wetenschap << 9

ONDERVOEDING TE LIJF
MET TRADITIONELE DRANK
Traditionele Zambiaanse dranken zoals
mabisi en munkoyo kunnen ervoor zorgen dat kinderen meer vitamines en
mineralen binnenkrijgen. Universitair
docent Sijmen Schoustra begeleidde
vanuit het Laboratorium voor Erfelijkheidsleer drie aio’s die afgelopen
maand promoveerden op dit onderwerp.
Veertig procent van de Zambiaanse kinderen onder de vijf jaar heeft een groeiachterstand. Met mabisi en munkoyo
kan het tekort aan vitamines en mineralen bij deze kinderen deels worden opge-

‘Mensen die mabisi of
munkoyo drinken, hebben
een gezondere darmflora’
heven. Schoustra: ‘Er is natuurlijk niet
één oplossing, helaas. Maar dit onderzoek is een stap in de goede richting.’
De promovendi, alledrie uit Zambia, keken onder andere naar de voedingswaarde, de microbiologie en de productie van
mabisi en munkoyo. Dat zijn gefermenteerde producten die traditioneel een belangrijk onderdeel vormen van het Zambiaanse dieet en vaak thuis worden gemaakt. Munkoyo is gekookte, gefermenteerde maispap, mabisi wordt gemaakt
door melk bij kamertemperatuur te laten

fermenteren. ‘Denk aan karnemelk met
een vleugje Franse kaas’, aldus Schoustra.
Het bijzondere van beide dranken is dat
ze ook buiten de koelkast relatief lang
houdbaar zijn. Bovendien zijn ze gezond.
Schoustra: ‘Mensen die regelmatig mabisi of munkoyo nuttigen, blijken een gezondere darmflora te hebben dan mensen die dat niet doen. De bacteriën uit het
product interacteren met darmbacteriën,
al weten we nog niet precies hoe.’ Tijdens
het fermentatieproces ontstaat ook nog
eens vitamine B, waardoor de voedingswaarde van de eindproducten hoger is
dan de melk of de mais waar het proces
mee start.
De producten zijn relatief makkelijk te
maken en te verkrijgen. Op het platteland
althans. In steden is er moeilijk aan te komen, omdat daar geen vee is en dus geen
verse melk. De productie van en handel
in producten van rauwe melk is aan
strenge regels gebonden in Zambia, vanwege de voedselveiligheid. ‘Het wordt wel
verkocht, langs de straten of op de markt,
maar het mag niet de supermarkt in’,
zegt Schoustra. ‘Wij werken daarom samen met de Zambiaanse keuringsdienst
van waren aan een standaardprotocol
voor mabisiproductie. Hopelijk kan het
dan op grotere schaal geproduceerd worden, zodat het ook in de steden makkelijk verkrijgbaar is.’ CJ

VISIE
‘Hard rijden ’s nachts
is juist niet slim’
Om Nederland uit de stikstofcrisis te trekken, gaat
de maximumsnelheid op de snelwegen terug naar
100 kilometer per uur. Alleen ’s nachts mogen
automobilisten nog 130 rijden. Niet slim, vindt
Bert Heusinkveld van de leerstoelgroep
Meteorologie en Luchtkwaliteit.
Waarom is dat niet slim?
‘De atmosfeer warmt overdag van onderaf op. Die warme
lucht stijgt op en vormt de zogeheten grenslaag, de dunne laag lucht waarin wij leven en ademen. En waarin ook
alle vervuiling terechtkomt. ’s Nachts koelt de lucht af,
krimpt en vormt een dunne stabiele luchtlaag waarin
door afnemende wind nauwelijks nog vermenging
plaatsvindt. Een grenslaag die overdag een kilometer dik
is, kan ’s nachts krimpen tot slechts honderd meter. Vervuilende stoffen uit het wegverkeer veroorzaken dan een
hogere concentratie in die stabiele grenslaag.’

‘De vervuiling is ’s nachts sterker
en het geluid draagt verder’
Moet de maatregel dan andersom zijn:
overdag 130 en ’s nachts 100?
‘Zo ver wil ik niet gaan. Maar 130 rijden is met het oog op
luchtvervuiling overdag minder erg dan ’s nachts. Daar
staat tegenover dat er overdag natuurlijk veel meer auto’s
rijden.’
Dus eigenlijk helemaal geen 130 km/uur?
‘Nee. Een limiet van 130 brengt onrustig rijgedrag met
zich mee. Onderlinge snelheidsverschillen leiden sneller
tot files. De grote milieuwinst van 100 rijden ontstaat
door rustiger rijgedrag en minder files. Een auto in de file
stoot per kilometer meer vervuilende stoffen uit dan eentje die kan doorrijden.’
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Zijn er nog andere meteorologische redenen
om juist ’s nachts niet hard te rijden?
‘Ja, het geluid draagt ’s nachts veel verder.
Doordat de grenslaag afkoelt, ontstaan
flinke verschillen in de temperatuur in die
laag. Bovenin kan het 10 tot 15 graden warmer zijn dan onderin. In het warmere deel
is de geluidsnelheid hoger. Geluid slaat daardoor makkelijker over geluidswallen heen. Het
kan zelfs zo zijn dat het effect van zo’n wal daardoor volledig teniet wordt gedaan. In Duitsland
mogen auto’s daarom rond steden ’s nacht maar
80.’ RK
 Onderzoeker Sijmen Schoustra kijkt toe bij de productie van mabisi, een soort karnemelk.
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