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Dit boek is voor mijn oma en voor 
alle andere oma’s. 
Vroeg of laat ontdekken we 
allemaal wat jullie 
allang weten…
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Standaard at ik vijf tot zes 
boterhammen per dag. Be-
smeerd met een laagje Volle 
Pond van Gouda’s Glorie en 
belegd met kaas, ham, lever-
worst, kipfilet, sandwich-
spread, kokosbrood of jam. 

Dat spoelde ik weg met minimaal drie glazen melk. Want zuivel was goed voor je botten en 
een landelijke campagne deed je geloven dat je zonder dat ogenblikkelijk uit zou groeien tot 
een bleek, slap, groot mens wiens botten zo doormidden konden breken. ’s Avonds volgde 
dan de warme hap: een royale portie aardappelen en groente, stukje vlees met een sjuutje en 
natuurlijk een toetje. Plus, heel belangrijk: minimaal drie (maar vaak meer) tussendoortjes 
per dag: ontbijtkoek, fruit, Liga, chocola, koekjes, wat er maar voorhanden was. Op die manier at ik 
me kranig door mijn dips en vermoeidheid heen. Het gekke was dat hoe vaker ik iets at, hoe 
meer verlangen ik had naar nóg meer eten. Zo nestelde het ‘vraatzaadje’, vrolijk gevoed door 
al die zoete hapjes, zich al snel in mijn systeem en maakte dat ik uitgroeide tot een forse vol-
wassene, Hollands welvaren ver voorbij! Pogingen om het tij te keren hadden maar beperkt 
succes en waren meestal van korte duur. 
Als ik, met de kennis van nu, kijk naar mijn voedingspatroon van toen, is het niet zo gek dat ik 
last had van overgewicht en een scala aan gezondheidsklachten. Ik kreeg er toch gauw zo’n 
30 tot 35 suikerklontjes per dag mee binnen, oftewel zo’n 60 kilo suiker per jaar! Had ik toen 
geweten dat zowel mijn overgewicht als mijn klachten terug te voeren waren op een sterk 
schommelende bloedsuikerspiegel en een daardoor ontwikkelde insulineresistentie, dan 
was me een hoop ellende bespaard gebleven. Want daar is namelijk op een eenvoudige en 
snelle manier iets aan te doen, zo heb ik zelf ervaren!
Daarom ben ik ook zo blij met dit boek van Carola. Het maakt op een boeiende en heldere 
manier duidelijk hoe lichaamsprocessen verlopen als je (te veel) suiker of voedingsmiddelen 
eet die zich in je lichaam gedragen als suiker. Een inzicht dat ik graag had gehad op het 

moment dat het er voor mij toe deed. Het toont overtuigend aan dat we, eenvoudig door het 
aanpassen van onze voeding, zelf grote invloed kunnen uitoefenen op onze gezondheid en 
welbevinden. Dit geldt niet alleen voor mensen met overgewicht; ook slanke mensen kunnen 
last hebben van een bloedsuikerspiegel die uit balans is en dus baat hebben bij de adviezen 
die in dit boek worden gegeven. Er wordt de laatste tijd veel geschreven over suiker. Je vraagt 
je dan wellicht ook af: brengt dit boek nog wel iets nieuws? Dat is absoluut het geval! In drie 
simpele stappen begeleidt Carola je door de wondere wereld van bloedsuikermanagement. 
Samen met haar maak je de stap van suikerverslaafd naar suikervrij en van suikervrij naar 
suikerbewust. Je ontvangt inspirerende en praktische tips om je bloedsuikerspiegel in ba-
lans te brengen met het juiste eten en drinken. Met makkelijke recepten voor heerlijke en 
voedzame gerechten, waarbij de nadruk ligt op wat er allemaal wél mag in plaats van wat er 
niet mag. Dat maakt dit boek tot een zeer praktisch boek, waarin niet alleen het ‘wat’ en 
‘waarom’, maar in ruime mate ook het ‘hoe’ aan bod komt. Een boek waarmee je dus direct 
aan de slag kunt, want inzicht is belangrijk, maar inzicht alleen brengt nog geen verandering. 
Het unieke is dat er ook ondersteuning wordt gegeven door middel van speciaal ontwikkelde 
Sugarchallenge Programma’s met een bijbehorende besloten Facebookgroep, waar je met 
ervaringsgenoten tips kunt uitwisselen, vragen kunt stellen en wordt gemotiveerd je nieuw 
verworven leefstijl te verankeren in je dagelijkse bestaan. Dat maakt het tot een doeltreffend 
totaalplan voor jouw gezondheid. 
Het feit dat je dit boek hebt gekocht betekent dat je al een eerste stap hebt gezet in de richting 
van een gezondere leefstijl. Dat je hebt besloten het heft in eigen hand te nemen en actief met 
je gezondheid aan de slag wilt gaan. En dat je de verantwoordelijkheid daarvoor ook heel 
duidelijk neemt. Dit boek is een waardevolle gids op je pad naar een gezondere leefstijl. Ik 
wens je veel succes op jouw ontdekkingstocht, maar bovenal: geniet van deze reis!

Gertie Tuller

Voorwoord
Hollands welvaren!
Die term was absOlUUt Op mij van tOepassing in mijn kin-
Derjaren. dIt oVerIgens tot grote teVredenHeId Van mIjn 
ouders. Ik was een blakende ferme docHter, Het toonbeeld 
Van gezondHeId! bIj ons tHuIs werd er dan ook ‘goed’ gegeten. 
dat betekende zoVeel mogelIjk Volgens de scHIjf Van VIjf Van 
Het VoorlIcHtIngsbureau Voor de VoedIng, de Voorloper Van 
Het VoedIngscentrum. en: natuurlIjk altIjd netjes Het bord 
leeg eten!

Voedingsdeskundige en orthomoleculair gewichtsconsulent en specialist in het aanpakken van lichamelijke 
oorzaken die succesvol afvallen en een vitaal leven in de weg staan. www.jouw-leefstijl.nl
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Totdat ik stopte met kijken 
naar wat er allemaal niet 
(meer) kon en de focus ver-
legde naar wat er allemaal 
wel mogelijk was! Ik liet het 
oude echt los en gaf me vol-
ledig over aan mijn nieuwe 
leefstijl. Er ging letterlijk en figuurlijk een nieuwe wereld voor me open en ik vond het geweldig. 
In die wereld ging ik nieuwe groenten ontdekken, vond ik nieuwe bereidingsmethoden en 
probeerde ik nieuwe gerechten en ingrediënten. Ik ontdekte nieuwe kookboeken en recepten 
met gezonde voeding en ben naar hartenlust aan het experimenteren geslagen. Zo maakte 
ik lunchgerechten zonder brood, ontdekte ik hoe lekker ontbijt kan zijn en kwam menig vriendin 
graag bij me eten om alle suikervrije experimenten te proeven.
Ondersteund door alle leden van de Sugarchallenge Facebookgroep kregen mijn suikervrije 
leefstijl en visie steeds meer vorm. Het enige nadeel aan mijn nieuwe ‘gezonde kookboeken’ 
vond ik soms de ingewikkelde gerechten met vaak lastig verkrijgbare en veelal ook kostbare 
ingrediënten. Alhoewel ik nooit heb bezuinigd op mijn voeding en gezondheid, had ik toch 
echt geen zin om kapitalen uit te geven aan eten en al helemaal niet om urenlang in de keuken 
te staan. Bovendien stond ik me af en toe met mijn boodschappenlijstje in de supermarkt 
echt wezenloos te zoeken.

Gezond eten is goedkoper!
Naarmate ik meer in mijn suikervrije leefstijl groeide, kwam ik erachter dat het eigenlijk alle-
maal heel eenvoudig is én begon ik in de supermarkt geld over te houden. Bovendien 
spaarde ik veel tijd uit omdat ik alleen nog maar kocht wat ik nodig had en over de rest niet 
meer na hoefde te denken. Ik ontdekte ook dat de supermarkt wel degelijk heel veel te bieden 
heeft als het gaat om gezonde voeding en vond ook daarin mijn weg. 

Inleiding
tOen ik begOn met mijn sUikervrije avOntUUr was het aF en 
tOe een behOOrlijke zOektOcht. wat kon Ik wel eten en wat 
nIet? waar moest Ik allemaal op letten en Hoe zat Het nou 
eIgenlIjk In elkaar: suIkerVrIj eten? zelfs als food- en lIfe-
stylecoacH ben Ik er nog aardIg druk mee geweest om alles 
uIt te pluIzen. ecHt oVeral leek namelIjk suIker In te zItten, en 
als er geen suIker In zat dan was er wel Iets anders mee aan de 
Hand. om moedeloos Van te worden…
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Voeding bestond nog niet uit 
prachtige verpakkingen met 
de meest waanzinnige kreten 
erop en allerlei exotische 
vruchtensoorten. Een appel 
had nog wormengaatjes en 
stoofvlees stond nog uren te 

pruttelen op het fornuis. In deze tijd kwam diabetes type 2 alleen maar voor bij oudere mensen 
en was obesitas eerder een uitzondering dan een regel. Dit was de tijd van mijn oma. Mijn 
oma was getrouwd met een groenteman en wist dan ook oneindig veel heerlijke gerechten te 
maken. Ik had overigens een hele hippe oma, zo eentje die altijd vol verve iedere vernieuwing 
verwelkomde. Ook bij haar kwamen dus al snel de ‘nieuwerwetse’ voedingsgewoonten op 
tafel en deden de pakjes en de zakjes hun intrede. Ze is een aantal jaren geleden gestorven, 
aan de gevolgen van diabetes. Haar verhaal is voor mij inmiddels een oneindige inspiratie-

Terug naar de basis

Oud en nieuw, samen sterk
Hoe mooi is het dat we de aloude natuurprincipes kunnen combineren met alles wat we de 
afgelopen decennia hebben ontdekt en geleerd? Mijn oma zei altijd tegen me: ‘Kind, verwel-
kom het nieuwe en behoud het goede van het oude.’ Hoe wijs is dat. En ze had gelijk. Juist het 
oude wordt meer waard als je het verrijkt met het nieuwe. 
Dit Sugarchallenge-basiskookboek helpt je daarom veel oude wijsheden te combineren met 
nieuwe inzichten. Naast de basisprincipes van een goed bloedsuikermanagement, ontdek je 
aan de hand van ruim honderd eenvoudige suikervrije recepten dat het eigenlijk heel makkelijk 
is om suikervrij te koken en te eten met het hele gezin. We gaan dus terug naar de basis, maar 
dan wel op een manier die helemaal past bij de huidige tijd. 

ik hoop dat dit boek jou net zo zal inspireren als het mij heeft gedaan en 
wens je ontzettend veel kookplezier!

Carola

ik ben vOOr Dit kOOkbOek terUggegaan naar De tijD Dat 
vOeDing nOg geen ‘Ding’ was en nOg herkenbaar was als 
vOeDing. de tIjd waarIn suIker nog een delIcatesse was waar 
je af en toe HeerlIjk Van kon genIeten en waarIn drIe keer per 
dag een Voedzame maaltIjd eerder regel was dan uItzonde-
rIng. In deze tIjd werd Veel zorg en aandacHt aan eten besteed 
en werd eten nog nIet respectloos In een bakje gestopt ‘Voor 
In de magnetron’. 

Tegenwoordig maak ik een aantal keren per jaar een stop bij de natuurvoedingswinkel om 
daar de benodigde basisproducten in te slaan die helaas (nog) niet verkrijgbaar zijn in de 
supermarkt. De rest vul ik aan met producten uit de super om de hoek. 
De mythe dat gezond eten duur is en alleen maar verkrijgbaar in de biologische winkel, is 
voor mij echt onzin. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat ik voor 90 procent van al mijn 
boodschappen gewoon in de supermarkt terecht kan. Gelukkig staan steeds meer super-
markten open voor de vraag van de consument naar eerlijke en gezonde producten. 
Op mijn vraag aan Sugarchallenge-deelnemers waaraan ze behoefte hebben, kreeg ik 
steeds weer als antwoord: een kookboek voor de ‘gewone’ mens. Met eenvoudige en smake-
lijke gerechten voor iedere dag die ook goed te maken zijn als je geen keukenprinses bent en/
of geen tijd hebt om uren in de keuken te staan. Recepten die bovendien betaalbaar zijn en 
goed te combineren zijn met een gezin en/of een drukke leefstijl. Ik heb met veel plezier aan 
die oproep gehoor gegeven.

bron geworden. Dit boek is dan ook een beetje haar boek. Eigenlijk hebben we het samen 
gemaakt. Haar inspiratie heeft mij geholpen om een combinatie te maken van haar keuken 
en de mijne. Om de kracht en gezondheid van toen te combineren met het gemak en de 
geneugten van nu. 

PS ben je een lezer van een van de eerste 4 drukken van mijn eerste boek 100% Suikervrij in 30 dagen, dan zul 
je in dit boek wellicht enige verschillen merken ten aanzien van de toegestane suikers tijdens de Sugarchallenge. 

Dit heeft ermee te maken dat op basis van de ervaringen van de Sugarchallenge deelnemers de regels van de 
Sugarchallenge zijn aangescherpt. Hierdoor is alles nog overzichtelijker en éénduidiger geworden ten aanzien 

van het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel!
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1. Hoe we massaal 
          dik en ziek worden  
                     van suiker

Met name voor diabetes en 
obesitas geldt dat dit echt 
een groot probleem aan het 
worden is. Evenals de hart- 
en vaatziekten en chronische 
vermoeidheid. Heel lang-
zaam, maar zeer gestaag, 
koersen we af op situaties 
zoals deze in de Verenigde 
Staten al gewoon zijn gewor-

den. Volgens recente cijfers van het diabetesfonds krijgen dagelijks 249 personen te horen 
dat ze diabetes type 2 hebben. Daarnaast zijn er zeker nog een miljoen mensen die rondlopen 
met diabetes type 2 zonder dat ze het zelf weten. Naar verwachting heeft over ongeveer 
twintig jaar zelfs 30 procent van de bevolking diabetes. Dat is één op de drie mensen!
Het lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar de waarheid is dat het dichterbij is dan 
ooit. Ook voor jou. Ook als jij een van de gelukkigen bent met een slank lichaam of als je 
regelmatig sport en al gezond leeft. Je kunt het je misschien niet direct voorstellen, maar 
zelfs dan loop je gevaar! 

als je Om je heen kijkt, Dan zie je Dat we met z’n allen aF-
kOersen Op een enOrm en niet te OnDerschatten prObleem. 
een probleem dat Iedereen In onze westerse maatscHappIj 
raakt, Is Het nIet dIrect, dan wel IndIrect. oud én jong… dIt 
probleem Is een steeds ongezonder wordende, te dIkke en 
futloze beVolkIng. we lIjden massaal aan welVaartszIekten 
als kanker, Hart- en VaatzIekten, dIabetes en reuma. ook Het 
aantal zIekten dat ‘tussen de oren’ zIt neemt Hand oVer Hand 
toe. HIerbIj kun je denken aan cHronIscHe VermoeIdHeId, de-
pressIes, allergIeën, mIgraIne en allerHande nIet te Verklaren 
zIekten waarbIj patIënten uIteIndelIjk Van de arts te Horen 
krIjgen dat ze ‘er maar mee moeten leren leVen…’

Via ons bloed worden de 
voedingsstoffen (veelal in de 
vorm van glucosesuikers) naar 
de cellen getransporteerd. 
Hier zorgt de insuline er ver-
volgens voor dat de cellen 
zich openen en de suikers opnemen. Mocht er meer suikerenergie beschikbaar zijn dan het 
lichaam nodig heeft (of op kan nemen) dan wordt deze energie onder invloed van insuline 
opgeslagen als vet. Het hormoon insuline speelt dan ook een sleutelrol in de energievoor-
ziening van het lichaam. Echter, onze huidige (veel te hoge) suikerconsumptie zorgt er bij veel 
mensen voor dat de alvleesklier zulke grote hoeveelheden insuline produceert dat de 
lichaamscellen er niet meer op reageren. Dit betekent dat de suikerenergie nog maar voor 
een deel wordt opgenomen door de cellen en dat het overgrote deel van onze voeding direct 
wordt opgeslagen als vet. Hierbij ontstaat de situatie dat het lichaam langzaam ondervoed 
raakt en toch steeds dikker wordt.  Onderstaande tabel laat zien hoeveel suiker je lichaam 
volgens het Ministerie van Volksgezondheid per dag nodig heeft om goed te kunnen functi-
oneren. Overigens: deze suikers krijg je al binnen als je normale, gezonde voeding eet en hoef 
je dus niet extra in te nemen! Ter vergelijking heb ik in de rechterkolom de gemiddelde dage-
lijkse suikerconsumptie vermeld zoals ik deze zie bij mijn cliënten.
Let op: meestal zijn dit mensen die al jaren van het ene naar het ander dieet zwerven en dus 
al redelijk bewust eten. Helaas heeft niemand hun verteld over het effect van suiker op hun 
gewicht en gezondheid… 

Ons lichaam loopt op suikers
sUiker is een belangrijke branDstOF vOOr De hersenen, 
maar OOk vOOr De rest van het lichaam. suIker zorgt erVoor 
dat we Iedere dag goed kunnen functIoneren, Helder kunnen 
denken en Voldoende energIe Hebben. om de suIkerenergIe te 
kunnen gebruIken, dIent ze eerst door de cellen te worden 
opgenomen. HIerVoor Is Het Hormoon InsulIne Verantwoor-
delIjk, dat wordt aangemaakt door de alVleesklIer.

geslacht

man
vrouw
Kind

benODigDe 

hOeveelheiD sUiker 

per Dag

25 gram
20 gram
15 gram

in klOntjes 

sUiker 

5
4
3

gem. cOnsUmptie

per Dag in klOntjes 

sUiker

35
35
45

% aDh

+ 600%
+ 775%
+ 1400%
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Gezien deze getallen is het in mijn ogen dan ook niet verwonderlijk dat zoveel mensen op dit 
moment worstelen met hun gewicht en gezondheid. We eten veel meer suiker dan ons 
lichaam op kan nemen. Van de 35 klontjes die een man dagelijks aan suiker consumeert, zou 
je kunnen zeggen dat bij een normale levenswijze ongeveer  30 klontjes direct worden opge-
slagen als vet. Op jaarbasis betekent dit al snel zo’n twee tot vier kilo overgewicht. 

We eten veel te veel suiker
Onze enorm hoge con-
sumptie van suiker en snelle 

koolhydraten zorgt ervoor dat de ‘depots’ voor reservesuikers in ons lichaam overlopen, 
waardoor veel van de energie, die we eten én drinken, direct wordt opgeslagen als vet. Kort-
om: we tanken iedere dag een volle tank brandstof en verbranden misschien een kwart. In 
tegenstelling tot een benzinetank, waarbij het teveel aan brandstof overstroomt, slaat ons lichaam 
alles op als reserve.

ook als je al Heel gezond eet en suIkers zoVeel mogelIjk VermIjdt, Is de kans groot dat 

je nog beHoorlIjk wat suIkers bInnen krIjgt. Verreweg de meeste suIkers (ongeVeer 85 

procent) eten we ongemerkt doordat ze In allerleI producten zIjn ‘Verstopt’ of doordat 

we producten eten dIe zIcH In Het lIcHaam gedragen als suIker (de zogenaamde ‘snelle 

koolHydraten’). slecHts 15 procent Van onze suIkerconsumptIe eten we bewust In de 

Vorm Van zoetIgHeId, snoep, cHocolade en suIker In koffIe en tHee. met alleen Het laten 

staan Van de zIcHtbare suIkers ben je er dus nIet.

Suiker, een wolf in schaapskleren…
Gelukkig zijn er steeds meer mensen die inzien dat onze huidige suikerconsumptie verre van 
gezond is. Het begint langzaam tot ons door te dringen dat te veel suiker niet alleen zorgt voor 
gaatjes in de kiezen, maar dat het veel meer doet. Het eten van te veel suiker verstoort de 
balans in je lichaam en kan onder andere zorgen voor:

 oVergewIcHt

 dIabetes type 2

 Hart- en VaatzIekten

 oVermatIge scHImmelVormIng In de darmen zoals candIda

 een te Hoog cHolesterolgeHalte

 HypoglykemIe

 VroegtIjdIge VerouderIng

 staar

 spataderen

 botontkalkIng

 alzHeImer

Bijlage 7 toont je een complete lijst met klachten en ongemakken die worden veroorzaakt 
door suiker. 

een klein beetje sUiker kan tOch geen kwaaD?
nIets Is mInder waar! Het prIncIpe Van sparen Is dat je Iedere dag een kleIn beetje apart legt 

zodat je aan Het eInd Van een perIode een Heleboel Hebt. zo Is Het ook met suIker. Iedere dag 

een kleIn beetje te Veel suIker consumeren brengt je lIcHaam steeds Verder uIt balans. 

totdat je op een dag In de spIegel kIjkt en je afVraagt wat er Is gebeurd…

Ik bespreek de verschillende 
soorten suiker, redenen waar-
om we suiker eten, de effecten van suiker op je gezondheid, hoe je een suikerverslaving 
herkent en wat je eraan kunt doen. Ook helpt het boek je ontdekken waarom diëten niet werken 
en hoe het komt dat je dikker wordt van suiker en snelle koolhydraten (en niet van vet). Maar 
ook: hoe je dat proces door middel van de Sugarchallenge kunt omkeren! 

100% suikervrij in 30 dagen

zOals je hierbOven ziet, eet De gemiDDelDe neDerlanDer 
Dagelijks veel te veel sUiker. 

in mijn bOek 100% suikervrij in 30 dagen ga ik UitgebreiD in 
Op De gevaren van een te hOge sUikercOnsUmptie. 
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drie 

Sugarchallenge

suikervrij

in 
stappen
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2. Wat is 
         Sugarchallenge?
Om aF te kicken van mijn eigen sUikerverslaving ben ik in 
jUni 2012 samen met een vrienDin begOnnen met De ‘sUgar-
challenge’. we besloten om 30 dagen geen suIker te eten en 
te drInken. omdat we wel een extra stok acHter de deur konden 
gebruIken (we waren namelIjk beHoorlIjke suIkerjunks) Hebben 
we een oproepje op facebook geplaatst. 

In plaats van met het ver-
wachte groepje van ongeveer 
vijf personen, zijn we samen 
met ruim 350 mensen gestart 
met onze Sugarchallenge, 

met prachtige resultaten. Inmiddels zijn we vele duizenden deelnemers en succesverhalen 
verder en groeit de Sugarchallenge-groep langzaam uit tot een (internationale) beweging 
van formaat. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te stoppen met suiker en doen 30 dagen 
suikervrij mee. Na afloop beslist het overgrote deel om verder te gaan met een suikervrije of 
suikerbewuste leefstijl!

In 30 dagen van suikerverslaafd 
              naar suikervrij!

In deze maand laat je dus alle 
voeding en dranken staan 

die suiker bevatten en/of zich als suiker gedragen in jouw lichaam. Op die manier breng je 
jouw bloedsuikerspiegel in balans en ga je al na een paar weken ervaren hoeveel energie er 
vrijkomt als je geen suiker meer eet. Je voelt hoe de verbinding met je lichaam zich weer 
verdiept en hoe de balans in je lichaam heel snel weer herstelt. Ook merk je dat allerlei kwaal-
tjes en ongemakken verdwijnen en/of verminderen. En, niet geheel onbelangrijk: je gaat zeer 

waarschijnlijk gewicht verliezen! Uiteraard heb je na jouw Sugarchallenge zelf de keuze om je 
nieuwe suikervrije leefstijl te continueren of om over te gaan op een suikerbewuste leefstijl. 

Zeg JA tegen jezelf!

Stoppen met suiker staat in 
mijn ogen echt voor kiezen 
voor jezelf, voor JA zeggen 
tegen jezelf. Door mee te blij-
ven gaan in de gewoonten van 
anderen loop je het enorme risico dat je uiteindelijk niet alleen jezelf, maar ook jouw gezond-
heid kwijtraakt. En weet je wat het grappige is? Door echt te kiezen voor jezelf inspireer je 
(soms na wat gesputter) uiteindelijk ook anderen! Vaak alleen al doordat ze zien hoe jij al heel 
snel lekkerder in je vel zit!

Bevrijd jezelf uit de suikerspiraal

Ik nodig je van harte uit om, 
net als al die duizenden ande-
ren, jezelf te bevrijden uit de 
eindeloze suikerspiraal en jouw 
eigen Sugarchallenge aan te gaan. De enige manier om te ontdekken wat suiker doet in jouw 
lichaam is door 30 dagen lang alle suikers, zoetstoffen, producten die suikers en/of zoetstof-
fen bevatten en producten die zich in je lichaam gedragen als suiker te laten staan. Pas 
dan zul je in jouw lijf voelen en ervaren van hoeveel energie dit giftige witte goedje je iedere 
dag berooft en hoe vrij en energiek je je gaat voelen!

misschien Denk je nU Dat het mOeilijk is Om De sUiker te 
laten staan, maar eenmaal begOnnen OntDekken veel 
mensen Dat het eigenlijk reUze meevalt. de meeste weer-
stand komt Voort uIt Het feIt dat je nIet weet Hoe je Het moet 
doen en dat Het Vaak zo VerVelend Is om nee te zeggen tegen 
een ander, om anders te zIjn. 

als je De keUze vOOr jezelF eenmaal gemaakt hebt en bereiD 
bent Om te OnDerzOeken hOe het sUikervrije leven in elkaar 
zit, Dan gaat het al vrij snel vanzelF. de 100% suIker-
VrIj-boeken en de sugarcHallenge-programma’s Helpen je 
HIerIn op weg.

De sUgarchallenge is een persOOnlijke UitDaging Die je 
aangaat met jezelF en bestaat erUit Dat je 30 Dagen lang 
geen sUiker eet en Drinkt.
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 1. De vOOrbereiDingsFase.
In deze fase bereid je je voor op jouw suikervrije maand. Je gaat je keuken opruimen, suiker-
rijke voeding afbouwen, ‘Sugarchallenge-proof’ producten shoppen, lekkere recepten 
verzamelen en je bereidt je gezinsleden voor op jouw (of jullie gezamenlijke) suikervrije avon-
tuur!

 2. De sUikervrije Fase.
Dit is jouw Sugarchallenge! In deze fase, die 30 dagen duurt, ga je van suikerverslaafd naar 
suikervrij. Deze fase is een strengere fase waarin je bijna alle suikers dient te laten staan zodat 
je lichaam pijlsnel de bloedsuikerspiegel weer in balans kan brengen. Je gaat in deze fase 
ontdekken hoe lekker suikervrij eten is en dat een suikervrije leefstijl eigenlijk heel eenvoudig 
is. 

 3. De sUikerbewUste Fase.
Deze derde en laatste fase helpt je om zonder terug te vallen weer af en toe (gezonde) suikers 
te eten. Je ontdekt waar je op dient te letten als je suiker wilt eten en welke keuzes je het 
beste kunt maken. Met name het managen van je bloedsuikerspiegel staat in deze fase 
centraal. Het doel van deze fase is dat je uiteindelijk alles weer kunt eten omdat je weet hoe je 
jouw bloedsuikerspiegel in balans houdt. Hierdoor hoef je je geen zorgen meer te maken over 
je gezondheid en gewicht.

Het helpt je bij het verminderen 
van eventuele ontgiftingsverschijn-
selen en zorgt ervoor dat je al een 
beetje gewend bent aan je nieuwe 
leefstijl op het moment dat jouw Sugarchallenge van start gaat. De voorbereidingsfase duurt 
maximaal tien dagen. Als je wilt, kun je ervoor kiezen om tijdens deze fase extra ondersteuning 
te ontvangen door middel van het gratis Sugarchallenge Voorbereidingsprogramma. Achterin 
het boek vind je hierover meer informatie.

tijDens De vOOrbereiDingsFase ga je OntDekken
 WAT GEZONDE VOEDING IS EN WAT JE WEL EN WAT JE (BETER) NIET MEER EET;

 HOE JE HET BESTE BOODSCHAPPEN KUNT DOEN;

 WAT ER IN EEN SUIKERVRIJE KEUKEN AANWEZIG HOORT TE ZIJN;

 HOE JE JOUW SUIKERCONSUMPTIE HET BESTE AF KUNT BOUWEN.

Gezonde voeding

Helaas is ruim 80 procent van de voeding die we op dit moment in de supermarkt kopen niet 
geschikt voor ons lichaam. Het is kunstmatig geproduceerd met ingrediënten en toevoegingen 

tIjdens Hun opleIdIng ontVangen artsen welgeteld een HalVe dag InformatIe oVer VoedIng. 

en dat terwIjl gezonde VoedIng een belangrIjke basIsVoorwaarde Is Voor een 

gezond lIcHaam en een energIek leVen.

3. Sugarchallenge fase 1 
de voorbereidingsfase

Drie stappen
De sUgarchallenge bestaat Uit Drie stappen:

vOOrDat je aan jOUw sUgarchallenge begint, is het be-
langrijk Dat je je gOeD vOOrbereiDt. een goede Voor-
bereIdIng zorgt erVoor dat je weet wat je te wacHten staat 
en dat je je Heel eenVoudIg door jouw suIkerVrIje maand 
Heen slaat. 
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waar ons lichaam niets mee kan. Eigenlijk is het gewoon gif. Maar ja, dat klinkt ook zo naar… 
Toch is het zo. We eten het omdat het lijkt op voeding, omdat het lekker smaakt, omdat het 
makkelijk is en omdat de stoffen die erin zijn verwerkt ervoor zorgen dat we meer willen. Gezonder 
worden we er echter niet van en energie geeft het ons ook niet.
Er zijn legio verhalen bekend van mensen die van hun ziektes zijn genezen door te stoppen 
met het eten van voorbewerkte voeding en over te stappen op voeding zoals de natuur het 
heeft bedoeld. Toch is voeding in de huidige medische wetenschap nog steeds een onder-
geschoven kindje waaraan artsen nog vrij weinig aandacht schenken. Waarschijnlijk omdat 
er op gezonde voeding geen patenten kunnen worden aangevraagd (waarmee veel geld kan 
worden verdiend) en het daardoor commercieel niet interessant is. Het voorschrijven van 
medicijnen is dan ook in veel gevallen makkelijker en lucratiever. Overigens dien ik hier wel 
eerlijk bij te vermelden dat veel patiënten van hun arts verwachten dat hij ‘een pilletje’ voor-
schrijft en soms zelfs agressief worden als dat niet gebeurt. Het ligt dus echt niet alleen aan 
de artsen, ook onze bereidheid tot het nemen van onze eigen verantwoording op het gebied 
van onze gezondheid is hierin een belangrijke factor.
Zeker als het over voeding gaat zijn er vele waarheden. Met name de voedingsindustrie heeft 
ons jarenlang (driftig ondersteund door de overheid) doelgericht geprogrammeerd via recla-
mes, voorlichtingscampagnes en pr-offensieven op radio, tv en in de gedrukte media. Met 
als gevolg dat we nu zijn gaan geloven dat het gezond is om Chocopops met melk als ontbijt 
te eten, dat Cola-light ervoor zorgt dat je niet dik wordt, dat je prima een maaltijdreep kunt 
eten in plaats van een gezonde maaltijd, dat soep uit blik net zoveel voedingsstoffen bevat als 
vers gemaakte soep en dat een kop koffie een prima alternatief is voor een glas water… 
We slikken het allemaal voor zoete koek en luisteren liever naar de reclameboodschappen 
dan dat we luisteren naar en voelen wat ons lichaam vertelt. Eigenlijk, diep vanbinnen, weten 
we dat het niet klopt. Dat ons lichaam dit helemaal niet wil. Ons lichaam wil zich goed en 
energiek voelen en heeft daarom behoefte aan gezonde voeding. Het schreeuwt erom. Maar 
door alle informatie en door alle verschillende zienswijzen van de vele ‘gezondheidsgoeroe’s, 
zijn veel mensen de draad kwijtgeraakt waardoor ze het gewoon niet meer weten. Daar komt 
bij dat de meeste mensen niet meer weten hoe ze moeten koken. Daarom gaan ze veelal 
maar door met wat ze gewend zijn. En dat terwijl het eigenlijk zo simpel is. 
In deel 3 van dit boek leg ik je uit hoe het werkt met voeding en ontvang je alle informatie over 
de voeding die je nodig hebt om jouw bloedsuikerspiegel (die een sleutelrol vervult bij je stof-
wisseling en gezondheid) in balans te brengen en te houden. Zodat je vanaf nu weet hoe je 
jouw lichaam en gezondheid kunt voeden in plaats van het te vullen met allerlei producten 
waar het niet op zit te wachten.

