
Miljoenen jaren geleden lag er in de Middellandse
Zee een continent ter grootte van Groen-
land, zo ontdekten wetenschappers.
Het scheurde zich 240 miljoen jaar
geleden af van Noord-Afrika en
dook langzaam onder europa. Het
continent lag grotendeels onder
 water, maar één strook stak boven
de zeespiegel uit: de landmassa die
bekendstaat als Adrië en loopt van Tu-
rijn tot in de hak van Italië. Het nu volledige nieuw
ontdekte continent, waarop koraalriffen zich af-
zetten, doopten de  vorsers dan ook 
‘Groot-Adrië’. (bDb)
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VRAAG VAN DE WEEK
U zoekt een verklaring voor een
mysterie over mens, dier, voeding,
gezondheid? Hier moet u zijn.

Is alcoholvrij bier
beter voor de lijn?
Alcoholvrij bier wordt steeds
 populairder, tonen cijfers van de
Belgische Brouwers. Twee jaar
 geleden zei amper 8,3 procent van
de ondervraagden alcoholvrij bier
te drinken, vorig jaar was dat al
22,8 procent. Goed nieuws voor
onze alcoholconsumptie, maar
ook voor onze broeksriem?

KATRIN SWARTENBROUX 

“Voor mijn departement is de
 toenemende interesse in alcoholvrij
bier zeker een positieve evolutie”, zegt
Michael Sels, hoofddiëtist van het UZ
Antwerpen. “Wanneer je kijkt naar zo-
genoemde ‘dikmakers’ in drankjes,
dan kom je toch bij alcohol en suiker
uit. Eén gram alcohol is goed voor 
7 kilocalorieën, 1 gram suiker tikt 4 kcal
aan.” 
Zo bevat een pilsje per 100 milliliter
rond de 45 kcal. Het grootste deel daar-
van komt van alcohol; de rest van kool-
hydraten afkomstig uit de gerst. De al-
coholvrije variant bevat vaak minder
dan de helft van de calorieën, al is dat
afhankelijk van het bier. Zo bevat een
Maes 0.0% 20 kcal per 100 ml, tegen-
over de 42 kcal bij de variant mét alco-
hol. Bij Jupiler 0,0% is dat 35 kcal ver-
sus 43 kcal. Ook bij abdijbieren zoals
Leffe is het verschil significant: alco-
holvrije blonde Leffe is goed voor 40
kcal per 100 ml, terwijl een gewone

blonde Leffe al tegen de 60 aanschurkt.
Over de hele lijn genomen is het minst
‘dikmakende’ bier een alcoholvrij wit-
of speciaalbier. Zo bevat een alcoholvrij
witbier gemiddeld rond de 20 kcal per
100 milliliter. Een blonde Hoegaarden
zet je 27 kcal terug per 100 ml. De licht-
ste variant is het Duitse Jever Fun, met
13 kcal. Ook alcoholvrije speciaalbieren
zoals Erdinger – 25 kcal per 100 ml – of
het Nederlandse Budels – 26 kcal – be-
vatten relatief weinig calorieën. Ook
de Sportzot, de alcoholvrije versie van
de Brugse Zot, bevat zo’n tweeënhalve
keer minder calorieën. 
Mogelijk heeft dit te maken met de ma-
nier van brouwen: door de hoge tem-
peratuur bij speciaalbier blijft de gist
tijdens het brouwen drijven (bovengis-
ting), waardoor de brouwer meer kan
variëren met verschillende smaken. Bij
pils wordt op een veel lagere tempera-
tuur gebrouwen, waardoor de gist naar
beneden zakt. De brouwer kan dan uit-
eindelijk op natuurlijke wijze weinig

veranderen aan de smaak, waardoor
er vaak suikers of andere granen dan
mout, het hoofdingrediënt, aan pils
worden toegevoegd.
Toch is het soms oppassen, want in al-
coholvrije bieren zit weliswaar minder
alcohol, maar dit wordt af en toe ge-
compenseerd met toegevoegde sui-
kers, zoals bij Radler. Radler is bier ge-
mixt met frisdrank en bevat per 100
milliliter zo’n 40 kcal. De alcoholvrije
variant houdt dat beperkt tot 30 kcal:
weliswaar minder, maar veel in verge-
lijking met een normaal alcoholvrij
biertje. 
“Sommige biermerken spelen in op de
trend naar minder calorieën en suiker
en voegen zoetstof toe, maar de
meeste Radlers bevatten suiker en van
de alcoholvrije bieren dus de meeste
calorieën”, zegt Ivonne Sleutels, ver-
bonden aan het Kennisinstituut Bier.
Een Maes 0,0% Radler bevat 33 kcal
per 100 milliliter, maar een Hoegaar-
den Radler Agrum scoort uitstekend:
met 100 ml krijg je slechts 18 kcal bin-
nen. 
“Meestal zijn alcoholvrije bieren beter
dan een glas frisdrank”, beaamt ook
Sels. Ter vergelijking: een cola is goed
voor 44 calorieën per 100 ml. “Natuur-
lijk bevat alcoholvrij bier nog steeds
calorieën, maar het biedt wel een sma-
kelijk alternatief voor wie af en toe eens
iets anders wil dan een spuitwater.”
En wat dan met een alcoholvrij wijntje?
“Ook daar geldt het principe: verwijder
de alcohol en je verlaagt het aantal ca-
lorieën”, zegt Sels. “Doorgaans bevat
100 ml alcoholvrije wijn zo’n 20 à 25
kcal per 100 ml. Een zoete witte wijn
zal wel nog steeds meer calorieën
 bevatten dan een droge.” 

‘Meestal zijn
alcoholvrije bieren
beter dan een glas

frisdrank’

MICHAEL SELS 
HOOFDDIëTIST UZ ANTweRpeN 

Continent ontdekt dat
onder Europa verdween 

Gel om bosbranden 
te voorkomen 
De bedreiging van bosbranden neemt door de
 klimaatverandering alleen maar toe. In plaats van

achter de feiten aan te hollen, stellen weten-
schappers van de Universiteit van Stanford
voor om  preventief te werken. In een studie in
tijdschrift Proceedings van de National Aca-
demy of Sciences beschrijven ze een op cel-
lulose  gebaseerde, gel-achtige vloeistof die

bestaat uit milieuvriendelijke en brandvertra-
gende ingrediënten die niet giftig zijn. De gel kan
gemakkelijk en betaalbaar vanuit vliegtuigjes over
risicogebieden worden gespoten en blijft goed zit-
ten, waardoor behandelde gebieden maandenlang
tegen branden beschermd blijven. (bDb)   

Facebook zet vol in op
aansturing van het brein 
Facebook-baas Mark Zuckerberg droomt al jaren
over het vermengen van menselijke met digitale
intelligentie en zinspeelt op mogelijkheden om
apparaten via gedachten aan te sturen in plaats
van met toetsen of via de stem.
Om deze ontwikkeling te versnellen, heeft 
Facebook de Amerikaanse start-up CTRL-Labs 
gekocht. Het zou de grootste aankoop zijn sinds
de overname van virtual -
realitybrillenfabrikant Oculus
in 2014. CTRL-Labs wordt 
ondergebracht bij Reality
Labs, de onderzoeks -
afdeling van Facebook. (VK) 
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