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Waarom suikerbewust eten 
 
Laat ik beginnen met je te vertellen dat suikers de grote boosdoeners zijn voor je 
energieniveau, gezondheid, hormonen en je gewicht. Als je ze eet voel je je fijn, veilig, geniet 
je, maar daarna begint de onrust. De stress komt terug, je bloedsuikerspiegel krijgt een piek 
en voor je het weet heb je alweer trek. 

Suiker zit niet alleen in snoep, koek, chocolade. Fabrikanten zijn slim, ze willen graag dat je 
blij wordt van wat je eet. Daarom voegen ze aan heel veel producten suikers toe.  

In deze handout leer ik je hoe je de suikers gaat herkennen zodat je bewuste keuzes kan 
gaan maken. Je leert wat suikers met je hormonen en lichaam doen en waarom het zo goed 
voor je lichaam is om suikerbewust te gaan eten. 

Ik heb het bewust over suikerbewust eten. Nooit meer genieten van een koekje of een stukje 
taart is in het echte leven niet haalbaar. Met een gezonde balans tussen gezond en minder 
gezond eten, is je lichaam meer dan tevreden. Deze balans noemen we de 80/20 regel. 

Gemiddeld wordt er per persoon in Nederland 35 kilo aan suiker gegeten per jaar. Dit zijn 
ongeveer 35 suikerklontjes per dag, 1 suikerklontje is 4 gram suiker. Maar 15% van deze 
hoeveelheid voegen we bewust aan ons eten en drinken toe. Al het overige zit in het eten dat 
je koopt. 

 

  



Suikerbewust eten, hoe doe je dat? 

Wat zijn suikers 

Alle koolhydraten die je eet zijn suikers. Koolhydraten is een verzamelnaam voor zetmeel en 
suikers. Koolhydraten zijn een onmisbare brandstof voor je lichaam, je lichaam zet het om in 
glucose.  

Ze zijn van belang voor de stofwisseling in je lichaam. Vooral voor je hersenen en rode 
bloedlichaampjes zijn koolhydraten belangrijk. 

Maar let op, er zijn verschillende soorten koolhydraten, de bewerkte en onbewerkte. 

De gezondheidswaarde van koolhydraten, wordt bepaald door de aanwezigheid van vezels, 
vitaminen en mineralen in het product. 

 

Bewerkte, ook wel enkelvoudige koolhydraten, zijn zoals de naam als zegt bewerkt. Dit wil 
zeggen dat alle goede voedingsstoffen, dus vezels, vitaminen en mineralen, zijn 
weggehaald. Doordat de goede voedingsstoffen weg zijn gehaald worden ze snel door ons 
lichaam opgenomen. Denk maar aan frisdrank, snoep, cornflakes, witte rijst, koek, bloem. 

De onbewerkte, ook wel meervoudige koolhydraten, zijn de producten die niet bewerkt zijn. 
Bijvoorbeeld zilvervliesrijst, aardappels, groenten, fruit, peulvruchten en ook graanproducten. 
Dit zijn de koolhydraten die je lichaam als goede brandstof kan gebruiken.  

 Het verschil tussen beide koolhydraten is dat bewerkte koolhydraten je bloedsuikerspiegel 
snel laten stijgen omdat ze geen voedingsstoffen voor je lichaam bevatten. Bij de 
onbewerkte koolhydraten is dit wel het geval. De suikers zijn dan nodig om de vezels, 
vitaminen en mineralen uit de voeding via je darmen naar je lichaamscellen te brengen. Dit is 
een complex proces voor je lichaam, waardoor je bloedsuikerspiegel stabieler blijft. 
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Van te veel en te vaak bewerkte koolhydraten eten word je moe en ziek. Je 
bloedsuikerspiegel schommelt veel te veel. Hierdoor voel je je het ene moment energiek en 
het volgende moment weer moe. Je begint te geeuwen, krijgt trek, gaat eten. Zo blijf je 
gevangen in de verslaving van suikers. 

 

Naast suikers heb je nog een heel scala aan kunstmatige zoetstoffen. Ook deze houden je 
zoetbehoefte in stand. Sterker nog, doordat je denkt dat ze (bijna) geen calorieën bevatten 
ben je geneigd om er meer van te eten. Je houdt jezelf hiermee wel voor de gek. Omdat je 
gewend blijft aan de zoete smaak, blijft je verlangen naar zoet en los je je problemen niet op. 

Bovendien is je lichaam echt niet blij met kunstmatige zoetstoffen. Echt verminderen van je 
suikerinname is de enige oplossing als je wil dat je hormonen voor je gaan werken, je 
verlangt naar meer gezondheid, energie en minder kilo’s. 

 Suikers hebben nog een groot nadeel, ze zorgen voor een snelle veroudering. Suikers 
tasten het collageen in je lichaam aan. En juist collageen hebben we nodig voor de 
stevigheid van onze huid. 

Hebben we koolhydraten nodig? 

Complexe koolhydraten zijn onmisbaar in een gezond eetpatroon. Doordat ze boordevol 
vezels, vitaminen en mineralen zitten zijn ze een positieve, gezonde bron van energie. Ze 
maken dat je goed kan bewegen, werken, sporten, slapen, ademhalen en je hersenen goed 
kan gebruiken. Kortom alles wat je iedere dag opnieuw nodig hebt om gezond, fit en 
energiek te zijn. 

  



Suikerbewust eten, hoe doe je dat? 