Boodschappen doen

Maar niets is minder waar. Door 
het aangaan van de Sugarchal-
lenge ga je als het ware een nieuw 
gebied ontginnen en ontdekken. 
Een gebied dat nog onbekend is. Ik vergelijk het altijd met het leren van een vreemde taal. In 
het begin denk je dat je niets kunt zeggen, maar naarmate je meer en meer woorden leert en 
zinnen gaat maken, merk je dat je je ook in een andere taal steeds beter kunt uitdrukken tot-
dat je moeite hebt om je je eigen taal te herinneren. En dan wordt het leuk! Een vreemde taal 
leer je alleen maar door het te gaan spreken. Zo gaat dat ook met een nieuwe leefstijl. Belang-
rijke sleutelwoorden om goed in je oren te knopen zijn dan ook: DURVEN en vooral DOEN! 

Ga de uitdaging aan en durf te experimenteren. Koop eens groenten die je normaal nooit zou 
kopen, gooi eens een onbekend product in je winkelwagentje en ga daarmee experimente-
ren. Wees niet bang om iets te koken dat mislukt. In het ergste geval gooi je het weg en maak 
je iets nieuws (maar met de recepten in dit boek en ook de vele suikervrije-receptensites en 
kookboeken die je op internet kunt vinden kan het eigenlijk alleen maar lukken). Er is zoveel 
meer mogelijk dan je nu wellicht denkt en het is zoveel makkelijker dan het nu lijkt – echt, ik 
spreek uit ervaring!

vOOr veel sUgarchallenge-Deelnemers is het DOen van 
bOODschappen ineens een nieUw avOntUUr (en In sommIge 
geVallen een regelrecHte uItdagIng). regelmatIg zIe Ik In de 
facebookgroep de opmerkIng VoorbIjkomen dat er Ineens 
‘nIets meer mag’.

tip
maak een grote 

ontdekkIngstocHt Van 
jouw nIeuwe leefstIjl. op dIe 

manIer maak je Het leuk en 
spannend Voor jezelf. denk In 

mogelIjkHeden en kIjk naar wat 
er allemaal wél ‘mag’ en ‘kan’. 

als je dat gaat doen, dan zul je 
zIen dat er een nIeuwe en 
oneIndIge wereld Voor 

je opengaat!
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Suikervrij shoppen in de supermarkt 
doe je zo
in 100% suikervrij in 30 dagen bespreek ik uitgebreid een rondje 
door de supermarkt. Hieronder staan de belangrijkste punten 
waar je in de supermarkt op dient te letten:

 Koop alleen producten die je oma nog zou herkennen als voeding.

 Koop zoveel mogelijk verse producten (deze vind je in de supermarkt over het 
algemeen in de buitenste cirkel); ook veel diepvriesproducten zijn geschikt, mits ze puur 
en onbewerkt zijn. 

 Kies voor de volle producten en laat alle light- en vetarme producten staan.

 Als een product niet groeit of verteert als je het in de grond stopt, dan biedt het je 
lichaam waarschijnlijk weinig voedingswaarde en kun je het beter laten staan.

 Lees de etiketten; hier vind je alle informatie over ingrediënten en de voedingswaarde 
van een product. 

 Als een product meer dan vijf ingrediënten bevat, laat het dan staan.

 Kies zoveel mogelijk producten van het seizoen. Deze bevatten vaak de voedingsstoffen 
waar je lichaam in een bepaald seizoen behoefte aan heeft en zijn in het seizoen ook 
biologisch vaak beter verkrijgbaar en een stuk goedkoper. Ten aanzien van biologisch 
ben ik overigens kritisch omdat ik heb gemerkt dat er regelmatig misbruik wordt 
gemaakt van het imago van biologische voeding. In veel biologische voeding wordt 
suiker gebruikt en deze is dan ook niet geschikt, biologisch of niet… 

 Wen jezelf aan om iedere week één nieuw recept uit te proberen!

Jouw suikervrije keuken
Uit ervaring weet ik Dat aFkicken van sUiker het beste 
werkt als je het niet in hUis hebt. zeker Op mOeilijke mO-
menten helpt het als je weet Dat het er gewOOn niet is (en 
Dat zOeken naar iets zOets geen zin heeFt….). met onder-
staande tIps maak je dan ook In een HandomdraaI jouw keuken 
suIkerVrIj!

Omgaan met medebewoners 
en/of gezinsleden
Als je niet alleen woont, kan een ‘suikerrazzia’ nog weleens wat weerstand oproepen van de 
medebewoners in huis. Toch is mijn ervaring dat je met een paar slimme kunstgrepen daar 
veel aan kunt doen en ervoor kunt zorgen dat ze minimaal ‘last’ hebben van de omschakeling 
naar suikervrij eten en leven. Uiteindelijk profiteren zij ook mee van jouw nieuwe, suikervrije 
leefstijl door iedere dag vers bereide maaltijden te eten, gemaakt van ingrediënten die zuiver 
zijn en niet meer bol staan van allerlei chemische en kunstmatige toevoegingen. En daar-
naast is er voor hen best nog ruimte voor af en toe iets zoets. Mijn advies is om er geen groot 
‘ding’ van te maken, maar gewoon langzamerhand je kookstijl en de inhoud van de keuken-
kastjes te gaan vervangen. Vervang steeds een stukje van de suikerhoudende spullen in huis 
door suikervrij. Vul suikerrijke dingen niet meer aan als ze op zijn, maar ga op zoek naar een 
lekker alternatief. Ga frisdranken aanlengen met steeds een beetje meer water en haal min-
der in huis. Op is gewoon op. Daarmee minder je automatisch al de suikerconsumptie. Ook 
voor desserts en kant-en-klare toetjes zijn prima alternatieven te bedenken, zoals vers fruit of 
yoghurt met een alternatieve zoetstof. Voor speciale gelegenheden kies je iets lekkers uit dit 
kookboek! En, heel belangrijk: geef zelf het goede voorbeeld door de keuzes die je maakt. 
Vooral kinderen hebben de neiging om je te volgen. Als zij zien en voelen dat jij echt achter 
jouw keuze staat, zullen ze al vrij snel willen wat jij eet of drinkt. Veel kinderen worden zelfs een 
fanatieke deelnemer en helpen graag met het lezen van etiketten in de winkel. Mijn ervaring 
is inmiddels dat als je gezinsleden eenmaal gewend zijn aan suikervrij en zelf ervaren hoe 
lekker en makkelijk het eigenlijk is om zonder suiker te eten, ze niet anders meer willen.

onder Het kopje ‘IngredIënten’ op Het etIket kun je VInden of er suIkers 

zIjn toegeVoegd aan Het product. de VoedIngswaarde Vertelt je welke

VoedIngsstoffen Het product leVert en In welke HoeVeelHeId.

Anja ‘Ik heb het 
als geweldig ervaren, 
de Sugarchallenge. 
Ik heb meer energie, 
ben een stuk 
helderder in mijn 
hoofd en voel me
veel minder “down”. 
Mijn humeur is 
stabieler en mijn 
vetpercentage is 
behoorlijk gezakt. 
Van mij krijgt het 
Sugarchallenge-
programma een 
dikke 9!’
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Zo maak je jouw keuken 
‘Sugarchallenge-proof’!
1. rUim je keUkenkastjes Op
Dit is een perfect klusje om samen met het gezin te doen. Haal alle voedingsmiddelen die je 
in huis hebt uit je kastjes en check de etiketten op (verborgen) suikers. Kijk hiervoor onder het 
kopje ‘ingrediënten’ of er suikers aan het product zijn toegevoegd. Kijk meteen even of de 
houdbaarheidsdatum nog goed is… En check op andere chemische ingrediënten en 
E-nummers.

Zelf Houd ik de volgende basisvragen aan om te beoordelen of 
een product ‘keukenkastjeswaardig’ is

 Is er suiker, zoetstof of een andere suikervervanger aan toegevoegd?

 Gedraagt het product zich in mijn lichaam als suiker? (Zie bijlage 4 voor een overzicht 
van producten die zich in je lichaam gedragen als suiker.)

 Zou mijn oma dit nog herkennen als voeding?

 Bestaat het product uit meer dan vijf ingrediënten? (In dat geval ben ik heel kritisch.)

tip op de sugarcHallenge-websIte kun je gratIs de suIkerspIekpas downloaden met daarop 

de meest Voorkomende scHuIlnamen Voor suIker. prInt ’m uIt en stop ’m In je portemonnee!

2. hOUD geen sUikers OF lekkernijen achter vOOr 
je kinDeren, je partner OF vOOr het bezOek
Veel mensen vinden het vervelend om niets aan te kunnen bieden aan bezoek of bijvoorbeeld 
kinderen die komen spelen. Je kunt dit heel eenvoudig oplossen door een aantal lekkere 
dingen te bakken en deze in kleinere porties in te vriezen. Op die manier heb je in een hand-
omdraai toch iets lekkers (en suikervrij) bij de hand. Mijn ervaring is dat de meeste mensen 
dit zeer op prijs stellen. Vrijwel niemand zit te wachten op enorme hoeveelheden suiker… 

3. zOrg Dat je een gOeDe basisvOOrraaD in hUis hebt
Een goede basisvoorraad zorgt ervoor dat je altijd in staat bent om snel iets te maken. Uiteraard 
vul je die regelmatig aan met voldoende verse groenten en vers fruit. 

tip
let goed op de plek 

op Het etIket waar een 
IngredIënt Vermeld staat! 

In prIncIpe worden de 
IngredIënten In Volgorde 

Van belangrIjkHeId Vermeld. 
Het eerstgenoemde 

IngredIënt zIt dus 
Het meest In Het 

product.
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 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal 1 per dag (dit is met name 
belangrijk als je af wilt vallen, mocht je gewoon op gewicht willen blijven, dan is het prima 
om meerdere (2-3) tussendoortjes te nemen). 

 Laat vanaf nu zoveel mogelijk de pakjes, bakjes en zakjes staan en kies voor zo puur 
mogelijk voedsel met zo min mogelijk (liefst geen) (kunstmatige) toevoegingen en 
E-nummers.

 Laat alles met suiker of kunstmatige zoetstoffen staan.

 Bouw suiker in de koffie af en stop met het drinken van frisdranken, zuiveldranken, 
diksappen en vruchtensappen. Eventueel kun je de consumptie hiervan ook afbouwen 
door iedere dag meer water toe te voegen.

 Eet fruit bij of na de maaltijd.

 Drink veel water, goed verdeeld over de dag en bouw dit op naar de voor jou gezonde 
hoeveelheid water per dag. Mocht je koud water drinken lastig vinden, dan kun je ook 
kiezen voor gekookt water. Eventueel is Spa rood drinken ook in orde.

categOrie

granen

binDmiDDelen

nOten (OngebranD 

en OngezOUten) en 

nOtenpasta’s

zaDen en pitten

bOnen (geDrOOgD OF in blik)

blikjes

basis

Olie en saUs

basisassOrtiment

krUiDen 

zOetstOFFen

prODUcten

 Zilvervliesrijst*  Wilde rijst  Quinoa  Haver  Havermout 
 Boekweitmeel*  Teffmeel  Amandelmeel  Kastanjemeel 
 Quinoameel  Kokosmeel 
 Johannesbroodmeel  Tapiocameel
 Amandelen  Hazelnoten  Walnoten  Cashewnoten  Paranoten 
 Macadamianoten  Pecannoten  Pistachenoten  Amandelschaafsel 
 Amandelpasta  Tahin/sesampasta  Cashewpasta 
 Noten/rozijnenpasta
 Pompoenpitten  Zonnebloempitten  Sesamzaad  Pijnboompitten 
 Geraspte kokos  Psylliumzaad  Lijnzaad
 Kikkererwten  Adukibonen  Bruine bonen  Witte bonen  Linzen
 Tonijn  Tomatenpuree  Zalm  Ansjovis
 Zwarte olijven  Gedroogde tomaten  Roggevolkorencrackers 
 Cacaopoeder  Pure chocolade (72% minimaal)* 
 Suikervrije bouillonpoeder/-blokjes  Uien  Eieren  Augurken (zuur) 
 Kappertjes  Kokosmelk  Wijnsteenbakpoeder
 Biologische tamarisaus  Kikkomansaus (zonder suiker, rode dop) 
 Olijfolie  Balsamicoazijn  Kokosvet  Roomboter  Sesamolie 
 Tahin  Walnootolie  Mosterd (scherp) 
 Zelfgemaakte mayonaise of Belgische mayonaise  Appelazijn
 Paprikapoeder  Kaneel  Kerrie  Italiaanse kruiden 
 Provençaalse kruiden  Gember  Zeezout  Peper  Verse knoflook. 
Kies altijd voor enkelvoudige kruiden (dus slechts 1 kruidensoort in een 
verpakking) en niet voor kruidenmixen.
 Vanille-poeder of vanille-extract  Steviablad  Honing (koudgeslagen, 
biologisch)*  Kokosbloesemsuiker*  Palmsuiker*  Dadels* 
 Vijgen*  Rozijnen*  Gedroogde abrikozen

Dit staat er in jouw suikervrije keuken
OnDerstaanDe tabel geeFt je een UitgebreiD Overzicht van De 
inhOUD van een ‘sUgarchallenge-prOOF’ keUkenkastje

*vanaf Sugarchallenge fase 3 toegestaan

Tips voor het afbouwen 
van jouw 

suikerconsumptie

Ricky ‘Ik had helemaal niet verwacht dat ik het zo makkelijk zou vinden om geen suikers te eten. 
Na vier weken Sugarchallenge is mijn buikomvang met ruim vijf centimeter afgenomen en ben ik 

bijna vier kilo kwijt. Mijn broeken passen weer en strakke jurkjes zitten goed. Ik voel me niet meer opgeblazen, 
slaap beter, voel me emotioneel stabieler en heb bijna geen hongergevoel meer. 

Van mij krijgt het programma dan ook een 8,5.’
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Voordat je begint raad ik je 
aan om mijn boek 100% sui-
kervrij in 30 dagen te lezen 
ter voorbereiding. Hierin vind 
je heel veel uitleg, tips en 
achtergrondinformatie over 

het hoe en waarom van suikervrij eten en leven. Dit zal je helpen om jouw Sugarchallenge 
succesvol te volbrengen.

als alle vOOrbereiDingen eenmaal achter De rUg zijn, be-
gint het echte werk en ga je stOppen met het eten van 
sUikers geDUrenDe in ieDer geval 30 Dagen! je kunt zelf 
kIezen wanneer je met jouw sugarcHallenge begInt. uItstellen 
Vanwege feestjes, Verjaardagen en andere eVents dIe staan 
te gebeuren werkt nIet. er Is altIjd wel een reden om nog eVen 
te wacHten. gewoon doen Is ook HIer Het deVIes! 

erVarIngen Van sugarcHallenge-deelnemers wIjzen uIt dat stoppen met Het eten Van 

suIker erVoor zorgt dat je geen of Veel mInder last (meer) Hebt Van Honger- en snaaI-aan-

Vallen, op een gezonde manIer gewIcHt VerlIest, meer energIe Hebt, beter zult gaan slapen, 

een gezondere en mooIere HuId krIjgt (Vaak ook een jongere HuId!), een Verbeterde weer-

stand erVaart, mInder last zult Hebben Van HoofdpIjn en mIgraIne, en een VerbeterIng Van 

je bloeddruk en allerHande ‘ouderdomskwaaltjes’ erVaart. en: oVer Het algemeen ga je 

je Veel Helderder, energIeker en gezonder Voelen!

Tijdens jouw Sugarchallenge ga je jouw lichaam helpen om de bloedsuikerspiegel weer in 
balans te brengen. Dit doe je door alle suikers en voeding die zich in je lichaam gedraagt als 
suiker te vermijden. Dit lijkt misschien moeilijk, maar als je het op een goede manier doet, 
dan valt het reuze mee. De meeste deelnemers aan de Sugarchallenge melden mij achteraf 
zelfs dat het eigenlijk ‘appeltje-eitje’ was!

De Sugarchallenge-spelregels
voor jouw sugarcHallenge gelden de volgende spelregels

Regel 1
Het gaat erom dat je een Hele maand geen suIkers eet.  Ook producten die 
zich in je lichaam gedragen als suiker laat je staan. Eet je toch suikers of snelle koolhydraten, 
dan ben je ‘af’. Op zich is hier niets mis mee; je ligt er dan niet uit, maar voor jouw challenge 
betekent het wel dat je weer van voren af aan dient beginnen. Dus één keer een klein beetje 
suiker betekent dat alle moeite voor niets is geweest. Omdat je lichaam de bloedsuikerspiegel 
in balans dient te brengen is het belangrijk dat je het hiervoor de ruimte geeft door de suikers te 
laten staan. Dat kan in het begin even lastig zijn, maar binnen twee à drie weken zul je al merken 
dat je energie omhooggaat en dit wordt beter naarmate je het langer volhoudt om geen suikers 
te eten. Bij de meeste mensen is na ongeveer een maand de bloedsuikerspiegel weer in balans 
en kun je zelf kiezen of je weer suikers gaat toevoegen of niet. 
let Op Heb je Veel oVergewIcHt en/of ben je dIabeet, wacHt dan met 
Het toeVoegen Van suIkers (of de oVerscHakelIng naar fase 3) totdat 
je jouw streefgewIcHt Hebt bereIkt of je bloedsuIkerwaarden In orde 
zIjn!

Regel 2
Het gaat er In deze maand om dat je gaat ontHecHten Van de zoete 
smaak Van suIker, daarom zIjn alle producten waarIn suIkers zItten In 
prIncIpe geen HandIge keuze.  Ten eerste omdat ze de zoete smaak van suiker geven die 
smaakt naar meer. Een veel belangrijkere reden is dat de meeste zoetmakers je bloedsui-
kerpeil omhoog jagen waardoor je hongerpieken creëert en je het jezelf extra moeilijk 
maakt. Daarnaast belast het eten van suikers je ingewanden en doen ze nog allerlei andere 
minder leuke dingen in je lichaam. 
Tijdens jouw Sugarchallenge eet je dan ook geen producten met (ruwe) rietsuiker, bruine 
suiker, vruchtendiksap, natuurlijke suikers (vaak fructose), honing, zoetstoffen en andere 
zogenaamde ‘gezonde zoetmiddelen’. In deel 3 van dit boek vind je alle informatie over de 
toegestane suikers en zoetstoffen.

4. Sugarchallenge 
    fase 2: de suikervrije       
                fase
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Regel 3 
tIjdens jouw sugarcHallenge laat je de Volgende VoedIng staan

 Alle toegevoegde suikers, witte graanproducten zoals pasta, toast en witte rijst.

 Alle lightproducten.

 Snoepgoed, ook snoep ‘zonder suiker’.

 Kant-en-klaarmaaltijden met suikers.

 Alle frisdranken, lightfrisdranken, kant-en-klare smoothies, vruchtensappen, 
aanmaaklimonades en diksappen, ook als er geen suiker aan is toegevoegd!

 Verse (zelfgemaakte) vruchtensappen met 100% fruit.

 Ontbijtgranen en ontbijtcereals, muesli, cruesli en cornflakes, met uitzondering van 
zelfgemaakte muesli.

 Appelstroop, honing, jam, andere suikers en suikervervangers.

 Zuiveldrankjes (ook degene ‘zonder suiker’), vruchtenyoghurt en kant-en-klare toetjes.

 (Smeer)kaasjes met smaakjes en toegevoegde suiker.

 IJs, chocolade (deze maand ook even de chocolade met meer dan 70% cacao 
laten liggen…), koekjes, bonbons.

 Alcoholhoudende dranken (in de meeste alcoholhoudende dranken zit suiker, bovendien 
vormt alcohol een behorlijke belasting voor je lever, die het tijdens de Sugarchallenge al 
extra zwaar heeft). Eventueel is het toegestaan om maximaal één glas droge rode wijn bij 
de maaltijd te drinken, maar doe dit alleen als je het echt niet uithoudt!

 Alle broodsoorten, met uitzondering van suikervrij zuurdesembrood en suikervrij 
roggebrood. Ook het gebruik van roggevolkorencrackers is toegestaan.

 (Gedroogde) zuidvruchten zoals dadels, rozijnen, vijgen en bananen.

 Aardappelen en alle producten gemaakt van aardappel.

Regel 4
let op met de Volgende producten (deze beVatten Veel ‘Verborgen’ 
suIkers en zoetstoffen of gedragen zIcH In je lIcHaam als suIker)

 Kant-en-klare dressings, de meeste mayonaise (alleen de Belgische mayo bevat over 
het algemeen geen suiker), ketchup en andere kant-en-klare sauzen.

 Zoutjes, chips, zoutstengels en borrelnootjes.

 Vrijwel alle vleeswaren en ander broodbeleg zoals kant-en-klare salades.

 Soepmixen, kookmixen, zakjes, bakjes en pakjes en dergelijke.

 De meeste groente uit pot en blik.

Het beste kun je vanaf nu je maaltijden vers bereiden. Het is ongelofelijk wat er aan suiker 
toegevoegd wordt aan onze voeding. Ruim 85 procent van alle suikers die we binnenkrijgen 
is verwerkt in onze voeding! 
Het lijkt nu misschien alsof je niets meer kunt eten, maar realiseer je dat al deze producten 
vaak niet alleen suiker, maar ook nog een boel andere toevoegingen bevatten die je lichaam 
niet dienen. Door deze producten uit je huidige voedingspatroon te gaan weren ontstaat er 
ruimte om heel veel andere, nieuwe en misschien nog wel veel lekkerdere voeding te gaan 
ontdekken. Bijlage 4 geeft je een heel handig overzicht van alle bloedsuikervriendelijke alter-
natieven!

tip Het Helpt om Vooraf te bedenken waarom je deze cHallenge aangaat. op dIe manIer 

creëer je een geHeugensteuntje dat je Iedere keer weer Voor de geest kunt Halen als je een 

moeIlIjk moment Hebt. Vaak Helpt Het om je dan af te Vragen: ‘brengt Het eten Van … 

mIj dIcHter bIj mIjn doel of er juIst Verder Vanaf? wat kan Ik nu doen dat me dIcHter 

bIj mIjn doel brengt?’

ondanks alle uItleg ontVang Ik dagelIjks In de facebookgroep Veel Vragen 
of een bepaald product wel of nIet ‘mag’… eIgenlIjk Is Het Heel eenVoudIg

 Producten uit de ‘verboden lijst’ (zie regel 3 en 4) kun je in ieder geval al laten staan.

 Producten waarbij je onder het kopje ‘ingrediënten’ op de verpakking suikers ziet staan 
(of een suikerschuilnaam) zijn eveneens niet toegestaan.

 Check bij twijfel de glycemische index (GI) en glycemische lading (GL) van een product. 
Deze dienen tijdens jouw Sugarchallenge onder respectievelijk 35 en 10 te liggen. 
Zie bijlage 2 voor uitleg en bijlage 3 voor een uitgebreide lijst met de GI en GL van veel 
producten.

 Kun je een product niet vinden in de lijst, dan kun je uittesten hoe jouw lichaam erop 
reageert. Mocht je binnen één à twee uur na het eten van het product weer honger 
krijgen, dan is het verstandiger om het tijdens de Sugarchallenge te laten staan. 

 Mocht je nog steeds twijfelen, check dan de Facebookgroep!

Wanneer is een product 
‘Sugarchallenge-proof’?



38 39

Zo breng je in 30 dagen jouw 
bloedsuikerspiegel in balans

door de combInatIe Van stress, (te)Veel eten Van suIkers en VoedIng dIe 
zIcH In Het lIcHaam gedraagt als suIker en (te) weInIg bewegen Is de 
bloedsuIkerspIegel Van Veel mensen uIt balans geraakt. de geVolgen 
daarVan zIjn InmIddels bekend. de grote Vraag Is dan ook: wat en Hoe 
kan Ik eten om mIjn bloedsuIkerspIegel In balans te Houden? 
eigenlijk is het heel simpel

 Vermijd alle toegevoegde suikers en zoetstoffen.

 Vermijd producten die zich in het lichaam gedragen als snelle suikers.

 Zorg bij iedere maaltijd voor voldoende vezels.

 Eet zo min mogelijk tussendoortjes.

 Eet voldoende gezonde vetten.

 Vul aan met bloedsuikerspiegelondersteunende supplementen.

Suiker en snelle koolhydraten creëren 
een achtbaan in je lichaam
Aan de meeste producten zijn suikers en/of zoetstoffen toegevoegd die je lichaam niet dienen. 
Ze hebben vaak een enorme invloed op je bloedsuikerspiegel en/of zorgen ervoor dat je 
behoefte aan zoet wordt aangewakkerd zodat je continu honger blijft houden. Het lastige met 
suikers is dat ze vele schuilnamen hebben waardoor je ze lang niet altijd herkent op het etiket. 
Bijlage 5 geeft een overzicht van alle verschillende soorten suikers en hun schuilnamen die je 
vanaf nu beter kunt vermijden. In deel 3 van dit boek worden alle suikers besproken die je nog 
wel kunt eten. 
Om te kunnen herkennen of een product zich in je lichaam gedraagt als suiker zijn de glyce-
mische index (GI) en de glycemische lading (GL) in het leven geroepen. Dit zijn twee 
meetgegevens die aantonen welke invloed een voedingsmiddel heeft op je bloedsuikerspie-
gel. In bijlage 2 en 3 vind je hierover alle informatie samen met een uitgebreid overzicht van 
de GI en GL van veelgebruikte producten.

zeker tIjdens jouw sugarcHallenge Is Het belangrIjk dat je kIest Voor VoedIng met 

een lage glycemIscHe Index (onder de 35) en een lage glycemIscHe ladIng (onder de 10). 

op dIe manIer weet je zeker dat de VoedIng dIe je eet jouw bloedsuIkerspIegel zo 

mIn mogelIjk beïnVloedt.

Combineer koolhydraten slim!
De opname van koolhydraten in je bloed gebeurt het snelst als het lichaam er weinig moeite 
voor hoeft te doen om de koolhydraten beschikbaar te maken voor verbranding. Op het 
moment dat de koolhydraten snel beschikbaar zijn, zal over het algemeen een snelle stijging 
van de bloedsuikerspiegel het resultaat zijn. En dat is nu juist wat je dient te vermijden. Door 
je voeding slim te combineren, blijft je bloedsuikerspiegel mooi in balans. 
Slim combineren doe je door bij iedere maaltijd te kiezen voor een portie langzame koolhy-
draten, een portie vezels en een voor jou gezonde portie eiwitten dat je aanvult met gezonde 
vetten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende  langzame kool-
hydraten, goede vezelbronnen, eiwitten en vetbronnen die je kunt eten en combineren. Neem 
per maaltijd uit iedere kolom één variant.

*vanaf Sugarchallenge fase 3 toegestaan

langzame 

kOOlhyDraten

Oergraansoorten
Knollen en wortels
Zuurdesembrood
Roggebrood
Haver(mout)

Volkoren producten*

vezelbrOnnen

Groente
Fruit
Noten en zaden
Peulvruchten
Losse vezels zoals 
chiazaad, psyllium 
(vlozaad), lijnzaad

eiwitten

Kip
Vlees
Vis
Eieren
Noten en zaden

Zuivelproducten
Peulvruchten

vetten

Kokosolie/-vet
Roomboter
Olijfolie
Ghee
Palmolie

Walnootolie
Sesamolie
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waarOm kOOlhyDraten met eiwitten cOmbineren?
Naast alle andere voordelen die eiwitten bieden, zorgt de combinatie van eiwitten met lang-
zame koolhydraten ervoor dat het lichaam veel moeite moet doen om de suikers vrij te 
maken. Je raadt het al: hierdoor blijft de bloedsuikerspiegel mooi laag en heb je minder 
hongergevoel. Ook gaat je vetverbranding omhoog omdat eiwitten zorgen voor een kleine 
afgifte van glucagon, het hormoon dat ervoor zorgt dat je vetten verbrandt. 

blijF kOOlhyDraten eten als je stOpt met sUiker!
Wat ik veel zie gebeuren bij mensen die stoppen met het eten van suiker, is dat ze voor het 
gemak direct maar alle koolhydraten aan de kant schuiven en dat ze heel terughoudend zijn 
met de hoeveelheid eiwitten die ze eten. Vervolgens ontvang ik ongeveer veertien dagen nadat 
ze met hun Sugarchallenge zijn begonnen een mailtje met daarin de teleurstellende mede-
deling dat ze geen extra energie krijgen (wat eigenlijk wel zou moeten als je stopt met suiker), 
maar zich juist steeds vermoeider en slapper gaan voelen. Zodra ze dan op mijn advies meer 
(langzame) koolhydraten en eiwitten gaan eten, knappen ze al snel weer op.
Het lichaam heeft langzame koolhydraten nodig als brandstof en niet de snelle suikers en 
snelle koolhydraten die we nu veelal gebruiken als bron van energie. Juist de langzame, 
vezelrijke producten voorzien het lichaam langdurig en efficiënt van energie. Vergelijk het 
met een kachel: de suikers en snelle koolhydraten kun je zien als aanmaakhout dat snel 
brandt, maar weinig warmte geeft. Het brandt maar heel kort en vaak hevig om daarna te 
doven. De langzame koolhydraten, zeker als ze gegeten worden in combinatie met een eiwit-
bron, kun je zien als een blok eikenhout; dit brandt gedurende langere tijd en geeft een 
behaaglijke warmte.

Het geheim van vezels
Van vezels zou je kunnen zeggen dat ze neutraal zijn voor je bloedsuikerspiegel. Ze zorgen 
niet voor extreme stijgingen, maar helpen het lichaam juist om de bloedsuikerspiegel in 
balans te houden. Vezels kun je zien als een extra hindernis die het lichaam moet nemen 
voordat het bij de suikers in een voedingsmiddel kan komen. Hierdoor vertragen ze de afgifte 
van suikers in het bloed. 
Daar komt bij dat vezels er over het algemeen ook voor zorgen dat je sneller vol zit: doordat 
vezels vocht absorberen, zetten ze uit en voel je je sneller verzadigd. Niet-oplosbare vezels 
ondersteunen tevens de gezondheid in de darmen doordat ze in de darmen werken als een 
soort bezem. Zodra je meer vezels gaat eten merk je dit dan ook vaak aan een verbeterde 
stoelgang. 
Vezels vind je vooral in groenten, peulvruchten, vers fruit, bonen en graansoorten (met name 
haver biedt de perfecte vezel om je bloedsuikerspiegel goed in balans te houden).

pas Op met grOente- en FrUitsappen!
Verse groentesappen en verse vruchtensappen bevatten bijna geen vezels meer en worden 
daarom in je lichaam supersnel omgezet in suikers (met bijbehorende bloedsuikerpieken). 
Dat is de reden dat ik geen voorstander ben van fruitsmoothies en vruchtensappen. Mocht je 
deze toch willen nemen, voeg er dan een goede vezelbron aan toe zoals havermout of psyllium-
vezels of een eiwitbron zoals volle yoghurt of kwark zodat je de opnamesnelheid vertraagt.

