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DE SMEUÏGSTE GROENTEDIPS                 VAN DIËTIST MICHAËL SELS

«WRAPS
Wraps zijn een populaire vervanger van boterhammen en 
broodjes. Niet per se omdat ze lekkerder zijn, maar om gezond-
heidsredenen. «In vergelijking met een broodje smos, dat zo’n
40 tot 50 gram groenten bevat, kan je een wrap met veel meer 
groenten vullen, en zelfs besmeren met extra groentedip», 
zegt diëtist Michaël Sels, die meteen enkele recepten meegeeft.
Kristel MAURIËN

Type en merk  kcal vetten  verzadigde eiwitten vezels (*)
   vetten
Bietenwrap No Fairytales 254 kcal   4,2 g 0,9 g  9,5 g 4,9 g
Paprika chili wrap No Fairytales 247 kcal 4,2 g 0,9 g 9,3 g 6,3 g
Avocadowrap Bfree  255 kcal  7,3 g 1,1 g 16,6 g  16 g
Proteïnewrap WW  319 kcal 8,8 g 1,1 g 18,4 g  6,1 g
Volkoren wrap Poco Loco 289 kcal 6 g  1,1 g  9,3 g  6 g
Wortelwrap Knorr  300 kcal 5,5 g 3,1 g 9,8 g  5,4 g
Meergranenwrap Delhaize  319 kcal  7,4 g 0,9 g 8,5 g 5,4 g
Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g
(* Alle voedingswaarden zijn per 100 g)

In zuiderse landen waar de zon 
veel schijnt, lijken de mensen 
vaak vrolijker. Zitten Kenianen 
of Spanjaarden beter in hun vel 
dan Belgen of Noren, en hebben 
zij dat aan de zon te danken? 

«Mensen die dichter bij de eve-
naar wonen voelen zich niet 
noodzakelijk beter in hun vel», 
weet HLN-wetenschapsexpert 
Martijn Peters. «Klimatologi-
sche verschillen, zoals een hoge-
re jaartemperatuur, zonlicht 
en minder regenval, zijn niet de 
belangrijkste factoren die ons 
geluk en karakter bepalen. 
Andere zaken, zoals rijkdom 
en natuurlijke bedreigingen, 
hebben een veel grotere impact. 
Denk aan de toegang tot kwali-
tatief onderwijs, autonomie, 
mogelijkheden voor persoonlij-
ke groei, minder giftige dieren 
en dodelijke virussen…»

Zonlicht
Een studie uit 2019 maakte de 
link tussen de breedtegraad en 
cultureel gedeelde kenmerken in 
ons karakter. En wat bleek? Het 
is net omgekeerd. Dichter bij de 
Noord- of Zuidpool neemt 
agressie af en nemen creativi-
teit, tevredenheid en individua-
lisme toe. Al kan zonlicht wel 
degelijk je humeur beïnvloeden. 
«Vooral op donkere winterda-
gen geeft tot 90 procent van de 
bevolking aan een verschil te 
voelen in zijn gemoed. En hoe 
noordelijker je woont, hoe 
groter de kans op een winter-
depressie. Hoe dit komt, weten 
we nog niet goed, maar de 
stofjes serotonine en melatoni-
ne springen daarbij in het oog», 
aldus onze expert.
Bij minder licht maken we min-
der vitamine D aan die nodig is 
om serotonine aan te maken. 
«Meer nog, er komen meer 
kanaaltjes in onze hersencellen 
bij die dit gelukshormoon gaan 
afvoeren.» 
Melatonine, onze natuurlijke 
wekker, bereidt ons dan weer 
voor op onze nachtrust. Maar 
blijft het langer donker, dan 
veroorzaakt dat problemen 
met onze biologische klok.
«Een Australisch onderzoek 
wees tot slot uit dat mensen op 
heldere dagen hogere serotoni-
nespiegels hebben dan op be-
wolkte dagen, ongeacht hoe 
koud of warm het buiten is», 
weet Martijn. Al zijn extremen 
ook hier niet aan te raden, want 
té warm kan dan weer wél nega-
tieve gevoelens uitlokken. (TVd)