Wat betekent light 

Een product mag light genoemd worden als er tenminste 30% minder suiker, vet of calorieën 
in zit. Meestal is het zo dat als een product minder suiker bevat dat er meer vet aan toe is 
gevoegd. Of kunstmatige zoetstoffen in plaats van suiker omdat deze nauwelijks calorieën 
bevatten. Lightproducten zijn lege calorieën die alleen maar vullen in plaats van voeden. Je 
lichaam heeft er niks aan. 

Waarom zijn suikers verslavend? 

Er is een reden waarom de levensmiddelenfabrikanten zoveel suikers of suikervervangers 
gebruiken. 

Suiker is een goedkope grondstof en werkt verslavend. Door suiker toe te voegen aan 
voeding smaakt het nog beter en ga je naar meer verlangen en koop je de volgende keer 
weer dit product. 

Bijna overal wordt suiker aan toegevoegd, tomatenketchup, muesli, fruityoghurt, brood, 
vleeswaren, mayonaise, vlees. En zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven. Bijna overal 
wordt suiker in gestopt. 
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De producenten zijn slim. Zij weten dat wij steeds kritischer worden. Inmiddels heeft suiker al 
ruim 50 schuilnamen.  

In plaats van suiker te gebruiken worden er nu andere eenvoudige koolhydraten gebruikt.  

Vaak worden er verschillende soorten eenvoudige koolhydraten gebruikt zodat het minder 
opvalt tussen al de ingrediënten.  

De meest voorkomende suikersoorten 

• agavesiroop/stroop 
• ahornsiroop 
• basterdsuiker 
• bietsuiker/stroop 
• bruine suiker 
• dadelstroop 
• dextrose 
• dextrine 
• druivensuiker/concentraat 
• fructose (-stroop) 
• geleisuiker 
• glucose-fructosestroop 
• HCF (High Fructose Corn Sirup 
• honing 
• invertsuiker 
• kandij (-suiker) 

• karamel 
• kristalsuiker 
• lactose 
• mais (mout) stroop 
• malt 
• maltodextrine 
• melasse (-stroop) 
• oerzoet 
• rietsuiker 
• rijststroop 
• ruwe rietsuiker 
• sacharose 
• speltstroop 
• sucrose 
• tarwestroop 
• vanillesuiker 

 

Zoetstoffen 

 

Ezelsbruggetjes 
• acesulfaam-K 
• aspartaam 
• cyclamaten 
• maltitol 
• sorbitol 
• splenda 
• sucralose 
• xylitol 

Alles wat eindigt op: 
• Honing 
• Nectar 
• Ose 
• Siroop 
• Stroop 

 
BLOEM is de bewerkte variant van MEEL. 
Is voor je lichaam gelijk aan suiker. 
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Gelukkig is er ook goed nieuws. Als je weet waar je op moet letten dan ontdek je in de 
supermarkt al heel snel de producten waar geen extra suikers aan toe zijn gevoegd, die dus 
wel puur en eerlijk zijn. 

Insuline, ook wel je vethormoon 

Insuline is een hormoon dat meerdere functies heeft. Het zorgt ervoor dat de suikers vanuit 
je bloed in je lichaamscellen worden opgenomen. Hierdoor blijft je bloedsuikerspiegel stabiel. 
In de cel worden de suikers opgeslagen of verbrandt en komt er energie vrij.  

 Eet je te veel suikers dan is de kans groot dat je lichaam de suikers niet meer kan 
verwerken. De cellen zijn als het ware doof geworden voor de suikers. Of beter gezegd, ze 
zitten al vol en er kan geen nieuwe suiker meer bij. Je lichaam gaat proberen om de suikers 
op een andere plek op te slaan. Tja en helaas kiest het helaas voor je heupen, billen, buik en 
boven benen. 

Etiketten lezen 

Hoe zorg je ervoor dat je minder suikers gaat eten? Er is eigenlijk maar 1 manier, etiketten 
lezen. Etiketten lezen is eenvoudiger dan dat je denkt. In de supermarkt hoef je niet meer te 
kijken naar al het moois dat op de voorkant van een verpakking staat. Alles wat er opstaat is 
waar. 

Als een fabrikant zegt dat het product boordevol vezels zit, dan zijn er idd vezels aan 
toegevoegd. Als ze zeggen 0% vet toegevoegd dan is het zeker dat ze geen vet hebben 
toegevoegd. 
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Staat er op een verpakking suikervrij of 0% suiker toegevoegd, dan is dit waar. Ze hebben 
geen suiker (zoals letterlijk het woord is geschreven) gebruikt als zoetstof, maar iets anders.  

Op een verpakking zie je altijd een tabel staan. In deze tabel staat altijd koolhydraten 
waarvan suikers. Je hebt net geleerd dat er verschillende soorten koolhydraten zijn. Het is 
dus veel belangrijker om te weten welke koolhydraten er in een product zijn verwerkt.  

Als het gaat om snoep, koek, chips, chocola, taart, dan hoef je niet te twijfelen. Dit zijn de 
koolhydraten die niet goed voor je zijn. Deze tabel hoef je alleen maar te gebruiken als je 
‘twee minder goede, slechte’ producten met elkaar zou willen vergelijken. 

Vanaf nu is het makkelijk voor je. Het enige dat je nog hoeft te doen is op een etiket te kijken 
naar de ingrediënten. Alleen de ingrediënten geven aan waar het product van is gemaakt. 
Groenten en fruit zijn ook koolhydraten. 

Lees etiketten. Niet de voorkant, maar juist de achterkant. 