Tussendoortjes schoppen de 
bloedsuikerspiegel in de war
Sinds de jaren zeventig zijn ‘tussendoortjes’ niet meer weg te denken uit ons dagelijkse eet-
patroon. Ieder caloriebeperkend dieet adviseert tussendoortjes. Ergens is dat ook wel 
logisch. Gezien de enorme hoeveelheden suiker en snelle koolhydraten die je bij een dergelijk 
dieet nog steeds consumeert, heb je de hele dag door honger (van suiker en snelle koolhy-
draten krijg je honger) en heb je tussendoortjes nodig om je niet slap te voelen.

van tUssenDOOrtjes wOrD je Dik
Als je je voeding goed opbouwt, zul je ervaren dat je eigenlijk helemaal geen tussendoortjes 

koolhydraten 

eten!
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nodig hebt. Sterker nog: van de meeste tussendoortjes word je dik. Ook van de gezonde! Als 
je de statistieken erop naslaat, dan zul je zien dat onze welvaartsziekten en overgewicht expo-
nentieel toegenomen zijn vanaf het moment dat de tussendoortjes zijn geïntroduceerd. 
Steeds als je iets eet, zal het lichaam insuline aanmaken om ervoor te zorgen dat de voeding 
wordt opgenomen in de cellen. Het lichaam heeft per maaltijd ongeveer drie uur nodig voor 
het opnameproces. Afhankelijk van wat en hoeveel je eet, betekent dit dat er gedurende onge-
veer de eerste drie uur nadat je hebt gegeten extra veel insuline in je bloed zit. 

tUssenDOOrtjes stOppen De vetverbranDing
Onthoud dit goed: als je insuline in je bloed hebt kun je GEEN vet verbranden. Dit is onmoge-
lijk! Voor vetverbranding is het hormoon glucagon nodig en dit kan alleen zijn werk doen als 
de bloedsuikerspiegel laag is, wat meestal niet het geval is als je lichaam insuline aanmaakt…
Je kunt dus na een maaltijd of het eten van een tussendoortje alleen maar voeding opnemen. 
Dat wat je lichaam niet op kan nemen wordt onder de regie van insuline opgeslagen als vet. 
Ongeveer drie uur na de maaltijd is het insulinepeil in je lichaam fors gedaald en zal ook je 
bloedsuikerspiegel laag genoeg zijn om het hormoon glucagon aan het werk te zetten. 
Tenminste… als je je op dat moment niet laat verleiden tot het eten van een tussendoortje. 
Want dan maakt het lichaam weer insuline aan en begint het hele verhaal opnieuw.

tUssenDOOrtjes zijn tOch jUist gOeD vOOr De 
blOeDsUikerspiegel?
Dat is wat vaak wordt gezegd. In mijn visie is juist het tegendeel het geval. Tussendoortjes zijn 
goed voor de omzet van de fabrikanten, maar over het algemeen niet voor ons lichaam. Door 
het eten van tussendoortjes blijft je bloedsuikerspiegel de hele dag onnodig hoog. Hierdoor 
heb je de hele dag (te veel) insuline in je bloed en kunnen veel andere hormonen hun werk 
niet doen.

Het geVoel Van slapte, bIbberIgHeId, rIllerIgHeId of duIzelIgHeId dat Veel mensen 

ongeVeer twee tot drIe uur na Hun maaltIjd erVaren (sommIgen al na een uur) komt 

Veelal doordat je bloedsuIkerspIegel met een grote HoeVeelHeId InsulIne enorm snel 

naar beneden Is gebracHt als geVolg Van een enorme bloedsuIkerpIek (dIe waarscHIjnlIjk 

Is ontstaan doordat je je maaltIjden nIet goed Hebt gecombIneerd en/of een suIkerrIjk 

tussendoortje Hebt gegeten). je moet dan eten om de ontstane bloedsuIkerdIp weer 

weg te werken.

Wanneer je jouw maaltijden goed opbouwt met daarin een voor jouw lichaam optimale hoe-
veelheid langzame koolhydraten, eiwitten en gezonde vetten, heb je tussendoor helemaal 
geen honger. Sterker nog, je hebt vaak niet eens honger als het tijd is voor de maaltijd!

Gezonde vetten ondersteunen je 
bloedsuikerspiegel
Gezonde vetten helpen het lichaam om insulineresistentie tegen te gaan. Ze zorgen ervoor 
dat de beschadigende werking van een hoge bloedsuikerpiek wordt verminderd en helpen 
daardoor mee om de aderen te beschermen. Ook zorgen gezonde vetten ervoor dat je eet-
lust wordt geremd. 
Momenteel is er veel aandacht voor de combinatie koolhydraten en vet. Onderzoekers zouden 
hebben aangetoond dat het eten van de combinatie van vetten en koolhydraten ervoor zorgt 
dat je meer wilt eten en dikker wordt. Dit geldt met name voor de combinatie van snelle kool-
hydraten en verzadigde (veelal trans)vetten zoals je die vindt in koekjes, gebak en 
fabrieksmatig geproduceerde snacks en zoetigheden. De snelle koolhydraten zorgen ervoor 
dat de bloedsuikerspiegel snel omhooggaat waardoor het lichaam veel insuline aanmaakt. 
Omdat er in veel gevallen sprake is van een teveel aan energie zorgt de insuline ervoor dat het 
overschot aan suikers (afkomstig uit de snelle koolhydraten) samen met de vetten wordt op-
geslagen in de vetcellen.
De combinatie van langzame koolhydraten met gezonde vetten zorgt er juist voor dat de 
bloedsuikerspiegel minder snel stijgt. De vetten helpen in dat geval om de bloedsuikerspiegel 
te stabiliseren en de insulinegevoeligheid te verhogen, waardoor het lichaam slechts mini-
male hoeveelheden insuline aan dient te maken en vrijwel alle energie goed kan worden 
opgenomen. In deel 3 van dit boek worden de gezonde vetten uitgebreid besproken.

Vul aan met bloedsuikerspiegelonder-
steunende supplementen
Zeker als je bloedsuikerspiegel sterk uit balans is, heeft het lichaam vaak een extra zetje vita-
minen en mineralen nodig om de boel weer ‘op de rit’ te krijgen. Dit kun je doen door middel 
van supplementen. De juiste supplementen helpen je lichaam om de stofwisseling en vetver-
branding weer optimaal te laten werken. Bovendien help je het lichaam met de juiste 

Anneke ‘Nooit 
gedacht dat het 
zo makkelijk zou 
zijn! Ik heb gewoon 
geen honger gehad 
en ben ruim 
drie kilo afgevallen! 
En verder: meer 
energie, meer 
kracht en een jongere, 
mooiere huid. 
Het heeft me heel 
veel goed gedaan 
en ik ga er zeker 
mee door.’
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Tips voor een geslaagde 
           Sugarchallenge
onderstaande tips Helpen je om van jouw sugarcHallenge 
moeiteloos een succes te maken. 

Zorg dat je alles goed plant en voorbereidt
Als je vooraf weet hoe je dag en/of week eruit zal zien, kun je hier rekening mee houden wanneer 
je inkopen doet en voorbereidingen treft. Niet goed plannen of ‘de waan van de dag’ de leiding 
laten nemen zorgt ervoor dat je verrast kunt worden door honger omdat je niets bij je hebt of 
geen snelle maaltijd beschikbaar hebt. Hierdoor wordt de verleiding om tijdelijk van je goede 
voornemen af te stappen groter en bestaat het risico dat je jezelf terugvindt op een borrel met 
in de ene hand een glas wijn en in de andere een bitterbal… 
tips voor een goede voorbereiding

 Trek wekelijks je agenda en kijk hoe jouw komende week eruitziet. Maak aan de hand 
hiervan een weekmenu en plan op basis daarvan de boodschappen.

 Kijk iedere avond even vooruit naar de volgende dag en bereid desnoods alvast dingen voor.

 Heb je weinig tijd, kook dan meer van je avondeten en neem dat de volgende dag mee als lunch.

 Zorg voor een noodmaaltijd in de vriezer die je kunt eten op het moment dat alles 
anders loopt dan verwacht.

 Zorg dat je altijd een paar gekookte eieren, augurken, komkommer, stukjes kaas of 
een blikje vis in huis hebt voor een snelle lunch of als tussendoortje.

 Eet iets voordat je naar een borrel gaat, of neem je eigen borrelhapjes mee in de vorm 
van wat nootjes of blokjes kaas.

vitaminen, mineralen en kruiden om de bloedsuikerspiegel zo optimaal mogelijk te reguleren 
waardoor je minder honger hebt, een hogere vetverbranding zult krijgen en sneller de effec-
ten van je nieuwe, gezonde, bloedsuikervriendelijke leefstijl zult ervaren. Uiteraard is het bij de 
inname van supplementen belangrijk dat je dit met beleid doet en dat je desgewenst een 
expert op dit gebied raadpleegt. In bijlage 6 vind je een overzicht van supplementen en kruiden 
die je bloedsuikerspiegel ondersteunen.

Betrek je omgeving bij jouw 
goede voornemen
Vaak kunnen de mensen in onze naaste omgeving het ons behoorlijk lastig maken op onze 
suikervrije weg. Bijvoorbeeld omdat ze er het nut niet van inzien om suikervrij te eten, of om-
dat het voor hen juist heel confronterend is waar je mee bezig bent. Ook kan het zijn dat je het 
zelf lastig vindt om nee te zeggen. Betrek de mensen uit jouw omgeving bij wat je doet en 
vraag ze om jou hiermee te helpen door niet in jouw bijzijn te snacken en jou (zeker in het 
begin) zo min mogelijk te confronteren met suiker. Stoppen met suiker is moeilijker dan stop-
pen met roken en drinken. Dat komt doordat suiker overal is en overal in zit. Zeker als je met 
meerdere mensen in één huis woont, is het vaak een uitdaging om de suiker te weren. Vraag 
je kinderen en je partner om hun suikerhoudende voorraden bij zich te houden en op een plek 
te bewaren waar jij er niet bij kunt. Of, beter nog: vraag of ze meedoen!

Zorg voor een sterke ‘waarom’…
Het allerbelangrijkste wanneer je begint met iets nieuws, is dat je heel duidelijk voor ogen 
hebt waarom je dit wilt. Wat gaat jouw nieuwe suikervrije leefstijl jou brengen? Waarom doe 
je mee? Wat wil je bereiken? Het is belangrijk om een goede ‘waarom’ te hebben. Deze sleept 
je door moeilijke momenten en zorgt ervoor dat je op koers blijft.
Neem eens een moment de tijd en schrijf eens heel eerlijk alle redenen op waarom jij vanaf 
nu suikervrij wilt eten en drinken. Doe dit vijf minuten aaneengesloten, hou niet op met schrijven, 
ook niet als je denkt dat je klaar bent. Op die manier ga je jouw gedachten voorbij en kom je 
tot de diepere redenen, tot jouw echte ‘waarom’.

Geef niet op!
Het kan altijd gebeuren dat je tijdens jouw Sugarchallenge toch suiker eet. Op dat moment is 
je uitdaging niet voorbij. Je dient alleen weer van voren af aan te beginnen. Het leuke hiervan 
is dat je door tussendoor een keertje ‘uit de bocht te vliegen’ gaat ervaren dat het verlangen 
naar suiker ervoor heeft gezorgd dat je het in gedachten lekkerder hebt gemaakt dan het 
eigenlijk is. Veel mensen die ‘uit de bocht vliegen’ geven aan dat het eten van suiker hen 
eigenlijk enorm tegenviel en soms zelfs vies was. Hierdoor is het vaak makkelijker om nieuwe 
verleidingen te weerstaan. 
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Dit is De leUkste, maar tegelijkertijD OOk De meest UitDa-
genDe Fase. het bereiken van Deze Fase betekent Dat je 
jOUw sUgarchallenge hebt vOlbracht! nu Heb je de keuze: 
suIkerVrIj Verdergaan (bIjVoorbeeld als je nog meer wIlt af-
slanken of nog last Hebt Van bepaalde gezondHeIdsuItda-
gIngen) of erVoor kIezen om af en toe weer wat suIker te gaan 
eten. 

Veel mensen vinden het lastig  
om na hun Sugarchallenge 
weer af en toe suiker te gaan 
gebruiken. Ze zijn bang om 
weer in hun oude patroon te 
vervallen of weten niet goed 

hoe ze nu het beste weer suikers kunnen toevoegen aan hun leefstijl. Dit is dan ook een be-
langrijke fase waarin je gaat ontdekken:

 wat een suikerbewuste leefstijl is;

 hoe je jouw suikerbewuste leefstijl vorm kunt geven;

 welke overige factoren er naast voeding belangrijk zijn voor een gezonde 
bloedsuikerspiegel.

Wat is een suikerbewuste leefstijl?

Op deze manier leven en 
kiezen geeft je heel veel 
vrijheid en zorgt ervoor 
dat er bijna automatisch 
een leefstijl ontstaat die 
bij jou past en die jouw gezondheid optimaal ondersteunt zonder dat je je beperkt voelt. Het 
gaat echt over het maken van keuzes die je bloedsuikerspiegel ondersteunen. Door zelf actief 
jouw bloedsuikerspiegel te gaan managen kun je ingrijpen zodra je merkt dat je weer terug-
valt in oude patronen. 

Leefregels voor een 
suikerbewuste leefstijl

 hanteer vanaF nU De 80/20-regel als het gaat Om het eten van 
sUiker en snelle kOOlhyDraten: 80 procent van de tijd suikervrij en 20 pro-
cent van de tijd genieten van iets echt lekkers met suikers; uiteraard kies je voor een zo 
gezond mogelijke ‘zonde’. Dit betekent dat je gerust af en toe een frietje kunt eten, 
een stukje pure chocolade, een ijsje of een stukje gebak, maar dan wel van een 
superkwaliteit! Mijn eigen ervaring is overigens wel dat ik veel dingen echt niet meer lekker 
vind en deze daarom over het algemeen al vanzelf laat staan. Voor mij werkt het prima 
om doordeweeks suikervrij te leven en in het weekend eens wat extra te doen. En mocht 
ik doordeweeks een keertje uit eten gaan, dan eet ik in het weekend gewoon suikervrij. 

 als je ervOOr kiest Om sUiker te gebrUiken, kies Dan vOOr 
natUUrlijke zOetstOFFen zoals koudgeslagen biologische honing, kokosbloesem-
suiker, palmsuiker, yakonsiroop of (gedroogde) zuidvruchten als dadels, vijgen, bananen en 
rozijnen. Deze waren in de voorgaande fasen verboden, maar je kunt ze nu af en toe weer 
nemen (uiteraard met mate). Daarnaast kun je ook gebruikmaken van de zoetstoffen uit fase 1 
en 2: stevia (kies bij voorkeur groene steviapoeder of steviablad) en gedroogde abrikozen. 

 eet waar mOgelijk verse prODUcten: groente (ook diepvriesgroente is 
perfect), fruit (bij voorkeur van het seizoen), verse kruiden, vis, gevogelte, noten, zaden, af 

 5. Sugarchallenge 
              fase 3: 
       de suikerbewuste 
                               fase

Op het mOment Dat je sUikerbewUst leeFt, kies je De sUiker 
OF snelle kOOlhyDraten Die je eet zO bewUst mOgelijk. je 
eet de ‘gezondere’ suIkersoorten of Iets Heel erg lekkers 
(onder Het motto: ‘als je Het doet, doe Het dan goed en genIet 
er met Volle teugen Van!’) en past Verder zo Veel mogelIjk 
bloedsuIkerVrIendelIjke combInatIes toe. 
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en toe sojaproducten, zuivel, liefst van schaap of geit (dit is voor je lichaam makkelijker te 
verteren), gezonde granen en soms aardappelen.

 vermijD het gebrUik van instantpakjes, bakjes, zakjes en kant-
en-klare krUiDenmixen bij de bereiding van je maaltijd. 

 zOrg vOOr een gOeDe verhOUDing van De verschillenDe vOeDings-
stOFFen Op je bOrD. Een goede vuistregel die je kunt hanteren, is: 1 vuist met eiwit-
ten, 1 vuist koolhydraten of granen en 2 vuisten groente. 

 prObeer jezelF te beperken tOt maximaal één tUssenDOOrtje Op 
een Dag en kies hierbij voor gezonde snacks als een gekookt ei, een paar stukjes kaas, 
een handje noten of een bakje yoghurt. Als je kiest voor een zoet tussendoortje, combi-
neer dit dan zo veel mogelijk met eiwitten.

 cOmbineer (langzame) kOOlhyDraten altijd met een eiwit of voldoende 
gezonde vetten. Let op: als je snelle koolhydraten combineert met gezonde vetten, 
worden het dubbele dikmakers.Dit geldt niet voor de combinatie van langzame 
koolhydraten met gezonde vetten.

 kies vOOr De vOlle prODUcten en blijf lightproducten vermijden.

 neem FrUit altijD aan het einDe van De maaltijD OF gOeD 
gecOmbineerD met een eiwit en eet per maaltijd maximaal 1 stuk/portie fruit.

 Drink Dagelijks vOlDOenDe water. Tip: jouw gewicht gedeeld door 30 is 
jouw dagelijkse hoeveelheid water in liters.

 eet ieDere Dag vOlDOenDe vetten! Vetten verzadigen en zijn heel hard nodig 
in het lichaam. Richtlijn voor de dagelijkse vetconsumptie is 1 eetlepel roomboter of 
kokosvet en 3 eetlepels olijfolie. 

 het beste is Om zUUrDesembrOOD te blijven eten. Kies je ervoor om 
weer ander brood te nemen, eet dan vanaf nu maximaal 2 sneetjes volkoren boterham-
men per dag en beleg ze duimendik met een gezonde portie eiwitten en groente.

 Drink maximaal 1-2 glazen vers geperst vrUchtensap OF 
alcOhOl per week. Zie deze dranken ook echt als een lekkernij. Het blijft immers 
vloeibaar snoep. Dit geldt overigens ook voor alcohol.

 eet niets meer na 21.00 UUr. Voeding verhoogt je bloedsuikerspiegel en werkt in 
het lichaam als brandstof, waardoor je weer actief wordt. Na 21.00 uur geldt voor de 
meeste mensen dat het lichaam langzaam in de ‘slaapstand’ gaat. Na deze tijd nog eten 
werkt dan ook niet bevorderlijk voor je nachtrust en vertraagt je vetverbranding enorm. 
Mocht je later op de avond nog honger krijgen, dan ben je waarschijnlijk gewoon moe en 
is het tijd om te gaan slapen….

Overige factoren voor 
een gezonde 

bloedsuikerspiegel

Naast gezonde voeding en 
het drinken van voldoende 
water is er nog een viertal 
factoren belangrijk voor het 
creëren en behouden van een 
gezonde bloedsuikerspiegel 
en een goede gezondheid. 
Dit zijn

 Een goede balans tussen stress en ontspanning

 Gezonde beweging

 Een goede nachtrust

 Voldoening halen uit je leven

Ik bespreek ze hieronder kort. In de Sugarchallenge-programma’s en -workshops komen ze 
uitgebreider aan bod. 

Let op stress!
Als het gaat om stress, ben ik van mening dat een gezonde portie dagelijkse stress ervoor 
zorgt dat je alert blijft. Het zorgt ervoor dat je in beweging komt én blijft en dat je de dingen 
doet die dienen te gebeuren. Maar als stress een continue factor in je leven is geworden, dan 
is het een regelrechte bedreiging voor je gezondheid. Sterker nog: ik geloof dat stress 
doodsoorzaak nummer 1 is en niet ziekten als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten. Dit 
zijn in mijn ogen de afgeleiden van stress. 

waar De leeFregels vOOr De eerste en tweeDe Fase vOOr-
namelijk gericht waren Op het stOppen met sUiker en 
hetin balans brengen van jOUw blOeDsUikerspiegel, is De 
laatste en sUikerbewUste Fase gericht Op het in balans 
hOUDen van jOUw blOeDsUikerspiegel. HIerVoor Is Het be-
langrIjk dat je weet welke factoren je bloedsuIkerspIegel 
Verstoren en Hoe je daarmee om kunt gaan zodat je Vanaf nu 
zelf je bloedsuIkerspIegel kunt managen en uIt de eIndeloze 
suIkerspIraal blIjft.
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aDrenaline en cOrtisOl
Stress is enorm verzurend voor het lichaam en zorgt ervoor dat het lichaam constant de 
stresshormonen adrenaline en cortisol produceert. Deze beide hormonen maken suikers vrij 
uit de lever en spieren om zo het lichaam te voorzien van de extra brandstof die nodig is om 
in de staat van alertheid goed te kunnen functioneren en direct te reageren in de vorm van 
vluchten of vechten. Echter, in onze moderne maatschappij hoeven we vrijwel niet meer sterk 
fysiek te reageren in stress-situaties. Onze stress bestaat tegenwoordig uit een bijna-onge-
luk met de auto, een computer die crasht, een zakendeal die niet doorgaat, een ziekte of een 
lichaam dat niet optimaal functioneert, een te drukke agenda of een relatie die niet werkt. 
Allemaal situaties die in het lichaam wel een stressreactie oproepen, maar waarvoor we niet 
fysiek hoeven te vluchten of vechten. Dit betekent dat het lichaam wel de stresshormonen 
aanmaakt die ervoor zorgen dat er meer suiker in het bloed komt, maar dat we deze vrijgeko-
men energie niet gebruiken voor fysieke actie en daardoor vrijwel rechtstreeks opslaan als 
vet. Te veel stress is dan ook een dikmaker van de bovenste plank. Stress kan in het lichaam 
veroorzaakt worden door veel verschillende zaken. Hierbij kun je denken aan voeding, te weinig 
drinken, slecht slapen, ziektes, financiën, te veel en te intensief sporten, te weinig ontspan-
ning, werk en relaties.

caFeïne, cOla en energyDrinks
Naast situaties die zorgen voor de nodige stress, ervaart ons lichaam ook stress door bepaal-
de voedingsmiddelen die een zogenaamde oppeppende werking hebben. Hierbij kun je 
denken aan cafeïne in koffie, thee, frisdranken en energiedrankjes, maar ook aan alcohol, 
sigaretten en chocolade. Vaak worden deze oppeppers gebruikt als extra energiebron of om 
even een rustmoment te creëren. Maar al deze pepmiddelen doen exact het tegenoverge-
stelde: in plaats van rust en extra energie te geven aan het lichaam, bezorgen ze het een 
behoorlijke portie onderhuidse stress doordat ze de bloedsuikerspiegel flink door elkaar 
schoppen. Veel mensen denken dat de stimulerende werking van cafeïne zorgt voor een ver-
hoging van de verbranding, maar niets is minder waar. Cafeïne zorgt er juist voor dat je 
adrenaline een enorme piek doormaakt en daarmee de bloedsuikerspiegel heel snel fors 
omhoog brengt. Ook blokkeert cafeïne in de hersenen de stof adenosine, die zorgt voor ver-
wijding van de bloedvaten in de hersenen en daarmee de bloedtoevoer in de hersenen 
ondersteunt. Doordat de adenosine wordt uitgeschakeld, vernauwen de aderen in de hersenen 
en neemt de hoeveelheid dopamine en adrenaline toe, waardoor je korte tijd na het drinken 
van een cafeïnehoudende drank alerter wordt. Dit verklaart de extreem verslavende werking 
van dranken als koffie, zwarte thee, cola, Red Bull en energydrinks. Dit effect wordt uiteraard 

vergroot op het moment dat je bij je koffie iets zoets neemt of een cafeïnehoudende drank 
combineert met een snelle koolhydraat (denk aan cola met chips, zwarte thee met een crois-
santje, koffie met een koekje,enzovoort). Je kunt je dus wel voorstellen wat mijn advies is als 
het gaat om cafeïne en andere pepmiddelen: zoveel mogelijk laten staan!

Sport je bloedsuikerspiegel in shape!
Sporten en bewegen verhogen de insulinegevoeligheid van je cellen en helpen daardoor 
mee om je bloedsuikerspiegel in balans te houden. Daarnaast vermindert regelmatig spor-
ten je eetlust, verlaagt het je bloeddruk en draagt het bij aan een verbetering van je 
gezondheid. Als je het tenminste op de juiste manier doet… Op het moment dat je ‘verkeerd’ 
sport, kan het juist averechts werken waardoor je je bloedsuikerspiegel uit balans brengt en 
dikker en dikker kunt worden. Helaas is dat het geval bij veel mensen.

spOrten zOrgt vOOr een verhOOgDe verbranDing
Op de juiste manier sporten zorgt ervoor dat je conditie opbouwt in de vorm van uithou-
dingsvermogen en spierkracht. Een groter uithoudingsvermogen geeft je een betere 
zuurstofopnamecapaciteit, die je helpt bij het optimaliseren van je vetverbranding. Meer 
spierkracht zorgt ervoor dat je rustverbranding omhoog gaat (dit is het aantal calorieën dat je 
verbrandt als je niets doet) doordat je spiermassa toeneemt. Hierdoor kun je kort gezegd 
meer eten terwijl je niet aankomt. 

als je ecHt op een goede manIer traInt, ga je enerzIjds jouw zuurstofopnamecapacIteIt 

Vergroten waardoor je meer zuurstof kunt opnemen en anderzIjds ga je Vetmassa

Verbranden door een toename Van je spIermassa. dat Is waar de ecHte wInst wordt beHaald. 

boVendIen zorgt traInen op een goede manIer Voor een mooIer en strakker fIguur en een 

betere balans Van je bloedsuIkerspIegel doordat je de traInIngsstress In Het lIcHaam 

mInImalIseert, maxImale Hormonale HerstelprIkkels geeft en de InsulInegeVoelIgHeId 

Van Het lIcHaam Verbetert.

De regels vOOr blOeDsUikervrienDelijk trainen
 spOrt maximaal Drie keer per week en niet langer Dan een UUr. 
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Slaap je bloedsuikerspiegel gezond
Een dag bestaat uit 24 uur. Grof gezegd kun je deze indelen in acht uur werk, acht uur ont-
spanning en acht uur slaap. Voor de meeste mensen gaat deze verdeling helaas niet op. Vaak 
is de verhouding tussen werk en ontspanning ver te zoeken, met als gevolg dat we die acht 
uur (aaneengesloten) slaap niet halen. Volgens de Utrechtse slaap- en droomdeskundige dr. 
Victor Spoormaker heeft een kwart van de Nederlanders serieuze slaapproblemen en staat 
ruim 50 procent van de Nederlanders moe of vermoeid op. En dan moet de dag nog begin-
nen… Onze westerse maatschappij is een stressvolle maatschappij voor veel mensen. De 
druk is hoog en de verwachtingen ook. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer 
mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen waarbij suikers en pepmiddelen noodzakelijk 
zijn om de dag door te komen. Helaas is het gevolg hiervan dat je aan het eind van de dag, 
wanneer je eigenlijk zou moeten ontspannen, juist meer stress ervaart dankzij alle pepmid-
delen die je gedurende de dag tot je genomen hebt.

slaappillen maken het alleen maar erger…
Al deze pepmiddelen zorgen ervoor dat het lastig is om tot rust te komen en in slaap te vallen. 
Als dit maar lang genoeg duurt, dan is de verleiding om uiteindelijk naar een slaapmiddel te 
grijpen steeds dichterbij. Helaas is dit ook niet de oplossing, omdat slaapmiddelen veelal de 
remslaap onderdrukken en ervoor zorgen dat je minder diep slaapt. Juist die diepe remslaap 

Ben je verveeld of vervuld?
Misschien is dit wel de belangrijkste voorwaarde voor het handhaven van een gezonde 
bloedsuikerspiegel: voldoening halen uit je leven zoals het nu is en vervulling ervaren doordat de 
manier waarop jij jouw leven leeft je volledig de mogelijkheden geeft om jezelf uit te drukken 
zoals je bent. In dit geval verdwijnt je suikerbehoefte en behoefte aan extra eten vanzelf. Ook 
zaken als stress, slecht slapen en weinig energie verdwijnen vaak als sneeuw voor de zon. 
Denk maar aan mensen die verliefd zijn of die helemaal opgaan in de creatie van hun ‘ding’. Ze 
stralen en alles lijkt te lukken. Dat is leven vanuit verbinding! Ik geloof dat we leven om te creëren 
en om het genot van onze creaties te ervaren. Om vanuit de verbinding met onszelf en de 
mensen om ons heen het leven ten volste te ervaren en samen te genieten van al het moois dat 
er is. Om plezier te maken en te lachen, om liefdevol samen te zijn, maar ook om verdriet te de-
len en elkaar te troosten als dat nodig is. Elkaar te steunen en te helpen om zo samen vooruit te 
gaan en te genieten van de vervulling die dat geeft. Ik weet inmiddels uit ervaring dat er niets zo 
vervullend is en helpt tegen honger- en snaai-aanvallen als datgene doen waarvoor je in de 
wieg bent gelegd! Dat is wat ik jou ook gun, en niet alleen omdat je bloedsuikerspiegel er wel bij 
zal varen, maar omdat je het verdient!

is het belangrijkste onderdeel voor een goed herstel van je lichaam. In de remslaap wordt 
door het lichaam groeihormoon afgegeven dat helpt bij herstel van het lichaam; deze afgifte 
van groeihormoon wordt door slaapmiddelen geblokkeerd. Het gebruik van (veelal versla-
vende) slaapmiddelen lost het probleem dus niet op, het maakt het alleen maar erger.

een gezOnDe blOeDsUikerspiegel vOOr een 
gezOnDe slaap
Als je slaappatroon voor jou echt een serieus probleem is, dan is het in ieder geval van levens-
belang dat je zorgt voor een gezonde bloedsuikerspiegel. Een bloedsuikerspiegel die niet 
goed in balans is, is voor het lichaam namelijk een enorme bron van stress. En een hoog ge-
halte aan stresshormonen in het bloed zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om te ontspannen. 
Hierdoor zal  je behoefte aan het eten van extra energie, vaak in de vorm van zoet en snelle 
koolhydraten, hoog blijven. Daar komt bij dat het eten van koolhydraten vlak voor het slapen-
gaan er ook voor zorgt dat je weer wakker wordt doordat je het lichaam als het ware voorziet 
van extra brandstof. Het doorbreken van deze cirkel is dus echt een noodzakelijke stap in de 
richting van een gezond slaappatroon. Slaap is de basis; het is niet voor niets dat kleine 
kinderen zo ontzettend veel moeten slapen!

Kort en intensief bewegen waarbij je een combinatie maakt van krachtoefeningen en pittige 
cardio-/intervaloefeningen is de beste manier om een optimale bloedsuikerspiegel te 
bereiken. 

 wissel regelmatig van trainingsschema (minimaal eens per twee 
maanden) zodat je je lichaam blijft uitdagen.

 vermijD langDUrige carDiOtrainingen (zoals duurlopen, eindeloos op de 
crosstrainer staan, urenlang wielrennen en dergelijke). Een langdurige cardiosessie met 
als doel vetverbranding zorgt veelal voor afbraak van het spierweefsel en stress in het
lichaam die op haar beurt de bloedsuikerspiegel omhoog laat schieten. Je bereikt er dan 
ook vaak het omgekeerde mee.

 train met name De grOte spiergrOepen (focus op benen, rug en borst). 
Hierbij behaal je het snelste en het meeste resultaat.

 train niet vaker Dan twee à Drie keer verspreiD Over De week. 
Spieren groeien pas na de training tijdens de herstelperiode van 24 tot 48 uur.

