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Niet alle experts delen Britse zorg dat melkvervangers als haver- en
amandeldrank ongezond zijn

De winkelrekken staan vol met zogenaamde melkvervangers.  — ©  HOLLANDSEHOOGTE

Melkvervangers zijn big business. Vorig jaar trok de Zweedse producent van havermelk Oatly
Group AB zelfs naar de beurs van New York. Maar het Britse Instituut voor Voeding en Gezondheid
waarschuwt nu dat in haver- en amandelmelk te weinig mineralen zoals kalk zitten. Patrick Mullie,
voedingsexpert van de VUB, tempert deze waarschuwing: “Producenten van vervangmelk voegen
calcium aan hun product toe, zodat dat nadeel wegvalt. Vervangmelk heeft trouwens ook troeven
tegenover echte melk: minder calorieën en onverzadigde vetten.”

Paul Demeyer
Vandaag om 15:44

Professor Ian Givens, hoofd van het Instituut voor Voeding en Gezondheid van de universiteit van
Reading, brengt harde cijfers naar buiten. Dertig procent van de Britse jonge vrouwen krijgt te weinig
mineralen binnen om nog gezond te zijn. Dat komt doordat ze te weinig of geen koeienmelk drinken en
geloven dat zogenaamde plantaardige melk van amandel of haver dat compenseert.

Als abonnee kan je dit  artikel lezen.
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Givens ziet bij jonge mensen vooral calcium- en jodiumtekorten “die je niet meer zou verwachten in deze
moderne wereld”. Hij pleit voor een collectieve terugkeer naar de koeienmelk, maar beseft dat dat niet zo
eenvoudig wordt. Cijfers tonen het succes van de hippe melkalternatieven. In 2020 is voor 400 miljoen
euro aan melkvervangers verkocht in de UK, 100 miljoen meer dan het jaar voordien. Ook in ons land is
de trend duidelijk: we drinken vandaag bijna drie keer minder melk dan in de tijd van Nonkel Bob en zijn
melkbrigade. Sinds het jaar 2000 daalde ons verbruik met een derde, terwijl de verkoop van plantaardige
concurrenten de voorbije jaren verdriedubbelde.

Patrick Mullie, voedingsexpert van de VUB vindt weinig negatief aan deze trend. “In vervangmelk zitten
minder verzadigde vetten en dus minder calorieën. Vergeet ook niet dat de productie van dierenmelk
weinig duurzaam is. Te veel koeien is schadelijk voor het milieu.”
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Theo Niewold, voorheen professor Voeding en Gezondheid aan de KU Leuven en dezer dagen als
wetenschapper betrokken bij enkele bedrijven die aan duurzame landbouw proberen te doen, noemt vier
belangrijkste ingrediënten die ontbreken in de zogenaamde vervangingsmelken. Vooreerst ontbreekt het
hen aan eiwitten met een hoge biologische waarde. De eiwitten in dierlijke melk hebben hetzelfde profiel
als de menselijke en daarom neemt ons lichaam de koemelk-eiwitten voor honderd procent op.
Plantaardige eiwitten nemen we maar voor 40 procent op. Ons lichaam heeft de aminozuren uit eiwitten
nodig voor het versterken en vernieuwen van de cellen. Nog tekort in de alternatieve melken: ijzer en
jodium. IJzer hebben we nodig voor de bloedopbouw, jodium voor de groei.

Maar het grootste verwijt aan vervangmelk is het tekort aan calcium of kalk. “Calcium hebben we hard
nodig voor de ontwikkeling en versterking van onze tanden en onze beenderen” zegt Niewold
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nodig voor de ontwikkeling en versterking van onze tanden en onze beenderen”, zegt Niewold.

Buiten de Europese Unie is de naam havermelk (oatmilk) wel toegestaan. (  — ©  IMAGO

VUB-voedingsexpert Patrick Mullie is het daarmee niet eens: “Producenten van de zogenaamde
vervangmelk voegen calcium toe aan hun amadel- en haverdranken. Zo trekken ze het calciumgehalte op
hetzelfde niveau als dan in dierlijke melk. In tegenstelling tot wat sommige voedingsexperten beweren,
wordt dat toegevoegde calcium door het lichaam even vlot opgenomen als calcium in dierlijke melk.”

Mullie wijst er nog op dat niet alleen calcium onze beenderen versterkt. “De melklobby laat dat vaak zo
uitschijven, maar dat is niet zo. Ook bewegen versterkt onze botten. Als we bewegen wrijven onze spieren
tegen de beenderen. Die prikkeling versterkt ook de beenderen.”

Lactose

Veel mensen met een lactose-intolerantie grijpen naar de vervangmelk, omdat daar geen lactose (een
suiker) in zit. Niewold vindt het lactose-argument maar zwak. “Neem dan toch gefermenteerde melk, daar
is een bacterie aan toegevoegd die de lactose opat. Probleem opgelost. Of neem lactase-pilletjes in, die
heffen je intolerantie op en dan kan reguliere melk drinken en heb je je dosis calcium binnen.”
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