 
 
Zoals je kan zien op dit voorbeeld etiket zijn de ingrediënten haring, zout en ui. Kijk je naar 
de voedingswaarde tabel dan zie je staan ‘koolhydraten waarvan suiker’. Met wat je net 
geleerd hebt weet je dat deze suikers niet erg zijn, ze komen uit de ui. Bij de ingrediënten 
staan geen suikers of zoetstoffen vermeld. 
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Biologisch wil niet zeggen dat een product goed voor je is. Het enige dat het aangeeft is dat 
alle gebruikte ingrediënten van biologische afkomst zijn. Ook suiker kan biologisch worden 
geteeld. 

Is het echt zo eenvoudig? Ja het is inderdaad zo eenvoudig. 

Ook ik schrok toen ik dit ontdekte. ‘Waarom heeft niemand mij dit eerder verteld’ heb ik mij 
tientallen keren afgevraagd. En jij bent niet de enige. Vanaf nu kan jij met een gerust hart in 
de supermarkt je boodschappen doen, jij hebt nu het geheim van suiker bewuster eten 
ontrafeld.  

De realiteit 

Hoe graag je het misschien ook zou willen, 100% suikervrij eten is niet of nauwelijks 
haalbaar. Het is ook niet nodig. Een beetje suiker, voeding die niet zo goed voor ons is, daar 
kan je lichaam wel tegen. Daarom wil ik je aanmoedigen om de 80/20 regel te gaan 
omarmen. Eet je 80% van de tijd gezond, dan kan je gerust 20% minder gezond eten. 
Slanke mensen eten ook niet alleen worteltjes, ook zij genieten af en toe van een stukje 
chocola of taart. 

 Het is belangrijk dat je leert om de ingrediënten te herkennen. De eerste paar keer dat je nu 
boodschappen gaat doen kost het je iets meer tijd. Je moet tenslotte de pakjes, zakjes en 
potjes omdraaien. 

Gebruik alsjeblieft wel je ‘gezonde verstand’. Dit klinkt onvriendelijke, maar is niet zo 
bedoeld. Wat ik wil zeggen is, er bestaat geen gezonde koek of chocolade. 

Er is geen gezonde chips. En aan bijna alle kant en klaar maaltijden is wel iets van suiker 
toegevoegd.  

Alles wat in de supermarkt ligt zonder verpakking, groente & fruit, is goed. 

Vlees, vis, kip dat onbewerkt is, is prima. Is vlees bewerkt dan is het echt nodig om te kijken 
naar de ingrediënten. Zodra het gemarineerd is weet je eigenlijk ook al voldoende. Check 
wel voor de zekerheid even de ingrediënten. 

Wen jezelf aan om iedere 6 tot 8 weken weer even te kijken naar de producten die je 
gewend bent om te kopen. Het kan zomaar zijn dat de fabrikant heeft besloten om de 
ingrediënten aan te passen. Meestal kan je dit herkennen doordat erop staat ‘nieuwe 
bereidingswijze’ of dat het etiket is aangepast. 

Brood 

Brood wil ik even apart met je bespreken. Er zijn namelijk veel misverstanden als het gaat 
om brood. Dan staat er weer tarwemeel, dan volkorenbloem en ga zo maar door. Daarom 
leg ik je graag uit wat het verschil is tussen bloem en meel. Dat maakt het boodschappen 
doen toch weer een stukje makkelijker! 

Er zijn heel veel soorten meel en bloem. Beide worden ze gemaakt van dezelfde graankorrel. 
Iedere graansoort kan gebruikt worden om meel of bloem te maken. De meeste bekende zijn 
wel tarwemeel en tarwebloem. Ook van rogge en mais wordt meel en bloem gemaakt. 

  



Suikerbewust eten, hoe doe je dat? 

Meel 

Door het vermalen van de graankorrel, graansoort ontstaat meel. Tijdens het malen blijven 
de verschillende onderdelen van de korrel grotendeels behouden waardoor de 
voedingsstoffen in de korrel blijven zitten. Het bevat nog steeds kiemen en zemelen. Dit 
maakt dat meel voedzaam is. Je herkent het bijvoorbeeld ook omdat de structuur van meel 
grover is dan die van bloem. 

Bloem 

Bloem ontstaat door het meel te zeven. Bloem is dus gezeefd meel. Tijdens het zeven 
worden de voedingsstoffen, de kiemen en zemelen, uit het meel verwijderd en blijft er bloem 
over. De structuur van bloem is hierdoor fijner dan die van meel. 

Zelfrijzend bakmeel 

Om verwarring te scheppen tref je in de supermarkt ook nog zelfrijzend bakmeel aan. 
Zelfrijzend bakmeel is gewone bloem waar ze bakpoeder aan toe hebben gevoegd. Door het 
toevoegen van bakpoeder rijst de bloem meer dan gewone bloem. 

Als ik ga bakken kies ik er bijna altijd voor om boekweitmeel te gebruiken. Boekweit is geen 
graansoort, maar een zaad van een kruidachtige plant. In gebruik verschilt het weinig van 
graan. Behalve dat het gezond is, is het ook nog eens glutenvrij.  

Van boekweitmeel maak ik onder meer pannenkoeken, koekjes en muffins. 

Een ander voordeel van boekweit is dat het je bloedsuikerspiegel minder snel laat stijgen. Dit 
zorgt er dan weer voor dat je minder snel trek krijgt. Boekweit heeft nog meer voordelen. De 
bloem van boekweit bevat meer antioxidanten dan andere granen. Dit heeft vooral een 
gunstige werking op de bloedvaten. 