Toontje 
‘Inmiddels 
zeven weken 
suikervrij en 
vier kilo lichter 
zonder honger. 
Mijn darmen zijn 
niet meer traag 
en pijnlijk en ook 
geestelijk voel ik 
me zoveel sterker. 
Bovendien heb ik 
geen last meer van 
getril en honger in 
de middag vanwege 
suikerdips. 
Heel veel dank!’
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voor een 

              gezonde
bloedsuikerspiegel

Voeding
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6. Zo eet je jouw 
         bloedsuikerspiegel 
                   gezond
als het gaat Om vOeDing Dan zOU je kUnnen zeggen Dat alles 
wat je eet DOOr het lichaam wOrDt gezien als inFOrmatie. 
op basIs Van dIe InformatIe gaat Het lIcHaam zIcH ontwIkkelen 
en Veranderen. VoedIng praat namelIjk met je genen en je 
stofwIsselIng. 

En die twee zijn medeverant-
woordelijk voor het behoud 
en onderhoud van je gezond-
heid en gewicht. Jij bent dus 

degene die ervoor zorgt of jouw genen het signaal krijgen om ziekten als diabetes, overgewicht 
of hart- en vaatziekten te ontwikkelen of niet. Dit doe je onder andere door de keuzes die je 
dagelijks maakt op het gebied van voeding (maar ook door wat je denkt, voelt en hoe je je tijd 
besteedt: voed je jezelf of vul je jezelf – en je tijd?). 
Door te kiezen voor een gezonde leefstijl zet je de genen aan die verantwoordelijk zijn voor 
een goede gezondheid en gezonde stofwisseling. Door te kiezen voor een ongezonde leefstijl 
zet je de genen aan die zorgen voor ziekte en overgewicht. De keuzes die jij maakt, bepalen 
welke genen je voedt en aanzet. Iedere dag, ieder moment beslis je dus zelf in welke richting 
je je beweegt. 
Voeding is daarin dan ook een belangrijke factor. Zeker als het gaat om het managen van 
jouw bloedsuikerspiegel: het grootste deel van de voedingsstoffen wordt door het bloed ge-
transporteerd in de vorm van suiker (glucose) en beïnvloedt daardoor in meer of in mindere 
mate jouw bloedsuikerspiegel. Om het lichaam goed in balans te brengen en te houden is het 
daarom belangrijk dat je aandacht besteedt aan wat je dagelijks eet en drinkt. Voeding is 
jouw basis! 

Energie voor iedere dag

Als reactie hierop maakt de 
alvleesklier het hormoon in-
suline aan dat ervoor zorgt dat de suikers vanuit het bloed worden opgenomen in de cellen 
zodat de bloedsuikerspiegel snel weer terugkeert tot normale waarden. Dit is belangrijk om-
dat een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel giftig is voor het lichaam en dus gevaarlijk is 
voor je gezondheid.

de HoeVeelHeId InsulIne dIe wordt aangemaakt wordt grofweg bepaald door twee dIngen

 de snelHeId waarmee de VoedIng dIe je eet of drInkt In je lIcHaam wordt omgezet In suIker;

 de HoeVeelHeId en Het type koolHydraten dIe je maaltIjd beVat.

Snelle koolhydraten en pure suikers (de naam zegt het al) zorgen voor een snelle stijging van 
je bloedsuikerspiegel en dus voor een snelle aanmaak van grote(re) hoeveelheden insuline. 
Met name de snelle koolhydraten en suikers dien je zoveel mogelijk te vermijden als je jouw 
bloedsuikerspiegel gezond wilt houden. Bijlage 4 geeft je een overzicht van snelle (ofwel 
bloedsuikeronvriendelijke) koolhydraten met daarbij een gezond alternatief.

gezOnDe kOOlhyDraten vinD je in vers FrUit, vOlkOrenprODUcten 
en granen, knOllen en wOrtelen, peUlvrUchten, nOten en zaDen, 
en geDrOOgDe zUiDvrUchten.

Een goed opgebouwd voedingspatroon bevat dagelijks voldoende bouwstoffen, brandstoffen, 
ondersteunende stoffen en vocht. Deze kun je grofweg indelen in vijf categorieën:

 Koolhydraten (energie)

 Eiwitten (bouwstof en in nood energie)

 Vetten (energie en onderhoudsmiddel)

 Vitaminen en mineralen (ondersteuning en katalysatoren)

 Water (katalysator)

wat je In jouw lIcHaam stopt, bepaalt wat jouw lIcHaam aan je teruggeeft. 

kOOlhyDraten vOOrzien het lichaam van energie. Op het 
mOment Dat je sUiker OF kOOlhyDraten eet OF alcOhOl, 
kOFFie OF FrisDrank Drinkt, stijgt je blOeDsUikerspiegel.
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Vers fruit
Binnen de Sugarchallenge is fruit een veelbesproken onderwerp. Immers: we zijn opgevoed 
met de stelling dat fruit gezond is. En dat is het ook. Maar alleen als het zich in de originele 
verpakking bevindt, niet in de vorm van de vele vruchtensappen en smoothies die verkrijg-
baar zijn. En ook niet in de vorm van fructosesiropen die overigens veelal gewonnen worden 
uit maïs en aardappelzetmeel. Fruit in de originele verpakking bevat alle vezels die nodig zijn 
om ervoor te zorgen dat de suikers in het fruit niet rechtstreeks in de bloedbaan belanden.

Verse VrucHtensappen en smootHIes leVeren Veel te Veel snelle suIkers aan je lIcHaam. 

boVendIen zIjn ze gemaakt Van meerdere stukken fruIt dIe je normaal nooIt als één 

portIe zou eten.

Fruit bevat fructosesuikers (fruitsuikers) en hiervoor geldt dat ze worden verwerkt in de lever. 
Het zorgt daardoor dus voor een minder snelle stijging van de bloedsuikerspiegel. Op zich is 
dit positief. Het vervelende van deze eigenschap is echter dat de suikers uit het fruit die de 
lever niet meer kan opslaan, bij de meeste mensen vrijwel direct worden omgezet in vetten. 
Dit is ook zoals de natuur het bedoeld heeft, maar bij onze huidige overconsumptie draagt 
het juist bij aan het ontstaan van overgewicht en obesitas.
Het meeste fruit is rijp in de zomer en in het najaar. Je ziet in de zomer de iets minder zoete 
soorten zoals bessen en aardbeien en richting het najaar wordt het fruit steeds zoeter door-
dat het rijker is aan suikers. Dat is niet zonder reden: de natuur heeft dit speciaal zo voor ons 
geregeld omdat we juist in die periode reserves aan dienen te leggen voor de naderende 

winter. Vetreserves wel te verstaan. Dat is ook wat egels, beren en eekhoorntjes nog steeds 
doen in het najaar: die doen zich naar hartenlust tegoed aan alle zoetigheden en noten die ze 
maar kunnen vinden. Dat ze daardoor dikker worden is absoluut geen probleem: dat vet 
wordt gedurende de winterslaap verbrand. Wij hebben echter geen winterslaap meer en eten 
en drinken het hele jaar door enorme hoeveelheden fruit, vruchtensappen en smoothies. 
Ook hier geldt dat alles waar ‘té’ voor staat, ook al is het in den beginne nog zo gezond, funest 
is voor je lichaam. 
Mijn advies: geniet van fruit, maar eet het met mate. Kies zo veel mogelijk fruit uit het seizoen 
en kies voor verse vruchten. Eventueel kun je diepgevroren fruit verwerken in bijvoorbeeld 
smoothies. Let er in dat geval wel op dat er geen suikers aan zijn toegevoegd. Combineer 
fruit altijd met een eiwit (bijvoorbeeld noten of kaas). Zelf eet ik vaak fruit als dessert na de 
maaltijd. Op die manier ‘valt’ het op de rest van het eten, waardoor ik toch een zoete smaak-
beleving heb na het eten zonder dat het mijn bloedsuikerspiegel extra beïnvloedt. 
Regelmatig ontvang ik de reactie dat fruit na de maaltijd zou gaan gisten. Persoonlijk heb ik 
hier geen last van. Ik kan me voorstellen dat dit het geval zou kunnen zijn als je een copieuze 
maaltijd hebt verorberd die je lichaam maar met moeite kan verteren. Maar als je een gezonde 
maaltijd hebt gegeten is fruit een heerlijke afsluiter!

Volkorenproducten
Volkorenproducten zijn producten die zo min mogelijk zijn bewerkt en daardoor nog zo veel 
mogelijk vezels en voedingsstoffen bevatten. Hierdoor moet het lichaam moeite doen om 
deze producten te verwerken én leveren ze maximale voedings- en bouwstoffen. Dit is gunstig 
voor je bloedsuikerspiegel. 
Maar nu komt het… Veel van de volkorenproducten die je in de winkel koopt zijn eigenlijk he-
lemaal geen volwaardige volkorenproducten meer. Het zijn producten waaraan wat vezels 
zijn toegevoegd of een kleurstof waardoor ze voldoen aan de specificatie ‘volkoren’. Want: 
volkoren staat bij de consument bekend als ‘gezond’ en wordt daarom grif gekocht. Ongelo-
felijk, maar waar. Het is dus goed uitkijken geblazen als je op pad gaat om écht gezonde 
producten te kopen. 
Wat ik om die reden doe, is dat ik een aantal malen per jaar naar de natuurvoedingswinkel ga 
en daar biologische volkorenproducten insla, zoals wilde rijst, pasta en verschillende meel-
soorten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van gezonde volkorenproducten die 
bovendien je bloedsuikerspiegel ondersteunen.

Ellen ‘Ik heb al 
vanaf mijn 19e
last van 
hypoglykemie en 
pas na het lezen 
van het boek 
100% suikervrij 
in 30 dagen snapte 
ik eindelijk waarom 
ik beter geen suiker 
en snelle koolhydraten 
kan eten. Ik ben 
begonnen aan de 
Sugarchallenge en 
voel me weer top. 
Ook alle extra 
kilo’s zijn verdwenen 
als sneeuw voor 
de zon.’
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Knollen en wortelen
Gezien het hoge gehalte aan zetmeel in aardappelen en daardoor de invloed op je bloedsui-
kerspiegel, is mijn advies om aardappelen pas vanaf de suikerbewuste fase slechts af en toe 
(één à twee keer per week) te eten. In een aardappelland als Nederland is dit uiteraard een 
ferme uitspraak. Want zonder aardappelen is bij de meeste mensen de avondmaaltijd niet 
compleet. Gelukkig is er een goed alternatief in de vorm van knollen en wortelen! Die zijn 
namelijk een prima vervanger voor onze vertrouwde piepers. Planten gebruiken de knol als 
opslagplaats voor reservevoeding. Dit betekent dat knollen een heel goede leverancier zijn 
van hoogwaardig zetmeel en veel voedingsstoffen. 

OnDer De knOllenFamilie vallen: wOrtelen, knOlselDerij, 
venkel, pastinaak, raDijs, rammenas, rODe biet, schOrseneren, 
bataten, yams, cassave, aarDpeer, kOOlraap en meiknOllen.

Peulvruchten
Peulvruchten zijn zeer voedzaam en zijn een enorm goede bron van voedingsvezels. Daar-
naast leveren ze het lichaam ook langzame koolhydraten gecombineerd met eiwitten, 
waardoor ze een geweldige ondersteuning bieden als het gaat om het in balans brengen en 
houden van je bloedsuikerspiegel. Een leuke bijkomstigheid is nog dat de meeste peulvruch-
ten voordelig zijn en heel lang bewaard kunnen worden. 
Ondanks al deze voordelen is het aan te raden om peulvruchten met mate te eten. Niet alle 
peulvruchten zijn goed verteerbaar en dit kan problemen opleveren voor sommige mensen. 
Ook kunnen peulvruchten ontstekingsreacties veroorzaken in het lichaam als je ze in grote 
hoeveelheden nuttigt. Goed luisteren naar je lijf is ook hier het advies. Onderstaande tabel 
geeft van alle gedroogde peulvruchten de inweektijd en kooktijd aan.

*vanaf Sugarchallenge fase 3 toegestaan

categOrie

rijstprODUcten*

QUinOa

bOekweit *

vOlkOren tarweprODUcten*

speltprODUcten*

zUUrDesembrOOD

rOggeprODUcten

haverprODUcten

gerstprODUcten*

prODUcten

 zilvervliesrijst  wilde rijst  volkoren basmatirijst
 rijstpasta’s van volkoren rijstmeel  volkoren rijstmeel  rijstmelk
 Quinoameel  quinoa
 Boekweitgrutten  boekweitmeel  boekweitpasta
 muesli (zelfgemaakt)
 Volkorenpasta  volkorencrackers  donker volkorenbrood
 volkorenmeel
 Speltpasta  speltbrood  speltmeel  speltcrackers
 Volkoren desembrood  speltdesembrood
 Roggebrood  volkoren roggeknäckebröd
 Havervlokken  havermout  overnight oats  havercrackers
 havermelk
 Gerstvlokken  gerst

blOeDsUikervrienDelijke vOlkOrenprODUcten

tip ook cHampIgnons kun je prIma gebruIken als aardappelVerVanger. zelf kook Ik Vaak een 

extra groentesoort ter VerVangIng Van aardappelen.
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Noten en zaden
Noten en zaden bieden naast eiwitten en gezonde vetten ook voedingsvezels die het lichaam 
helpen om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. Noten zijn rijk aan vitamine B en E en 
bevatten veel mineralen. Voor zaden geldt dat deze de basis voor een hele plant bevatten 
waardoor je ze kunt zien als supergeconcentreerde voeding. 
Doordat ze zo rijk zijn aan voedingsstoffen heb je er niet veel van nodig: op een handje noten 
of zaden kun je het rustig een halve dag uithouden. Daarom zijn ze zeer geschikt als ‘nood-
rantsoen’ voor onderweg. 

nOten- en zaDensOOrten Die je helpen Om jOUw 
blOeDsUikerspiegel in balans te hOUDen zijn amanDelen, 
walnOten, hazelnOten, paranOten, macaDamianOten, 
pistachenOten, zOnneblOempitten, pOmpOenpitten, 
pijnbOOmpitten en sesamzaaD.
Let op: pinda’s en cashewnoten vallen niet onder de noten, maar horen bij de peulvruchten. 

Gedroogde zuidvruchten
Zie hoofdstuk 8 over suikers en zoetstoffen.

Eiwitten voor 
optimaal  onderhoud 

van je lichaam

Ons lichaam kan helaas zelf 
geen voorraad eiwitten aan-
leggen. Daarom is het be-
langrijk dat we het iedere 
dag weer opnieuw voorzien 
van voldoende eiwitten. En 
dat is waar het bij de meeste 
mensen verkeerd gaat. We eten over het algemeen dagelijks veel te veel koolhydraten en te 
weinig eiwitten. Als je dit zou vergelijken met een auto zou je kunnen zeggen dat we grote 
hoeveelheden brandstof eten, maar het onderhoudsmiddel vergeten. Dat is niet zo verstandig: 
als het lichaam onvoldoende eiwitten krijgt, kan het echt onherstelbare beschadigingen op-
lopen (dit geldt overigens ook bij het nuttigen van te veel eiwitten!).
Onderstaande tabel geeft je een overzicht van alle eiwitten die je gezondheid ondersteunen 
met daarbij de netto-eiwitopbrengst per 100 gram.

eiwitten vOrmen een niet te OnDerschatten vOeDingsbrOn 
vOOr het lichaam, waarvan De meeste mensen Dagelijks 
OnvOlDOenDe binnen krijgen. Het lIcHaam Herstelt zIcH Iedere 
dag en gebruIkt daarVoor eIwItten. ook gebruIkt Het eIwItten 
als bouwstof Voor weefsels, botten en organen en maakt 
Het VanuIt eIwItten belangrIjke Hormonen en enzymen aan dIe 
zorgen Voor de energIeproductIe en een goed Verloop Van 
lIcHaamsprocessen. eIwItten zIjn dan ook belangrIjk.

peUlvrUchtsOOrt

Adukibonen
Zwartoogbonen
Rode linzen
Gele linzen
Kikkererwten
Spliterwten
Groene erwten
Witte bonen
Bruine bonen
Sojabonen

inweektijD

12 uur
12 uur
-
30 minuten
8 uur
-
12 uur
12 uur
12 uur
12 uur

kOOktijD

60-90 minuten
60-90 minuten
45 minuten
45 minuten
60-90 minuten
60 minuten
60-90 minuten
90-120 minuten
90-120 minuten
2-3 uur
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Zoals je ziet, heb je van sommige eiwitsoorten behoorlijk wat nodig om aan een gezonde 
dagelijkse hoeveelheid eiwitten te komen. Uiteraard is het exact benodigde gewicht aan 
eiwitten van veel meer factoren afhankelijk, maar een goede richtlijn die je helpt om ervoor te 
zorgen dat je dagelijks voldoende eiwitten binnenkrijgt, is dat je ongeveer 1 gram eiwit nodig 
hebt per kilo lichaamsgewicht. Als je intensief sport of herstellende bent na een ziekteperiode 
heb je meer eiwitten nodig.

Biologisch vlees
Waar mogelijk kies ik voor biologisch vlees. Dit is een van de biologische producten waarin ik 
echt geloof. Naast het feit dat je door de aankoop van biologisch vlees een beter dierenleven 
ondersteunt en dat het vlees ook echt lekkerder is, bevat dit vlees veel meer gezonde omega-
vetten en minder van de ongezonde ‘dichtslib-vetten’ die niet biologisch gehouden dieren 

Zorg voor 
voldoende smeermiddelen

Dit geldt echter alleen voor 
de zogenaamde transvetten 
die je vindt in veel kant-en-
klare, voorbewerkte produc-
ten, margarines en halvarines – vaak producten die in het kader van ‘Let op vet’ zijn geïntro-
duceerd als ‘gezonde oplossing’. Deze kun je echter beter vermijden omdat ze je juist verder 
van huis brengen.

gezonde Vetten ondersteunen Het lIcHaam bIj Het onderHouden en opbouwen Van 

de lIcHaamscellen en -processen. met name de onVerzadIgde Vetten dIe je VIndt In 

bIjVoorbeeld olIe, noten en Vette VIssoorten zIjn een geweldIge VoedIngsbron Voor 

Het lIcHaam en Helpen om op gewIcHt te blIjVen. ze ondersteunen Het Immuunsysteem 

en Helpen bIj Het Voorkomen Van ontstekIngen In Het lIcHaam. ook dragen ze bIj aan de 

VerlagIng Van Het cHolesterol, zorgen ze Voor een gezonde, stralende HuId en Helpen 

ze je om je eetlust te VermInderen.

eiwitsOOrt

1 ei
100 gram kipfilet
100 gram vis 
100 gram magere vleessoorten
100 gram volle yoghurt 3,5%
100 gram schapenkaas, volvet
100 gram geitenkaas, volvet
100 gram volle kwark 10% 
100 gram noten
100 gram pitten en zaden
100 gram volkoren graanproducten*
100 gram peulvruchten
100 gram aardappelen*
100 gram sojabonen
100 gram sojaproducten
100 gram zeewier

nettO-eiwitOpbrengst

13 gram
30 gram
17 gram
20 gram
4 gram
14 gram
14 gram
10 gram
15 gram
20 gram
10 gram
5 gram
2 gram
37 gram
5 gram
11 gram

*vanaf Sugarchallenge fase 3 toegestaan
Bron: www.voedingswaardetabel.nl 

leveren. De dieren hebben tijdens hun leven meer beweging gehad en zijn gevoed door de 
natuur in plaats van met kilo’s maïs (dat bol staat van slechte suikers en andere stoffen). Ook 
bevat biologisch vlees vele malen minder antibiotica en andere chemische stoffen. 
Wordt biologisch vlees te kostbaar voor je? Varieer dan meer met vegetarische gerechten, en 
kies het vlees dat je eet zo puur mogelijk.

Daarnaast maakt het lichaam een aantal hormonen aan uit vetten en gebruikt het vetten als 
onderdeel van de celwanden en als grondstof voor de opbouw van het centrale zenuwstelsel. 
‘Let op voldoende gezonde vetten’ zou dus eigenlijk het motto moeten zijn… 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van vetbronnen die je vanaf nu beter kunt vermijden 
met daarnaast een gezond alternatief. Gebruik bij iedere maaltijd een gezonde vetbron.

DOOr De ‘let Op vet’-manie waarmee De meeste mensen zijn 
OpgevOeD, bestaat er nOgal wat angst vOOr het eten van 
vet. Volgens de campagnes maakt Het eten Van Vet ons dIkker 
en ongezonder en zou Vet een grote Veroorzaker zIjn Van 
oVergewIcHt en Hart- en VaatzIekten. 
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*vanaf Sugarchallenge fase 3 toegestaan
 

De sleutelrol van 
vitaminen en mineralen 

7. Zo drink je jouw 
bloedsuikerspiegel 

gezond

Dat komt doordat onze cellen 
voor een groot deel uit vocht 
bestaan. Water zorgt ervoor dat de voedingsstoffen die je tot je neemt snel kunnen worden 
omgezet en opgenomen in je lichaam. Hiermee ondersteunt water je stofwisseling en zorgt 
het ervoor dat je snel over energie kunt beschikken.  Water helpt je ook om je hongergevoel 
te verminderen en is tevens het goedkoopste schoonheidsserum dat er is; het helpt je om je 
huid stralend, jong en gezond te houden. Zowel van binnenuit als van buitenaf. 

Als hoofdbestanddeel van ons bloed is water een transporteur die ervoor zorgt dat alle voe-
dingsstoffen en bouwstoffen snel op de juiste plek in het lichaam terechtkomen. Daarnaast 
speelt water ook een belangrijke rol bij de afvoer van de afvalstoffen die in het lichaam ont-
staan. Hoe zuiverder het water dat je drinkt, des te meer afvalstoffen het kan oplossen en uit 
je lichaam kan verwijderen. Je zult begrijpen dat dit niet lukt met frisdranken of koffie en thee. 
Ik zeg altijd maar zo: ‘Met water kun je de ramen lappen en schoonmaken, maar niet met 
limonade, alcohol of koffie!’

OngezOnDe vetten

 Margarine en halvarine
 Koffiemelkpoeder
 Bak- en braadboter (vloeibaar)
 Vlees uit reguliere landbouw
 Geteelde vis
 Hartige snacks tussendoor
 Alle gefrituurde producten, friet, 
chips en gefrituurde aardappeltjes
 Kant-en-klare vleesproducten zoals 
burgers, worstjes, nuggets e.d.
 Kant-en-klare vegetarische 
vleesvervangers 
 Snackrepen en gebrande noten
 Koekjes, cake en ander gebak
 De meeste mayonaise en andere sauzen
 Kant-en-klare saladedressings 

gezOnDe vetten

 Roomboter, ghee, kokosvet
 Koffieroom
 Roomboter, ghee, kokosvet, olijfolie, palmolie
 Vlees uit biologische landbouw
 Wilde vis
 Avocado, noten, zaden en pitten
 Zelf friet bakken in de oven* (zie pagina 129), 
gepofte aardappel* 
 Kies voor onbewerkt vlees of maak zelf een 
hamburger  (zie pagina XX)
 Zelf gemarineerde tofoe, tempeh of soja, 
vegetarische burgers  (zie pagina XX)
 Ongebrande noten en zelfgemaakte repen (zie pagina 93)
 Een van de vele bakrecepten uit dit boek
 Zelf mayonaise en sauzen maken
 Maak zelf dressings met olijfolie, balsamicoazijn, of 
een van de recepten uit dit boek

vitaminen helpen bij De Opname van De vOeDingsstOFFen 
Uit De vOeDing. ze zorgen ook Voor een uItgebalanceerde 
HormoonspIegel en sterke bloedVaten, en ze Helpen je Hersenen 
en centrale zenuwstelsel om goed te kunnen functIoneren. 

Tevens helpen ze het lichaam 
om te ontgiften en zorgen ze 
ervoor dat het lichaam minder 

snel veroudert. Mineralen helpen de vitaminen om hun werk te doen. Ze zijn essentieel voor een 
goede werking van het centrale zenuwstelsel en ondersteunen het zuurstoftransport in het 
lichaam. Ook dragen ze bij aan het ontzuren van het lichaam.  In bijlage 6 vind je een uitge-
breid overzicht van vitaminen, mineralen en kruiden die je bloedsuikerspiegel ondersteunen. 

Kies voor water
water is OntzettenD belangrijk vOOr het lichaam. we 
kunnen maanden zonder VoedIng, maar zonder water Houden 
we Het maar een paar dagen Vol. 

De hoofdfuncties van water
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let Op  water Is geen koffIe, geen tHee, geen frIsdrank of VrucHtensap. water Is water! 

ons lIcHaam kan Helemaal nIets met al dIe wat Ik noem ‘pretdranken’. deze Voegen geen 

VocHt toe, maar onttrekken oVer Het algemeen juIst VocHt aan Het lIcHaam.

Met name alle zoete en alcoholische dranken, maar ook koffie en cafeïnehoudende dranken 
zorgen voor een extra belasting en extra behoefte aan water omdat ze zorgen voor een stijging 
van de bloedsuikerspiegel. Het lichaam gebruikt onder andere water om de extra suikers in 
het bloed snel af te kunnen voeren (daarom krijg je vaak dorst van een ijsje of iets anders 
zoets en hebben mensen die in het voorstadium van diabetes verkeren vaak dorst en drang 
om vaak te plassen). Voor een goede werking van de stofwisseling is het lichaam dan ook 
aangewezen op water. 

Hoe zit het met het drinken van 
te veel water?
Het drinken van liters water in één keer (dus direct achter elkaar) is niet aan te raden. Hiermee 
belast je de nieren enorm en verstoor je de mineralenhuishouding van het lichaam. Boven-
dien kan het lichaam zo’n grote hoeveelheid water in één keer niet opnemen. Drink daarom 
water verdeeld over de dag. Een praktische richtlijn is om een hoeveelheid van één glas per 
uur aan te houden. 

Zonder water geen stofwisseling 

Water vervult in het lichaam een heel belangrijke rol. Sterker nog: zonder water is er geen 
stofwisseling mogelijk! 99 procent van alle stofwisselingsprocessen in ons lichaam vindt 
plaats in een vochtig milieu. Daarom is het drinken van voldoende water van levensbelang 
voor een gezond en goed functionerend lichaam. Het versnelt en optimaliseert de werking 
van de stofwisseling en helpt je lichaam om de bloedsuikerspiegel in balans te houden. 

tip
een goede VuIstregel 
dIe je kunt aanHouden 

om dagelIjks Voldoende 
water te drInken Is je 

lIcHaamsgewIcHt te delen door 
30. de uItkomst In lIters Is de 
optImale HoeVeelHeId water 

Voor jouw lIcHaam. drInk 
deze HoeVeelHeId 

Verdeeld oVer 
de dag.

Kies voor zuiver water
Bij onze stofwisseling ontstaan dagelijks afvalstoffen in het lichaam. Deze afvalstoffen dienen 
uit de cellen te worden gehaald om vervolgens via het bloed het lichaam te kunnen verlaten. 
Dit is alleen mogelijk als deze ‘slakken’ vanuit de cel direct opgelost kunnen worden in water 
dat op celniveau opgenomen kan worden. Om verontreiniging te voorkomen laat de cel al-
leen zuiver water toe door het celmembraan. Als je water drinkt dat vol zit met suiker, thee, 
koffie of andere toevoegingen, zal het lichaam dit water eerst moeten reinigen voordat het 
gebruikt kan worden. Hierbij gaan heel veel kostbare lichaamsvloeistoffen (in de vorm van 
celwater) verloren, waardoor de cellen sneller zullen verouderen. Dit verklaart ook waarom je 
huid droog en rimpeliger wordt als je te weinig water hebt gedronken.
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8. Suikers 
         en zoetstoffen
als je echt van je sUikerverslaving aF wilt kOmen, Dan zit 
er maar één Ding Op en Dat is rigOUreUs stOppen met alle 
sUikers en snelle kOOlhyDraten. Het Is net als met roken 
en met alcoHol; een kleIn beetje suIker kan er al Voor zorgen 
dat de Hang naar zoet weer wakker wordt. 

Suiker tijdens de Sugarchallenge

Fase 1 en 2
In de eerste en tweede fase van de Sugarchallenge zijn er om die reden ‘slechts’ twee suiker-
vervangers toegestaan: groene stevia en gedroogde abrikozen. Mijn advies is om ook deze 
twee suikers zo veel mogelijk te laten staan, maar mocht je toch behoefte hebben aan zoet, 
kies dan voor een van deze twee zoetstoffen. Stevia beïnvloedt je bloedsuikerspiegel mini-

maal en voor gedroogde abrikozen geldt dat ze in kleine hoeveelheden nog net een glycemische 
lading onder de 10 hebben en daarom ook zijn toegestaan. Voor alle overige ‘gezonde’ suikers 
geldt dat je deze beter even kunt laten staan. 

Fase 3
Vanaf de derde, suikerbewuste fase kun je langzaam weer wat ‘gezonde’ suikers aan je voeding 
toevoegen (als je dat wilt). Kies in deze fase voor natuurlijke suikers als kokosbloesemsuiker, 
palmsuiker, gedroogde zuidvruchten (dadels, rozijnen, vijgen) en koudgeslagen biologische 
honing of yakonsiroop. Al deze suikers hebben een hoge score als het gaat om de glycemische 
lading. Wees er dan ook voorzichtig mee en gebruik ze met mate! Zodra je merkt dat de hang 
naar suiker door het gebruik van deze zoetstoffen weer terugkomt, minder dan direct het 
gebruik van deze suikers!
In het boek 100% suikervrij in 30 dagen bespreek ik uitvoerig alle suikersoorten die op de 
markt zijn. In dit basiskookboek heb ik ervoor gekozen om de suikers te bespreken die tijdens 
en na de Sugarchallenge zijn toegestaan. Ook in de gerechten in dit boek is uitsluitend ge-
bruikgemaakt van de toegestane suikers.

Toegestane suikers 
in Sugarchallenge fase 1 en 2

In fase 1 en 2 Van de sugarcHallenge zIjn twee ‘zoetmakers’ 
toegestaan: groene steVIa en gedroogde abrIkozen.

Stevia
Stevia is een plantje dat oorspronkelijk afkomstig is uit Paraguay en daar door de Guaranay-
indianen al eeuwenlang wordt gebruikt in kruidenmengsels en in hun voeding. Stevia is in de 
westerse wereld voornamelijk bekend als zoetstof vanwege de enorm zoete smaak van het 
steviablad dat ongeveer dertig tot veertig keer zoeter is dan suiker.

Zeker als je bloedsuikerspie-
gel sterk uit balans is, heeft je 
lichaam tijd en rust nodig om 
deze weer te herstellen. In 

dat kader is ook het vervangen van een ‘ongezonde’ suiker door een ‘gezonde’ suiker zeker in 
het begin niet aan te raden. Dat is hetzelfde als stoppen met het roken van sigaretten en 
verdergaan met af en toe een sigaartje… 

Iedere Sugarchallenge-fase kent zijn eigen toegestane suikers. Dat heeft een reden: met na-
me als je stopt met suiker, is het belangrijk dat je zo min mogelijk ‘zoetprikkels’ aan je lichaam 
geeft. Hierdoor kan het lichaam heel snel de bloedsuikerspiegel in balans gaan brengen. 
Zeker in het begin kan iedere zoetprikkel weer leiden tot een hongeraanval en voordat je het 
weet word je weer in de eindeloze suikerspiraal getrokken.



