Zuurkool: superfood van 2015!
Vergeet chiazaad en gojibessen. Het
nieuwe superfood van 2015 is oerHollandse zuurkool. Een paar happen
zuurkool zou net zo veel gezonde bacteriën
voor je darmen opleveren als een hele pot
probiotica. Volgens trendwatchers zullen
we in 2015 dan ook steeds vaker zuurkool
en andere gefermenteerde groenten
aantreffen in het schap van de winkel en
op de menukaart van het restaurant.
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Gezonde Langedijker
In Langedijk kwamen ruim twee
eeuwen later, rond 1878, de eerste
zuurkoolfabrieken van de grond.
Zuurkoolfabriek G. Kramer & Zonen
B.V. opende in 1890 haar deuren.
Nu, 125 jaar later, is het bedrijf de
grootste zuurkoolproducent van
Nederland, met 100 medewerkers
in dienst en export naar België,
Duitsland, Zweden, Spanje en zelfs
naar Azië, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Amerika. Vorig jaar is
op 102-jarige leeftijd een oud-medewerker van G. Kramer & Zonen
B.V. overleden, die bij de Langedijkers bekend stond als ‘ome
Siemen’. Vanaf zijn 14e jaar heeft
hij in de zuurkoolfabriek gewerkt
en tot zijn 100e verjaardag sloot
hij ’s avonds nog de poort van
de fabriek af. Hij had in zijn leven
nooit een pil geslikt en wanneer je
hem vroeg wat het geheim van zijn
gezondheid was, dan zei hij: ,,Elke
dag een hap zuurkool nemen!’’
* De naam ‘ascorbinezuur’ oftewel vitamine
C, is afgeleid van het Latijnse ‘a-scorbus,
wat vertaald kan worden als ‘niet-scheurbuik’. Het woord ‘scheurbuik’ is een
verbastering van ‘scorbus’.
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