmiddel is toegevoegd.
Samenstelling: eiwit 8,1 %; vet
0,9 % ; koolhydraten 5i %; vocht
37 %; verbrandingswaarde 25oo calorieën per kg.
Het volkorenbrood ziet er minder
mooi uit dan het gewone wittebrood,
maar heeft toch een grootere voedingswaarde, evenals bruinbrood. Het bevat
meer eiwit van een hoogere waarde
en verder vitaminen A, B1 en B2.
Volle melk is de melk zonder meer.
Er mag niets aan toegevoegd of uit
weggenomen zijn. Zie onder melk.
Vruchtensuiker; zie fructose.

beien-, kersen- en morellenwijn.
Vijg is de vrucht van Ficus Carica.
Zoowel versch als gedroogd komt de
vijg hier te lande in den handel. Het
drogen geschiedt in enkele dagen in
de zon, waarbij de vruchtensuiker
soms uitkristalliseert. Dit uitkristalliseeren wordt wel nagebootst door de
gedroogde vruchten met meel, en wel
speciaal met kastanjemeel, te bestrooien.
De beste soorten komen uit Smyrna;
de Dalmatische en Italiaansche soorten
zijn minder van kwali teit. De slechte
soorten en exemplaren worden ter
plaatse tot vijgenkaas verwerkt en
door roosten en malen tot vijgenkoffie.
Samenstelring van de gedroogde
vijg is: eiwit 3,6 %; vet 1,3 %; koolhydraten 53 - 59 %; ruwvezel 18,5 %;
organische zuren i %; aschbestanddeelen 2,4 %; vocht 17 %. De koolhydraten bestaan geheel uit invertsuiker. De organische zuren bestaan
uit citroenzuur, appelzuur, oxaalzuur
en soms uit een belangrijke hoeveelheid
azijnzuur. De aschbestanddeelen bestaan voor het grootste deel uit
kalium en calcium, resp. i000 en
28o mg per ioo g. Het ijzergehalte
bedraagt 4,2 mg per ioo g.
De samenstelling van de versche
vrucht is: eiwit 1,3 %; vet o,3 %;
koolhydraten i i,6 %; ruwvezel 1,2 %;
aschbestanddeelen 0,5 %; water 8o %;
verbrandingswaarde 800 calorieën per
kg.

Vijgenkaas; zie onder vijg.
Vruchtenwijn is de wijn verkregen
door vergisting uit sappen van andere
vruchten dan de druif. We kennen o.a.
appelwijn, roode-bessenwijn, aard-

Vijgenkoffie is een namaakkoffiesoort,
welke nogal eens in Oostenrijk gebruikt wordt. Zie onder vijg.
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pestris); zie onder
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Witlof; zie
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brood.
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kool.
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Worchestershiresauce is een met
behulp van kerry, soja, sardellen en
curcuma samengestelde sauce.
Worst is fijn gemalen vleesch en spek
(ook allerlei afval), welke met specerijen
in goed gereinigde darmen worden
geperst, waarna dit gerookt of gekookt
gegeten wordt. Vaak worden nog
allerlei hulpstoffen gebruikt. In de
eerste plaats zout, verder meel, caseïne
en gelatine.
Wortelen zijn de onderaardsche deden
van Daucus carota.
Samenstelling: eiwit 0,7-2 %; vet
0,4 %; koolhydraten 9,3 %; ruwvezel

1,1 %; aschbestanddeelen i %; water
88 %•
De in den wortel aanwezige koolhydraten bestaan voor 92 % uit suikers; 2,7 % is dextrine; 8,1 %
zetmeel. De gele kleurstof der wortelen
is carotine, het provitamine A.

Wijn is het gistingsproduct van druivensap. Al naar mate de schil der
druiven niet of wel wordt medeverwerkt krijgt men witten of rooden wiin.
Samenstelling: alkohol 7---9 %: suiker 0,03-0,3 %; organische zuren
0,4-0,8 %.

Wijngeest; zie alkohol.

IJ
Yoghurt is een melkspijs, welke

zooals alkoholische dranken, limonades

bereid wordt door eerst melk te koken
en daarna bij een temperatuur van
41-42° C te enten met een bacteriecultuur van Bacillus bulgaricus, waardoor melkzuurvorming plaats vindt
en de melk stremt.

en melkdranken.
Zie voor consumptie-ijs onder roomijs.