72 73

steVIabladeren beVatten naast zoetstoffen, waarVan steVIosIde de meest bekende Is, 

ook tal Van mIneralen, eIwItten, VItamInen en andere gezonde bestanddelen. naast de 

functIe Van zoetstof Is Het dan ook een zeer geneeskracHtIge kruIdenplant.

stevia is gOeD vOOr je gezOnDheiD
In Paraguay zijn de helende eigenschappen van de steviaplant algemeen bekend en worden 
de bladeren, capsules en stevia-extracten gebruikt als medicijn door de artsen. Zo helpt stevia 
(het hele blad) mogelijk:

 om de bloedsuikerspiegel te verlagen en te stabiliseren naar normale waarden doordat 
het de alvleesklier voedt en helpt om zijn werking te verbeteren;

 om de trek in zoet en vet voedsel te verminderen doordat het de verbinding tussen de 
maag en het verzadigingscentrum in de hersenen herstelt;

 om de bacteriegroei in de mond te onderdrukken en gaatjes te voorkomen;

 om het ontstaan van wildgroei van schimmels in de darmen te verminderen omdat het 
geen voeding geeft aan de schimmels;

 om verzuring van het lichaam tegen te gaan;

 om het maagzuur te verminderen;

 om wonden mooier en sneller te laten genezen; het zou zelfs zo zijn dat door het gebruik 
van steviablad of -extract op de wond de genezing vele malen sneller verloopt met
minder kans op littekens;

 om huidproblemen zoals eczeem en psoriasis te helen.

Ook de westerse gezondheidszorg raakt steeds meer van de kwaliteiten van stevia doordrongen 
en wordt daarom steeds enthousiaster. Maar daarmee wordt het natuurlijk ook oppassen 
geblazen omdat door de toenemende populariteit en bekendheid het risico op ‘steviawild-
groei’ toeneemt!

er is stevia en er is stevia
steVIa Is In VerscHIllende Vormen op de markt VerkrIjgbaar

 Verse bladeren die je bijvoorbeeld van je eigen steviaplantje oogst. (Bij de meeste tuin-
centra is stevia te koop als kruidenplant.)

 Gedroogde bladeren die je als blad kunt gebruiken om bijvoorbeeld thee van te 
maken, maar die je ook kunt vermalen tot poeder.

 Ruw stevia-extract, gemaakt van vermalen steviablad waarvan een extract wordt 
getrokken.

 Commerciële stevia, door fabrikanten verdund met allerlei vulmiddelen en veelal 
aangevuld met zoetstoffen. (Dit is de variant die je beter kunt laten staan!)

enkel de onbewerkte, ruwe steVIaVarIanten en steVIa-extract met mInImaal 95 procent 

steVIolglycosIden Hebben naast een enorme zoetkracHt ook een geneeskracHtIge werkIng. 

dIt geldt dus nIet Voor de ‘commercIële steVIa’ dIe te kust en te keur wordt aangeboden en 

wordt Verwerkt In allerHande VoedIngsproducten. kIjk HIer dan ook goed mee uIt!

De zoetstof in stevia (de steviolglycosiden) wordt in het lichaam niet opgenomen en komt 
direct in de dikke darm. Daardoor heeft het nagenoeg geen effect op de bloedsuikerspiegel. 
Wel kan het zijn dat de zoete smaak van stevia bij suikerverslaafden mentaal de drang naar 
meer zoetigheid triggert. Het blijft dan ook oppassen geblazen met het gebruik van deze 
zoetstof.

cOmmerciële stevia
Het lijkt alsof de voedingsindustrie door heeft dat de zoetstof stevia weleens het nieuwe goud 
zou kunnen zijn. En dus wordt er driftig geadverteerd met kreten als: ‘Natuurlijk gezoet met 
stevia’ of ‘100% natuurlijk en gezond, met stevia’. Maar is dat ook zo? Maakt het feit dat er 
stevia wordt gebruikt als zoetstof een product per definitie gezond? Het antwoord is nee…
Omdat stevia steeds populairder lijkt te worden als zoetstof is het oppassen geblazen. Fabri-
kanten pikken uiteraard graag hun graantje mee van deze nieuwste ‘gezond zoet’-rage die 
ervoor zorgt dat de consument zijn zoetbehoefte kan vervullen. Daarom wordt er naar har-
tenlust gemengd en gemixt met allerlei vulstoffen om zo een betaalbaar product te kunnen 
leveren waarbij op het etiket ‘stevia’ vermeld mag worden.
Zo worden er suikerstoffen als fructose en maltodextrine toegevoegd, die niet bepaald ge-
zondheidsbevorderend zijn en die bovendien in het lichaam een ‘suikerreactie’ oproepen. 
Kies daarom bij aanschaf van stevia voor een kwalitatief goed en zuiver product. Goede stevia 

Berry ‘Ik ben zo 
blij dat ik het boek 

100% suikervrij 
in 30 dagen heb 

gekocht: door goed 
op te letten en 

suikervrije 
etenswaren in 
huis te halen 

kan ik voortaan 
alles wat ik in huis 

heb eten zonder 
na te denken. Ik 

ben in twee 
maanden vier 

kilo afgevallen!’
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aan commercIële steVIa worden oVer Het algemeen ondersteunende stoffen toegeVoegd 

om de enorme zoetkracHt Van de steVIolglycosIden (dIe ongeVeer 300 keer zoeter zIjn 

dan suIker) wat af te zwakken en Het product beter doseerbaar te maken. 

daarnaast zorgen de toegeVoegde stoffen erVoor dat de steVIa beter betaalbaar 

(lees: goedkoper) wordt Voor de consument. goedkoop Is In dIt geVal ecHter duurkoop!

zelF stevia kweken
Het veiligst (en het leukst) is het natuurlijk om zelf je eigen steviaplantje te kweken. Op die 
manier weet je zeker dat je zuivere stevia hebt en kun je ook alle geneeskrachtige eigen-
schappen ten volle benutten. Steviaplantjes zijn bij de meeste tuincentra te koop als plantje 
of als zaadjes. De plant is niet winterhard, is gek op zon en moet veel water hebben. Hoe meer 
zon, des te zoeter de plant zal worden. Zet de plant in een mooie ruime pot van zo’n 18 cm 
doorsnee en vertroetel ’m goed zodat ie lekker zoet wordt!

kOken met stevia
Met stevia kun je ook prima koken. Tot 200 °C is het prima te verhitten en een perfecte sui-
kervervanger. Het is alleen even zoeken naar de juiste verhoudingen omdat stevia vele malen 
zoeter is dan suiker. Wees dus heel voorzichtig met het toevoegen van stevia in recepten. 
VOOR EEN VERGELIJKBAAR EFFECT VAN 100 GRAM SUIKER KUN JE ONGEVEER DE 
VOLGENDE HOEVEELHEDEN AANHOUDEN

 1 tl steviolglycosidenpoeder

 6 tl stevia-extract

 1 el gemalen steviablad

 6 tl GrooVia

Gedroogde abrikozen
Gedroogde abrikozen zijn een perfecte zoetstof in veel gerechten. Met name in de rawfood-
wereld worden abrikozen in veel gerechten gebruikt. Ook al zijn gedroogde abrikozen vrij 
zoet, de glycemische lading valt nog net onder de 10, wat ze geschikt maakt als zoetstof 
tijdens de eerste twee fasen van de Sugarchallenge. Abrikozen leveren veel vitaminen en 
mineralen, waaronder het mineraal kalium dat het lichaam onder andere ondersteunt bij het 
verlagen van de bloeddruk en het goed functioneren van de spieren. Daarnaast bevatten ze 
veel vezels, ijzer en een flinke portie vitamine E. In de oudheid stond de abrikoos dan ook 
bekend als een heilzame vrucht die werd ingezet ter genezing van allerhande kwalen. Uiter-
aard geldt ook hier dat gematigd gebruik wordt aangeraden. 

Toegestane suikers 
in Sugarchallenge fase 3

in De DerDe, sUikerbewUste Fase van De sUgarchallenge 
kUn je ervOOr kiezen Om weer met mate enige sUikers aan 
je maaltijDen tOe te vOegen. onderstaande suIkers en zoet-
mIddelen kun je Vanaf deze fase weer (af en toe) gebruIken.

Honing
Honing is misschien wel het oudste heilzame zoetmiddel dat we kennen. Zo gebruikte Hip-
pocrates, de grondlegger van de moderne geneeskunde, honing om syfilis te behandelen en 
namen de Griekse atleten zo’n tweeduizend jaar geleden dagelijks een portie honing tijdens 
hun trainingen voor de Olympiade. Honing heeft een antibacteriële werking en ondersteunt 
als natuurlijk antiviraal middel het immuunsysteem. 
Los van alle heilzame effecten bevat honing grote hoeveelheden suikers in de vorm van 
fructose (38 procent) en glucose (30 procent) die niet echt vriendelijk zijn voor je bloedsui-
kerspiegel. Wat wel prettig is, is dat honing de hormonen acetylcholine en choline bevat, die 
ervoor zorgen dat honing (in tegenstelling tot andere fructosesoorten) geen leververvetting 
veroorzaakt.

wordt verkocht via goede superfoodswebsites en in de betere natuurvoedingswinkels en 
kost minimaal tien euro voor een kleine verpakking.
Persoonlijk gebruik ik groene stevia, dit is verkrijgbaar in poeder en als gedroogd blad. Op die 
manier weet ik zeker dat er niet mee gerommeld is.
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er is hOning en er is hOning...
Ondanks het feit dat honing zorgt voor een aanzienlijke stijging van de bloedsuikerspiegel, 
ben ik inmiddels van mening dat het een prima zoetstof kan zijn in een suikerbewuste leefstijl. 
Wel is het oppassen geblazen met de honing zoals deze in de supermarkt verkrijgbaar is. Hier 
wordt over het algemeen behoorlijk mee gerommeld. Vaak wordt suikerwater toegevoegd 
aan de honing om zo een betaalbaar product te kunnen aanbieden. Daarom is mijn advies 
om terughoudend te zijn met het gebruik van honing en echt te kiezen voor biologische en 
koudgeslagen honing om zo optimaal te profiteren van de gezondheidsbevorderende eigen-
schappen en te voorkomen dat je veel toegevoegde suikers binnenkrijgt.

Bananen
Banaan is de favoriete vrucht van veel suikerverslaafden. Ergens is dit ook goed te begrijpen 
omdat een banaan heel veel suiker levert. Daarnaast leveren bananen het aminozuur trypto-
faan, dat de aanmaak van het ‘feel good-hormoon’ serotonine bevordert, wat veel 
suikerverslaafden tekortkomen.  Onrijpe bananen bevatten veel zetmeel. Dit wordt gedurende 
het rijpingsproces omgezet in suiker. Een onrijpe banaan bevat slechts 1-2 procent suiker en 
is daarmee wellicht minder zoet dan een rijpe banaan, die tot 20 procent suiker kan bevatten. 
In beide gevallen is de banaan echter een leverancier van snelle koolhydraten en daarom 
zeker niet aan te raden in de eerste twee fasen van de Sugarchallenge. Echter, als natuurlijke 
zoetstof is de banaan prima te gebruiken in een suikerbewuste leefstijl. Gebruik vanaf dan 
gerust af en toe een halve banaan in een milkshake of verwerk eens een banaan in het deeg 
van zoetwaren. Wees echter terughoudend met het eten van bananen als tussendoortje. 

Palmsuiker
Palmsuiker wordt gemaakt uit het sap van bepaalde palmboomsoorten. Dit sap wordt gewon-
nen door een schijf van de bloemstengel af te snijden en deze uit te laten druipen. Palmsuiker 
is natuurlijk en vrij ongeraffineerd en wordt veel gebruikt in de Thaise en Javaanse keuken. 
Het is een suiker die een middelmatige invloed heeft op de bloedsuikerspiegel. Het is onder 
andere te koop bij de Jumbo, in natuurvoedingswinkels, de toko en Turkse winkels. Let er wel 
goed op dat er alleen maar palmsuiker in de verpakking zit (dus even goed het etiket lezen).

Kokosbloesemsuiker
Ook kokosbloesemsuiker wordt gewonnen uit een palmboom: de kokospalm. Het wordt 
gemaakt uit de nectar van de kokosbloesem. Kokosbloesemsuiker is een heel duurzame 
suiker omdat de suikeropbrengsten van de kokosbloesem vele malen hoger liggen dan die 
van bijvoorbeeld suikerbieten. Je kunt het gebruiken om mee te bakken of als zoetstof. 

Gedroogde zuidvruchten
Naast abrikozen zijn ook dadels, vijgen en rozijnen perfecte natuurlijke zoetmakers. Wel zijn 
deze laatste drie vele malen zoeter dan abrikozen en daarom pas vanaf de derde fase toege-
staan. Gebruik ze fijngesneden door de havermoutpap, als zoetstof in bakgerechten of 
gecombineerd met eiwitten als tussendoortje. Ook hier geldt: alles met mate.

Lucuma
Lucuma is een exotische vrucht uit Peru en heeft de bijnaam ‘Incagoud’. Lucumabomen 
kunnen vijfhonderd jaar oud worden. De vrucht smaakt naar vanillekaramel en het gele lucu-
mapoeder heeft een lage glycemische index en kan goed gebruikt worden als suikervervanger. 
Lucuma bevat van nature veel vitaminen, mineralen, eiwitten, aminozuren, voedingsvezels en 
antioxidanten. 

Mesquitepoeder
Mesquitepoeder wordt gemaakt van de peulvruchten van de mesquiteboom. Deze boom 
groeit met name in Zuid-Amerika, Mexico en het zuiden van de Verenigde Staten. Deze 
natuurlijke zoetstof heeft een hoge voedingswaarde en helpt het lichaam om de bloedsuiker-
spiegel in balans te houden. Daarnaast worden er vele geneeskrachtige eigenschappen aan 
toegedicht. Mesquitepoeder smaakt een beetje stroopachtig en kan verwerkt worden in zowel 
koude als warme gerechten. Ook kun je er prima mee bakken.

Sanne ‘Inmiddels 
ben ik ruim acht 
kilo afgevallen en 
heb ik na een 
dieetverleden 
eindelijk door hoe 
‘het’ werkt. Mijn 
darmen zijn veel 
rustiger, mijn 
stoelgang is 
verbeterd en ik 
heb ook minder 
last van eczeem. 
Ik zat in een 
negatieve spiraal en 
dat is helemaal weg! 
Ik ben dan ook 
zeker van plan om 
door te gaan, wil 
nooit meer terug 
naar hoe het was. ’
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recepten 
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Ontbijt p. 84
 Ontbijtkoek
 Ontbijtsmoothies

 Yoghurtsmoothie met havermout en framboos

 Tropicalsmoothie

 Avocado-sinaasappelsmoothie

 Rijstepap met havermout en kaneel
 Overnight oats
 Omelet met groente

 Omelet met prei en champignons

 Omelet met gerookte zalm

 Roerei met bieslook

 Griekse vanilleyoghurt met fruit en noten
 Oma’s groentesoep van Henny
 Pittige ontbijtjes 

 Ontbijtrepen 

 Wortel-appelsalade met zonnebloempitten

 Pittige koekjes

 Boekweitpannenkoekjes met hüttenkäse en 
warme bessen

 Appel-notenbrood met amandelspijs

Brood p. 98 
 Zuurdesembrood
 Roggebrood
 Zelfgebakken roggezuurdesembrood
 Italiaans brood
 Provençaals knoflookbrood
 Roggevolkorencrackers
 Super suikervrije ontbijtsandwiches
 Geroosterde desemsandwich met kruidenkaas, 
komkommer en gerookte zalm

 Crackertje met pesto, tomaat en kaas
 Crackertje met avocado, rucola en rosbief
 Roggebrood met zachte geitenkaas, noten en fruit
 Zuurdesemboterham met lauwwarme eiersalade

Inhoudsopgave
                    recepten

Suikervrije lunches p. 104
suIkerVrIj broodbeleg

 Rode-kidneybonenspread

 Kruidendip met geitenkaas

 Kruidenboter

 Gegrilde groente

 Gerties heksenkaas

salades

 Salade met rucola, geitenkaas en noten

 Diana’s sperziebonensalade

 Kip-kerriesalade met ananas

 Rodebietensalade met rivierkreeft en quinoa

 Italiaanse kipsalade met pesto

 Zalmcarpaccio
dressIngs 

 Basisrecept voor dressing

 Groenekruidendressing

 Zoete mosterddressing

 Frambozendressing

 Oosterse sesamdressing

 Knoflookdressing
soep

 Groentebouillon

 Courgettesoep met fetakaas

 Goulashsoep met pastinaak

 Mexicaanse bonensoep

 Erwtensoep

 Gegrilde-paprikasoep

 Bloemkool-mosterdsoep met pittig gehakt

 Lydia’s venkelsoep
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Diner p. 116
 Bea’s pompoenhutspot met lamsvlees

 Stamppot van knolselderij, prei, appel en kipfilet

 Stamppot met kikkererwten, broccoli en noten
HartIge taart

 Basisrecept voor hartige taart

 Saus voor de hartige taart

 Hartige taart met geroosterde paprika

 Preitaart met cashewnoten

 Courgettetaart met zwarte olijven

 Hartige taart met champignons en prei

 Gorgonzolataart met wortel en pompoen 
plaatpIzza!

 Basisdeeg voor pizza

 Easy pizzasaus

 Pizza tomaat met geitenkaas

 Pizza tomaat met groente

 Pizza tomaat met vruchten en geitenkaas

 Pizza tomaat met kip en spinazie

 Pizza met uien en tonijn
lekker wokken!

 Spinazie met ui, knoflook, feta en noten

 Groentecurry met vis

 Italiaanse roerbak met kip en pesto

 Sambalboontjes met cashewnoten en banaan

 Bloemkoolroerbak met kerriepasta en noten
suIkerVrIj uIt de oVen

 Spruitjes-kastanjeschotel met zoete aardappel en 
knolselderijpuree

 Marokkaanse stoofschotel met lamsvlees, 
pruimen en amandelen

lekker Voor erbIj

 Appelmoes

 Rabarber met aardbeien

 Stoofpeertjes met balsamicoazijn

 Zoete aardappelfriet met citroenmayo en kaneel

Maak je maaltijd op 
smaak met… p. 132

 Pesto
 Tapenade
 Verse kerrieboemboe
 Gepofte knoflook
 Mayonaise/knoflooksaus
 Satésaus
 Verse kruiden

Desserts p. 138
 Hannijs luchtige chocolademousse
 Fruitige yoghurtshake
 Tiramisu
 Apple crumble
 Bananenyoghurt
 Fruitsoep
 Suikervrije chocolaatjes à la Annemieke

tOelichting bij 
De recepten

recepten met een * zIjn 
gescHIkt Vanaf de suIkerbe-

wuste fase. alle oVerIge 
recepten kun je eten 
tIjdens jouw sugar-

cHallenge!

Snacks p. 143
 Gekookt eitje
 Gehaktballetjes
 Noten
 Pompoenchips
 Energieballetjes
 Stukjes fruit met noten
 Minipizza’s
 Augurkje met kaas
 Zure haring met roggebrood
 Dadel met geitenkaas
 Rosbiefrolletjes met tuinkers en 
avocadomousse

Feest! p. 146
basIsrecept Voor suIkerVrIje taart

 Frangipane met vruchten

 Appeltaart

 Friszure rabarbertaart met aardbeien
 Frisse MonChou-hazelnoottaart
 Choco-kokoskoekjes van Joyce
basIsrecept Voor VanIllecake

 Appel-kaneelcake 

 Chocolademarmercake

 Vruchtenmuffins

 Chocolademuffins

 Tina’s dadel-sinaasappeltaart
 Linda’s bananen-chocoladecake
 Flappen en pasteitjes
basIsrecept deeg

 Hollandse appel-kaneelflap
 Tropische flap
 Zoete notenflap
HartIge pasteItjes

 Noten-spinaziepasteitje
 Pasteitje met champignons en prei
 Pasteitje met pesto en fetakaas

 Het ‘moderne wecken’
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een belangrijke regel Om te OnthOUDen is Dat je Ontbijt bepaalt hOeveel hOnger 
je De rest van De Dag hebt. meerdere onderzoeken tonen aan dat mensen dIe ontbIjten 
met Veel suIkers en snelle koolHydraten gedurende de dag tot enkele Honderden 
calorIeën extra naar bInnen werken. kIes daarom je ontbIjt zorgVuldIg en neem de tIjd 
om te ontbIjten. een goed ontbIjt beVat een ruIme portIe (langzame) koolHydraten, 
goed gecombIneerd met een portIe eIwItten en daarnaast Voldoende Vezels en ge-
zonde Vetten. 

De koolhydraten zijn nodig om de energievoorziening en verbranding goed op te starten (ver-
gelijk het maar met het aanmaakhout in een kachel). De eiwitten functioneren als bouwstof 
en de vezels zorgen ervoor dat je gedurende de ochtend goed verzadigd bent. Bovendien 
helpen ze je om de bloedsuikerspiegel mooi in balans te houden en stimuleren ze je darmen 
om de ontlasting die is opgebouwd gedurende de nacht naar buiten te werken.
Veel mensen hebben in de ochtend behoefte aan zoet. Dat komt doordat de bloedsuiker-
spiegel licht is verhoogd door de aanmaak van het hormoon cortisol (dat ervoor zorgt dat we 
wakker worden). Hierdoor is de verleiding om in de ochtend te kiezen voor een kop koffie met 
een broodje jam groot. Echter: hoe meer suikers en snelle koolhydraten je bij je ontbijt eet, 
des te sneller je weer honger hebt. De sleutel tot een gezonde bloedsuikerspiegel (en minder 
snaai-aanvallen gedurende de dag) is dan ook een optimaal en suikervrij ontbijt!

Ontbijtkoek*
om één normale ontbijtkoek te maken worden maar liefst acht 

verschillende soorten suiker gebruikt. Het resultaat is een
 mierzoete massa die drie tot vijf suikerklontjes bevat per plakje. 

gelukkig kan het ook anders. een beetje experimenteren in de 
keuken heeft een heerlijke ontbijtkoek opgeleverd met flink wat 

minder suiker. 

je hebt nODig

 150 g volkoren speltmeel 
(of amandelmeel/ quinoameel als 
je kiest voor volledig glutenvrij)

 2 el honing

 2 el kokosvet

 3 eieren

 3 tl koekkruiden

 2 tl kaneel

 100 gram worteljulienne

 1 el wijnsteenbakpoeder

Meng alle ingrediënten door elkaar in een ruime kom. Doe het 
mengsel vervolgens in een ingevette cakevorm en bak het in ongeveer 

35 min. gaar in een voorverwarmde oven op 170 °C. De koek is gaar 
als je er een prikker insteekt en deze er droog uitkomt.

Ontbijt
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Ontbijtsmoothies
als je weinig tijD hebt Om te Ontbijten, zijn Deze OntbijtsmOOthies een Uit-
kOmst. je kUnt ze eventUeel al De avOnD van tevOren maken en in De kOelkast 
bewaren in een speciale thermObeker Die je De vOlgenDe OchtenD zO mee-
neemt in De aUtO. belangrIjk bIj Het samenstellen Van een smootHIe Is dat je Hem nIet 

te zoet maakt en zorgt Voor Voldoende eIwItten, Vezels en Vetten zodat je goed en lang 

VerzadIgd bent. persoonlIjk meng Ik daarom altIjd nog een flInke Hand zonnebloem-

pItten of HaVermout door mIjn smootHIe.

je hebt nODig

 200 ml volle yoghurt (3,5% vet) 

 100 g(bevroren) frambozen 

 4 el havervlokken

Doe de yoghurt samen met de frambozen in de blender. Blender tot 
alles goed gemengd is en voeg dan de havervlokken toe. Roer goed door 
elkaar en laat ongeveer 15 min. staan zodat de haver lekker zacht wordt. 

Yoghurtsmoothie met havermout en framboos

Tropicalsmoothie
je hebt nODig

 200 ml kokoswater (let op: 
zonder smaakje)

 2 plakken verse ananas in 
grove stukken

 een flinke hand basilicum

 1 el kokosolie

 3 handen verse spinazie

deze smoothie is heerlijk in de zomer, of als extra aanvulling op 
een speciaal ontbijt. combineer ’m met een stuk notenbrood 

(zie pagina 92) of een gekookt eitje. 

Doe alle ingrediënten bij elkaar in de blender en laat draaien totdat 
alles goed gemengd is. 

Avocado-sinaasappelsmoothie
je hebt nODig

 sap van 4 sinaasappels

 2 rijpe avocado’s, geschild 
en ontpit

 2 handen rucola (of spinazie)

 1 el chiazaad

Roer het chiazaad door een half glas lauwwarm water en laat ongeveer 
15 min. staan totdat het een papje vormt. Pers de sinaasappels uit en 

doe het sap samen met de avocado’s en rucola in de blender. Laat 
draaien totdat alles goed gemengd is. Voeg tot slot het opgeloste 

chiazaad toe. 

tip
deze smootHIe kun 

je prIma een aVond Van 
teVoren maken. de 

HaVermout zal dan flInk 
VocHt opnemen 

waardoor Het geHeel 
meer consIstentIe 

krIjgt.

tip Voeg Voor een extra ‘bIte’ een Handje geroosterde zonnebloempItten toe 

aan de smootHIe.

tip Voor een tropIscH tIntje kun je er nog wat geraspte kokos 

aan toeVoegen!
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Rijstepap met havermout en kaneel
je hebt nODig

 2 grote mokken rijstmelk* 
(of sojamelk of amandelmelk

of havermelk)

 4 el havermout

 1 appel, geschild en geraspt

 flink wat kaneel

Zeker in de winter is rijstepap een heerlijk warm ontbijt. 
maar ook in de zomer biedt het een goede basis om mee te 
starten. ik gebruik zelf het liefst rijstmelk, maar dit is voor 
gebruik tijdens de sugarchallenge eigenlijk iets te zoet. 
kies daarom tijdens je sugarchallenge voor een basis van 
ongezoete sojamelk of ongezoete amandelmelk. 

Breng op een zacht vuurtje de melk samen met de havermout al 
roerende aan de kook. Laat kort even doorkoken en zet het vervolgens 
met de deksel op de pan ongeveer 15 min. weg. Schil en rasp intussen 
de appel en doe deze in een ruime kom. Giet de pap erover en bestrooi 
rijkelijk met kaneel. 
Je kunt de pap warm of koud eten. Met name in de zomermaanden is 
deze pap heerlijk als koud ontbijt. Maak hem in dat geval de avond van 
tevoren en zet hem in de koelkast. Bestrooi de volgende dag met ka-
neel en geraspte appel en smullen maar!

Overnight oats
je hebt nODig

 4 el havermout of een andere 
‘oat’ zoals boekweitgrutten 

 2 mokken melk, bijvoorbeeld 
amandelmelk

 sap van een halve limoen

 ½ tl vanillepoeder

 1 el gedroogde abrikozen,
in kleine blokjes

 1 el gehakte walnoten

 kaneel naar smaak

 optioneel: klein beetje honing*

overnight oats zijn granen die je een nacht ‘in de week zet’. 
Hierdoor zuigen ze zich vol met het vocht waarin je ze weekt en 

kun je ze de volgende dag direct koud of warm eten. supervoed-
zaam en vol met vezels.

Meng de avond voordat je de oats wilt eten de havermout, amandel-
melk, het limoensap, de vanillepoeder en de gedroogde abrikozen 
door elkaar. Dek deze af en zet ze een nacht in de koelkast. Kies de 

volgende ochtend of je jouw oats warm of koud wilt eten. Als je ze 
warm wilt eten, warm ze dan even op. Voeg voordat je gaat eten de 

noten toe en strooi kaneel naar smaak over de oats. Eventueel kun je 
er nog een klein beetje honing door roeren, maar dat is eigenlijk niet 

nodig. Doordat de oats de hele nacht hebben kunnen inweken met de 
abrikozen zijn ze al lekker zoet van smaak. 

tip
Voeg In plaats Van 
appel eens blauwe 
bessen of gewelde 

rozIjnen* toe of maak Het 
extra luxe met dadels*, 
geItenkaas en geHakte 

walnoten…
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Griekse vanilleyoghurt met fruit en noten
je hebt nODig

 200 ml griekse yoghurt

 1 tl vanillepoeder of 
vanille-essence

 1 portie fruit naar keuze (ik kies 
vaak voor appel of bosbessen)

 1 klein handje gehakte noten

 optioneel: 1 tl honing* (laat in 
dat geval het fruit achterwege)

Zuivelproducten zijn tijdens de sugarchallenge gewoon toege-
staan, maar uiteraard wel zonder suiker. gelukkig kun je zelf de 
meest heerlijke suikervrije gerechten maken met yoghurt als basis! 
griekse yoghurt is een van mijn favorieten. maar ook volle
 yoghurt (kies voor yoghurt met 3,5% vet) vind ik heerlijk. ben jij 
een van die mensen die niet tegen melkproducten kunnen en/of 
ervoor kiezen om geen zuivel te eten, dan kun je voor dit recept 
ook sojayoghurt of lactosevrije yoghurt gebruiken (uiteraard 
zonder suiker). geiten- of schapenyoghurt biedt een goede 
‘tussenweg’. 

Meng de yoghurt met de vanillepoeder en laat 15 min. staan zodat 
de smaak goed kan intrekken (dit kun je eventueel ook een dag van
 tevoren klaarmaken). Meng vervolgens met het fruit en de noten. 
Vanaf fase 3 kun je eventueel wat honing toevoegen. In dat geval is 
mijn advies om het fruit weg te laten. 

Boekweitpannenkoekjes met yoghurt 
en warme bessen*

je hebt nODig vOOr 
4 pannenkOeken

 50 gr. boekweitmeel*

 1 ei

 snufje zout

 water totdat je een mooi, 
dun beslag hebt

 kokosvet 

 fruit naar keuze

 volle yoghurt naar keuze

de kinderen hier in huis zijn altijd blij verrast als we ontbijten met 
boekweitpannenkoekjes. wij combineren ze vaak met een schep 
yoghurt en vers fruit, maar uiteraard kun je ze ook hartig bakken 

met kaas of spek. 

Meng alle ingrediënten door elkaar met een mixer of in de blender. 
Verwarm de koekenpan en doe er een beetje kokosvet in. 

Bak vervolgens mooie dunne pannenkoekjes. 

tip 
maak de pannen-

koekjes nIet al te dIk dan 
kun je ze ook prIma gebruI-

ken om pannenkoekrolletjes 
Van te maken dIe je Vult met 

allerHande zoete of HartIge 
VarIatIes. lekker als luncH of 

mee naar scHool, maar 
ook zeer gescHIkt als 

gezonde snack.
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Appel-notenbrood met amandelspijs*
je hebt nODig 

 150 gr. grof gemalen noten

 3 el kokossnippers

 3 el zonnebloempitten

 3 el pompoenpitten

 3 el sesamzaad

 50 g. gewelde rozijnen*

 50 g. gedroogde en gewelde 
abrikozen in kleine stukjes (tip: 

gebruik tijdens je sugarchallenge 
100 g. abrikozen en laat de 

rozijnen achterwege)

 1 tl vanillepoeder

 6 eieren

 1 flinke el kokosvet

 2 appels in kleine stukjes

 1 el wijnsteenbakpoeder

het amanDelspijs* maak je als vOlgt

Meng alle ingrediënten door elkaar tot een stevig spijs en laat het een 
halfuurtje opstijven in de koelkast. 

mijn vriendin marjolein van de energieke vrouwen academie 
heeft een geweldig e-kookboekje geschreven met heerlijke, 
suikervrije ontbijtrecepten. Het heet ‘optimaal ontbijt’ en is 
verkrijgbaar in de sugarchallengewebshop. dit appel-notenbrood 
is mijn variant op haar overheerlijke notenbrood. ik maak het vaak 
en eet het als ontbijt met een flinke schep yoghurt, kaneel en wat 
vers fruit of honing*, maar het is ook heerlijk als tussendoortje of 
traktatie. 