Daarnaast bevat boekweit meer eiwitten dan andere granen en is het rijk aan de aminozuren 
lysine en arginine. De functies van deze aminozuren zijn o.a. je afweersysteem versterken, 
helpen bij het functioneren van je spieren en zorgen voor weefselherstel. 
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Tips 
• Maak het niet moeilijker dan het is. Je hoeft echt geen stapels literatuur te lezen. Eet 

gewoon minder suiker. 

•  Stop met snoepen, dat scheelt al heel erg veel. Stop ook met frisdranken en 

vruchtensappen. Deze bevatten bijna net zoveel suiker als cola. 

• Suiker heeft veel schuilnamen. Controleer de etiketten dus niet alleen op het woord 

suiker. 

• Producten die zijn opgebouwd uit eenvoudige koolhydraten gedragen zich in je lichaam 

ook als suiker. Denk hierbij aan wit brood, witte rijst, normale pasta. Vervang deze 

producten voor volwaarde varianten. Ook groenten zijn een goede vervanging. 

• Vet en eiwitten remmen de opname van suiker in je bloed.  

• Combineer pasta, brood of rijst bijvoorbeeld met vlees, vis, avocado, noten, olijfolie, etc. 

• Bereid je goed voor zodat jij niet verleidt wordt alle lekkere snacks om je heen. 

• Als jij visioenen krijgt van snoep, chocolade, taart, cola, chips eet dan wat eiwitten om je 

honger te stillen. Kook bijvoorbeeld een eitje of maak een lekkere groenteomelet. 

• Doe niet per ongeluk suiker in je koffie of thee. 

• Snack met groente. Wortels, tomaten, avocado, bleekselderij kan je lekker dippen in de 

hummus. 

• Tja dat kleine koekje bij je koffie in een restaurant kan heel verleidelijk zijn. Niks aan de 

hand, niemand verplicht je om het op te eten, jij kiest! De wereld vergaat echt niet als jij 

dat koekje laat liggen. 

• Pas op met dadels en ander gedroogd fruit. Dit is allemaal heerlijk zoet. Het kan zijn dat 

je hierdoor toch weer een groot verlangen krijgt naar nog veel meer zoet. 

• Luister naar je lichaam. Leer herkennen wanneer je echt honger hebt.  

• Het is even doorzetten, maar zodra jij van je suikerverslaving bent verlost dan kost het je 

nauwelijks nog moeite. Even doorbijten dus, maar niet in die roze koek! 
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Minderen  
 
Zie jij teveel op tegen een te grote verandering dan kan je ook voor kiezen kleine stapjes die 
je wel kan volhouden. Want iedere stap richting een gezondere levensstijl is er eentje. Ik heb 
10 tips voor je die jij kan toepassen om te minder geraffineerde suikers te eten.   
  
Tip 1  
Kies volkoren  
Geraffineerde bloem werkt hetzelfde als suiker. Het beste kan je kiezen voor echt 
volkorenbrood. Dus brood waarop de verpakking staat dat het echt volkoren is. De kleur van 
het brood zegt namelijk helemaal niks. Als het daarnaast goed kijkt naar de ingrediëntenlijst 
dan kan je zien of er suiker aan toegevoegd is. Zelfs in de supermarkt kan je brood krijgen 
waar echt geen suiker aan toegevoegd is. Overigens geldt dit ook voor pasta, rijst, couscous, 
crackers, beschuit, enz..  
  
Tip 2  
Hartig broodbeleg  
Door geen zoet beleg meer op je brood te doen krijg je veel minder suiker binnen. Let wel 
op, in de meeste vleeswaren zit ook suiker verwerkt. Je kan je brood ook beleggen met 
bijvoorbeeld rauwkost, hummus, kaas, ei, notenpasta, pindakaas en zo zijn er nog veel meer 
mogelijkheden.  
  
Tip 3  
Suikervrije tussendoortjes  
De meeste tussendoortjes die juist worden aangeprezen in de supermarkt zitten echt bomvol 
suiker. Als je goed kijkt naar de etiketten dan zal je zien dat er ook tussendoortjes zijn zonder 
suiker, bijvoorbeeld de mueslirepen van Zonnatura.  
Een goede keuze is fruit, handje noten, smoothie, gekookt ei, avocado of bijvoorbeeld een 
cracker met gerookte zalm. Door te kiezen voor een hartig tussendoortje met goede vetten 
en eiwitten heb je langer een verzadig gevoel en eet je minder.  
  
Ook al staat er een gezonde claim, bijvoorbeeld ‘bron van vezels’ op de verpakking dan wil 
dit nog niet zeggen dat ze suikervrij zijn. Veel gezond ogende tussendoortjes, zoals 
Sultana’s, Evergreens en ontbijtkoek zijn een bron van geraffineerde suikers en bewerkte 
stoffen. Laat je niet verleiden door de mooie verpakkingen, maar blijf de etiketten goed lezen.  
  
Tip 4  
Laat je niet verleiden tot allerlei zoetstoffen  
Zoetstoffen zijn extracten met een zoete smaak, zonder de negatieve effecten van suiker. Er 
zijn maar weinig zoetstoffen die gezond genoemd kunnen worden. Ons lichaam maakt geen 
onderscheid tussen suikers en zoetstoffen. Zoet is zoet. Door voor zoetstoffen te kiezen 
vergroot je de kans dat te naar suiker gaat verlangen wanneer je deze drinkt of eet.  
  