Mensen uit het 
zuiden zitten beter 
in hun vel 

en wrap bevat doorgaans 
evenveel calorieën als ander-
half à twee sneetjes brood», 
vergelijkt diëtist Michael Sels 
(UZA). «Dat komt vooral door 
de vetstof die toegevoegd 

wordt bij de bereiding. Desondanks kan 
het een gezondere keuze zijn dan een 
boterham of broodje, zeker wanneer je 
de wrap vult met groenten. Die bevat in 
vergelijking met een broodje met groen-
ten minder meel en meer groenten. Daar-
naast wordt aan een broodje smos vaak 
mayonaise toegevoegd, terwijl je op een 
wrap makkelijker voor groentedip zal 
kiezen. Net zo smeuïg, maar gezonder. 
Het gezondheidsvoordeel zit dus vooral 

daarin. Besmeer je een wrap zoals een 
boterham, dan is het geen gezondere 
keuze.»

Zoveel soorten
Ook duidelijk als je de talloze verpakkin-
gen in de supermarkt ziet: de ene wrap is 
de andere niet. Van naturel — op basis 
van tarwebloem — over volkoren en 
meergranen, tot glutenvrij of een van de 
talloze groentevarianten: de keuze is 
zeer groot. «Al die benamingen creëren 
veel verwarring bij de consument», vindt 
Sels. «Die denkt uiteraard dat een groen-
tewrap het gezondst is en een ‘naturelle’ 
wrap ongezond. Ze vergelijken de infor-
matie op de verpakkingen met wat ze we-

ten over brood of pasta: wit brood of wit-
te pasta is het minst gezond. Voor wraps 
raad ik echter aan om de verpakking snel 
te scannen op voedingswaarde. Een wrap 
die minder dan 275 calorieën per 100 
gram bevat én meer dan 4 gram vezels 
per 100 gram is sowieso een gezonde, 
evenwichtige keuze.»

Liever volkoren
Volkorenwraps zijn meestal te verkiezen 
boven meergranenwraps. «Die eerste be-
vatten meer vezels», vervolgt Sels. «De ver-
melding ‘meergranen’ zegt niets over de 
kwaliteit van het graan. Zodra een fabri-
kant meer dan één graan gebruikt, mag 
die dat op de verpakking zetten. Terwijl 
het gewoon om wit tarwemeel en witte 
speltbloem kan gaan, wat weinig verschil 
is met een ‘witte’ wrap. De benaming ‘vol-
koren’ wijst er wél op dat de integrale kor-
rel gebruikt is om het meel te maken. Die 
varianten bevatten meer vezels, die goed 
zijn voor ons darmmicrobioom en de 
cholesterol verlagen. Daarnaast verzadi-
gen ze sneller én langer, waardoor je er 
niet te veel van eet.»
Wat dan met de kleurrijk verpakte groen-
tewraps met bieten, paprika of zelfs spina-
zie? «Het is logisch om die als gezonder te 
beschouwen, omdat een deel van het meel 
vervangen is door groentepuree. Elke ex-
tra portie groenten is meegenomen, maar 
staar je daar niet blind op. De groente-
wraps van No Fairytales bijvoorbeeld, be-
vatten 45% groenten. Eén wrap weegt 40 
gram, wat maakt dat er 18 gram groenten 

«Een wrap die minder dan 
275 calorieën per 100 gram 
bevat én meer dan 4 gram 
vezels per 100 gram is 
sowieso een gezonde, 
evenwichtige keuze»
MICHAËL SELS, DIËTIST UZA

vooral gezond door           wat je erop legt»
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Gezonde uitschieters
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Paprika chili wrap No Fairytales 247 kcal 4,2 g 0,9 g 9,3 g 6,3 g

Volkoren wrap Poco Loco 289 kcal 6 g  1,1 g  9,3 g  6 g

Meergranenwrap Delhaize  319 kcal  7,4 g 0,9 g 8,5 g 5,4 g
Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g
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Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g

kcal vetten  verzadigde eiwitten vezels (*)
  vetten

Bietenwrap No Fairytales 254 kcal   4,2 g 0,9 g  9,5 g 4,9 g
Paprika chili wrap No Fairytales 247 kcal 4,2 g 0,9 g 9,3 g 6,3 g