Meng de gemalen noten in een grote kom samen met de 
kokossnippers, zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaad, 
abrikozen en rozijnen* door elkaar. Voeg de vanillepoeder toe en meng 
nogmaals door. Voeg de eieren toe en smelt intussen het kokosvet in 
een pannetje. Meng ook dit door het deeg. Spatel de appelstukjes 
door het beslag en roer tot slot voorzichtig het bakpoeder erdoor. 
Vet een cakevorm goed in en doe het beslag in de vorm en dek deze af 
met aluminiumfolie. Bak het brood vervolgens in een voorverwarmde 
oven op 180 graden een halfuur met het aluminiumfolie en daarna 
nog een klein halfuur zonder het folie tot het goudbruin van kleur is. 

Door het toevoegen van amandelspijs maak je van dit brood in een 
handomdraai een heerlijk gluten- en suikervrij kerst- of paasbrood!*

Vul in dat geval de bakvorm met de helft van het deeg, leg het 
amandelspijs in de bakvorm en vul af met de rest van het deeg. 

Bak het vervolgens zoals aangegeven.

tip
snIjd Het brood In 

plakjes en VrIes deze 
per twee of VIer In. 

zo Heb je altIjd een lekkere 
suIkerVrIje traktatIe bIj de 

Hand Voor onVerwacHt 
bezoek of een noodmaal-

tIjd Voor onVerwacHte 
sItuatIes. 

je hebt nODig

 150 gr. amandelmeel

 40 gr. kokosbloesemsuiker* 
of 2 el honing*

 sap van 1 limoen en 1 el 
geraspte limoenschil

 1 ei, losgeklopt
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Omelet met groente

je hebt nODig

 2 eieren per persoon

 scheutje koffieroom of water

 handje fijngesneden verse 
peterselie

 1 zakje fijngesneden soep-
groente (of andere groenterestjes 

die je fijn snippert)

 scheutje olijfolie of kokosolie

Breek de eieren in een schaal en voeg de koffieroom of het water toe. 
Klop met een vork tot een schuimige massa en voeg zout en peper 
naar smaak toe. Roer tot slot de peterselie erdoor. Verwarm intussen 
op een matig vuur de olijfolie. Voeg de fijngesneden soepgroente toe 
en laat heel even bakken. Voeg vervolgens het eiermengsel toe en 
draai het vuur zachter zodat de omelet langzaam gaart. Doe eventueel 
een deksel op de pan. 

omelet is ook ideaal om mee te nemen als lunch samen met wat 
plakjes komkommer of kleine snoeptomaatjes. 
kies OOk eens vOOr

 Omelet met prei en champignOns: met dunne 
preiringetjes en fijngesneden champignons, dragon en/of verse 
peterselie.

 Omelet met gerOOkte zalm: doe zalmsnippers in de 
pan en voeg direct het ei erbij; ook lekker met bieslook, 
mierikswortel (al door het ei mengen), peper en zout.

 rOerei met bieslOOk: doe de geklutste eieren in de pan, 
blijf hierin roeren zodat er kleine stukjes ei ontstaan. Voeg op het 
laatst de fijngesneden bieslook toe.

regelmatig Ontvang ik nOg paniekreacties van mensen Die bang zijn Dat hUn 
chOlesterOlgehalte te hOOg wOrDt DOOr het eten van eieren. dIt Is nIet Het 
geVal. wetenscHappelIjk Is zelfs aangetoond dat Het cHolesterol uIt eIeren geen 
relatIe Heeft met de cHolesterol In ons lIcHaam, maar juIst Heel gezond Is Voor 
ons lIcHaam. Het teVeel aan cHolesterol dat In Het lIcHaam wordt geVormd, wordt 
HoofdzakelIjk Veroorzaakt door Het eten Van snelle koolHydraten en suIkers… 
dus neem gerust een eItje bIj je ontbIjt! bIj ons tHuIs Is een omeletje of gebakken eI 
een faVorIet begIn Van de dag. Vaak gebruIk Ik dIt ontbIjt om restjes groente In te 
Verwerken, maar soms doen we Het ook zonder. 

tip
lekker met 

zelfgemaakte 
mayonaIse of 

ton’s-belze 
mayo!

Oma’s groentesoep van Henny
mijn vrienDin henny is gespecialiseerD in De chinese geneeskUnDe en is 

DaarOm een grOOt vOOrstanDer van sOep als Ontbijt. Ik moet eerlIjk zeggen 
dat Ik dat altIjd maar een raar Iets Vond. totdat ze mIj een keertje op een 

soepontbIjt trakteerde. sIndsdIen eet Ik zeker In de wInter graag af en toe 
een kopje steVIge rundVleessoep Volgens Haar recept!

je hebt nODig

 1 grote runderschenkel en/of 
1 mergpijp

 naar smaak extra rundvlees

 1 of 2 biologische groente-
bouillonblokjes naar smaak 
(echt niet meer, anders gaan ze 
overheersen)

 3-4 kruidnagels 

 2 laurierblaadjes 

 verse gember naar smaak

 oregano naar smaak

 1 zak (of voor een grote pan 
2 zakken) boerensoepgroente 
(snijd je de groente zelf, neem 
dan lekkere winterwortelen, al-
lerlei koolsoorten en/of bonen 
en erwten)

 beetje tamarisaus

Henny: ‘Net als bij onze grootmoeders is het in de Chinese genees-
kunde van belang de juiste ingrediënten in het juiste jaargetijde te 

gebruiken. ’s Winters wordt gekozen voor verwarmende voeding en 
de smaak zout, in de zomer gaat het juist om verkoelend en de smaak 
bitter. Het voorjaar is de overgang van het vette van de winter naar het 
magere van de zomer en staat de smaak zuur centraal, en in de herfst 

is het juist andersom en speelt de smaak pittig de hoofdrol. Het 
element aarde verbindt in het Chinese voedselproces na ieder seizoen 

de elementen aan elkaar met haar zoete smaak. Het klinkt misschien 
gek, maar ontbijten met een stevige verwarmende soep in de winter is 

een goed begin van de dag. Deze soep is bijzonder verwarmend, 
bouwt sappen op en beschermt tegen extreme koude.’

Vul een pan met water en zet deze op met de schenkel en/of mergpijp, 
het vlees en de bouillonblokjes. Schep, als het kookt, het schuim eraf 

(hiermee verminder je eventuele winderigheid). Voeg vervolgens de 
kruidnagels, de laurierblaadjes, wat stukjes verse gember en wat 

oregano toe.
Laat op een heel laag vuur het vlees minimaal 3 uur trekken. Als het 
langer kan is het beter. Vaak zet ik de soep ’s avonds laat op en laat 

deze de hele nacht op het vuur staan. Doe daarna de groente erbij en 
laat dat nog minimaal 1 uur meetrekken. Proef en maak de soep af 

met wat tamarisaus en/of zout. 
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zaDen en pitten zijn een enOrm rijke brOn van eiwitten en
gezOnDe vetten. ze zIjn zeer Voedzaam en doordat ze de 
basIsVoedIng beVatten Voor de start Van een Hele plant 
bIeden ze Het lIcHaam enorm Veel leVensenergIe en groeIkracHt. 
ze zIjn gescHIkt als tussendoortje en staan daarnaast ook
garant Voor een super start Van je dag! 

Ontbijtrepen*
je hebt nODig vOOr het 

basisrecept

 een flinke hand gekookte en 
gepureerde of fijngesneden 

gedroogde abrikozen, dadels*, 
rozijnen* of vijgen*

 noten-pittenmengsel dat je 
maakt van:

 2 el havervlokken

 2 el gehakte noten

 2 el kokossnippers

 1 el sesamzaad

 1 el zonnebloempitten

 1 el pompoenpitten

Meng de vruchten met 3 handen van het noten-pittenmengsel goed 
door elkaar totdat het een stevige massa is. Is het nog te nat, voeg dan 
wat havermout toe. Laat vervolgens een aantal uren opstijven in de 
koelkast.

deze ontbijtrepen zijn multifunctioneel. je kunt ze eten als ontbijt, 
maar ook nemen als gezond tussendoortje. je maakt ze met 
allerhande zaden, noten, fruit, dadels* en vijgen* waarbij je naar 
hartenlust combineert. Zorg dat je de zaden, noten en evt. 
havervlokken aan elkaar plakt met gepureerde dadels* of vijgen*. 
deze kook je van tevoren even zodat ze zachter worden. 

Pittige ontbijtjes
Wortel-appelsalade met zonnebloempitten

je hebt nODig

 1 appel, geraspt

 125 gr. worteljuliënne

 3 el zonnebloempitten 
(geroosterd)

 3 el pompoenpitten
(geroosterd)

 1 handje grof gehakte noten

 scheutje balsamicoazijn

een van mijn cliënten zweert bij dit ontbijt waarop hij het echt 
een hele ochtend goed vol kan houden! dit gerecht is overigens 

ook heel lekker als ‘side salade’ bij de lunch of diner.

Rasp de appel en de wortel en meng deze door elkaar. Rooster 
intussen in een droge koekenpan de pitten lichtbruin. Meng de noten 

door de salade en strooi de pitten er overheen. Maak op smaak met 
een scheutje balsamicoazijn, peper en zout.

tip rooster 1x per week een flInke portIe zonnebloempItten en pompoenpItten en 

bewaar deze In een goed afgesloten pot. zo maak je supersnel jouw ontbIjt klaar! 

Pittige koekjes
Week de pittenmix een nachtje in koud water. Giet de volgende 

ochtend het water af en knijp de pitten in een schone theedoek uit. 
Houd een klein beetje pittenmix achter voor de garnering. Kook de 

stukjes koolrabi in de groentebouillon tot ze zacht zijn. Pureer de rest 
van de pittenmix samen met de koolrabi, het roggemeel en de peter-

selie en breng het geheel op smaak met een snufje chilipoeder en 
zout. Mocht de mix nog te vochtig zijn, voeg dan nog een klein beetje meel 
toe. Verwarm intussen de oven voor op 150 °C (heteluchtoven 130 °C). 

Leg een vel bakpapier op de bakplaat. Vorm met een theelepel kleine 
bolletjes van het pittenmixmengsel en druk deze plat op het bakpapier. 

De koekjes met de apart gezette pitten bestrooien en in de hete oven 
in ca. 15 tot 20 minuten afbakken. Eet de koekjes als ontbijt samen 

met groente of neem ze als tussendoortje. 

je hebt nODig 

 10 dessertlepels pittenmix 
(zonnebloem- en pompoenpitten 
gemengd)

 50 g. koolrabi (schoongemaakt 
en in kleine stukjes)

 50 ml. groentebouillon

 30 g. roggemeel

 1 handje verse peterselie (gehakt)

 chilipoeder



98 99

Brood
Zeker als je gevoelig bent 
voor schommelingen in 
je bloedsuikerspiegel is 
brood een minder ver-

standige keuze. Het zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel snel stijgt waardoor je binnen 
mum van tijd weer honger hebt. Tijdens de Sugarchallenge is brood om die reden dan ook 
niet toegestaan. Vanaf de suikerbewuste fase kun je ervoor kiezen om weer brood toe te voe-
gen aan je maaltijden, maar ook dan is mijn advies om hierin terughoudend te zijn.
Gelukkig zijn er heel veel lekkere en snelle alternatieven voor brood die ervoor zorgen dat je al 
heel snel de bruine boterham bent vergeten!

Zuurdesembrood
Wij wonen sinds kort in Duitsland en mijn man noemt het brood hier ‘betonbrood’. Hij heeft 
het dan over het heerlijke zuurdesembrood dat hier volop verkrijgbaar is (en waar ik heel blij 
mee ben!). Als echte Nederlander vindt hij het echter helemaal niets… het is te hard, te zuur 
en te droog. Een reactie die ik vaker hoor… Toch is zuurdesembrood een geweldige bloedsui-
kervriendelijke broodvervanger en als je er eenmaal aan gewend bent vind je het ‘sponsbrood’ 
waarschijnlijk steeds minder lekker.
Zuurdesembrood wordt bereid met zuurdesem in plaats van gist. Het voordeel van het ge-
bruik van zuurdesem als rijsmiddel is, dat het veel minder invloed heeft op de 
bloedsuikerspiegel. Ook ondersteunt zuurdesem de werking van de darmen dankzij de aan-
wezige melkzuurbacteriën en kan het lichaam de voedingsstoffen uit het graan beter 
opnemen als er gebruik is gemaakt van zuurdesem.
Helaas zijn de meeste zuurdesembroden die in de supermarkt worden verkocht nog niet sui-
kervrij. Mijn advies is dan ook om hiervoor naar een bakker of natuurwinkel te gaan waar je 
heerlijke suikervrije zuurdesembroden kunt bestellen! Uiteraard kun je het brood ook zelf ma-
ken. Wel is het belangrijk dat je dan redelijk precies bent, want zuurdesem heeft behoorlijk 
wat onderhoud nodig. 

Roggebrood
Rogge is een graan dat veel vezels en mineralen zoals mangaan en magnesium bevat. Ook 
bevat rogge tryptofaan, een stof die nodig is voor de aanmaak van de stof 5-HTP, de grond-
stof van het feelgoodhormoon serotonine. Rogge helpt hierdoor om je bloedsuikerspiegel in 
balans te houden en ondersteunt door de vele vezels een gezonde stoelgang. Onderzoeken 
wijzen zelfs uit dat rogge kan bijdragen aan het geheel of gedeeltelijk genezen van insulinere-
sistentie. 
Kies voor zuurdesembrood op basis van rogge of voor suikervrij roggebrood. Dit is goed ver-
krijgbaar bij natuurvoedingswinkels. Het meeste roggebrood uit de supermarkt bevat suiker 
of maltstropen en kun je daarom beter laten staan. 

neDerlanD is een brOODlanD en veel mensen bOUwen hUn 
maaltijDen nOg Op rOnDOm De brUine bOterham. de meest 
gestelde Vraag onder sugarcHallenge deelnemers Is dan 
ook: ‘wat doe Ik op mIjn boterHam?’ 
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je hebt nODig 
vOOr 1 brOOD 

 300 g roggevolkorenmeel

 300 g rogge-zuurdesem

 10 g gist

 5 g zout

 150 ml warm water

dit recept is een heerlijk alternatief als je graag zelf brood bakt. 
Het is even wat werk, maar dan heb je een heerlijk vers en onge-
compliceerd brood waarvan je weet wat erin zit. 

De ingrediënten mengen en goed kneden. 30 minuten laten rijzen. 
Nog een keer kneden, in een bakvorm doen en 60 minuten laten rijzen. 
Oven voorverwarmen op 220 °C (heteluchtoven 200 °C). Bak het 
brood in ongeveer 60 minuten gaar. Het is goed gaar wanneer je er 
een satéprikker insteekt en deze er droog uitkomt (of als je op de on-
derkant klopt en het hol klinkt ). 

tip bak er meerdere tegelIjk en VrIes er een aantal In!

voeg extra kruiden toe aan Het brood en je maakt 
in een Handomdraai de Heerlijkste varianten

 italiaans brOOD bak een gesneden uitje, een teentje knof-
look, een aantal gesneden olijven en gedroogde tomaatjes in een 
beetje olie samen met een flinke hand met Italiaanse kruiden (orega-
no, basilicum). Voeg dit mengsel toe aan het brooddeeg voordat je het 
brood in de oven stopt.

 prOvencaals knOFlOOkbrOOD bak een gesneden uitje, 
4 tenen knoflook, een aantal gesneden olijven en een flinke hand vol 
provencaalse kruiden (tijm en rosemarijn) en voeg dit toe aan het 
brooddeeg voordat je het brood in de oven stopt. 

Uiteraard kun je ook kiezen voor een makkelijker alternatief door 
zuurdesembrood te kopen bij de bakker of door het eten van 
roggevolkorencrackers. 

Bak je eigen roggezuurdesembrood
Roggevolkorencrackers

ik ben een grOOt Fan van De rOggevOlkOrencrackers van het merk FjOrD. 
deze zIjn te koop In een blauwe VerpakkIng In de meeste supermarkten. naast de 

zeer aantrekkelIjke prIjs Is Het grote Voordeel dat je ze kunt gebruIken als 
broodVerVanger, maar ook kunt Verwerken als (paneer)meel In gerecHten. 

er Is geen suIker aan toegeVoegd en ze zIjn HeerlIjk Van smaak. Ik gebruIk ze met een 
beetje roomboter en zout naast de maaltIjd en als Ik uIt eten ga neem Ik Vaak een 

paar crackers mee ter VerVangIng Van Het brood dat bIj Veel gerecHten wordt 
geserVeerd. mocHt je ze mee wIllen nemen als luncH, beleg ze dan Vlak Voordat je 

gaat eten om te Voorkomen dat ze zacHt en slap worden. 

Super suikervrije ontbijtsandwiches!
zo kun je jouw ‘nIeuwe’ brood lekker beleggen:

je hebt nODig

 1 flinke el geitenroomkaas

 1 hand fijngesneden verse 
tuinkruiden (peterselie, 
basilicum, bieslook)

 1-2 zuurdesemboterhammen, 
geroosterd

 100 gr. gerookte zalm
(zonder suiker)

 1 bosuitje in ringetjes

 een paar plakjes komkommer

Maak de kruidenkaas door de geitenroomkaas en de kruiden te men-
gen. Voeg peper en zout toe naar smaak. Rooster de 

zuurdesemboterhammen kort in een broodrooster en bestrijk deze 
met de kruidenkaas. Leg de zalm erover en garneer met de bosuitjes. 

Leg de plakjes komkommer erbij op het bord. 

Geroosterde desemsandwich met kruidenkaas, 
komkommer en gerookte zalm
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Crackertje met pesto, tomaat en kaas
je hebt nODig 

 1 el verse pesto
 (zie recept op pagina 133)

 1-2 roggevolkorencrackers

 handje rucola

 2 plakjes geitenkaas, gesneden

 1 tomaat, in plakjes

Maak pesto volgens het recept en smeer dit rijkelijk op de crackers. 
Beleg vervolgens met de rucola, geitenkaas en plakjes tomaat. 

Crackertje met avocado, rucola en rosbief
je hebt nODig 

 1-2 roggevolkorencrackers

 ½ avocado, geprakt

 handje rucola

 100 g rosbief

 beetje mosterd (pittig) of 
mayonaise

gebraden rosbief is een van de weinige vleeswaren die je in de 
winkel nog kunt kopen zonder al te veel toevoegingen. af en toe 

trakteer ik mezelf hier dan ook op.

Beleg de crackers met de halve avocado. Leg hierover de rucola en 
verdeel de rosbief. Smeer op beide crackers een beetje mosterd. 

Eventueel kun je het nog extra kruiden met peper en zout, maar 
meestal is dat niet nodig. 

Roggebrood met zachte geitenkaas, 
noten en fruit

je hebt nODig

 1-2 roggeboterhammen

 100 g zachte geitenkaas

 1 portie fruit naar keuze, 
bijvoorbeeld blauwe bessen

 1 el noten, grofgehakt

 optioneel: een mespuntje 
honing*

deze alternatieve boterham is supermakkelijk en heel erg lekker. 
vooral als je zin hebt in zoet… 

Beleg de roggeboterhammen met de geitenkaas en verdeel het fruit 
erover. Kruimel de noten erover en smullen maar! Eventueel kun je 
vanaf de suikerbewuste fase nog een mespuntje honing erover 
smeren voor een extra ‘touch’. 

Zuurdesemboterham met lauwwarme eiersalade
je hebt nODig

 per persoon 2 gekookte eieren 

 1 teentje knoflook, uitgeperst

 een handje preiringetjes,
fijngesneden

 1 -2 el verse mayonaise of 
volle yoghurt

 1 el gehakte bieslook 

 1 el gehakte peterselie

 klein beetje mosterd

 1 handje rucola

 1-2 zuurdesemboterhammen

Snijd de eieren in grove stukken, meng met de knoflook, preiringetjes, 
mayonaise/yoghurt en kruiden. Breng op smaak met peper, zout en 
mosterd. Beleg de boterhammen met de eiersalade en verdeel 
daarover de rucola. 

tip je kunt deze VarIatIe ook warm eten. leg ’m In dat 

geVal eVen onder de grIll totdat de kaas Is gesmolten en 

Voeg de rucola pas acHteraf toe.

tip
neem In plaats 

Van rucola eens 
alfalfa of 

waterkers!

tip neem In plaats Van Vers fruIt eens rozIjntjes* of kleIne stukjes 

gedroogde abrIkozen.

tip
In plaats Van 

mayonaIse kun je 
ook een geprakte 
aVocado of aVo-

cadomousse 
nemen.
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Suikervrij broodbeleg

Rode-kidneybonenspread
je hebt nODig

 1 blikje rode kidneybonen (je 
kunt ook 1 mok gedroogde 
kidneybonen gebruiken; deze 
dien je wel 1 nacht in ruim water 
te weken)

 een klein uitje, fijngesneden

 1 teentje knoflook

 1 el notenpasta

 citroensap

kidneybonen zijn een rijke bron van eiwitten en heel gemakkelijk 
te gebruiken als basis in allerlei gerechten, waaronder deze

heerlijke spread!

Laat het blikje rode kidneybonen uitlekken, pureer dit in de keuken-
machine, samen met de ui, knoflook en de notenpasta. Goed pureren 

zodat het luchtig wordt. Breng het geheel op smaak met peper en zout 
en voeg citroensap toe voor de frisheid. 

tip eVentueel kun je nog een rode bIet toeVoegen aan Het geHeel 

Voor een mooIe rode kleur en een Iets zoetere smaak.

Suikervrije 
          lunches

Gegrilde groente
Heel veel groenten kun je prima grillen en op brood eten.

Snijd met de kaasschaaf plakken van de groente. Hierbij geldt de 
regel dat je de harde groenten (zoals wortel, koolrabi, knolselderij) even 
moet blancheren (ongeveer 1-2 min. in kokend water dompelen zodat 

ze wat zachter worden). Laat de groente na het blancheren even 
uitlekken en bak deze in een grillpan of koekenpan zonder olie. 

Laat de plakken afkoelen en druppel er een beetje citroensap op. 
Vervolgens kun je er naar smaak je zuurdesemboterham of cracker 

mee beleggen!

je hebt nODig 

 diverse soorten groente zoals 
aubergine, courgette, paprika 
of winterwortel

 paar druppels citroensap
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Gerties heksenkaas

gertie: ‘Bij mij thuis zijn ze dol op heksenkaas. Helaas heeft de variant 
die in de winkel ligt weinig met kaas te maken. Om de hoofdbestand-

delen water en olie te binden tot een smeerbare massa, worden er 
namelijk veel hulpstoffen aan toegevoegd. Bij een kaasboer op de 

markt (die vrolijk de emmers waar hij het uit schepte aan de markt-
kraam had bungelen) telde ik ooit eens 23 E-nummers. Meer chemie 

dan voedsel dus! Sinds die tijd maak ik het dus zelf: dat is niet alleen 
gezonder, maar ook goedkoper en bovenal veel lekkerder!’

je hebt nODig

 1 pakje roomkaas

 2 handen keukenkruiden, 
fijngesneden

 1 lente-uitje, gesnipperd

 1 sjalotje, gesnipperd (rood uitje 
kan ook, samen ongeveer 1/5 
van het gewicht van de 
roomkaas)

 paar teentjes gepofte knoflook 
(maakt het geheel wat zoeter en 
nootachtiger dan bij gebruik 
van verse knoflook)

 paar takjes verse peterselie,
fijngehakt

 klein beetje scherpe mosterd 

 peper en zout uit de molen 

 1-2 el zelfgemaakte mayonaise 
of olie (om ’m iets smeuïger te 
maken)

Alles goed mengen en klaar! Eventueel kun je ’m extra zoeten door een 
paar druppels stevia toe te voegen. Zelf vind ik het lekker dat ie nog 

een bite heeft, maar wil je geen stukjes, zet dan even de staafmixer in 
de ingrediënten voor je de roomkaas en mayonaise/olie erdoor mengt.

Kruidenboter
je hebt nODig 

 200 g zachte roomboter (zorg 
dat de boter goed op kamertem-
peratuur is; het beste te mengen 

vind ik persoonlijk grasboter) 

 2-3 knoflookteentjes, geperst

 1 flinke bos verse peterselie, 
fijngesneden

 3 el bieslook 

 3 druppels tabasco

 een klein beetje citroensap

veeeeeeel lekkerder dan die uit een potje!

Meng alle ingrediënten door elkaar tot een mooie botermassa. 
Eventueel kun je een klein snufje kokosbloesemsuiker toevoegen om 
de smaak te versterken. Voeg peper en zout toe naar smaak en laat
het geheel een aantal uren staan zodat de smaken goed mengen. 
Heerlijk met geroosterd zuurdesembrood en een kop soep of salade.

tip
Voor een 

lucHtIge VarIant 
klop je de roomboter 

eerst 5 mIn. met de 
mIxer totdat HIj lIcHter 
Van kleur Is. meng dan 

de IngredIënten 
erdoor.

mijn lieve cOllega-FOODcOach en vrienDin gertie tUller van jOUw leeFstijl is 
een waar kOOkwOnDer. ze zIet Iets In de supermarkt en VerVolgens slaat ze aan 

Het experImenteren, met Vaak HeerlIjke resultaten. zo ook deze Heksenkaas. 

Kruidendip met geitenkaas
je hebt nODig

 diverse soorten verse kruiden 
zoals bieslook, peterselie, 

selderij, rozemarijn, tijm, 
oregano, basilicum 

 1 teentje knoflook, geperst 

 olijfolie of geitenmelk

 100 g verse geitenkaas

deze kruidendip kun je gebruiken om stukjes groente in te dopen, 
maar ook als spread voor op brood of in een salade. 

Snijd de kruiden klein en meng alles door elkaar met een scheutje olie. 
Eventueel kun je een klein scheutje geitenmelk toevoegen om het 
geheel iets smeuïger te maken. Voeg de geitenkaas toe en breng het 
geheel op smaak met peper en zout. 
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Diana’s sperziebonensalade
je hebt nODig 

 100 g sperziebonen, gekookt en 
afgekoeld

 4 kleine tomaatjes, gehalveerd

 50 g uitgebakken spekblokjes

 ¼ komkommer, in plakjes

 paar zwarte olijven

 olijfolie

 rodewijnazijn

mijn vriendin diana is een echte ‘carrièretijger’. Ze is dan ook 
eigenlijk te druk om hele dagen in de keuken te staan. maar ze 
houdt wel van lekker en vers eten. deze koude sperziebonen-
salade is haar supersnelle, gezonde werklunchtip.

Meng alle ingrediënten door elkaar en breng op smaak met peper, 
zout, verse kruiden en een beetje olijfolie en wijnazijn. 

Rodebietensalade met rivierkreeft en quinoa
je hebt nODig

 2 el quinoa

 1 uitje, gesnipperd

 1 teentje knoflook, gepeld 
en fijngesneden

 100 g rivierkreeft

 1 verpakking gekookte 
rode bietjes

 1 el kappertjes

 1 bosuitje, in ringen

 5 augurken (zuur), fijngesneden

 10 zwarte olijven, in plakjes

 2 flinke handen peterselie, 
gehakt

 2 el mayonaise

Kook de quinoa in ongeveer 10 min. gaar in een pan met ruim kokend 
water. Verwarm olie in een pan en fruit daarin de ui en de knoflook. 

Voeg de rivierkreeftjes toe en laat even doorbakken. Snijd intussen de 
rode bieten in blokjes en doe deze in een schaal. Voeg de kappertjes, 

bosui, augurk, olijven en peterselie toe. Meng de mayonaise erdoor. 
Voeg als laatste de rivierkreeft toe aan het mengsel. Eet samen met de 

quinoa.

Salades

je hebt nODig

 100 g geroerbakte kip, in stukjes 

 kerriepoeder naar smaak

 2-3 el kleine blokjes verse ananas
(ook heel lekker met mango)

 1 avocado

 klein scheutje appelazijn

 handje rauwe spinazie

Kip-kerriesalade met ananas
Voeg aan de geroerbakte kip kerriepoeder en kleine stukjes verse 

ananas toe. Snijd 1 avocado in blokjes en meng dit erdoorheen. 
Breng op smaak met een klein scheutje appelazijn, peper en zout. 

Presenteer op een bedje van spinazie. Lekker met de sesamdressing 
(zie pagina 111).

Salade met rucola, geitenkaas en noten
je hebt nODig 

 100 g verse geitenkaas,
in brokken

 3 handen rucola

 ⅓ komkommer, in plakjes

 1 rode ui, gesnipperd

 een handvol blauwe bessen 
of ander fruit 

 een handje walnoten

Meng alles door elkaar en voeg peper en zout toe. Strooi de walnoten 
over de salade. Lekker met frambozendressing of mosterddressing
(zie pagina 111).

tip kIes Voor een plak geItenkaas en laat deze eVen 

smelten onder de grIll. leg VerVolgens de gesmolten 

kaas oVer de salade en gIet daarna de dressIng eroVer.

tip
In plaats 

Van rIVIerkreeft 
kun je ook kIezen 

Voor blokjes 
fetakaas, 

zalmsnIppers of 
garnalen.
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Dressings
een gOeDe Dressing brengt De ingreDiënten in een salaDe bij 

elkaar. Helaas beVatten de meeste kant-en-klare saladedressIngs 
Veel suIker en andere cHemIscHe toeVoegIngen waardoor ze

 eIgenlIjk de salade ruïneren. boVendIen smaken ze daardoor 
allemaal Hetzelfde. gelukkIg Is Het Heel eenVoudIg 

om zelf een dressIng te maken Voor je salade.

je hebt nODig

 12 el olijfolie

 12 el zonnebloemolie

 6 el balsamicoazijn

 een beetje limoensap

 peper en zout naar smaak

Basisrecept voor dressing
Meng al deze ingrediënten door elkaar en bewaar je basisdressing in 

een afgesloten jampotje maximaal twee weken in de koelkast. 

aan de basisdressing kun je vervolgens van 
alles toevoegen

 grOenekrUiDenDressing:
met verschillende soorten fijngesneden groene kruiden en knoflook.

 zOete mOsterDDressing: 
met 1 eetlepel mosterd en wat sinaasappelsap.

 FrambOzenDressing: 
pureer 1 hand verse frambozen en meng dit door de basisdressing.

 OOsterse sesamDressing: 
met 1 eetlepel sesamolie en 1 eetlepel tahin.

 knOFlOOkDressing:
pof 3 knoflookteentjes 10 min. met schil in de pan, knijp uit en voeg 

toe aan de basisdressing. 

Italiaanse kipsalade met pesto
je hebt nODig 

 1-2 kipfilets, in bouillon gekookt

 1 basilicumplantje

 olijfolie

 1 teentje knoflook, gepeld en in 
kleine stukjes gesneden

 1 el pijnboompitten

 2 stengels bleekselderij, 
in kleine stukjes

 1 zakje rucola

 zwarte olijven

Maak in de keukenmachine een pesto van de basilicum, een flinke 
scheut olijfolie, het teentje knoflook en de pijnboompitten. 
Trek ondertussen de gekookte kipfilet uit elkaar met twee vorken. 
Meng de kip met de pesto en de bleekselderij. Breng op smaak met 
peper en zout. Meng dit vervolgens door de rucolasalade en garneer 
met enkele zwarte olijven. Lekker met groenekruidendressing of 
knoflookdressing (zie pagina 111).