Als je wilt eten zonder suiker, werk dan met heel fruit. Verwerk bijvoorbeeld banaan in je 
baksels of dadels, in plaats van suiker. Of zoet je toetje met rood fruit (eventueel uit de 
vriezer). Lekker zoet en een stuk gezonder.  
  
Tip 5  
Sla het toetje over  
De meeste toetjes zijn sluikerrijk. Pudding uit een plastic bakje, vla in verschillende kleuren 
en smaken, ijs en ga zo maar door. Waarom zou je een toetje nemen als je net lekker en 
verantwoord hebt gegeten.  
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Tip 6  
Langzaam eten  
Door rustig te eten geef jij je lichaam de tijd om de voedingsstoffen goed te verwerken. Het 
voordeel hiervan is dat je eerder een voldaan gevoel hebt en hierdoor minder gaat eten. 
Bovendien eet je bewuster en daarmee voorkom je dat je later op de dag gaat snoepen.  
 
Tip 7  
Suikervrij drinken  
De meeste suikers die wij binnenkrijgen komen uit drinken. Frisdrank, ranja, suiker 
toevoegen aan koffie en thee, sappen uit pakken, energiedrankjes, allemaal grote 
suikerbronnen.  
Water, thee en koffie zonder suiker zijn een goed alternatief. Water kan je zelf op smaak 
brengen door er bijvoorbeeld fruit of komkommer aan toe te voegen.  
 
Tip 8  
Haal geen troosteten in huis  
Zien eten doet eten. Dus als jij toch chips, koek, snoep en chocolade in je kasten hebt liggen 
is de kans heel groot dat jij deze toch eet op het moment dat jij je verveelt, moe of verdrietig 
bent of gewoon zin hebt in iets lekkers. Wil je toch snoepen of heb je trek in iets lekkers kies 
dan voor bijvoorbeeld gedroogde vruchten of een handje noten.  
 
Tip 9  
Ga zelf koken  
Veel kant en klaar producten zitten niet alleen vol met suiker, maar ook met een heleboel 
vervelende e-nummers en ongezonde vetten. Als je zelf kook dan weet je ook wat er in je 
gerecht gaat. Maak ook je eigen dressings, soepen en sauzen.  
 
Tip 10  
Ben niet bang om te vragen  
Eet je vaak in restaurants dan kan het een behoorlijke opgave zijn om minder suikers te 
eten. Iemand anders maakt het eten tenslotte voor je klaar. Vraag daarom wat er in de 
marinade, dressing of saus zit. Vraag desnoods of ze de sausjes apart willen serveren. Jij 
bent echt geen lastige klant als je vraagt wat er in je eten zit. Sterker nog, jij bent een 
bewuste eter.   
   
 
Extra ondersteuning  
  
De mineralen zink en chroom bijvoorbeeld kunnen je helpen je bloedsuikerspiegel stabieler 
te houden. Een supplement is nooit een vervanger voor gezonde en gevarieerde voeding.  
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Suiker in recepten vervangen  
  
Er zijn veel suikervervangers in omloop. Dit kan gaan om kokosbloesemsuiker, 
palmsuiker of bijvoorbeeld ahornsiroop. Stevia wordt ook vaak gebruikt. Deze 
suikersoorten beïnvloeden je bloedsuikerspiegel ook. Daarnaast houden ze net als 
de normale suikers je zoetbehoefte in stand. 
  
Wat is het verschil tussen geraffineerde en ongeraffineerde suikers.  
  
Ongeraffineerde suikers is suiker in de natuurlijke vorm. De suiker is nog niet 
bewerkt c.q. schoongemaakt in de fabriek. Het bevat allerlei stoffen die je lichaam 
nodig heeft om suiker goed te verteren. Zoals vezels, mineralen, enzymen en 
vitaminen. Deze stoffen slaat je lichaam onder andere op voor een goed werkend 
immuunsysteem.   
  
Geraffineerde suiker is suiker is schoongemaakt, dus bewerkt. Door deze bewerking 
krijgt uiteindelijk een witte kleur, een neutrale smaak en is langer houdbaar. De 
stoffen in de suiker die je lichaam nodig heeft om suiker goed te verwerken worden 
door het bewerken uit de suiker gehaald. Door het eten van geraffineerde suiker 
moet je lichaam haar eigen voorraad aan goede stoffen aanspreken om de suiker te 
verwerken. Hierdoor kan bijvoorbeeld je immuunsysteem verzwakt raken. Daarnaast 
brengt het onttrekken van deze stoffen uit je lichaam ook allerlei andere processen in 
je lichaam, zoals bijvoorbeeld je hormoonhuishouding, in de war.  
 
Je kan niet altijd de hoeveelheid gewone suiker in een recept 1 op 1 vervangen. De 
ene suikervervanger is de andere niet. Hieronder vind je een overzichtje van de 
meest gebruikte suikervervangers.  
Kokosbloesemsuiker en palmsuiker kun je in principe wel 1 op 1 vervangen. Mijn 
ervaring is echter dat naar mate je minder geraffineerde suikers eet, je ook minder 
ongeraffineerde suikers gaat gebruiken. Dus let goed op je eigen smaakbeleving.  
  
Let er bij een vloeibare ongeraffineerde suiker goed op dat je recept niet te vloeibaar 
wordt. Eventueel kan je de hoeveelheden van de overige ingrediënten hierop 
aanpassen.  
 
Ahornsiroop  
Ahornsiroop, maple syrup, wordt gewonnen uit maple trees/esdoorn in Noord-
Amerika. Let op dat er geen ingrediënten zijn toegevoegd aan de siroop! Kies het 
liefst voor een biologische variant en zo donker mogelijk (Grade B).   
  
