
24   PA LEO  PA LEO    25

PALEO PROOF OF NIET?

Bonen & peulen
In de tijd voordat de mens het vuur beheerste stonden peulvruchten, zoals 

bonen, pinda’s, erwten en soja niet op het menu. Rauw zijn ze immers giftig. Door 
de meeste ‘paleo-geleerden’ worden peulvruchten dan ook beschouwd als ‘niet-
paleo’. Echter, als we er wat dieper induiken moeten we dit misschien nuanceren.
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ager-verzamelaars eten (en aten) wel 
degelijk peulvruchten. De !Kung mensen 
uit de Kalahari woestijn zijn grotendeels 
afhankelijk van zogenaamde tsin-bonen. 

Deze bonen bestaan voor 31% uit eiwitten 
en 36% vet. Daarmee is het een belangrijke 
calorie- en eiwitbron voor ze (1). Ook aboriginals 
gebruiken veelvuldig de peulvruchten die 
afkomstig zijn van de acaciaboom (2). Verder is 
er bewijs dat Neanderthalers ook al erwten en 
tuinbonen aten (3). En tot slot is er bewijs dat 
onze voorouders zelfs al 300.000 jaar geleden 
peulvruchten hebben gegeten (4). Hiermee 
zouden bepaalde soorten peulvruchten dus 
inderdaad tot de voeding van onze voorouders 
hebben behoord en dus ‘zijn ze paleo’. 

Veel belangrijker
Maar nog veel belangrijker dan de vraag of 
onze voorouders iets wel of niet aten, is de 
vraag of iets gezond is voor je. En of er stoffen 
in zitten die je niet, of beter niet, uit andere 
voeding kan halen. Bovendien weten we vrijwel 
zeker dat onze voorouders geen koffie dronken 

en daar doet de ‘paleo politie’ niet moeilijk 
over. Laten we even kijken naar de nadelige en 
voordelige eigenschappen van peulvruchten en 
dan de balans opmaken. 

Nadelige eigenschappen
Conventionele paleo-geleerden hebben het altijd 
over de giftige stoffen in peulvruchten. Met 
name de lectines en phytinezuren worden dan 
aangehaald. Lectines zijn bepaalde eiwitten 
waarvan uit studies met dieren blijkt dat ze 
leiden tot ernstige ziektes (beschadiging van 
de darmwand, spiercellen die kapotgaan, 
receptoren die niet meer goed werken). Deze 
dieren kregen dan echter hoeveelheden binnen 
die mensen nooit binnenkrijgen. En bovendien 
kregen de proefdieren rauwe peulen die 
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mensen nooit eten. Wanneer je peulvruchten zo’n 
15 minuten kookt worden de lectines onschadelijk 
gemaakt en zijn ze dus veilig (5). En mochten niet 
alle lectines worden vernietigd tijdens de bereiding 
kunnen deze in onze darm worden gebonden aan 
andere stoffen, zodat ze alsnog geen schade aan 
kunnen richten (6). Alleen de lectines uit de pinda 
(ook een peulvrucht) zijn hardnekkiger en blijven 
wel intact. Bovendien bevatten pinda’s aflatoxines 
die je ook beter kunt vermijden. 

Andere stof in peulvruchten
Phytinezuur is zo’n andere stof die in peul-
vruchten voorkomt en nadelig kan zijn voor je 
gezondheid. Phytinezuur bindt aan belangrijke 
mineralen. Doordat mensen zelf geen enzymen 
produceren om phytinezuur op te nemen gaan 
de gebonden mineralen dan verloren. Dit kan op 
de langere termijn tot ernstige mineraaltekorten 
leiden, met alle gevolgen van dien. Daarnaast 
dwarsboomt phytinezuur de functie van enzymen 
die wij gebruiken om eiwit en koolhydraat op te 
nemen uit onze voeding. Maar net als met lectines 
geldt dat je ook phytinezuur kunt afbreken met de 
juiste bereiding. Door peulvruchten 18 uur lang op 
kamertemperatuur te weken wordt 30 tot 70% van 
het phytinezuur afgebroken (7). En inmiddels is het 
ook bekend dat wij bacteriën in onze darm hebben 
die phytinezuur voor ons kunnen afbreken (8). Met 
de juiste bereiding valt de schade van phytinezuur 
dus mee. 
FODMAPS zijn een bepaald type koolhydraten die 
veel in peulvruchten voorkomen. Veel mensen 
hebben moeite om deze te verteren. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de scheten die mensen laten 
wanneer ze peulen gegeten hebben. Voor sommige 
mensen gaat de vertering hiervan zo problema-
tisch dat ze beter geen peulen kunnen eten. 

Voordelige eigenschappen
Peulvruchten bevatten vergeleken met andere 
planten vrij veel eiwit. Tegelijkertijd bevatten ze 
mooie hoeveelheden aan vezels. Dit maakt dat ze 
tot de meest verzadigende soorten voeding beho-
ren. Verder bevatten ze redelijke hoeveelheden aan 
vitamines en mineralen. Bovendien kan het zijn 
dat je ze erg lekker vindt, ook niet onbelangrijk. 
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Conclusie
Het is niet waar dat onze voorouders geen peul-
vruchten aten. Wanneer je peulvruchten goed 
bereidt (weken, koken) dan zijn de meeste gevaren 
geweken. Verder zit er niets in peulvruchten dat je 
niet uit andere soorten voeding kunt halen dus ze 
zijn absoluut niet noodzakelijk. Vooralsnog lijkt er 
echter geen overtuigend bewijs om peulvruchten 
te vermijden. Je kunt ze een bescheiden plekje 
geven in de context van een divers, gevarieerd 
paleodieet.
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Wanneer je peulvruchten goed 
bereidt (weken, koken) dan zijn 
de meeste gevaren geweken. 