Zalmcarpaccio
je hebt nODig 

 gemengde groene slasoorten 
zoals rucola, veldsla of 

verse spinazie

 1 bosuitje, in ringetjes 
gesneden

 1 el venkelblokjes

 zwarte olijven

 100 g gerookte zalmfilet

 1 kleine ui, in ringen

 kappertjes

 verse dille

Maak op een bord een frisse gemengde groene salade met rucola, 
veldsla en verse spinazie, gesneden bosui, stukjes venkel en zwarte 
olijven. Leg hieroverheen de plakken gerookte zalm als een soort 
carpaccio. Garneer met uienringen, kappertjes en verse dille. 
Breng op smaak met peper, zout en een scheutje olijfolie. Lekker met 
groenekruidendressing of mosterddressing (zie pagina 111).
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Mexicaanse bonensoep
je hebt nODig

 1 grote ui, gesnipperd

 3 tenen knoflook, grofgehakt

 1 rode en 1 groene paprika,
 in kleine blokjes

 1 prei, in ringen

 ½ tl chilipoeder (of een vers 
rood pepertje in kleine stukjes)

 ½ tl komijnpoeder

 ½ tl paprikapoeder

 1 groot blikje tomatenpuree

 1 liter bouillon 

 1 blik gepelde tomaten

 1 blikje rode bonen

 1 blikje witte bonen

Bak de ui, knoflook, paprika en prei samen met de peper in een beetje 
olijfolie aan in de soeppan. Voeg vervolgens de komijnpoeder, 

paprikapoeder en tomatenpuree toe en laat nog even doorsudderen. 
Doe vervolgens de bouillon, de gepelde tomaten en de bonen erbij. 

Laat op een zacht vuur nog ongeveer 20 min. doorpruttelen. 
Lekker met een flinke eetlepel Griekse yoghurt. 

Goulashsoep met pastinaak
je hebt nODig

 300 g runderpoulet

 1 grote ui, gesnipperd

 3 rode paprika’s, in repen

 2 tenen knoflook, fijngesneden

 1 pastinaak, in blokjes

 1 el paprikapoeder

 1 blikje tomatenpuree

 1 liter bouillon

 2 laurierblaadjes

Bak het vlees aan in de pan samen met de ui. Voeg vervolgens de 
paprika, knoflook, pastinaak, paprikapoeder en het blikje tomaten-

puree erbij. Roer dit even door. Voeg 1 liter bouillon en de 
laurierblaadjes toe en laat 2 uur sudderen. 

Soep

Groentebouillon
je hebt nODig 

 1 ui, in vieren (met schil voor de 
kleur)

 1 prei, grof gesneden

 1 wortel, in grove stukken

 1 laurierblaadje

 2-3 stengels bleekselderij, in 
grove stukken

 2 tenen knoflook

 verse groene kruiden naar 
smaak

de basis van een lekkere soep is een goede, krachtige bouillon. 
Helaas bevatten de meeste bouillonblokjes vervelende toevoegin-
gen waardoor ik ze niet aanraad. met veel vallen en opstaan is het 
mij inmiddels gelukt om ze te verbannen uit mijn keuken. 
tegenwoordig maak ik zelf groentebouillon!

Doe alle ingrediënten in een pan met ruim water. Breng aan de kook 
en laat 1 à 1,5 uur rustig op een laag pitje doortrekken. Zeef vervolgens 
de bouillon. 

tip maak een grote HoeVeelHeId en VrIes een deel Van de 

gemaakte bouIllon In.

Courgettesoep met fetakaas
je hebt nODig 

 2 teentjes knoflook, in plakjes

 1 grote ui, in stukken

 2-3 courgettes, in plakjes

 1,5 liter groentebouillon 

 4 druppels tabasco

 klein scheutje tamari

 bosje verse koriander

 1 plak schapenfeta, in blokjes

Fruit in de soeppan de teentjes knoflook en de ui in een beetje olie, 
laat dit 5 min. rustig pruttelen en voeg vervolgens de courgette toe. 
Laat even aanbakken en voeg de bouillon erbij. Breng aan de kook en 
laat het geheel vervolgens een halfuurtje zacht doorkoken totdat de 
courgette zacht is. Pureer met de staafmixer. Voeg vervolgens de 
tabasco en tamari toe en breng op smaak met peper en zout. Roer als 
laatste de verse koriander erdoor en laat nog heel even meetrekken. 
Dien de soep op en kruimel er blokjes fetakaas overheen. 

tip je kunt ook een stronk broccolI toeVoegen of na 

Het pureren gesneden bosuI door de soep roeren.
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Gegrilde-paprikasoep
je hebt nODig 

 5 rode paprika’s, in grove stukken

 1 flinke ui, in stukken

 1 el paprikapoeder

 1 groot blikje tomatenpuree

 1 liter groentebouillon

 verse koriander of peterselie

Snijd de ui en paprika in grove stukken en bak ze even aan in wat 
olijfolie. Voeg de paprikapoeder en tomatenpuree toe en laat nog even 
doorbakken. Schenk de bouillon erbij en laat 20 min. doorkoken. 
Mix vervolgens met de staafmixer. Voeg verse gehakte koriander of 
peterselie erdoor. 

Bloemkool-mosterdsoep met pittig gehakt
je hebt nODig

 1 uitje, gesnipperd

 1 teentje knoflook, fijngesneden

 1 kleine bloemkool, in blokjes 
gesneden

 2 liter water

 300 g rundergehakt

 ras el hanout-kruiden

 2 el mosterd (pittig)

als bij ons thuis bloemkool op het menu stond dan liep ik meestal 
een blokje om. ik vind bloemkool namelijk vies! op visite bij een 

vriendin was ik dan ook aangenaam verrast door deze bloemkool-
soep. die vind ik namelijk wél lekker! sindsdien staat er bij ons 

thuis regelmatig bloemkool op het menu. 

Fruit in de soeppan de ui en knoflook aan in een beetje olijfolie. Voeg 
de bloemkool toe en laat even meebakken. Voeg vervolgens het water 

toe. Laat het geheel op een laag vuur ongeveer een halfuurtje koken 
totdat de bloemkool zacht is. Bak intussen in een koekenpan het 

gehakt rul met de ras el hanout-kruiden. Hierdoor krijgt het een 
shoarma-achtige smaak die super combineert met de bloemkool. 

Als de bloemkool gaar genoeg is, maak dan met de staafmixer alles 
fijn. Voeg de mosterd en het gehakt toe en laat nog even meekoken. 

Eventueel kun je nog extra smaak toevoegen met peper en zout. 

Lydia’s venkelsoep
je hebt nODig

 1 tl kurkuma

 klein bosje lente-ui, fijngesneden

 1 teentje knoflook, in plakjes

 1 grote venkelknol, in stukjes 
(bewaar het groen)

 1,5 liter groentebouillon

 2 el amandelmeel

 1 flinke hand peterselie, 
fijngesneden

Fruit in een koekenpan in een beetje olie de kurkuma samen met een 
beetje peper, het uitje en de knoflook. Voeg de venkelstukjes toe en 

laat nog even meebakken. Voeg vervolgens de bouillon toe. Bind de 
soep met het amandelmeel (je kunt hiervoor ook johannesbroodpit-

meel gebruiken). Maak de soep fijn met de staafmixer en voeg de 
peterselie toe. Gebruik voor de garnering van de soep in iedere kom 

een klein beetje venkelgroen. 
 

Erwtensoep
je hebt nODig 

 2,5 liter groentebouillon 

 1 pak spliterwten

 2 schouderkarbonades

 stuk mager rookspek (let op dat 
er geen suiker in zit)

 2 preien, in reepjes

 4 grote winterwortelen, 
in blokjes

 ½ struik bleekselderij, 
fijngesneden

 1 of 2 uien, grof gesneden

veel mensen denken nog steeds dat erwtensoep heel moeilijk en 
een ontzettend gedoe is om te maken. niets is minder waar. je 
hebt er alleen wat tijd en aandacht voor nodig, dus het is een 
klusje om te doen als je een paar uur thuis bent (alleen maar zodat 
je af en toe door de soep kunt roeren, verder niet…).

Zet de groentebouillon op en doe daar het pak spliterwten in samen 
met de schouderkarbonades en het rookspek. Breng het geheel aan 
de kook (hier even opletten dat de boel niet overkookt). Schep het 
schuim van de soep af (dit zorgt voor minder winderigheid!).
Laat alles ongeveer 10 min. goed doorkoken (als je dit niet lang 
genoeg doet, heb je kans dat de spliterwten niet oplossen) en zet 
vervolgens het vuur laag. Laat het geheel dan ongeveer 45 min. op 
een zacht vuurtje pruttelen. Roer af en toe door. Snijd ondertussen 
alle groente in stukjes. 
Haal na 45 min. de schouderkarbonade en uit de pan en verwijder het 
bot. Haal ook het rookspek uit de pan. Snijd het vlees in stukjes. Voeg 
de gesneden groente toe en laat nogmaals 45 min. zachtjes doorkoken. 
Roer af en toe even door. Breng de soep op smaak met peper en zout 
en smullen maar!
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Bea’s pompoenhutspot
Bea: ‘Ik ben nu een jaar “anders” aan het eten. Ik noem het geen dieet, maar mijn nieuwe leefstijl. Even snel 

wat kopen op een station is er niet meer bij (of het wordt een zak worteltjes), en ik merk dat mijn collega’s 
soms met argusogen naar mijn enorm goed gevulde lunchbox kijken en om het recept gaan vragen. Mijn 

nieuwe leefstijl heeft me veel gebracht: ik heb weer een gezonde bloedsuikerspiegel waardoor ik geen diabetes 
2 heb gekregen (ik zat in de gevarenzone) en dus geen medicatie daarvoor hoef! Ook voel ik me weer veel fitter, 
wordt mijn conditie beter en kies ik eigenlijk automatisch voor veel gezonder eten. Ik krijg (weer) complimen-

ten dat ik er zo goed uitzie en straal ook uit dat ik mij weer fit en gezond voel. Natuurlijk eet ik nog wel eens 
gebak, maar dan kies ik daar bewust voor, geniet ervan en probeer daar al wat rekening mee te houden tijdens 

de dag. Ik kan me inmiddels niet meer voorstellen dat ik weer terug ga vallen in mijn oude eetpatroon!’

je hebt nODig

 700 g zoete aardappel (bataat), 
geroosterd

 3 kleine bolletjes knoflook, 
geroosterd

 700 g pompoen, geroosterd

 700 g winterwortel

 rasp van ½ biologische citroen

 sap van ½ citroen

 2 el gehakte munt

 2 cm verse geschilde gember, 
in heel kleine stukjes gesneden

 ½ rood pepertje

 naar keuze: lamsvlees

Rooster de zoete aardappel, knoflook en pompoen in ongeveer 30 
min. in de oven op 175 °C. De knoflook is dan zacht en kun je uit z’n 

velletje scheppen en apart houden om er later bij te doen. Let er wel 
op dat je het topje van de knoflookbol afhaalt, anders kan de knoflook 

ontploffen in de oven. 
Snijd de winterwortel in blokjes en kook deze in 20 min. gaar. Maak in-

tussen ook het vlees klaar. Vang het afgietwater op en doe dan de 
geroosterde zoete aardappel en pompoen erbij. Stamp alles grof door 

elkaar en doe de andere ingrediënten erbij. Proef of je het pittig ge-
noeg vindt. Doe er nog wat extra citroensap of munt bij. De groenten 

zelf zijn al zoet van smaak.
Vlees kun je er naar keuze bij doen. Lamsvlees is erg lekker. Bak het 

vlees lekker knapperig, dat smaakt goed bij de zachte hutspot.

snelle variant
Snijd wortel, zoete aardappel en pompoen (afgeschrobd, niet ge-

schild) in stukken, kook in 250 ml water met een bouillonblokje tot het 
gaar is (ongeveer 20-25 min.). Niet afgieten maar grof stampen en op 

smaak brengen met (verse) munt en wat peper en zout.

Diner
mijn 

cliënt bea is 
een echte bOUrgOnDiër 

en een ware keUkenprinses. 
ze kwam rUim een jaar geleDen 
bij mij naar aanleiDing van een 

kOOkwOrkshOp Die ze bij mij haD ge-
vOlgD. toen ze merkte dat de gerecHten 

dIe we daar Hebben bereId erVoor zorgden 
dat Haar HongergeVoel gedurende langere 

tIjd Verdween wIst ze dat deze manIer Van 
koken en eten Voor Haar de juIste was. 

Het roer moest om en dat Is gelukt. 
InmIddels maakt ze HeerlIjke 

bloedsuIkerVrIendelIjke recepten. 
Haar faVorIet Is deze Hutspot, 

gemaakt met pompoen. 



118 119

Stamppot van knolselderij met prei, appel en 
gebakken kipfilet

je hebt nODig 

 1 knolselderij, in blokjes

 100 g kipfilet per persoon

 klontje roomboter

 2 preien, in ringen

 2 appels, geraspt

 1 hand verse peterselie, 
fijngesneden

Schil de knolselderij en snijd deze in blokjes. Kook de blokjes in onge-
veer 20 min. gaar in water met een beetje zout. Snijd ondertussen
de kipfilet in stukken en bak deze in een beetje olie bruin. Zodra de 
knolselderij gaar is, laat je deze goed uitlekken in een zeef. Voeg de 
roomboter toe en stamp het geheel tot een puree. Snijd de prei in fijne 
ringetjes en fruit even aan in de pan. Meng de prei door de knolselde-
rijpuree. Rasp de appel en meng dit erdoor samen met de kipstukjes. 
Breng het geheel op smaak met zout, peper en verse peterselie.

Stamppot met kikkererwten, 
broccoli en noten

je hebt nODig 

 naar keuze 2 blikken 
kikkererwten of 3 mokken 

gedroogde kikkererwten (denk er 
bij gedroogde kikkererwten aan 

dat je deze een dag van tevoren in 
de week zet)

 2 tenen knoflook, in de schil

 1 stronk broccoli, in kleine 
roosjes

 1 hand cashewnoten

Kook de kikkererwten gaar in ruim water en voeg tijdens het koken 
2 tenen knoflook toe in de schil. (Voor de gedroogde erwten geldt 
1 uur kooktijd; de erwten uit blik hoef je alleen maar warm te maken.) 
Blancheer de broccoliroosjes kort in kokend water en rooster de 
cashewnoten in de koekenpan. Hak de noten grof. Giet de kikker-
erwten af en bewaar de knoflook. Stamp de kikkererwten en spatel de 
broccoliroosjes plus de noten erdoorheen. Knijp de knoflook uit het vel 
en roer deze door de stamppot. Op smaak maken met peper, zout en 
eventueel kruiden. 

Marokkaanse stoofschotel met lamsvlees, 
pruimen en amandelen

je hebt nODig

 800 g lamsvlees, in grote 
dobbelstenen gesneden

 1 ui, gesnipperd

 2 tenen knoflook, in plakjes

 1 winterwortel, in stukjes

 4 stengels bleekselderij, in 
grove stukken 

 1 tl verse gehakte gember

 1 bos peterselie, fijngesneden

 300 g gedroogde pruimen 
(deze even wellen in lauwwarm 
water)

 1 tl kaneel

 100 g witte amandelen

Bak het vlees aan met de ui en knoflook, peper en zout. Voeg 
vervolgens de wortel en bleekselderij toe en laat goed doorbakken. 

Voeg de overige ingrediënten toe en vul aan met een scheut water en 
het weekvocht van de pruimen zodanig dat het vlees net onder water 

staat. Laat 2 uur op zacht vuur sudderen. Roer af en toe om. 
Voeg indien nodig nog wat vocht toe. Lekker met een flinke 

snee roggebrood!
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Saus voor de hartige taart

met de vulling van de Hartige taart kun je eindeloos variëren. 
een paar tips ter inspiratie

 hartige taart met gerOOsterDe paprika neem 4 paprika’s en leg deze in 
hun geheel ongeveer 45 min. in de oven op 180 °C totdat ze licht geblakerd zijn. Laat ze af-
koelen onder een doek en haal de schil eraf. Snijd de paprika in repen. Snijd 1 flinke ui in 
grove stukken en fruit deze aan in de pan. Meng de paprikarepen erdoor en laat heel kort 
meebakken. Doe het mengsel in de bakvorm en bestrooi rijkelijk met peterselie. Giet de  
quichesaus eroverheen. Eventueel kun je nog wat verse geitenkaas over het quichemengsel 
strooien voordat je het in de oven zet. 

 preitaart met cashewnOten neem 4 preien, maak deze schoon en snijd ze in 
grove ringen. Bak de ringen 5 min. in de koekenpan, zet het vuur laag en laat nog 10 min. 
nasudderen totdat ze zacht zijn. Rooster ondertussen de cashewnoten kort in een koeken-
pan. Verdeel de prei met de noten in de bakvorm en giet de quichesaus eroverheen. 

 cOUrgettetaart met zwarte Olijven neem 3 courgettes en snijd deze in 
dunne ronde schijven. Laat het geheel even voorbakken in een beetje olie met daarin een 
teentje uitgeperste knoflook en een uitje. Leg de courgette in de bakvorm en strooi er zwarte 
olijven overheen. Giet de quichesaus eroverheen. 

 hartige taart met champignOns en prei maak 2 bakjes champignons 
schoon en snijd ze in vieren (de kleinere in tweeën). Bak ze aan in de pan met een beetje olie én 
roomboter, en knoflook. Zet apart. Maak 2 preien schoon en snijd deze in grove ringen, bak 
deze 5 min. aan en laat vervolgens nog 10 min. nasudderen. Meng het geheel door elkaar en 
voeg koriander en dragon toe. Doe het geheel in de bakvorm en giet de quichesaus eroverheen. 

 gOrgOnzOlataart met wOrtel en pOmpOen snijd de pompoen in 
stukjes en bak deze samen met 1 grote ui in de pan. Voeg 1 geraspte winterwortel en een 
stukje fijngehakte gember toe. Laat sudderen op een zacht vuur totdat de pompoen zacht is. 
Roer het mengsel goed door zodat het een stevige massa wordt. Doe dit geheel samen in de 
bakvorm en verbrokkel gorgonzola over het mengsel. Je hebt voor deze variant in principe 
geen quichesaus nodig.

vOOr een gOeDe QUichesaUs meng je 3 eieren, een halF bekertje crème Fraîche, 
peper en zOUt naar smaak. dIt gIet je altIjd als laatste oVer de VullIng Heen. 

Hartige taart
hartige taart is een perFecte manier Om restjes grOenten 
weg te werken. boVendIen Is een HartIge taart koud ook 
HeerlIjk te eten als luncH In combInatIe met een salade.

Basisrecept voor hartige taart
je hebt nODig

 100 g quinoameel

 100 g kikkererwtenmeel

 flinke scheut olijfolie

 1 hand fijngesneden verse 
keukenkruiden naar keuze

 snufje zout

 1 ei

 water 

 1 of  2 el havermout

Meng de ingrediënten behalve de havermout samen in een kom en 
voeg als laatste steeds een beetje water toe totdat je een mooi 
en stevig deeg hebt. 
Vet een ronde bakvorm van 24 cm in en bekleed deze met het deeg. 
Het deeg is waarschijnlijk een beetje plakkerig; strijk het daarom met 
de vochtige achterkant van een lepel uit in het bakblik (lepel steeds 
even nat maken onder de kraan). Leg op de bodem van het deeg één 
of twee lepels havermout. Leg vervolgens de vulling in de bakvorm en 
giet de saus erover. Zet het geheel ongeveer 30 min. in een voorver-
warmde oven op 180 °C. 
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Pizzavariaties

 pizza tOmaat met geitenkaas 
brokkel lekker veel geitenkaas en wat 

zwarte olijven over de pizza.

 pizza tOmaat met grOente 
hier kun je allerlei groenten voor gebruiken. 

Bak ze vooraf even in de pan zodat het geheel niet zo droog wordt!

 pizza tOmaat met vrUchten en geitenkaas
 lekker met ananas, abrikoos of mango en verse geitenkaas.

 pizza tOmaat met kip en spinazie 
kook een kipfilet en trek deze met twee vorken uit elkaar, roerbak 

de spinazie kort en leg deze op de pizza samen met de stukken kip.

 pizza met Uien en tOnijn 
snijd 1 ui in ringen en bak deze heel kort aan, leg dit op 

de pizza en verdeel een blikje tonijn eroverheen.
Lekker met versgemalen peper!

varieer naar hartenlUst met jOUw pizza

Plaatpizza!
het basisDeeg vOOr De hartige taart (zie pagina 19) kUn je OOk prima 
gebrUiken Om een heerlijke plaatpizza van te bakken. In dat geVal spreId je Het 
deeg uIt op een IngeVette bakplaat en beleg je Het met pIzzasaus en beleg naar 
keuze. VerVolgens bak je de pIzza gaar In een VoorVerwarmde oVen op 180 0c In 
ongeVeer 25-30 mInuten. Vooral kInderen VInden dIt HeerlIjk. zeker als ze zelf Hun 
pIzza mogen beleggen. boVendIen Is pIzza ook prIma koud te eten als luncH of
 lekker Hapje tussendoor. 

Easy pizzasaus
je hebt nODig

 1 flinke ui, in grove stukken

 3 tenen knoflook, in plakjes

 1 verpakking tomatenpassata

 1 blikje tomatenpuree

 1 el bouillonpoeder

 1 el Italiaanse keukenkruiden

Fruit de ui en knoflook in een beetje olie in de pan. Voeg de 
tomatenpassata en tomatenpuree toe samen met de keukenkruiden 
en het bouillonpoeder. Laat ongeveer 15 min. zacht pruttelen. 

tip maak een grote pan Vol en VrIes deze In Handzame por-

tIes In als basIs Voor de pIzza, pastasaus of tomatensoep!

Vervolgens kun je met de bodem en de saus alle pizzacombinaties 
maken die je maar wilt! Kies als garnering op de gebakken pizza voor 
een pluk rucola of snipper wat verse peterselie, oregano of basilicum 
eroverheen. Ook is het heerlijk om verse pesto te gebruiken. 

tip
In plaats Van 

tomaten kun je ook 
courgettes en groene 

paprIka gebruIken. snIjd In 
dat geVal 1 courgette en 1 

groene paprIka In groVe 
plakken en laat deze 15 mIn.

meepruttelen. pureer 
alles VerVolgens met 

de staafmIxer.
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Groentecurry met vis
Deze groentecurry kun je maken van verschillende groenten zoals 
broccoli, bloemkool, wortel, courgette, paksoi, groene paprika, ui 
en champignons. De basis voor deze curry is de kerrieboemboe

(zie pagina 134). Deze doe je in de pan en vervolgens voeg je naar 
smaak de verschillende groenten toe (denk eraan de hardere 

groentesoorten eerst kort te blancheren). Kies je favoriete vis uit, 
snijd deze in grove stukken en laat dit kort meegaren. 

Italiaanse roerbak met kip en pesto
je hebt nODig 

 100 g kipfilet per persoon, 
in grove stukken

 2 teentjes knoflook, in plakjes

 1 uitje, gesnipperd

 mediterrane groenten zoals 
paprika, courgette, tomaat en 
uien, grof gesneden

 verse Italiaanse kruiden zoals 
tijm, oregano en basilicum

 2 el verse pesto

Snijd de kipfilet in grove stukken en bak deze kort aan in een lekkere 
knoflookolie, gemaakt van olijfolie met de knoflook en ui. Voeg daar 

de groenten aan toe. Breng het geheel op smaak met verse pesto 
(zie pagina 133) of verschillende Italiaanse kruiden zoals tijm, oregano 

en basilicum. 

tip
ook lekker 

met 
garnalen!

tip wIl je aubergIne gebruIken, bak deze dan eVen apart zodat je zeker weet dat Ie goed 

gebakken Is. roer deze op Het laatst door Het groentemengsel Heen.

Lekker wokken!

De wOkregels
 Snijd vooraf alle groenten.

 Blancheer eventueel heel kort de wat hardere groenten (denk hierbij aan wortel, 
broccoli, bloemkool, knolselderij en dergelijke).

 Zorg ervoor dat het vet waarin je bakt goed heet is voordat je de groenten erin doet. 
Het beste kun je daarom kiezen voor kokosvet; dit kan goed verhit worden zonder 
dat het verandert in een giftige massa.

 Voeg vervolgens de smaakmakers toe, zoals een boemboe, tamari, knoflook of 
andere kruiden.

 Doe daarna de groenten in de pan, van hard naar zacht… Zo voorkom je dat de 
harde groenten nog niet gaar zijn en de zachtere groenten ‘tot snot’ gekookt worden.

Spinazie met ui, knoflook, feta en noten
je hebt nODig

 2 handen geroosterde 
cashewnoten 

 1 uitje, fijngesneden

 1 teentje knoflook, fijngesneden

 1 grote zak verse spinazie

 1 plak schapenfeta, in blokjes

Rooster de cashewnoten kort in een droge koekenpan tot ze lichtbruin 
zijn. Fruit de ui en knoflook heel kort in wat olie. Voeg de spinazie toe. 
Laat heel even bakken totdat de spinazie begint te slinken, niet langer. 
Breng op smaak met peper en zout. Doe dit roerbaksel in porties op 
een bord en kruimel er de feta en de noten overheen.

rOerbakken OF wOkken is een iDeale manier Om snel een heerlijke en 
gezOnDe maaltijD Op taFel te zetten. 
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Suikervrij uit de oven

Spruitjes-kastanjeschotel met 
zoete aardappel en knolselderijpuree

je hebt nODig 

 1 zak spruitjes

  grote zoete aardappelen, 
geschild en in blokjes

 1 knolselderij, geschild en
in blokjes

 1 laurierblaadje

 2 el kastanjes (of walnoten)

Maak de spruitjes schoon en blancheer ze in ruim kokend water met 
een snufje zout tot ze net beetgaar zijn. Kook de zoete aardappelen en 
de knolselderij samen in ruim kokend water in ongeveer 25 min. gaar 

met het laurierblaadje. Rooster de kastanjes kort in een koekenpan. 
Stamp de aardappel samen met de knolselderij. Schep de helft van 
het gestampte mengsel in een ovenschaal en voeg de spruitjes en 

kastanjes toe; schep de andere helft van het aardappel-knolselderij-
mengsel in de schaal en giet er een klein beetje olie overheen. Zet het 

geheel ongeveer 25 min. in een voorverwarmde oven op 180 °C. 

Bloemkoolroerbak met kerriepasta en noten
je hebt nODig

 1 bloemkool

 kerrieboemboe (zie pagina 134) 

 2 handen gemengde noten 
zoals cashewnoten, pecanno-

ten, hazelnoten e.d. 

Maak de bloemkool schoon en snijd deze in mooie roosjes. Blancheer 
deze kort in kokend water tot ze beetgaar zijn. Roerbak de bloemkool 
en voeg een paar eetlepels kerrieboemboe toe voor de smaak. 
Rooster de noten kort in een droge koekenpan tot ze goudbruin zijn. 
Roer de noten door het mengsel en klaar! 

Sambalboontjes met cashewnoten 
en banaan*

je hebt nODig

 2 handen sperzieboontjes 
per persoon

 1 el kokosvet

 1 teentje knoflook, fijngehakt

 1 uitje, fijngesneden

 2 tl sambal (toevoegen 
naar smaak!)

 1 (bak)banaan, in plakjes

 1 hand cashewnoten

Maak de boontjes schoon en kook ze in ruim kokend water beetgaar. 
Verhit in de pan kokosvet en fruit daarin de knoflook en de ui. 
Voeg de boontjes toe samen met de sambal. Laat nog even bakken. 
Snijd de banaan in plakjes en laat deze kort meebakken. Rooster de 
cashewnoten in een droge koekenpan goudbruin en voeg deze als 
laatste toe.
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Stoofpeertjes met balsamicoazijn
je hebt nODig

 2 kg stoofperen, geschild, 
ontpit en in vieren gesneden

 flinke scheut balsamicoazijn

 2 kaneelstokjes

 1 teentje verse gember

 1 kruidnagel

niemand kon zo lekker stoofpeertjes maken als mijn oma. Helaas 
kan ik haar niet meer vragen hoe ze het deed, maar ik vermoed 

dat dit gebeurde met liters frambozenlimonade. Ze waren name-
lijk mierzoet. ik heb dus mijn eigen stoofperenvariant bedacht.

Zet de peertjes op met een laagje water en giet er een flinke scheut 
balsamicoazijn overheen. Voeg de kaneelstokjes, gember en kruidna-

gel toe en laat dit ongeveer 20 min. zachtjes doorkoken totdat de 
peertjes zacht worden. Haal het mengsel van het vuur en laat afkoelen. 

Eventueel kun je het nog extra zoeten met wat stevia. 

Rabarber met aardbeien
je hebt nODig

 9 stengels rabarber, in stukjes

 100 g aardbeien

 sap van 3 sinaasappels

 sap van ½ limoen

 1 kaneelstokje

Doe de rabarber samen met de aardbeien in een pan. Voeg hier het 
sinaasappel-limoensap en het kaneelstokj ebij en laat zachtjes 
ongeveer 20 min. koken. Laat de rabarber eerst afkoelen en kijk dan of 
ie zoet genoeg is voor je (warm is ie wat zuurder). Zo niet, dan kun je 
altijd nog een beetje bijzoeten met stevia of kokosbloesemsuiker.

Lekker voor erbij

Appelmoes
je hebt nODig 

 2 kg zachte appels (bijv. elstar), 
geschild, ontpit en in partjes 

gesneden

  kaneelstokjes

vroeger kreeg ik niets weg zonder appelmoes. even prakken en 
dan vervolgens een flinke lading appelmoes erbij en de boel werd 
naar binnen geschoven. gelukkig is dat nu wel anders! toch vind 
ik een beetje appelmoes op zijn tijd nog steeds heerlijk, alleen is 
ie vaak zo zoet. daarom maak ik het tegenwoordig zelf – 
makkelijk, suikervrij en lekker!

Zet de appels op in een laagje water (zorg dat ze ongeveer voor 1/3 
onderstaan; te veel water maakt de moes dunner) en leg de kaneel-
stokjes ertussen. Laat alles op een zacht vuur koken totdat de appels 
zacht genoeg zijn om moes van te maken. Verwijder de kaneelstokjes 
en zet de staafmixer erin en maal de appels tot moes. Eventueel kun je 
nog wat stevia toevoegen aan de afgekoelde moes. 
Let op: warme appelmoes smaakt minder zoet dan afgekoelde. Wacht 
daarom met zoeten totdat de moes koud is. Mijn ervaring is dat de 
moes dan zoet genoeg van smaak is. 

Schil de zoete aardappelen en snijd ze in frieten. Leg de frieten in een 
ovenschaal op een stuk bakpapier of aluminiumfolie.  Giet er een flinke 

scheut olijfolie of kokosolie overheen en bestrooi met kaneel. Laat de 
frieten in ongeveer 45 minuten goudbruin en gaar worden in een oven 
die je hebt voorverwarmd op 200 0C. Keer de frieten regelmatig even. 

Maak de citroenmayo door 1 heel ei en 1 eidooier samen met de 
appelazijn, zonnebloemolie, mosterd en een snuf zout in een hoge 

kom te doen. Zet de staafmixer erin en trek deze langzaam omhoog 
totdat je de mayonaise ziet ontstaan. Voeg naar smaak citroensap toe. 

De mayonaise is in een jampotje in de koelkast ongeveer 2 weken 
goed te bewaren.

Zoete aardappelfriet met kaneel en citroenmayo
je hebt nODig

 500 g zoete aardappelen, 
in repen gesneden

 flinke scheut olijfolie of 
kokosolie

 zeezout

 2 eieren

 4 el appelazijn

 200 ml zonnebloemolie

 1 tl pittige mosterd

 snufje zout

 citroensap, naar smaak
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etiQUette. mIjn moeder Heeft er ooIt een Hele studIe Van 
gemaakt. Ik ‘gooI’ eIgenlIjk alles gewoon op tafel. leuk 
kleedje of HIppe placemat eronder en Het Is klaar. tocH Is 
Het wel Heel leuk om te weten Hoe ‘Het’ eIgenlIjk moet. 

een paar tips Uit het margriet kOOkbOek van 1962

 Leg messen altijd rechts van het bord met de scherpe kant naar binnen 
(naar het bord toe).