In ahornsiroop zit redelijk veel fructose, daarom is het niet geschikt voor mensen met 
een fructose-allergie.  
  
100 gram tafelsuiker = 75 gram ahornsiroop  
200 gram tafelsuiker = 150 gram ahornsiroop.  
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Agavesiroop  
Agavesiroop komt van de agaveplant en is ongeveer 25% zoeter dan gewone suiker. 
Ook in agavesiroop zit behoorlijk veel fructose in agave.  
  
100 gram tafelsuiker = 62,5 gram ahornsiroop  
200 gram tafelsuiker = 125 gram ahornsiroop.   
 
Dadelstroop  
Dadelstroop is gemaakt van dadels. Je kunt dadelstroop ook zelf maken. Leg 
hiervoor Medjool dadels in water en pureer ze daarna in de blender of met een 
staafmixer tot een stroop. Koop je dadelstroop in de winkel let dan goed op dat er 
geen glucose-fructosestroop of andere zoetstoffen aan zijn toegevoegd. Dadels 
bevatten fructose. Eet ze met mate vanwege de hoge GI. Ze hebben een behoorlijke 
invloed op je bloedsuikerspiegel.   
 
Erythritol  
Erythritol komt van nature in verschillende fruitsoorten voor, bijvoorbeeld in peren en 
druiven. Erythritol is niet hetzelfde als fructose. Het wordt in het lichaam niet 
omgezet in energie: het wordt niet opgenomen en bevat 0 calorieën. Erythritol is iets 
minder zoet dan tafelsuiker. Een bekend merk is Sukrin, is ook te krijgen als 
suikervrije poedersuiker.   
  
Erythritol kun je 1 op 1 vervangen met tafelsuiker (let op, is dan wel minder zoet dan 
met tafelsuiker).  
  
Honing  
Honing is een veel gebruikte suikervervanger. Let er wel op dat je de goede soorten 
koopt. Bij de goedkope, niet-biologische honing hebben de bijen meestal suikerwater 
gekregen om te overwinteren én de honing is vaak te warm verwerkt.  Wordt honing 
verwarmd boven 45°C, dan gaat dat ten koste van de voedingsstoffen. Vaak is er 
aan de goedkopere honing suikerwater toegevoegd. Zo eet je dan toch nog suiker. 
Lees goed de verpakkingen voor dat je een keuze maakt. Biologische koud 
geslingerde of rauwe honing die je rechtstreeks bij de imker koopt of in een 
reformwinkel zijn de beste keuze. Deze bijen krijgen geen suikerwater om te 
overwinteren. Koud geslingerde honing heeft een GI van 30-35. Honing heeft invloed 
op je bloedsuikerspiegel. Gebruik het dus met mate.  In honing zit fructose. Kies voor 
een andere suikervervanger als je niet tegen fructose kan.   
 
Kokosbloesemsuiker  
Kokosbloesemsuiker wordt gewonnen uit de kokospalm. Het sap wordt gedroogd en 
gemalen.  Kokosbloesemsuiker kun 1 op 1 vervangen met tafelsuiker.  
 
Oerzoet  
Oerzoet is gedroogd suikerrietsap, is ongeraffineerd, dus alle voedingsstoffen zijn 
nog aanwezig. Oerzoet heeft invloed op je bloedsuikerspiegel.   
Oerzoet kun je 1 op 1 vervangen met tafelsuiker.  
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Palmsuiker  
Palmsuiker wordt gewonnen uit palmbomen. Het sap uit de palmboom wordt 
gedroogd en gemalen tot een korrelige structuur. Er zijn veel soorten palmsuiker 
omdat het sap komt uit verschillende soorten palmbomen. Komt het sap uit de 
kokospalm dan is het geen palmsuiker, maar kokosbloesemsuiker.   
  
Palmsuiker kun je 1 op 1 vervangen met tafelsuiker.   
 
Rijststroop  
Rijststroop bevat geen fructose en is geschikt voor mensen die niet tegen fructose 
kunnen. Rijststroop wordt gemaakt door rijst (volle korrel) te mengen met water en te 
koken. Door de enzymen krijgt het een zoete smaak. Let op het heeft namelijk wel 
een nadeel. Rijststroop, behalve de bruine rijststroop, heeft een vrije hoge 
glycemische index (GI) heeft en hierdoor een negatief effect heeft op je 
bloedsuikerspiegel.  De bruine rijsstroop is wat minder zoet, hierdoor kan het zijn dat 
je er wat meer van nodig hebt.   
  
Het is vooral geschikt voor mensen die niet tegen fructose kunne, maar gebruik het 
altijd met mate.  
  
Rijststroop kun je 1 op 1 vervangen met tafelsuiker.  
 
Stevia  
Het kruid Stevia Rebaudiana Bertoni/honingkruid, circa 30 x zoeter dan suiker. Het 
zoet komt van de blaadjes van de plant. Het effect van deze vervanger is compleet 
anders dan de andere suikervervanger. Door stevia wordt je baksel niet mooi bruin 
en het reageert niet op gist. Suiker doet dat wel.   
 
Yacon siroop   
Yacon siroop wordt gemaakt van de wortels van de yacón plant. Deze plant groeit 
van oorsprong in het Andesgebergte in Zuid-Amerika, waar het al eeuwen in voeding 
wordt gebruikt. Niet als zoetstof, maar als health food. Yacon siroop is met name 
geschikt om in yoghurt of koffie te gebruiken. Meer dan 1 of 2 theelepels per dag 
wordt niet aanbevolen.  
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Wat doet welke vitamine en in welke voedingsmiddelen zitten ze.  
 
