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Voeding en gezondheid

, waaronder 
sgs, komen in zo’n 120 variaties

voor, vooral in de familie van kruis-
bloemige planten, waartoe onder
andere kolen behoren. Van deze glu-
cosinolaten wordt verondersteld dat
ze de activiteit van zogeheten fase 2-
enzymen stimuleren, die een bescher-
mende werking hebben tegen reactie-
ve zuurstofatomen (vrije radicalen),
toxische chemicaliën (uit bijvoorbeeld
tabak of het milieu) en ontstekingsre-

acties. Indirect zorgen de glucosinola-
ten zo voor een verbetering van de
balans tussen metabole activering en
inactivering van carcinogenen in het
lichaam. Farmacologieprofessor Paul
Talalay van de Johns Hopkins
Universiteit in Baltimore identificeer-
de en isoleerde met een team weten-
schappers in 1992 sgs uit broccoli.
‘Het is de eerste stof die uit een vers
product is geïsoleerd waarmee onder-
zoek is gedaan naar het ontstaan van

kanker bij proefdieren’, zegt Talalay,
die eind juni in de Reehorst in Ede
was voor het symposium Sulforafaan
glucosinolaat als middel tegen ziektes
en kwalen? De introductie van een
gezondheidsbevorderende kiemgroente
met karakteristieke smaak.

In 1994 vond Talalay met zijn
onderzoekers dat sulforafaan de ont-
wikkeling van borsttumoren in rat-
ten, die met een procarcinogeen
waren behandeld, blokkeerde. Zowel
het aantal ratten dat tumoren ontwik-
kelde als het aantal tumoren dat ze
kregen, nam af met respectievelijk 60
en 80 procent. Ook was de tumor-
grootte gemiddeld 75 procent kleiner
en was de groeisnelheid lager. ‘Ik ben
geïnteresseerd geraakt in de werkza-
me stof uit kolen omdat uit epide-
miologisch onderzoek in Duitsland
naar voren kwam dat mensen in
Oost-Duitsland veel minder maag- en
colonkanker ontwikkelden dan men-

BroccoSprouts en BroccoCress, nieuwe p
Koppert Cress in het Westland en Van der Plas Sprouts in Broek op Langendijk introduceerden in

juni twee nieuwe producten voor de Europese consumentenmarkt: BroccoCress en

BroccoSprouts. Het gaat om kiemplantjes van broccoli die rauw een 20 tot 50 keer hoger gehalte

van de stof sulforafaanglucosinolaat (sgs) bevatten, dan gekookte broccoli; 25 gram brocco-

sprouts bevat dus meer sgs dan een halve kilogram gekookte broccoli. De stof wordt in verband

gebracht met de preventie van kanker.

 

Ruud Verkerk is als onderzoeker verbonden
aan de afdeling Agrotechnology and Food
Science van de Wageningen Universiteit. Al
ruim tien jaar doet hij onderzoek naar gluco-
sinolaten uit brassicasoorten (kolen). De
onderzoeken van de groep van Paul Talalay
classificeert hij als zeer wetenschappelijk,
maar als het gaat om het op de markt bren-
gen van levensmiddelen met verhoogde con-
centraties glucosinolaten en gezondheids-
claims daarbij, is hij terughoudend. ‘Ik geloof
wel in de gunstige werking van glucosinola-
ten en het is zeker zo dat er veel hogere
gehaltes glucosinolaten in de broccolikiem-
planten van Talalay zitten, maar met gezond-
heidsclaims moet je nog steeds heel voorzich-
tig zijn’, zegt hij. ‘Er is veel onderzoek gedaan
bij proefdieren en momenteel doet de groep
van Talalay ook zijn uiterste best om in
humaan onderzoek de beschermende effecten
van glucosinolaten aan te tonen.
Broccosprouts is dan ook een interessant pro-

duct omdat het één specifieke veelbelovende
inhoudsstof (sgs) in hoge gehaltes bevat.
Mogelijk dat de resultaten van lopende
onderzoeken er toe leiden dat de claim over
de inhoud plaats kan maken voor een werke-
lijke gezondheidsclaim. Daarbij is een goede
communicatie en voorlichting naar de consu-
ment uiterst belangrijk, maar ook zeer lastig.
Voor organisaties als het Voedingscentrum of
de Consumentenbond is daarom een belang-
rijke rol weggelegd in de voorlichting over de
relatie tussen glucosinolaten en de gezond-
heid.’

