JOGG-weetje mei 2022:
Blij met een ei
Dit schooljaar delen wij iedere maand tips om je zo fit mogelijk te voelen!
Ei, ei, ei, we zijn zo blij! Gebakken,
gekookt, gepocheerd, geklutst, in de cake
en in de pannenkoeken: dit weetje gaat
over eieren.
Voedingswaarde
Eieren worden niet alleen gegeten omdat
ze veelzijdig en smaakvol zijn, maar ook
vanwege de voedingswaarde. Een
gemiddeld gekookt ei (50 gram) bevat 64
calorieën, 6 gram eiwit, 4,5 gram vet en
geen koolhydraten. Een ei bevat
mineralen zoals ijzer, zink en jodium,
maar ook vitamines, met name vitamine
E en vitamine B12.
Gezondheid
Eieren bevatten cholesterol, een stof die
ons lichaam zelf ook aanmaakt om ons te
beschermen. De hoeveelheid cholesterol
in ons bloed kan gemeten worden. We
onderscheiden het ‘goede’ cholesterol en
het ‘slechte’ cholesterol. Een verhoogd
‘slecht’ cholesterol kan het risico op harten vaatziekten verhogen. ‘Slecht’ staat
hier tussen haakjes, want ook dit heeft
een functie in ons lichaam!
Aanbevolen hoeveelheid
In een gezond eetpatroon passen 2-3
eieren per week. Het advies is 3-4 per
week als er geen vlees en vis gegeten
wordt. Eet u liever geen ei? In een
gevarieerd eetpatroon kan dat geen
kwaad. De voedingsstoffen uit ei kunt u
ook in andere bronnen vinden zoals
peulvruchten, noten, pitten, zuivel, vlees
en vis.

Het beste ei
Naast het formaat van het ei en het dieet
van de kip kunt u letten op de
leefomstandigheden van de kip. Zo heeft
een vrije uitloopkip meer ruimte, zowel
binnen als buiten, dan een scharrelkip
(die niet buiten komt). Scharreleieren
worden in Nederland het meest verkocht
en zijn herkenbaar aan de code die begint
met een ‘3’.
De juiste kooktijd
Een zachtgekookt ei is klaar na 3-4
minuten koken, een halfzacht ei na 5-6
minuten en na 7-8 minuten heeft u een
hardgekookt ei.
Op ei kan de salmonella bacterie
voorkomen, een darmbacterie waar u
flink ziek van kunt worden. Dat uit zich in
maag-darmklachten zoals diarree, braken
en misselijkheid. Dit geldt vooral voor
mensen die een verminderde of nog niet
voldoende opgebouwde weerstand
hebben: ouderen, zieke mensen,
zwangeren en jonge kinderen (tot 5 jaar).
Voor hen is het veiliger om geen
(half)rauwe eieren te eten.
Bewaren
Eieren kunnen dan ook het best in de
koelkast bewaard worden. Ze blijven dan
langer goed. Twijfels over de versheid
van het ei? Leg het ei in een glas met
water. Een drijvend ei is oud en dus niet
goed meer om te eten.
Wist je dat…

er zout bestaat met de smaak van ei? Het heet kala
namak ofwel zwart zout! Het smaakt naar ei door
een hoog zwavelgehalte.

