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VERANTWOORD ETEN

noten & zaden
Amandelen, walnoten, pijnboompitten, pompoenzaad en alle andere noten en zaden 
worden veel gebruikt binnen het eetpatroon van de Paleo lifestyle. Noten en zaden 
hebben gezonde eigenschappen. Ze zijn een waardevolle bron van calorieën en enkele 

vitamines en mineralen. Maar de consumptie van hoeveel noten en zaden is verantwoord?
Tekst: Evert Berkelaar

nze voorouders konden niet gemakkelijk 
dagelijks 100 gram noten en zaden 
verzamelen. Misschien wel in een be-
paald seizoen, maar zeker niet het hele 

jaar door. Ook voor ons is het niet slim om 
dagelijks grote hoeveelheden noten te eten. 
Ze hebben namelijk ook enkele nadelen. In dit 
artikel staan de belangrijkste eigenschappen.

Calorieën
Dat noten calorieën bevatten is eigenlijk hele-
maal geen nadeel. Enkel iets waar je rekening 
mee moet houden. Je kunt je voorstellen dat 
je tijdens een spannende film makkelijk een 
bakje van 250 gram leeg eet. Dit bevat echter 
al gauw zo’n 1500 calorieën. In de tabel kan 
je zien hoeveel calorieën verschillende soor-
ten noten en zaden bevatten.

Vitamines en mineralen 
Noten zijn vrij goede bronnen van mineralen, 
zoals zink, selenium, mangaan en soms ijzer. 
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Als je noten en zaden 24 uur 
weekt verdwijnt vrijwel al 

het phtytinezuur
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magnesium en zink. Een groot nadeel voor 
de mens is dat wij geen enzymen hebben om 
phytinezuur op te nemen. Daardoor kunnen 
wij de mineralen ook niet opnemen die aan 
het phtyinezuur vastzitten. Op den duur zou 
dit tot mineraaltekorten kunnen leiden. 

Koolhydraten
Niet alle mensen staan er bij stil dat sommige 
noten en zaden behoorlijk wat koolhydraten 
bevatten. Dit zijn natuurlijk geen ‘snelle 
koolhydraten’ die je suikerstofwisseling 
nadelig beïnvloeden, maar dat betekent dat 
sommige noten ongeschikt zijn voor als je een 
ketogeen dieet wilt toepassen. Globaal zou je 
noten kunnen verdelen in twee groepen. De 
groep met minder dan 10 gram koolhydraten 
per 100 gram en de groep met meer dan 10 
gram koolhydraten per 100 gram. De noten 
met meer dan 10 gram koolhydraten per 100 
gram zijn af te raden bij een ketogeen dieet. 
Hieronder staan ze op oplopende volgorde:
• < 10 g/100 g: walnoten, paranoten, amande-

len, pompoenpitten, hazelnoten
• > 10 g/100 g: pecannoten, sesamzaad, 

zonnebloempitten, macademia noten, pijn-
boompitten, pistache noten, cashew noten

Tips voor verstandig gebruik
• Weeg de noten af.
• Neem extra omega 3 in als je veel noten 

gebruikt (bijvoorbeeld met algen- of 
lijnzaadolie).

• De walnoot en macademianoot bevatten een 
beetje omega 3.

• Wees voorzichtig met het gebruik van Paleo 
brood op basis van amandelmeel.

• Neem je noten apart van voeding met veel 
mineralen (groente en fruit). 

• Eventueel: als je noten en zaden 24 uur 
weekt verdwijnt vrijwel al het phtytinezuur.

• Kies de juiste noten bij een ketogeen dieet.
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Noot (100 gram) Kcal Omega 6 Omega 3 Phytinezuur
Amandel 581 12 0 2,3
Cashew 553 7,8 0,06 1,3
Hazelnoot 628 7,8 0,09 1,9
Macadamia 718 1,2 0,2 onbekend
Paranoot 656 20,6 0,02 4,2
Pecannoot 691 20,6 1 onbekend
Pistache 557 13,2 0,3 onbekend
Walnoot 654 38 9 1,5

Zaad (100 gram) Kcal Omega 6 Omega 3 Phytinezuur
Pompoenpit 541 20,1 0,18 4,26
Sesamzaad 573 21,4 0,38 4,71
Lijnzaad 534 5,9 22,8 3,69
Pijnboompit 673 33,6 0,1 onbekend
Hennepzaad 567 28 8,2 1,74
Mosterd 469 2,6 2,7 2
Zonnebloempit 584 23 0,07 2,1
Chiazaad 490 5,7 17,5 onbekend

Sesamzaad is weer een heel goede bron van 
calcium. Daarnaast bevatten noten folium-
zuur, vitamine B1, B6, en vitamine E.

Vetzuren
Noten bevatten vrijwel alle soorten vetten, 
zoals verzadigd vet, omega 6-vet en omega 
3-vet. Verzadigd vet lijkt vrij veilig, maar voor 
omega 6-vetten geldt dat deze ontstekingsbe-
vorderend zijn. Omega 3 is juist ontstekings-
remmend. De hoeveelheid omega 6-vet moet 
dus in balans zijn met omega 3. Dit is met de 
meeste noten en zaden echter niet het geval 
zoals je in de onderstaande tabel kunt zien. 

Phytinezuur
Planten gebruiken noten en zaden eigenlijk 
voor hun voortplanting. Daarom stoppen ze er 
zoveel voedingsstoffen in. Planten slaan fosfor 
op in de vorm van phytinezuur. Deze stof 
heeft de eigenschap dat het een verbinding 
aan gaat met mineralen. Vooral calcium, 