IJs is bevroren water. Voor het koelhouden van talrijke levensmiddelen,
die aan bederf onderhevig zijn., wordt
het benut. Ook wordt het gebruikt
om dranken koel te kunnen serveeren,

IJzer is een der anorganische bestanddeelen van het lichaam, welke met het
voedsel moeten worden aargevoerd.
Het ijzer is een bestanddeel van het
bloed en wel speciaal van de roode
bloedkleurstof. Zonder voldoenden toevoer van ijzer kan er geen bloedkleurstof gevormd worden.

Z
Zandsuiker; zie melksuiker.
Zeekool (Crambe maritima) is een
groente, welke hier te lande weinig
gegeten wordt.

Zeïne is het eiwit dat in de maïskorrel
voorkomt. Het is een weinig volledig
eiwit. Aminozuur-samenstelling: argi-

nine 3,6 %; histidine i,8 %; tryptophaan 0,2 %; lysine o,o %; cystine
o,8 %; glycine 0,0 %; alanine g,8 %;
valine 1,9 %; leucine -}- isoleucine
25 %; asparaginezuur i,8 %; giutaminezuur 31,3 %; hydroxyglutaminezuur 2,5 %; serine 1,0 %; proline
g %; hydroxyproline o,o %; phenylalanine 7,6 %; tyrosine 6 %.
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Zemelen zijn de zaadhuidjes en de
vruchtwanden van de granen, die bij
het malen van de graanvruchten van het
eigenlijke meel verwijderd worden.
Bij het malen blijft echter een gedeelte
van het eiwit en het zetmeel aan de
zaadhuid zitten. Zie onder tarwezemelen en roggezemelen.

of amylum is een polyglucose, hetgeen zeggen wil dat het
opgebouwd is uit meerdere moleculen
glucose. Het komt voor in de meest
uiteenloopende plantendeelen. Bij
sommige in de stengelknollen, zooals
bij den aardappel; bij andere in de
omwindselbladeren van de bloem, zooals bij de artisjok; bij weer andere
vinden we het in den verdikten wortel,
in de stengel of in de vrucht. Zetmeel
is altijd van plantaardige herkomst. In
het lichaam wordt het afgebroken
tot suiker.
Zie verder onder meel, mais, cassave, arrowroot, aardappelmeel, maizena e.d.
Zetmeel

Zetmeelwaarde is het getal dat aan-

geeft hoeveel kg verteerbaar zetmeel
in vetvormend vermogen overeenkomt met ioo kg van een voedingsmiddel.
Ziegerkaas; zie kaaswei.
Zilveruitjes; zie onder uitjes.

perssap wordt troebel of helder in den
handel gebracht. Om het tegen bederf
te vrijwaren worden er wel conserveermiddelen als benzoëzuur aan toegevoegd. Beter is het wanneer het gepasteuriseerd of kiemvrij gefiltreerd en
steriel gebotteld is.
Zoete most bevat naast suikers als
glucose en fructose (samen 8—i 5 %)
nog organische zuren, aschbestanddeelen en vitamine C. Vooral zoete
most van aardbeien en zwarte bessen
kan rijk zijn aan vitamine C (resp.
40o à 5oo en z000--i2oo mg per 1.)
Zuivelproducten; zie melk, boter,

room, kaas; magere melk, karnemelk.
Zuiveringszout is een middel tegen

acidasis.
Zuringzuur; zie oxaalzuur.
Zwarte bessen; zie aalbes.
Zuurkool is met behulp van zout
ingemaakte fijn gesneden wittekool.
Hierbij wordt van allerlei specerijer
gebruik gemaakt. De koolhydraten
worden do or een gistingsproces in
melkzuur omgezet (soms ook iets
azijnzuur en boterzuur).
Samenstelling: eiwit 1,4 %; vet
0,3 %; koolhydraten 2,8 %; melkzuur
1,4 %; water 91,5 %; verbrandingswaarde 25o calorieën per kg.
Zuurstof is een element dat in alle

Zoete most is het onvergiste perssap

van vruchten als appel, druif, aardbei,
braam, boschbes, bes en kers. Dit
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voedingsstoffen behalve de mineralen
voorkomt. Het menschelijk lichaam
bestaat voor 62,43 % uit zuurstof.