255 kcal  7,3 g 1,1 g 16,6 g  16 g
319 kcal 8,8 g 1,1 g 18,4 g  6,1 g

Volkoren wrap Poco Loco 289 kcal 6 g  1,1 g  9,3 g  6 g
300 kcal 5,5 g 3,1 g 9,8 g  5,4 g

Meergranenwrap Delhaize  319 kcal  7,4 g 0,9 g 8,5 g 5,4 g
Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g

kcal vetten  verzadigde eiwitten vezels (*)

Bietenwrap No Fairytales 254 kcal   4,2 g 0,9 g  9,5 g 4,9 g
Paprika chili wrap No Fairytales 247 kcal 4,2 g 0,9 g 9,3 g 6,3 g

255 kcal  7,3 g 1,1 g 16,6 g  16 g
319 kcal 8,8 g 1,1 g 18,4 g  6,1 g

Volkoren wrap Poco Loco 289 kcal 6 g  1,1 g  9,3 g  6 g
300 kcal 5,5 g 3,1 g 9,8 g  5,4 g

Meergranenwrap Delhaize  319 kcal  7,4 g 0,9 g 8,5 g 5,4 g
Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g

kcal vetten  verzadigde eiwitten vezels (*)

Bietenwrap No Fairytales 254 kcal   4,2 g 0,9 g  9,5 g 4,9 g
Paprika chili wrap No Fairytales 247 kcal 4,2 g 0,9 g 9,3 g 6,3 g

255 kcal  7,3 g 1,1 g 16,6 g  16 g
319 kcal 8,8 g 1,1 g 18,4 g  6,1 g

Volkoren wrap Poco Loco 289 kcal 6 g  1,1 g  9,3 g  6 g
300 kcal 5,5 g 3,1 g 9,8 g  5,4 g

Meergranenwrap Delhaize  319 kcal  7,4 g 0,9 g 8,5 g 5,4 g
Wrap original Santa Maria  296 kcal 5,2 g 1,1 g 7,6 g 2,4 g



13   -     Het Laatste Nieuws

zaterdag18juni2022
GP   -GP   -

mijn lichaam
DE SMEUÏGSTE GROENTEDIPS                 VAN DIËTIST MICHAËL SELS

Met deze hete dagen zoeken vele dagjestoeristen 
 verkoeling aan zee. Maar zwemmers en pootjesbaders 
letten maar beter op want de kust kampt met een heuse 
kwallenplaag. Zijn ‘onze’ kwallen gevaarlijk? En wat 
moet je doen bij een kwallenbeet?

«De meeste kwallen aan onze kust behoren tot de oor-
kwallen. Die zijn doorzichtig, met meestal vier witte cirkel-
tjes binnenin», zegt Hans De Blauwe, kwallenexpert bij 
Natuurpunt en auteur van het boek ‘Strandvondsten’. «Op 
het strand is die kwal ongevaarlijk. De tentakels zijn dan 
ingetrokken. Maar als je met de onderarm, waar de huid 
dunner is, in contact komt met de uitgestrekte tentakels 
van een zwemmende oorkwal, dan kan dat wel een lichte 
irritatie veroorzaken. Die tentakels bevatten miljoenen 
pijltjes met een opgekrulde draad, verbonden met een gif-
zakje. Bij aanraking schieten de pijltjes in onze huid. Dat 
kan irritatie of brandwonden veroorzaken. In erge gevallen 
kan het slachtoffer verlamd geraken en verdrinken. Een 
kwal aanraken doe je dus het best aan de gladde boven-
kant, want de tentakels zitten op de rand of onderaan.»