Vitamine A  
Vitamine A is goed voor je weerstand, tevens heeft het een positief effect op je haar, 
huid, tandvlees en je gezichtsvermogen. Vitamine A is ook nodig voor je groei.  
  
Deze vitamine zit in lever, vis, (half)volle melk en melkproducten en boter. Groenten 
en fruit bevatten bètacaroteen, een voorloper van vitamine A. Ook worden er aan 
veel producten vitamine A toegevoegd.  
 
B1  
Vitamine B1 zorgt voor de verbranding van koolhydraten, je krijgt er dus energie van. 
Het speelt ook een rol in je zenuwstelsel.  
  
Deze vitamine zit in varkensvlees en graanproducten.  
 
B2  
Vitamine B2 zorgt voor een goede spijsvertering en is tevens van belang om je 
zenuwstelsel in conditie te houden. Ook is het goed voor je huid en je haar.  
  
Deze vitamine zit in zuivel, vlees(waren), groenten, fruit en graanproducten.  
 
B3  
Vitamine B3 speelt een belangrijke rol bij de energievoorziening van cellen en bij de 
werking van het zenuwstelsel. Ook is het goed voor je huid.  
  
Deze vitamine zit in vlees en vis, noten, graanproducten, groente en fruit.  
 
B5  
Vitamine B5 zorgt voor de afbraak van eiwitten, vetten en koolhydraten. Ook zorgt 
het voor de vorming van enkele hormonen.  
  
Deze vitamine zit in vlees, vis, eieren, aardappelen, melk(producten), groente en 
fruit.  
 
B6  
Vitamine B6, ook wel pyridoxine genoemd, is belangrijk voor je weerstand en helpt bij 
de spijsvertering. Ook speelt het een rol bij de vorming van rode bloedcellen en de 
werking van het zenuwstelsel.  
  
Deze vitamine zit in vlees, eieren, vis, graanproducten, aardappelen en peulvruchten. 
Groenten, melk en kaas bevatten vitamine B6 in kleinere hoeveelheden.  
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B8  
Vitamine B8, ook wel biotine genoemd, speelt een rol bij de opbouw en de afbraak 
van koolhydraten en eiwitten. Ook zorgt het voor de productie van vetzuren. 
Daarnaast krijg je er ook nog eens gezond haar en een gezonde huid van.  
  
Deze vitamine zit in eieren, melk, sojaproducten, noten en pinda’s.  
 
B11  
Vitamine B11, foliumzuur, is vooral bekend bij zwangere vrouwen. Het is namelijk 
van belang bij de vorming van rode bloedcellen en DNA. Foliumzuur verlaagt de 
kans op een open ruggetje bij baby's. Daarnaast verlaagt het de kans op hart- een 
vaatziekten door de verlaging van het homocysteïnegehalte van het bloed.  
  
Deze vitamine zit in groene groenten, fruit, volkoren producten en in mindere mate in 
melk en melkproducten.  
 
B12  
Vitamine B12 speelt een rol bij de vorming van rode bloedcellen en zorgt het voor 
een goede werking van het zenuwstelsel.  
  
Deze vitamine zit in voedingsmiddelen van dierlijke afkomst, zoals vlees en zuivel.  
  
C  
Waarschijnlijk de meest bekende vitamine. De meeste mensen weten wel dat deze 
vitamine helpt voor het opbouwen van een goede weerstand. Ook beschermt het het 
lichaam tegen vrije radicalen. Vrije radicalen beschadigen de cellen in het lichaam en 
daardoor kunnen allerlei ziektes ontstaan als kanker en hart- en vaatziekten.  
  
Vitamine C zit in groente, fruit en aardappels.  
  
D  
Vitamine D draagt bij aan een goede weerstand en sterke spieren. Deze vitamine 
wordt door zonlicht aangemaakt in de huid.  
  
Vitamine D komt uitsluitend voor in voedingsmiddelen van dierlijke herkomst. Deze 
voedingsmiddelen bevatten echter over het algemeen erg weinig vitamine D. Een 
uitzondering hierop zijn vette vissoorten (bijvoorbeeld paling, zalm en makreel).  
  
E  
Vitamine E is een antioxidant dat het lichaam beschermt tegen zogenaamde vrije 
radicalen. Het wordt ook wel tocoferol genoemd.  
  
Deze vitamine zit in plantaardige oliën en in plantaardige producten zoals granen, 
noten, zaden, groenten en fruit.  
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K  
Vitamine K is belangrijk voor de bloedstolling, maar ook voor de botstofwisseling.  
  
Deze vitamine zit in broccoli, spinazie en oliën.  
  
Onderverdeling E-nummers  
Bron: www.e-nummers-lijst.nl  
  
De E-nummers zijn onderverdeeld in een aantal groepen die hieronder kort 
beschreven worden:  
 
E100-199 : Kleurstoffen  
Kleurstoffen zorgen ervoor dat levensmiddelen aantrekkelijker worden om te 
nuttigen. Sommige kleurstoffen zijn natuurlijk van aard, maar de meeste kleurstoffen 
zijn chemisch geproduceerd. Deze chemische kleurstoffen zijn niet goed voor de 
gezondheid en ongemerkt krijgen we er snel teveel van binnen. De risico’s van deze 
e-nummers staan verder op deze site waar u per kleurstof kunt zien welke gevaren 
deze met zich meebrengt.  
 
