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Introductie  

Ja, wij drinken dan wel elke dag koffie, maar weet je eigenlijk wel wat dat heerlijke 

drankje bevat? Het hoofdbestanddeel is Cafeïne. Cafeïne is een bengeltje en geen 

engeltje. Het is natuurlijk fijn dat de dopemine afgifte wordt gestimuleerd bij de 

inname van Cafeïne en het jou het gevoel geeft dat je beloond wordt. Je zit dan 

lekker in je vel en het zorgt ervoor dat je wakker en alert bent. Al bij een minimale 

inname van Cafeïne kan het je geheugen verbeteren en je concentratievermogen 

verhogen. Cafeïne blokkeert ook de neurotransmitter Adenosine, dat vermoeidheid 

buiten de deur houdt. Adenosine bindt zich aan receptoren om aan te geven dat je 

zou moeten gaan slapen.  

Wel is het minder bekend dat Cafeïne de opname van vitaminen en mineralen in de 

weg staat. Het bindt zich aan broodnodige mineralen zoals IJzer en Calcium en de 

nodige Vitamines C en D. Vervolgens verlaten deze mineralen en vitamines tezamen 

met de cafeïne het lichaam zonder enige nut gehad te hebben van deze essentiële 

micronutriënten. Toch is koffie heerlijk. Het gevoel dat het geeft een echte kick en 

een beloning voor het wakker zijn. Het kan voor de meeste mensen dan ook niet 

ontbreken in de dagelijkse levensstijl. 

De nadelen van onze geliefde stimulerende Cafeïne bij voornamelijk langdurig en 

veel gebruik is dat men de neiging krijgt om steeds meer Cafeïne nodig te hebben 

waardoor het kan lijden tot langdurige stress, wat bijnieruitputting als gevolg kan 

geven. Dit beïnvloedt de aanmaak van Adrenaline en Cortisol en dat kan leiden tot 

vermoeidheid, depressieve gevoelens, slecht geheugen én natuurlijk behoefte aan 

nog meer Cafeïne. Daarnaast verzuurt het ons lichaam ook. Mooi hè, onze heerlijke 

bittere vriend, de Cafeïne. 

En met deze kennis en voornamelijk onze liefde voor koffie en het genieten van 

dagelijkse bakkies is het ons doel om van dit bengeltje toch een echt engeltje te 

maken. We hebben vrienden ingeroepen om dit voor ons tot een positief effect te 

brengen. Namelijk:  

Kardemom en Kaneel. 

Voor het gemak noemen wij deze combinatie van Koffie, Kardemom en Kaneel: 

de 3 Kings.  

Om de voordelen van het toevoegen van Kardemom en Kaneel goed te begrijpen 

gaan we eerst inhoudelijk bekijken wat ieder van deze kruiden te bieden heeft en 

wat het met koffie te maken heeft. 

Kardemom is een van de oudste kruiden in de wereld en is een geweldige kruid dat 

voornamelijk in Indische gerechten gebruikt wordt. Ook wordt het gebruikt als 

geneeskundige kruid in traditionele geneeskunde. Kardemom heeft een 

kamferachtige smaak met een rokerige aroma.  En het wordt de koning van de 

kruiden genoemd, het is ook het 3de duurste kruid naast Saffraan en Vanille in de 

wereld. 

Het ideale aan Kardemom is dat het bomvol mineralen en vitamine zit, onder andere 

IJzer, calcium, magnesium, mangaan en fosfor, Vitamine C en A en Vitamine B1, B2, 

B3 en B6. 
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Kardemom is bekend om de volgende positieve invloeden in ons lichaam namelijk: 

het is Antibacterieel en heeft een kanker remmende werking. Het is krampstillend 

en stimuleert onze bloedcirculatie.  Het is geweldig voor onze spijsvertering en goed 

voor onze maag en het gaat misselijkheid tegen. 

Het is fantastisch tegen een slechte adem en helpt bij ontstoken tandvlees. 

Het gaat hoge bloeddruk tegen en verlaagt de cholesterol. En terwijl het al deze 

wonderbaarlijke werkingen heeft op ons lichaam en daarnaast is het ook nog een 

afrodisiacum.  Wat een lol, en het beste is dat het de zuurgraad in ons lichaam weer 

terug in balans brengt. En nu het belangrijkste: het bindt zich aan de Cafeïne 

waardoor de Cafeïne geen gelegenheid krijgt om te binden aan onze broodnodige 

mineralen en vitaminen en de cafeïne verlaat ons lichaam zonder geroofd te hebben. 

Het feest kan beginnen.  

 

Kaneel  

Wie had ooit gedacht dat kaneel zoveel goeds in zicht heeft. Wij dachten voor 

decoratie of een extra smaaksensatie, maar wat er echt achter kaneel zit en wat het 

met ons lichaam kan doen, is gewoon magie op zichzelf. Kaneel is namelijk een 

sterk kruid dat helpt bij het activeren van jouw spijsvertering en het is ook nog eens 

een vetverbrander. Het is een gezonde suiker vervanger en voorkomt troosteten 

door het gevoel van verzadiging dat wij krijgen na consumeren van kaneel.  

Daarnaast is het een antioxidant. Het zit net als de Kardemom bomvol mineralen en 

vitaminen namelijk: Magnesium, Calcium en IJzer, en Vitamine C en D en Vitamine 

B6 en B12. 

De voordelen van Kaneel op ons lichaam zijn echt geweldig en de lijst loopt uiteen 

van het remmen van groei van schimmel en bacterie tot het reguleren van onze 

bloedsuikerspiegel en het helpt bij insuline resistentie. Het helpt ook bij hart- en 

vaatziekte en het kan de aangroei of ophoping van het hormoon TAU wat, 

Alzheimer en Parkinson bevorderd, tegengaan. 

Het is een ontstekingsremmer en een natuurlijk antibioticum. Het gaat maagpijn en 

misselijkheid tegen en bevordert je immuunsysteem en vitaliteit. 

Het is een prachtig middel tegen hoesten en het verwarmd ons systeem.   

Kaneel is er dus niet alleen voor de smaak, maar ook voor het goeds. 

We hebben gezien dat de combinatie van Koffie, Kardemom en Kaneel de perfecte 

combinatie is voor een goede balans in het lichaam zonder het lichaam daarbij 

tekort te doen. Het is een toevoeging voor een complete dag. 
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