Volgens Verkerk zijn er veel aanwijzingen
dat glucosinolaten een positief effect kunnen
hebben op de remming van carcinogenen via
ontgiftende enzymen uit de lever (de fase 2-
enzymen). Epidemiologische studies geven
aan dat een hoge inname aan glucosinolaat-
houdende groenten (met name brassica-
groenten) samengaat met een verlaging van
het risico op diverse soorten kanker. Toch kan

uit deze studies vooralsnog niet worden
geconcludeerd of dit verband toe te schrijven
is aan de glucosinolaten in de brassica-groen-
ten of aan groenten in het algemeen. De oor-
zaak hiervan ligt voor een groot gedeelte bij
het ontbreken van nauwkeurige kwantitatieve
gegevens over hoeveelheden glucosinolaten
en beschermende afbraakproducten in de uit-
eindelijk geconsumeerde producten. In de epi-
demiologie is het lastig om de effecten van
voedselverwerking en -bereiding op de gluco-
sinolaatgehaltes mee te nemen in de observa-
ties. Onderzoek heeft echter aangetoond dat
verwerking van brassica-groenten grote
gevolgen heeft voor de glucosinolaatgehaltes
en dus voor hun potentieel beschermende
effect. ‘Ik zou graag met epidemiologen een
onderzoek opzetten waarin we scherper gaan
kijken naar de relatie tussen de uiteindelijke
inname van componenten en de effecten op
de gezondheid. Tot nu toe zijn subsidieverzoe-
ken hiertoe echter afgewezen’, aldus Verkerk.

Broccosprouts en broccocress nog geen panacee
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sen in West-Duitsland. De Oostduit-
sers hadden een eenzijdiger voeding
met veel meer kool op het menu
staan, waardoor een relatie met het
ontstaan van kanker aannemelijk
leek.’

Binnen de Universiteit zette Talalay
het Brassica Chemoprotection
Laboratory op, waarbij hij ook de
steun kreeg van het National Cancer
Institute, het American Institute for
Cancer Research en de Cancer
Research Foundation of America. Dit
leidde onder meer tot de veredeling
en selectie van broccolizaad dat hoge
concentraties sgs bevat en inmiddels
commercieel wordt verhandeld via
een door de universiteit opgezet
bedrijf. Via Brassica Protection
Products worden de producten met
glucosinolaten aan de man gebracht.
In 1998 werden de eerste producten
rond Chicago verkocht en inmiddels
bedraagt de omzet in de VS twaalf
miljoen dollar per jaar. Ook is het
product in Japan, waar veel kiem-
groenten op het menu staan, op de
markt. Daar bedraagt de omzet jaar-
lijks zo’n vijftien miljoen dollar. Een
deel van de commerciële opbrengst
vloeit terug naar een Amerikaanse
stichting die onderzoek naar chemo-

protectie van kanker stimuleert. En
nu is Europa aan de beurt.

Er is geen gezondheidsclaim op het
product te vinden, alleen in algemene
bewoordingen wordt er iets gezegd

over de mogelijke, indirecte antioxi-
dantwerking van brassica, maar vol-
gens de zoon van de professor, Tony
Talalay, die commercieel directeur is
van Brassica Protection Products, is
binnen twee jaar een claim te ver-
wachten die de goedkeuring heeft van
de FDA. ‘We werken aan een dossier

voor een notificatieprocedure’.
Vooralsnog kan vader Talalay niet
zeggen hoeveel broccosprouts een
gezond persoon dagelijks zou moeten
eten om kanker te voorkomen.
Hij zelf houdt het op 30 gram 
per dag.

Informatie: www.brocco.nl

www.brassica.com

nieuwe producten tegen kanker?

Helpen koolsoorten tegen kanker?

Op de onderkant van de verpakking van BroccoCress staat de tekst: ‘Op de Johns Hopkins medische universiteit in Baltimore

USA werd ontdekt dat sulforaphane glucosinolate, van nature aanwezig in broccoli en andere kruisbloemige groente als

bloemkool en spruitjes, een indirecte antioxidant is. Deze stof activeert de neutralisatie van schadelijke stoffen als vrije

radicalen in het lichaam die de ontwikkeling van ernstige ziektes stimuleren. En: 5 gram BroccoCress bevat evenveel als 150

gram broccoli’. 

De supermarktketens Super de Boer en Konmar van retailorganisatie Laurus hebben sinds week 33

BroccoCress in het koelschap opgenomen.


