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Rooivleis ’n belangrike deel van dieet, sê Noakes
“vette is goed vir jou. Dit gaan
jou nie doodmaak nie. Jy het dit
nodig. Jy kan ’n lamtjoppie se
stukkie vet en daardie krakerige
hoendervelletjie maar skaamte-
loos geniet.”

Só sê prof. Tim Noakes, beken-
de sportwetenskaplike. Hy is die
afgelope twee jaar lank besig om
tradisionele idees van goeie eet-
gewoontes om te swaai.

Nou het hy met ’n voorste
voedingkundige, me. Sally-Ann
Creed en twee atlete wat ook
kokke is, David Grier en Jonno
Proudfoot, saamgespan om ’n
kookboek uit te gee wat op sy
revolusionêre eetplan gegrond
is. Die boek The Real Meal Re-
volutionword beskryf as ’n boek
watnienet ’nklompoumitesom-
gekeer het nie, dit is ook ’n boek
propvol watertand resepte.

Volgens Noakes is die doel van
die boek om mense se lewens te
verander deur hulle te leer om
hul gewig en gesondheid te be-
heer deur die manier waarop
hulle eet. Hoewel dit om geson-
de eetgewoontes draai, is dit nie
’n dieetboek nie, maar eerder ’n
kookboek.

Dit is nie net nog ’n handlei-

ding wat voorskryf hoe jy elke
dag moet eet en hoe om kalorieë
te tel nie. Dit verskaf sinvolle
redes waarom natuurlike vet
gesond is vir jou en waarom
koolhidrate jou nooit gaan help
om jou gewigsverliesdoelwitte te
bereik nie.

Die boek begin met ’n inleiding
deur Noakes oor die geskiedenis
van die menslike dieet, die indus-
trialisasie van die kosbedryf en
hoe dit ons in die posisie gelaat
het waar ons nou is. Hy dek ’n
hele aantal onderwerpe, soos ge-
netiese aangepaste voedselsoor-
te, die gevare van graan en die
gesondheidsrisiko’s agter olies.

Noakes eindig sy inleiding deur
diep te delf in die voordele van
’n lae- of geen koolhidrate-dieet.

Sy inleiding word opgevolg
met ’n omvattende en praktiese
bekendstelling aan ’n nuwe ma-
nier van eet deur die bekende
voedingskundige Creed.

Sy dek die basiese aspekte van
hoe jy jou yskas moet volmaak
tot by die manier waarop inko-
pies vir die nuwe eetplan gedoen
moet word. Afgesien van die
voordele wat aan elke persoon
gebied word, bespreek sy ook die

verskillende mediese toestande
en hoe ’n mens voordeel daaruit
kan trek as jy jou eetgewoontes
verander.

Die rykdom van Creed en No-
akes se kennis word saamgevat
in drie omvattende lae koolhi-
draat-lyste wat kos in “rooi”,
“oranje” en “groen” lyste verdeel.
Dit kan lesers help wanneer hul-
le begin om die manier waarop
hulle eet, te verander.

Die ongeveer 50 bladsye van
wetenskap en voeding word
opgevolg met 200 bladsye
spysplesier. Grier en Proudfoot
het Noakes en Creed se streng
riglyne gevolg en meer as 130
etes daarvolgens ontwikkel.

Die kokke deel langs die pad
hope hulpvaardige kookwenke
en vertel van sommige van hul
persoonlike ervarings toe hulle
hul eetgewoontes begin veran-
der het.

Die hoofstukke met resepte
sluit in ontbyt, vis en seekos,
vleis, pluimvee, bykosse en
slaaie, asook onthaal.

Die titel van die laaste hoofstuk
is gespesialiseerde resepte en dek
meer gevorderde kookmetodes.

Die ontbytidees bestaan uit

eier-baconnaisse en lemoen-
sjokolade-roosterkoeke met
kaneel-bottersous.

Sommige van die vleismid-
dagetes wat die oog vang, is
geroosterde harissa lamstjops
met tamatie-en-komkommersal-
sa, gebraaidevleismet lemmetjies
en ’n branderige beesvleisslaai
met kasjoeneute.

Die onthaalhoofstuk dek alles
van souse, kaas, vleis en opdien-
borde tot stysellose kraakbe-
skuitjies, tortillas en brood.

Styselvrye bykosse sluit in avo-
kado, ertjie en peppermentslaai
met geroosterde poppiesaad.

Afgesien van die omvattende
lys van resepte, gee die kokke
ekstra wenke en variasies op
amper elke bladsy.

Die boek sal in elke mens se
smaakval,maaknie saakof jy vet
ofmaer is, lashet vandiabetes, al-
lergieëof spysverteringsprobleme
het nie. Dit is ’n gesonde eetplan
vir letterlik elke mens.

Die volgende beginsels vorm
die basis vir die eetprogram:
■ Beperk die inname van kool-

hidrate.
■ Moenie verwerkte kosse eet

nie.

dieet
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Hoër temperatureweensaardverwarming
gaan die lewe in die toekoms moeiliker vir
beeste maak, sê prof. Concepta McManus,
navorser van Brasilië.

Sy het op die Brahman-wêreldkongres
op Parys in die Vrystaat gesê die styging in
hitte gaan gepaard met meer in- en uitwen-
dige parasiete. Daarom moet boere seker
maak die beeste waarmee hulle boer, is by
sulke toestandeaangepas.Groterblootstel-
ling aan parasiete sal die beeste aan meer

spanning blootstel en hulle sal makliker
siek word en vrek.

Die hitte waaraan die beeste blootgestel
word en die hitte wat hulle uitstraal, moet
inbalanswees. ’nBeesgebruik tot30%van
syenergieomaf tekoel,wateerdervir groei
gebruik kon word. Spanning weens hitte
veroorsaak minder melkproduksie, swak-
ker vertering, bronstyd word benadeel en
misgeboortes kan voorkom.

Sy het gesê ’n nuwe metode om te “sien”
watter beeste in ’n trop die hitte swakker
as die ander verdra, is met ’n infrarooi-ka-
mera wat sowat R20 000 kos. Sulke beeste
vertoon rooi. Dit word ook gebruik om
bosluise op ’n bees te tel en melkkoors en
vrotpootjiewaar teneem.Dankandieboer
betyds met behandeling begin.

–Charlvanrooyen

Hitte gaan lewe
warmmaak
vir beeste
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Kom besoek die RPO se
kraampie van 13 tot 16 Mei by

die Nampo-oesdag en wen
groot pryse! Van dié pryse
is vier skape en vier bees-

geskenkpakke van R1 000 elk.
Vir meer besonderhede, bel

die RPO by tel.012348 1933
of besoek die webbladsy

www.rpo.co.za
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