Middellandse Zee
De kwal in onze contreien die wel gemene brandwonden 
kan veroorzaken, is de kompaskwal. «Die kun je herkennen 
aan de bruine lobjes aan de rand en lijnen naar het cen-
trum. Blijf daarvan weg, net als van de gele haarkwallen 
met een diameter van 40 centimeter of meer.»
«Er is ook nog de hydromedusa of Japanse kruiskwal, die 
 irritatie kan veroorzaken maar ook verlamming. Die komt 
voor in de spuikom van Oostende en in Zeeland. Als er veel 
van zijn, wordt het zwemwater tijdelijk gesloten», weet De 
Blauwe. 
Wie komende zomer op reis gaat naar de Middellandse 
Zee of de Atlantische Oceaan, moet extra voorzichtig zijn. 
«In Zuid-Europa tot ongeveer Bretagne komt de parelkwal 
voor, die ook gemeen kan steken.»

Spoelen en afkoelen
«Heel soms vallen mensen in zwijm door een beet, kampen 
ze met ademhalingsnood en krijgen ze een bloeddrukval», 
weet dermatoloog Thomas Maselis. «Dat kan in principe 
zelfs dodelijk zijn, maar met de kwallen die we hier kennen 
gebeurt dat zelden tot nooit. Meestal draait het bij een 
beet om een pijnlijke ervaring en irritatie, die overgaat in 
jeuk. De klachten verdwijnen over het algemeen vanzelf 
tussen de 24 en 76 uur na de beet.»
«Wrijven is vaak een eerste reactie bij pijn, maar doe dat 
nooit bij een kwallenbeet», waarschuwt de dermatoloog. 
«Als je wrijft, verspreid je de irriterende stoffen nog meer in 
je huid en zal je nog meer last krijgen. Indien mogelijk spoel 
je met warm water, rond de 40 graden. Niet warmer na-
tuurlijk, anders verbrand je je. Warmte neutraliseert de gif-
tige stoffen. Nadien kun je afkoelen met ijs om de jeuk aan 
te pakken.»
«Op het strand heb je die zaken vaak niet voorhanden. We 
raden dan aan om een kwartier tot een halfuurtje te spoe-
len met zout water, bijvoorbeeld water uit de zee zelf. Dat 
zoute water lost de tentakeltjes een beetje op. Zie je de 
doorntjes zitten, trek die er dan uit met een pincet.»

Fabeltje
Sommige mensen vertonen een allergische reactie op een 
kwallenbeet. «Om de pijn te doen dalen, kan een pijnstiller 
soelaas brengen. Blijf je je na een beet niet goed voelen, ga 
dan zeker langs bij de huisarts.» Op een kwallenbeet plas-
sen, zoals al eens wordt geopperd, heeft geen enkele zin. 
Maselis: «Dat is een fabeltje. Het zal niets uithalen en bo-
vendien stink je dan ook nog eens naar pipi!» (TR)

«Nooit wrijven
op kwallenbeet»

Bataathummus met 
basilicumolie
Bereidingstijd: 35 minuten

Ingrediënten voor 4 personen
2 bataten • 200 g kikkererwten uit 
blik • 1 el tahin • 1 teentje look • 2 el 
citroensap • ½ tl komijn • ½ tl 
paprikapoeder • peper en zout • 
olijfolie • 1 handje basilicum

Zo maak je het
Schil de bataten (zoete aardap-
pel), snijd in blokjes en kook zo’n 
20 minuten in licht gezouten 
water tot ze gaar zijn. Giet af en 
laat een beetje afkoelen.
Spoel de kikkererwten en doe ze 
samen met de blokjes bataat, 
tahin, de look, het citroensap, de 
olijfolie, komijn, paprikapoeder, 
peper en zout in de blender, en 
mix tot een gladde hummus.
Houd een vijftal blaadjes basili-
cum aan de kant voor de afwer-
king. Mix met een staafmixer het 
overige basilicum met 50 ml olijf-
olie en een snuif zout tot een fris-
groene olie.
Giet de olie door een � jne zeef.
Verdeel de hummus in een 
schaaltje. Giet er enkele druppels 
basilicumolie over en werk af 
met de overgebleven basilicum-
blaadjes.

