INCABESSEN

Physalis Peruviana
GOJIBESSEN

De incabes een klein oranje besje dat al eeuwen door Zuid-Amerikaanse volkeren
wordt gebruikt als medicijn voor verschillende kwalen. En smaken ook nog eens heerlijk!

Deze bes heeft wereldwijd veel verschillende benamingen: Cape gooseberry
(Zuid-Afrika), Azteekse bes, gouden bes,
Peruaanse kers, Pichubes, pok pok (Madagascar), poha (Hawaï), ras bhari (India), aguaymanto (Peru), uvilla (Ecuador), uchuva
(Colombia), harankash (Egypte), en soms
gewoon Physalis (Verenigd Koninkrijk).1
Oorspronkelijk komt de incabes uit het
tropische Zuid-Amerika als overblijvende
plant (= een plant die meerdere malen in
zijn leven kan bloeien). Echter al decennia
lang wordt de bes ook als eenjarige plant
in sub-tropische en gematigde klimaten
geteeld zoals in Zuid-Afrika (vandaar de
naam Cape gooseberry), Australië en het
Verenigd Koninkrijk.
In Zuid-Amerika waar de incabes in het
wild voorkomt zijn mensen al lang op de
hoogte van de gezonde
eigenschappen van de
bes. In het Westen komen
we met onze moderne
wetenschap voorzichtig

steeds meer te weten over de heilzame
werking van de bes. Zo laat onderzoek
zien dat het carotenoïden en polyfenolen
bevat die een onstekingsremmende werking hebben. 2 3 4
In Vitro (= in reageerbuis) onderzoek laat
zien dat extracten van de incabessen signalen (markers) van onstekkingen en longkanker doen verminderen. 5 6 Ander onderzoek laat zien dat de incabes mogelijk kan
helpen bij diabetes en hoge bloeddruk. 7
Een ander gezonde eigenschap van de
incabes is dat het extreem veel voedingsvezels bevat vergeleken met andere bessen en zuidvruchten. Dit betekent dat de
fruitsuikers uit de bes langzamer worden
opgenomen door je lichaam. Dit voorkomt
op zijn beurt weer suikerpieken in je bloed
die niet kunnen worden opgenomen en
dus ook niet worden omgezet in onnodig
lichaamsvet. Doordat de suikers langzamer worden opgenomen kun je ook langer
gebruik maken van de energie uit de bes.
Duurzame energie dus.

TIPS OM INCABESSEN TE GEBRUIKEN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voeg toe aan yogurt, ontbijtgranen en muesli.
Laat ze een nacht weken in water om ze te gebruiken in je smoothie.
Een handje incabessen doet het goed als tussendoortje (duurzame energie).
Voeg toe aan je eigen notenmix.
Voeg toe aan salades en verras jezelf met bijzondere creaties.
Gebruik als vervanger van rozijnen, gojibessen of blauwe bessen.
Is heerlijk bij Franse kaasjes.
Maak incabespasta en -spread voor op crackers en kaas
Gebruik in stoofpotjes
Probeer ze in cakes, brood, muffins en taarten
Tip: Combineer met chocola! Verras je gasten bijvoorbeeld met in chocola gecoate incabessen voor bij de koffie, heel bijzonder..
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Ten slotte bevatten incabessen zoals de
meeste bessen hoge concentraties vitaminen zoals vitamine A, verschillende
vitamines B en C. Wat uitzonderlijk is aan
de incabes is dat het percentage (plantaardige) eiwitten erg hoog is vergeleken met
andere bessen. Met 16% bevat de incabes
het hoogste percentage eiwitten van alle
bessen. Eiwitten zijn onmisbaar en vormen
de basis voor alle chemische processen
in ons lichaam en zijn onder andere nodig
voor spier- en weefselontwikkeling, het
bouwen van enzymen en aminozuren.
^ Ad Hoc Panel of the Advisory Committee on Technology Innovation, Board on Science and Technology for
International Development, National Research Council (1989). Lost Crops of the Incas: Little-Known Plants
of the Andes with Promise for Worldwide Cultivation.
Washington, D.C.: The National Academies Press. pp.
249–50. ISBN 978-0-309-07461-2.
2
Wu, SJ; Tsai JY, Chang SP, Lin DL, Wang SS, Huang
SN, Ng LT (2006). “Supercritical carbon dioxide extract
exhibits enhanced antioxidant and anti-inflammatory
activities of Physalis peruviana”. J Ethnopharmacol
108 (3): 407–13.doi:10.1016/j.jep.2006.05.027. PMID
16820275. Retrieved 2009-01-01.
3
Franco, LA; Matiz GE, Calle J, Pinzón R, Ospina LF
(2007). “Antiinflammatory activity of extracts and fractions obtained from Physalis peruviana L. calyces”. Biomedica 27 (1):
110–5. PMID 17546228
1

