
Baking	soda	
	
Er	 zijn	 vele	 bijzondere	 voor-
delen	 van	 Baking	 Soda	 ofwel	
natriumbicarbonaat	 die	 voor	
heel	 veel	 doeleinden	 gebruikt	
kunnen	worden.		
Ons	inwendig	milieu	maakt	van	
nature	natriumbicarbonaat	aan.	
Een	grote	hoeveelheid	natrium-
bicarbonaat	 wordt	 in	 de	
alvleesklier	 -om	 de	 zure	
maaginhoud	te	neutraliseren	in	

de	 twaalfvingerige	 darm-,	 de	 nieren	 en	 de	 darmwand	 gemaakt,	 om	 onze	 zuur–base	
evenwicht,	dat	van	groot	belang	 is,	 in	stand	te	houden.	Als	ons	bloed	te	zuur	 is,	wordt	
calcium	aan	de	botten	onttrokken	om	het	bloed	te	alkaliseren.	Paracelsus	zegt:	verzuring	
van	het	lichaam	is	de	belangrijkste	oorzaak	van	alle	ziektes.	Daarom	is	het	zo	belangrijk,	
net	als	natuurvolkeren,	om	in	een	biologisch	zuur-base	evenwicht	te	leven.	
	
De	Egyptenaren	en	Grieken	gebruikten	zuiveringszout	al	als	zeep	voor	het	reinigen	van	
vele	 doeleinden.	 Echter,	 het	was	 pas	 in	 1846	 dat	Dr.	 Austin	 Kerk	 en	 John	Dwight	 het	
begonnen	te	produceren	en	het	wisten	te	verkopen	als	zuiveringszout	.	In	1860	werd	het	
gepubliceerd	 in	kookboeken	als	additief,	 in	1920	werd	het	alom	meer	bekender	onder	
het	publiek	en	in	1930	werd	het	als	bewezen	als	medisch	middel.	
	
Baking	 Soda	 is	 een	 huishoudsoda	 dat	 in	 iedere	 keuken	 (een	 allesreiniger),	 badkamer	
(voor	 je	 eigen	 verzorging,	 als	 deodorant,	 bad	 /	 voetbad	 of	 om	 je	 eigen	 tandpasta	 te	
maken),	 laundry	(als	wasverzachter	met	wat	etherische	olie)	en	tuin	(tegen	mieren	en	
onkruid)	 onmisbaar	 is.	 Bovendien	 is	 het	 een	 belangrijk,	 veilig	medicijn	 dat	 voor	 vele	
aandoeningen	gebruikt	kan	worden:	 tegen	brandend	maagzuur,	 indigestie,	 zweren,	bij	
de	eerste	hulp	in	ziekenhuizen,	nieraandoeningen	(studie	in	het	Journal	of	the	American	
Society	of	Nephrology),	kanker	et	cetera.	Dr.	Julian	Whitaker,	oprichter	en	directeur	van	
het	Whitaker	Wellness	 Institute,	 adviseert	 zijn	 kankerpatiënten	 om	 drie	 keer	 per	 dag	
twee	koppen	water	en	twee	theelepels	Baking	Soda	te	drinken.		
	
Baking	Soda,	natriumcarbonaat	(NaHCO₃),	een	verbinding	van	een	deel	natrium	en	twee	
delen	 waterstofcarbonaat,	 ook	 wel	 bekend	 als	 zuiveringszout	 (nahcoliet),	 maagzout,	
steenzout,	 bakzout,	 is	 een	 basisch	 zout.	 Het	 is	 100	 procent	 zuiver	 en	 bevat	 geen	
aluminium	 in	 tegen	 stelling	 tot	 bakpoeder,	 een	mengsel	 van	 natriumbicarbonaat	met	
citroenzuur	(E330),	dat	vaak	gebruikt	wordt	als	zelfrijzend	bakmeel.		
Wanneer	 je	 ½	 theelepeltje	 Baking	 Soda	 vermengt	 met	 citroen	 (of	 een	 ander	 zuur)	
reageert	dat	waardoor	koolzuurgas	(CO₂)	ontstaat.	Voeg	je	na	het	bruisen	hieraan	water	
toe,	dan	heb	je	een	fantastisch	drankje	om	’s	morgens	na	het	opstaan	je	zure	afvalstoffen	
te	neutraliseren	van	de	afgelopen	nacht.	Dr.	Marc	Sircus	zegt:	‘wanneer	we	bicarbonaat	
op	een	lege	maag	drinken	gaat	het	voor	het	grootste	deel	aan	het	maagzuurmechanisme	
voorbij,	want	als	we	water	of	vloeistoffen	drinken,	gaat	het	rechtstreeks	door	de	maag	
heen,	waarna	de	meeste	vloeistoffen	via	het	darmkanaal	worden	opgenomen’.	
	

Enkele	gezondheidsvoordelen	van	Baking	Soda	zijn:	
	



Als	deodorant:	een	snufje	zuiveringszout	vermengd	met	wat	water	of	een	kwastje	met	
	 wat	zuiveringszout	
Insectenbeten:	wrijf	wat	zuiveringszout	met	eventueel	wat	water	over	de	insectenbeten	
	 of	jeukende	huid	
Handreiniger:	gebruik	drie	delen	zuiveringszout,	 een	deel	water	en	een	paar	druppels	
	 etherische	 olie	 en	maakt	 een	 natuurlijke	 handreinigingsmiddel.	 Het	 verwijdert	
	 vuil	en	neutraliseert	geurtjes.	
Zonnebrand	remedie:	Maak	een	mengsel	van	zuiveringszout	en	water	en	maak	een	koele	
	 kompres	 voor	 op	 de	 verbrande	 zonnebranddelen.	 Voor	 een	 bad:	 ½	 kopje	
	 zuiveringszout	in	een	bad	met	lauw	water.	Geniet	en	ontspan	van	de	natuurlijke		
	 verlichting.	Laat	je	lichaam	na	het	bad	van	zelf	opdrogen.		
Ontspannen	 en	 genieten:	 met	 zuiveringszout	 en	 appelazijn	 kun	 je	 een	 prachtige	 spa-
	 achtige	 bad	maken.	 Bovendien	 neutraliseert	 het	 daarna	 de	 badafvoerleidingen	
	 van	vuil	en	geurtjes.	
Voetbad:	gebruik	drie	eetlepels	zuiveringszout	met	warm	water	voor	een	ontspannend		
	 voetbad.	 Wil	 je	 je	 voeten	 schrobben	 en	 zachter	 maken	 neem	 dan	 drie	 delen	
	 zuiveringszout	en	een	deel	water.	
Tandpasta:	 Doe	 zuiveringszout	 en	 Himalaya	 zout	 in	 een	 potje	 en	 voeg	 een	 beetje	
	 kokosolie	 toe	 totdat	 er	 een	 smeerseltje	 ontstaat,	 voeg	 een	 paar	 druppels	
	 etherische	olie	van	pepermunt	en	tea	tree	toe	en	je	hebt	een	heerlijke		natuurlijke	
	 tandpasta.	 Bovendien	 werkt	 het	 geweldig	 tegen	 tandplaque	 en	 het	 maakt	 je	
	 tanden	 witter.	 Baking	 Soda	 heeft	 een	 antibacteriële	 activiteit:	 het	 doodt	 de	
	 streptococus	 mutans	 bacteriën	 die	 een	 belangrijke	 bijdrage	 leveren	 aan	
	 tandbederf.	
	
Baking	Soda,	het	is	milieu	vriendelijk	middel,	ecologisch	verantwoord	en	

goedkoop	in	aanschaf?	Je	kunt	niet	zonder.	
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