Uit ‘Lekker Lang Leven’, € 24,50, 
uitgeverij Pelckmans

Gegrilde 
bloemkooldip met 
homemade 
tortillachips
Bereidingstijd: 45 minuten

Ingrediënten voor 4 personen
4 volkorenwraps • 1 bloemkool • 
1 teentje look • 50 g smeerkaas • 
1 blikje (175 g) cannellinibonen,
 afgespoeld en uitgelekt • peper en 
zout • olijfolie • currypoeder

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 250 
°C. Snijd de bloemkool in grove 
stukken, besprenkel met olijfolie 
en leg op een met bakpapier 
beklede bakplaat in de oven. Bak 
de bloemkool 20 minuten. Haal 
uit de oven en laat wat afkoelen.
Mix de afgekoelde bloemkool 
samen met de look, cannellini-
bonen, smeerkaas, peper en 
zout in de blender tot een gladde 
crème. Laat die afkoelen in de 
koelkast.
Smeer de wraps in met olijfolie 
en bestrooi met curry 
en zout. Snijd 
ze in drie-
hoekjes en 
bak in 7 à 9 mi-
nuten krokant 
in de oven. Hus-
sel tijdens elke 
2 minuten even 
voor een egale 
kleuring.kleuring.

Baba ganoush-
auberginedip
Bereidingstijd: 15 minuten 
Oventijd: 45 minuten

Ingrediënten voor 2 tot 4 pers.
1 aubergine • 1 teentje knofl ook • 
1 el tahin • ¼ tl gerookt paprika-
poeder • 1 tl komijn • sap van een 
halve citroen • 1 snuifje kaneel • 
peper en zout • olijfolie

Zo maak je het
Verwarm de oven voor op 220 °C. 
Halveer de aubergine en snijd 
ruitjes in het vruchtvlees. Smeer 
beide helften in met olijfolie en 
bak in 45 min. gaar (ruitjes naar 
boven). Lepel vervolgens het 
vruchtvlees uit de schil. Doe er 
3 el olijfolie, 1 teentje kno� ook en 
1 el tahin bij. Mix glad met een 
staafmixer, breng op smaak met 
kaneel, paprikapoeder, peper en 
zout. Roer alles onder elkaar. 
Voeg tot slot sap van een halve 
citroen toe voor een frisse 
toets.

in zit. Het is iéts, maar je wrap met groen-
ten beleggen zal meer bijdragen aan een 
gezond, evenwichtig voedingspatroon 
dan de wrap zelf.»

TikTok hack
Ook de gebruikte vetten spelen een rol. 
«Sommige oliën bevatten meer verzadig-
de vetten. Zo zijn de groentewraps van 
Knorr een minder goede keuze, omdat ze 
gemaakt zijn van palmvet, en dus meer 
verzadigde vetten bevatten. Het verschil 
met een groentewrap van No Fairytales – 
met raapzaadolie en dus minder verza-
digde vetten – is groot.»
Conclusie: een volkoren wrap is door-
gaans de gezondste keuze, het beleg geeft 
de doorslag. «Groentedips, rauwe of ge-
roosterde groenten, stukjes kip… Dat is 

allemaal ge-
zond beleg. 
Het spreekt 
voor zich dat een wrap met vier soorten 
groenten gezonder is dan eentje met 
spek, kaas, eieren en ketchup. Wie kiest 
voor gezond beleg en vooral groenten op 
de wrap legt, kan dit dus regelmatig als 
gezonde lunch nuttigen.»
«Een leuke manier om te variëren en 
ingrediënten te combineren, is de wrap-
hack die op TikTok de ronde doet: hierin 
tonen ze hoe je eerst met een mes tot het 
midden van één kant snijdt zodat je in je 
hoofd de wrap in vier gelijke delen kunt 
verdelen en in elke hoek een ander soort 
(gezond) beleg legt. Vervolgens kun je de 
wrap makkelijk dichtplooien zodat je een 
driehoek krijgt.»

vooral gezond door           wat je erop legt»

Een kompaskwal op het strand. Raak de tentakels niet aan.
Foto Timmy Van Assche
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