E200-337: Conserveermiddelen / Voedingszuren  
Conserveermiddelen en voedingszuren worden aan veel levensmiddelen met een 
beperkte houdbaarheid toegevoegd. Conserveermiddelen verlengen de 
houdbaarheid van bijvoorbeeld vlees, kaas en  
andere producten. Voedingszuren verlagen de zuurtegraad van levensmiddelen en 
voorkomen uitdroging en verkleuring. Voedingszuren komen voor in bijvoorbeeld 
babyvoeding en azijn.  
  
E338-399 : Antioxidanten  
Antioxidanten worden toegevoegd aan levensmiddelen en cosmetica om de oxidatie 
van zuurstof tegen te gaan. Antioxidanten zorgen ervoor dat de houdbaarheid van 
producten wordt verlengd.  
  
E400-499 : Emulgatoren / Verdikkingsmiddelen  
Emulgatoren stabiliseren de bereiding van producten en zorgen dat bepaalde 
voedingsstoffen makkelijker vermengbaar zijn, bijvoorbeeld vet en water, of 
producten vettig of vochtig houden. Deze e-nummers worden naast levensmiddelen 
ook in medische producten, zoals hoestpastilles gebruikt.  
Verdikkingsmiddelen binden water en zorgen ervoor dat een eindproduct dikker 
wordt, zoals soepen en sauzen.  
 
E500-599 : Zuurteregelaar / Antiklontenmiddelen / Rijsmiddelen  
Zuurteregelaars beïnvloeden de zuurtegraad van levensmiddelen en worden gebruikt 
bij de bereiding van alcoholische dranken, drop en bijvoorbeeld pindakaas. In de 
medische wereld worden zuurteregelaars ook vaak gebruikt. Antiklontenmiddelen 
gaan het verklonteren van bijvoorbeeld zout tegen. Rijsmiddelen worden gebruikt bij 
de bereiding van brood of andere levensmiddelen. Rijsmiddelen zijn natuurlijk maar 
ook chemisch van aard.  
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E600-699 : Smaakversterkers  
Smaakversterkers, waarvan de bekendste E621 is, zorgen ervoor dat bepaalde 
producten lekkerder smaken. Hierbij valt te denken aan chips en kant-en-klaar 
maaltijden. In veel maaltijdpakketten of kruidenzakjes worden smaakversterkers 
toegevoegd. Smaakversterkers werken eetlustbevorderend of wekken meer eetlust 
op. Er zijn onderzoeken die menen dat obesitas nauw verband houdt met de 
toevoeging van smaakversterkers.  
 
E900-1520: Hulpmiddelen / Zoetstoffen  
Onder hulpmiddelen vallen additieven die producten mooier maken. Een voorbeeld 
hiervan is glansmiddel dat wordt gebruikt voor chocola of om fruitsoorten 
aantrekkelijker te maken. Zoetstoffen zijn een vervanging geworden van natuurlijke 
suikers. In veel light-producten wordt aspartaam, E951, toegevoegd. Veel mensen 
denken dat een light-product gezonder is, omdat er geen suiker in zit. Steeds meer 
onderzoeken wijzen echter op het gevaar van aspartaam en andere zoetstoffen. Het 
gevaar van deze zoetstoffen kunt u vinden in de lijst met e-nummers.  
  
Bij het suikerbewust boodschappen doen is en blijft het belangrijk om goed de 
etiketten te checken op toegevoegde suikers en chemische zoetstoffen. Gebruik 
hiervoor het lijstje in dit boek. Hieronder staan wat suggesties voor producten die 
handig zijn om in huis te hebben. 

Drinken  

• Amandel-, haver- soja*- en/of rijstmelk (let op de ingrediënten. *Gebruik 
geen soja bij oestrogeendominantie)  

• Kokoswater  
• Kruidenthee  
• (granen) Koffie  
• Water (bronwater of gefilterd kraanwater  

 
 
Tussendoortjes  
•  Fruit vers en doosjes uit de diepvries  
• Ongebrande en ongezouten noten (amandelen, cashewnoten, pistachenoten, 

walnoten, paranoten, studentenhaver)  
• Gedroogd fruit: rozijnen, abrikozen, cranberry’s, pruimen, dadels, vijgen. (Let 

op: Neem de ongezwavelde, ongezoete varianten!)  
• Pofmaïs (niet in een doosje voor in de magnetron, maar alleen de maïskorrels 

in een grote zak, om zelf popcorn te maken)  
• Olijven  
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Ontbijt en Lunch  

• Speltcrackers of andere crackers zonder suiker  
• Hüttenkäse, geitenkaas of schapenkaas  
• Biologische eieren  
• Avocado, tomaat, komkommer, kiemen  
• Havermout en/of Teff meergranenontbijt  
• Muesli zonder suiker  
• Volle yoghurt, Griekse yoghurt 10% vet, kwark, geiten- of schapenyoghurt of 

plantaardige yoghurt (zonder suiker)  
• Brood zonder suiker (spelt, zuurdesem, volkoren)  
• Roomboter of kokosolie  
• Fruitbeleg (jam zonder suiker), honing, appelstroop, notenpasta en/of 

pindakaas  
• Ongebrande en ongezouten noten (amandelen, cashewnoten, pistachenoten, 

walnoten, paranoten, studentenhaver)  
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN 
 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Niets uit deze handout mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevens bestand, worden doorgestuurd, openbaar gemaakt worden in enige vorm of enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname of op enige andere manier 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia Vesters, Claudia’s Healthy Life 
Company. 
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