 Rechts naast het mes leg je de lepel met de bolle kant naar beneden.

 De vork komt links van het bord met de tanden naar boven. 

 Het eerst te gebruiken bestek komt aan de buitenkant te liggen en zo 
wordt naar binnen toe gewerkt.

 Glazen krijgen een plaatsje rechts boven het bord. Voor wijnglazen geldt 
dat deze in schenkvolgorde worden geplaatst, waarbij het eerste wijnglas 
aan de buitenkant staat en dan vervolgens naar binnen toe wordt gewerkt.

 De dessertlepel wordt met de bolle kant naar beneden boven het bord 
gelegd met de steel naar rechts.

 Schone servetten komen op het bord en gebruikte servetten worden 
links naast het bord gelegd.

 Als je eenmaal aan tafel zit, geef je alles links van de persoon aan en 
neem je het rechts van de persoon af.

 O, en heel belangrijk: de voornaamste gast zit rechts van de gastvrouw!

bOn appetit!

Tafeldekken 
zoals het hoort
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Pesto
je hebt nODig

 2 bossen basilicum

 100 g parmezaanse kaas

 2 el pijnboompitten (je kunt 
ook amandelen, zonnebloem-
pitten of walnoten nemen)

 2 teentjes knoflook, uitgeperst 

 een flinke scheut olijfolie

Meng voor deze zomerse smaakmaker alle ingrediënten 
in de blender: 

 OlijventapenaDe: meng in de keukenmachine 
1 fijngesneden uitje, 2-3 eetlepels olijven (kies voor de naturelvariant, 

zonder toevoegingen), 1 teentje knoflook en wat peper en zout.

 tOmatentapenaDe: meng in de keukenmachine 
2-3 eetlepels zongedroogde tomaten (het beste kun je hiervoor de 

gedroogde variant nemen en deze even weken; deze bevat namelijk 
geen suiker), 1 fijngesneden uitje, 1 teentje knoflook en wat 

peper en zout. 

Tapenade
tapenade wordt veelal gemaakt van olijven of gedroogde 

tomaten. maar je kunt er bijvoorbeeld ook geroosterde paprika 
voor gebruiken. tapenade kun je gebruiken als dip bij de borrel, 

maar ook als smaakmaker in gerechten. 

        Maak je maaltijd 
op smaak 

                                 met…

tip
denk er ook 

eens aan om een 
beetje tapenade toe 

te Voegen aan Het 
quIcHedeeg of op 

de pIzza!



134 135

Verse kerrieboemboe
je hebt nODig 

 1 ui, in grove stukken

 2 tl sambal

 3 tenen knoflook

 1 flinke el kerriepoeder (tip: haal 
goede kerriepoeder bij de toko, 

deze heeft veel meer smaak)

 4 el tamari

 5 el zonnebloemolie

 2 tl ketoembar (gemalen 
koriander)

 1 tl djahé (gemalen 
gemberwortel)

 2 tl djinten (gemalen komijnzaad)

 1 el citroensap

Deze basisboemboe is een supersmaakmaker! Je kunt ’m gebruiken 
voor roerbakschotels, om een Oosterse twist te geven aan een quiche, 
om soep pittiger te maken of voor een ouderwetse pan met nasi of 
bami. Ook is het een geweldige marinade voor kip. Hij blijft in een 
afgesloten potje ongeveer 1 week houdbaar in de koelkast, maar je 
kunt ’m ook prima invriezen in kleine porties. 

Mayonaise/knoflooksaus
je hebt nODig 

 1 el mosterd

 4 el azijn

 2 eidooiers

 200 ml biologische 
zonnebloemolie

 50 ml olijfolie

 zout naar smaak

de meeste mayonaise bevat behoorlijk wat suiker. kies daarom 
altijd voor belgische mayonaise (ik ben zelf verslaafd aan ton’s-
belze mayo) of maak zelf mayonaise. dit is echt heel eenvoudig! 

bewaar ’m in een schoon jampotje in de koelkast. Hij is ongeveer 
2 weken houdbaar (maar meestal is ie ruim voor die tijd wel op…).

Doe alle ingrediënten bij elkaar in een hoge mengkom. 
Plaats de staafmixer in de kom en trek deze langzaam omhoog. 

Je ziet dan de mayonaise ontstaan. 

Met verse kruiden kun je eindeloos combineren. Gelukkig zijn ze 
tegenwoordig vrijwel het hele jaar door goed verkrijgbaar in de super-

markt. Je kunt kiezen voor een plantje of voor diepgevroren kruiden. 
De tabel op pagina 137 afkomstig uit het Oersterk Kookboek, geeft je 

een goed overzicht van de verschillende kruiden en gerechten 
waarmee je ze kunt combineren.

Meng een klein scheutje water, 1 eetlepel kokosvet, 3-4 flinke 
eetlepels pindakaas, klein beetje sambal, klein beetje komijn, teentje 

knoflook, klein beetje korianderpoeder, klein beetje sojasaus. Maak 
daar met de garde een vrij dunne saus van en laat deze op het 

vuur indikken. 

Satésaus

Gepofte knoflook
Knoflook poffen doe je heel eenvoudig in de oven (voorverwarmen 
op 180 °C). Van een bolletje knoflook snijd je de bovenkant af (zodat je 
de teentjes kunt zien), je druppelt er iets olijfolie over, verpakt het in 
aluminiumfolie en gaart het zo’n 30 tot 45 min. in de oven. Even iets 
laten afkoelen voor je de knoflookpuree eruit drukt. Je kunt meerdere 
bollen tegelijk maken, want ze zijn ongeveer een week houdbaar in de 
koelkast. Gepofte knoflook is ook lekker op een (geroosterde) snee 
zuurdesembrood of cracker, in dressings en door soepen en sauzen.

Verse kruiden

tip
pers een teentje 

knoflook uIt en Voeg 
dIt toe Voor een HeerlIjke 

zacHte knoflooksaus. ook 
kun je een kleIn scHeutje 

cItroensap toeVoegen 
Voor een Iets zuurdere 

smaak.
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bron: Oersterk Koken, drs Richard de Leth en Jolanda Dorenbos, Uitgeverij de Leth, 2013

krUiDensOOrt

Basilicum
laurierBlad

Koriander

dille
BieslooK

majoraan

munt
rozemarijn

Peterselie
oregano
salie
sPecerijen

lekker bij

Vis, kip, salades en in pesto
Vlees, wild, vis, stoofpotten en stoofgroenten; gebruik het hele blad en 
verwijder dit voordat je gaat serveren
Supersmaakmaker in heel veel gerechten, zorgt voor een oriëntaals accent. 
Voeg pas op het laatste moment toe. Te veel koriander geeft een
‘zeepachtige’ smaak, dus goed doseren
Salades, vis en lam
Vervanger van ui; voeg toe aan salades, soepen, stoofpotten, omelet, 
gekookte groenten
Lijkt een beetje op tijm qua smaak. Voeg vlak voor het opdienen toe aan 
eiergerechten, lam, wild, soep, stoofpotjes en gekookte groenten
Lekker als thee, in soep, in stoofpotten, bij vis en lamsvlees en in vleessauzen
Stoofschotels, salades, soepen, sauzen, vlees, mediterrane 
roerbakgerechten, champignons en gekookte groenten
Vis, vlees, sauzen, soepen, salades en groenten
Vis, vlees, sauzen, salades, soepen, pizza
Vis, vlees, sauzen
Gebruik specerijen om accenten aan te brengen in je maaltijd. Kies voor 
anijs, kaneel, kardemom, peper, gember, saffraan, mosterdzaad, kruidnagel, 
paprika, geelwortel en vanille

Patrick ‘Van mij krijgt het Sugarchallenge-programma een 8. 
Omschakelen naar suikervrij viel me reuze mee en heeft me geholpen om 

weer wat bewuster om te gaan met mijn lichaam. 
Mijn nachtrust is sterk verbeterd en ook ben ik minder stijf als ik opsta.’
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Hannijs luchtige chocolademousse*
je hebt nODig vOOr 
4 persOnen 

 150 g pure chocolade 
(72% of meer)

 1 el honing

 2 el water

 100 gr crème fraîche

 2 eiwitten

 50 g chocolade geraspt

Hannij: ‘Sinds mijn deelname aan de Sugarchallenge ben ik eindelijk 
en echt totaal zonder moeite van mijn “suikerdipjes” af. Ik heb ook 

gelijk maar alle lightproducten het huis uit gedaan. Verbazend hoe 
kleine aanpassingen zo’n effect kunnen hebben. Ik voel mij weer een 

ander mens!’

Klop de eiwitten tot een stevige ‘sneeuw’ en warm intussen de honing 
met het water tot een stroop. Giet de stroop voorzichtig bij de eiwitten 

en klop dit rustig verder. Smelt de chocolade en voeg de crème fraîche 
aan de gesmolten chocolade toe. Spatel het chocolademengsel door 

de eiwitten en verdeel de massa in een aantal mooie schaaltjes. 
Bestrooi vervolgens met de geraspte chocolade en laat het een aantal 

uren opstijven in de koelkast.

Fruitige yoghurtshake
je hebt nODig 

 100 g bevroren fruit (denk aan 
bananen*, mango, maar ook 
kant-en-klaar bevroren fruit dat 
je kunt kopen in de supermarkt 
– let hier wel even goed op of er 
suiker aan toegevoegd is) 

 150 ml volle yoghurt (3,5% vet) 

Doe het fruit en de yoghurt samen in de blender en laat goed 
doorblenderen totdat het een romige massa is. Je kunt hiermee zo 

creatief zijn als je wilt. Eventueel kun je er naar smaak nog wat 
kokossnippers of vanillepoeder aan toevoegen.

Desserts
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Tiramisu*
vOOr 4 persOnen

je hebt nODig vOOr het 
krUimelDeeg

  200 g amandelmeel

  100 g havermout

  2 tl kaneel

  2 el kokosvet gesmolten

  2 el honing

Het lastigste aan het maken van een suikervrije tiramisu is het 
vinden van een vervanging voor de lange vingers. deze kun je 
heel eenvoudig zelf bakken in de vorm van een kruimeldeeg. 
daarna is het een kwestie van een heerlijke mascarponemix 
maken en de tiramisu bouwen! 

Smelt de boter en het vet in een pannetje en weeg ondertussen het 
amandelmeel en de havermout. Doe alles bij elkaar in een grote kom 
en meng met de gesmolten boter en de honing*. Het wordt nu een 
grof, plakkerig kruimeldeeg. Vet een ovenschaal in en kruimel het deeg 
in een ingevette ovenschaal. Laat in ongeveer 15-20 min. goudbruin 
bakken in de oven op 180 °C en laat afkoelen. 
Zet alvast 1 supersterke kop koffie of espresso en laat dit afkoelen. 
Maak intussen het mascarponemengsel klaar…

je hebt nODig vOOr het 
mascarpOnemengsel

 500 g mascarpone

 100 ml melk

 sap en rasp van 1 citroen

 sap en rasp van 1 sinaasappel

 2 el water

 2 el honing

 1 tl vanillepoeder

 kop extra sterke koffie

Meng alle ingrediënten door elkaar en proef of het zoet genoeg is. 
Voeg desgewenst nog een klein beetje honing toe. Het mascarpone-
mengsel moet een mooie lobbige massa zijn die net niet van de lepel 
afloopt. Mocht ie te dik zijn, voeg dan een beetje melk toe.
Neem een mooie schaal waarop je een laag van het kruimelmengsel 
legt (ongeveer 1/3). Giet hier vervolgens met een lepel ruim een deel 
van de koffie overheen. Breng dan een laag mascarponemengsel aan 
(ongeveer 1/3). Herhaal dit met weer een laag kruimelmengsel, koffie 
en eindig met mascarponemengsel. Strooi er vervolgens cacaopoe-
der overheen en laat het een dag in de koelkast staan zodat alle 
smaken goed kunnen intrekken. 

je hebt nODig 

 50 g roomboter

 1 grote el kokosvet 

 150 g amandelmeel

 150 g havermout

 50 g kokosbloesemsuiker* 
(of 2 el honing*)

 4 grote zoete appels

 kaneel

 1 el kokossnippers

 snufje zout

dit dessert is inmiddels een klassieker onder de sugarchallen-
gers. apple crumble is heerlijk als dessert, maar ook geweldig als 

ontbijt, gecombineerd met bijvoorbeeld griekse yoghurt. 
je maakt het in een handomdraai en: het is glutenvrij!

Smelt de roomboter en het kokosvet in een pannetje en weeg intussen 
amandelmeel, havermout en kokosbloesemsuiker af. Doe de kokos-
snippers en het zout erbij. Voeg de boter bij het afgewogen meel en 

roer snel door tot er een kruimeldeeg ontstaat. Laat het deeg even 
staan. 

Schil intussen de appels en snijd deze in blokjes. Strooi er ruim kaneel 
overheen. Doe het geheel in een ovenschaal en verdeel het deeg er-

over. Bak in ongeveer 20 min. goudbruin in de oven op 180 °C. 

Bananenyoghurt*
je hebt nODig 

 500 g griekse yoghurt (of volle 
yoghurt met 3,5% vet) 

 3 rijpe bananen*

 1 tl vanillepoeder

Blender de bananen in de keukenmachine tot een romige massa en 
spatel deze door de yoghurt. Voeg de vanillepoeder erbij. Even laten 

staan in de koelkast en smullen maar!

Apple crumble*

tip
eVentueel kun je 

er ook ander fruIt 
aan toeVoegen of 
Voor In de plaats 

nemen.
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Fruitsoep
dit is vooral in de zomer een heerlijk gerecht. combineer dit wel goed met een 
eiwitportie zoals een flinke toef suikervrije slagroom of crème fraîche om te 
voorkomen dat je bloedsuikerspiegel al te erg gaat schommelen. ook kun je er een 
toef avocadomousse of gehakte noten aan toevoegen.

Blender verschillende soorten vers zoet, zacht fruit dat veel water bevat (zoals aardbeien, 
frambozen of bessen) tot een zachte massa. Eventueel kun je een scheutje water of kokos-
melk toevoegen om het geheel te verdunnen. Doe deze soep in een bord en garneer met 
stukjes fruit, een paar muntblaadjes en een flinke toef suikervrije slagroom!

Suikervrije chocolaatjes à la Annemieke*
je hebt nODig 

 100 g cacaoboter of kokosvet

 50 g cacaopoeder 

  ¼ sap van een uitgeperste
 sinaasappel

 1 el rozijnen*

 1 el zonnebloempitten

 1 el honing* of
kokosbloesemsuiker*

deze heerlijke chocolaatjes zijn speciaal voor de sugarchallen-
ge gemaakt door sugarchallenge-kok annemieke de kroon. 
Zij is tevens medeauteur van het boek superfoodrecepten.

Smelt de cacaoboter of kokosolie langzaam op laag vuur in een 
steelpannetje. Als het gesmolten is, haal je het van het vuur af en laat 
je het even staan. Voeg als het wat is afgekoeld (maar nog wel vloei-
baar is) de cacaopoeder toe. Voeg de rest van de ingrediënten toe en 
roer het geheel goed door. Vul ijsblok- of muffinvormpjes met het 
mengsel en laat het opstijven in de vriezer. De chocola met cacaoboter 
kun je in de koelkast bewaren; de chocola met kokosolie kun je het 
beste in de vriezer bewaren.

tip Vul de Vormpjes Voor de Helft, laat Het 10 mIn. opstIjVen, scHep er dan 1 tHeelepel 

amandelpasta of bIologIscHe pIndakaas op en gIet daaroVerHeen nog wat 

cHocolademengsel; zo krIjg je kleIne snIckertjes. Snacks
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Gehaktballetjes
Neem 200 g rundergehakt en doe daar doorheen een handvol peterselie, een eetlepel 
havermout, peper, zout en een ei. Eventueel kun je het nog wat pittiger maken door 
toevoeging van een fijngesneden pepertje of stukjes paprika. Draai hier balletjes van en 
braad deze in een klein beetje roomboter of kokosolie. Lekker met mosterd!

Noten
Ik heb standaard een bak met noten in de keukenkast (en vaak ook in de auto) staan. Op het 
moment dat ik een dip dreig te krijgen neem ik snel een handje noten en kan ik er weer even 
tegenaan. Kies voor ongebrande, ongezouten noten in de supermarkt. Ik doe er vaak een 
handje rozijnen of goijbessen* door voor een zoete bite. 

Pompoenchips
Snijd een pompoen in dunne schijfjes. (Let op: hier heb je een scherp mes voor nodig!) 
Leg de schijfjes op een bakplaat en besprenkel met een paar druppels olie en een klein 
beetje zout. Bak ongeveer 15-20 min. in de oven op 180 °C (je kunt de schijfjes pompoen 
ook frituren). Bestrooi met citroenpeper. Heerlijk met een beetje verse mayo. 

Energieballetjes*
Kook 5 fijngesneden dadels* en 5 fijngesneden vijgen* in water totdat ze zachter worden.
Meng dit met fijngehakte walnoten en hazelnoot. Maak hier balletjes van en rol deze door 
kokossnippers. Laat in de koelkast opstijven. 

Stukjes fruit met noten
Persoonlijk ben ik geen voorstander van fruit als tussendoortje omdat dit bij veel mensen 
de bloedsuikerspiegel laat stijgen waardoor je nog meer honger krijgt. Mocht je toch fruit 
tussendoor willen eten, combineer het dan met eiwitten of vetten. Bijvoorbeeld met een 
handje ongebrande noten, zaden, pitten of een bakje (volle) yoghurt. Dit zorgt ervoor dat je 
bloedsuikerspiegel minder snel stijgt waardoor je je beter verzadigd voelt. 

Minipizza’s
Maak het recept voor de grote pizza (zie pagina 121) en maak hiervan kleine pizza’s die je 

belegt met beleg naar keuze en een flinke pluk geraspte geitenkaas. Bak het geheel af in de 
oven en smullen maar! Eventueel kun je deze pizza’s ook invriezen. 

Augurkje met kaas
Kies voor zure augurkjes die je combineert met een paar blokjes geitenkaas of boerenkaas. 

Zure haring met roggebrood
Beleg een sneetje roggebrood met roomboter en een zure haring. Garneer met een plukje 

verse bieslook. Ook lekker in combinatie met bietensalade (zie pagina 109).

Dadel met geitenkaas*
Vul een aantal dadels* met een beetje geitenroomkaas. Garneer met een walnootje. 

Rosbiefrolletjes met tuinkers en 
avocadomousse

Maak mousse van een gepureerde avocado waar je een eetlepel mayonaise doorheen 
mengt. Breng op smaak met een beetje peper en zout. Smeer dit mengsel op een plakje 

rosbief, leg er wat tuinkers op en rol dit op. 

Gekookt eitje
Dit is mijn favoriete tussendoortje. Ik zorg er dan ook voor dat er altijd een paar gekookte

 eieren voorhanden zijn. Ook heel makkelijk om mee te nemen (als je ze hard kookt…).
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deZe taart bestaat uit drie delen
1. het Deeg
2. zOete mOUsse 
3. De vUlling
Iedere taart is opgebouwd uit deze drie onderdelen. Verder heb je een ronde springvorm nodig en een 
staafmixer. Als je die hebt is een goede keukenmachine ideaal. En uiteraard een oven… 

Basisrecept deeg
je hebt nODig 

 200 g zachte roomboter

 400 g volkoren speltmeel (voor 
een glutenvrije variant vervang 
je het volkoren speltmeel door 
400 g amandelmeel)

 1 ei

 2 el honing*

 sap van een halve limoen

 scheutje water

Dit deeg kun je prima gebruiken als basisdeeg voor de taarten die je 
maakt. Bekleed een springvorm ermee en varieer naar hartenlust met 

de vulling. Succes gegarandeerd. Als je kiest voor de glutenvrije 
variant, houd er dan rekening mee dat de taart compacter wordt.

Meng de boter met het meel, de honing en het ei tot een deeg. 
Voeg limoensap toe en een klein beetje water tot het een mooi geheel 

vormt. Laat het deeg even rusten. 

Basisrecept zoete mousse*
je hebt nODig 

 100 g dadels*, in kleine stukjes

 100 g vijgen*, in kleine stukjes 
(tijdens jouw sugarchallenge 
kun je de dadels en vijgen 
vervangen door abrikozen) 

Kook de dadels en vijgen met een beetje water in ongeveer 10 min. 
zacht. Pureer met de staafmixer tot een vruchtenmousse. Je kunt voor 

deze mousse ook kiezen voor andere gedroogde zuidvruchten zoals 
abrikozen en rozijnen. Uiteraard kun je ook lekkere combinaties 

hiervan maken.

Feest

Basisrecept voor suikervrije taart*

met deze 
recepten Hoef je 

geen gebak meer te 
kIezen dat bol staat 

Van de suIker en 
kleur-, geur- en 
smaakstoffen!
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Variaties voor de vulling

Appeltaart*
je hebt nODig 

 basisrecept deeg* (zie pagina 147)

 6 grote appels (kies een zoete 
appel zoals elstar of jonagold)

 kaneel

 scheutje limoensap

 klein potje suikervrije appel-
compote (of 4 flinke eetlepels 

zelfgemaakte appelmoes, 
zie pagina 128)

 200 g zoete mousse* 
(zie pagina 147)

Schil de appels, snijd deze in vieren en snijd ze vervolgens in dunne 
schijfjes. Meng dit in een kom met een flinke hoeveelheid kaneel, een 
beetje limoensap, de appelcompote (of appelmoes) en de zoete 
mousse. Bekleed de bakvorm met het deeg en verdeel het mengsel 
over de bodem. Bak in 40 min. op 180 °C. 

Friszure rabarbertaart met aardbeien*
je hebt nODig 

 basisrecept deeg*
(zie pagina 147)

 200 g rabarber, gesneden

 100 gaardbeien

 3 eieren

 geschaafde amandelen, 
ongeroosterd

Kook de rabarber met de aardbeien in ongeveer 20 min. zacht. 
Pureer goed. Scheid 3 eieren. Klop het eiwit met de mixer in 

een vetvrije kom totdat het een stijf schuim is. 
tip smeer de kom In met een paar druppeltjes cItroensap.

Spatel voorzichtig de rabarbermassa door het eiwit en doe het meng-
sel in de met deeg beklede bakvorm. Bestrooi met de geschaafde 

amandelen. Bak in 40 min. op 180 °C. Lekker met crème fraîche of 
Griekse yoghurt.

Frangipane met vruchten
je hebt nODig 

 basisrecept deeg*
 (zie pagina 147)

 3 eieren

 100 g amandelmeel

 100 g zoete mousse* 
(zie pagina 147)

 1 grote beker crème fraîche

 150 g fruit naar keuze, in 
stukjes (dit kan van alles zijn,

 bijvoorbeeld pruimen, abrikozen, 
bessen, aardbeien, peer, banaan*, 

appel, etc.)

Mix eieren, amandelmeel, zoete mousse en crème fraîche door 
elkaar. Goed mixen zodat er een homogene massa ontstaat. 
Indien het mengsel te dik is, voeg dan wat sojamelk, havermelk of 
rijstmelk* toe. Verdeel het fruit over de deegbodem en giet het 
geklopte mengsel eroverheen. Bak in 40 min. op 180 °C.

Frisse MonChou-hazelnoottaart*
je hebt nODig 
vOOr De bODem  

 200 g gehakte hazelnoten

 150 g gesmolten roomboter

 100 g fijngehakte dadels*

 100 g havervlokken 
vOOr De vUlling

 100 g gedroogde abrikozen, 
in stukjes

 250 ml slagroom, geklopt 
zonder suiker

 3 pakjes Mon Chou

 2 rijpe bananen*

 sap van 1 sinaasappel

 sap van een halve limoen

 rasp van 1 sinaasappel (schil)

 rasp van 1 limoen (schil)

De bODem
Meng alle ingrediënten door elkaar en druk deze in een ronde bak-

vorm die je vooraf hebt bekleed met bakpapier. Zet dit in de koeling.
De vUlling 

Kook de abrikozen in een beetje water in ongeveer 15 min. tot een 
zachte massa. Pureer dit met de staafmixer en laat afkoelen. Klop ver-
volgens de slagroom en zet deze koel weg. Klop de Mon Chou met de 

bananen*, abrikozenmousse, sinaasappelsap, limoensap en de rasp 
tot een homogene, luchtige massa. Spatel de slagroom erdoor.

Verdeel dit mengsel over de bodem en laat ongeveer 8 uur opstijven.

tip maak deze taart 1 dag Van teVoren en bekleed de 

Hele bakVorm met bakpapIer zodat je de taart er 

gemakkelIjk uIt kunt tIllen.
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Choco-kokoskoekjes van Joyce*
jOyce neUtel is OrthOmOlecUlair therapeUt in OpleiDing en Oprichtster 
van De FacebOOkgrOep ‘sUikervrije recepten’, waarin allerlei heerlijke 
‘sUgarchallenge-prOOF’ recepten wOrDen geDeelD. je kunt gratIs lId 
worden Van deze groep! 

je hebt nODig 

 150 g geraspte kokos

 50 ml volle yoghurt

 50 ml sinaasappelsap

 3 eieren

 1½ tl steviapoeder, of 
2 el kokosbloesemsuiker*

 1 tl vanillepoeder

 pure chocolade (72% of meer), 
in kleine stukjes gebroken*

Verwarm de oven voor op 170 °C en bekleed de bakplaat met 
bakpapier. Roer alle ingrediënten door elkaar. Maak van dit mengsel 
kleine hoopjes op het bakpapier; druk ze plat tot ½ - 1 cm dikte. Je 
kunt er zo’n 15 koekjes van vormen. Bak ze 20-25 min. maar laat ze 
niet te donker worden. Houd er rekening mee dat de koekjes na het 
bakken nog iets donkerder worden.
extra zodra de koekjes uit de oven komen, draai je ze om en leg je 
op elk koekje een stukje pure chocolade. Je kunt zelf kijken hoe dik je 
de chocoladelaag wilt hebben. Door de hitte smelt de chocolade en 
laat die zich gemakkelijk uitsmeren over de onderkant van het koekje. 
Laten afkoelen en... klaar, smullen maar!

Basisrecept voor vanillecake*
je hebt nODig  

 170 g amandelmeel

 100 ml amandelmelk

 6 eieren

 2 el honing*

 2 tl vanillepoeder

 140 g worteljulienne (om het 
luchtiger te maken)

 90 g roomboter, gesmolten

 1 el wijnsteenbakpoeder

 snufje zout

Meng het amandelmeel met de melk, eieren, honing, vanillepoeder, 
zout en worteljulienne. Roer de roomboter erdoor. Spatel als laatste 

het wijnsteenbakpoeder door het beslag (vlak voordat je het in de oven 
zet). Doe het beslag in een ingevette bakvorm en dek af met 

aluminiumfolie. Bak een halfuur op 180 °C en verwijder dan het folie. 
Bak vervolgens nog ongeveer een halfuur. 

cakevariatietips
 appel-kaneelcake* schil 3 appels, snijd deze in kleine 

blokjes, bestrooi deze flink met kaneel en een klein beetje meel. Meng 
dit door het beslag.

 chOcOlaDemarmercake* meng 3 eetlepels cacaopoeder 
door de helft van het deeg. Doe het witte deeg in de cakevorm en doe 

daaroverheen het chocoladedeeg.

 vrUchtenmUFFins* voeg aan het basiscakedeeg grofgehak-
te stukjes gedroogd fruit, kokossnippers en citroenrasp toe. Doe dit in 

cakevormpjes

 chOcOlaDemUFFins* hak 1 tablet pure chocolade (70% of 
meer)* in stukjes en spatel deze samen met 3 eetlepels cacaopoeder 

door het basiscakedeeg. Doe dit in cakevormpjes.

joyce: ‘Leven zonder suiker is best even omschakelen, maar als je 
bedenkt wat de voordelen zijn voor je gezondheid dan is het de moeite 
dubbel en dwars waard! De lastigste momenten voor mij om suikervrij 
te eten zijn de koffie- en theemomenten met visite of op een feestje. 
Voor mijn gevoel hoort daar toch echt wat lekkers bij. Maar de lekker-
nijen die dan rondgaan passen doorgaans niet bij een suikervrije 
leefstijl. Gelukkig is er genoeg verantwoord lekkers zelf te maken dat je 
gewoon mee kunt nemen als er wat te vieren valt. Of voor zomaar tus-
sendoor als je ineens trek krijgt in iets lekkers. Zo kom je ook niet zo 
snel in de verleiding. Dit koekje is echt mijn favoriet. Vooral ook omdat 
het zo eenvoudig en snel te maken is met ingrediënten waar ik zelf dol 
op ben en die ik eigenlijk altijd in huis heb. Deze koekjes blijven een 
paar dagen goed. Je kunt ze eventueel ook invriezen.’
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Tina’s dadel*-sinaasappeltaart

Tina: ‘Ik ben een zoetekauw. Er gaat geen dag voorbij of ik eet wel iets zoets. Nu weet ik als ayurvedisch 
voedingsadviseur heus wel dat koekjes uit de winkel en veel chocola niet goed voor je zijn, maar ik kan er niet 
van afblijven! Twee weken geleden, toen ik het zoveelste stuk chocola in mijn mond stak, dacht ik: waar ben ik 
nou mee bezig? Ik wilde iets veranderen, maar wist niet hoe. Op internet kwam ik bij toeval (of niet?) terecht bij 
het boek 100% suikervrij in 30 dagen van Carola. Ik heb het besteld, gelezen (“verslonden” is misschien een 
beter woord) en heb direct de knop omgezet: geen suiker meer! En het valt me zo ontzettend mee. Ik stuiter 
van de creativiteit (niet meer van de suiker), sta iedere dag in de keuken om naar alternatieven te zoeken, 
speur webpagina’s en blogs af op zoek naar recepten en verander die dan weer naar mijn eigen smaak. 
Deze taart is hiervan een goed voorbeeld. Het originele recept bevat veel suiker. Ik heb het aangepast en 
het is meteen een van mijn favorieten geworden.’

je hebt nODig 

 65 g gedroogde abrikozen

 100 g biologische dadels*,
zonder pit

 geraspte schil en sap van 
1 perssinaasappel

 250 g kikkererwten (uitlekgewicht)

 65 g havermout

 1½ el kokosvet

 1 tl wijnsteenbakpoeder

 snufje zout

 geraspte nootmuskaat

 1 tl kaneel

Verwarm de oven voor op 175 °C. Knip de gedroogde abrikozen in vier 
stukken. Haal de pitten uit de dadels en hak de dadels grof. Boen de 
sinaasappel en rasp de schil. Pers dan het sap eruit. 
Doe nu alle ingrediënten in een keukenmachine (niet met de staaf-
mixer proberen) en laat draaien tot je een mooie gladde massa hebt. 
Doe de massa over in een taartvorm van 20 cm doorsnede, waarvan je 
de bodem hebt bekleed met bakpapier. Bak de taart 35 min. in de 
voorverwarmde oven.
Eet het met hangop van uitgelekte yoghurt, gezoet met versgemalen 
steviablad en een beetje oranjebloesemwater.

Linda’s bananen-chocoladecake*
je hebt nODig  

 90 g amandelmeel

 80 g kokosmeel

 100 ml amandelmelk

 6 eieren

 2 el honing*

 snufje zout

 1 tl vanillepoeder

 3 rijpe, zachte bananen*

 90 g roomboter, gesmolten

 1 tablet chocolade, 72% of hoger*

 1 el wijnsteenbakpoeder

de droom van iedere vrouw is deze cake van mijn vriendin linda. 
eenmaal op tafel moet ie gewoon op! deze cake is niet geheel 

suikervrij, maar zo lekker dat ik ’m je niet wilde onthouden. maak 
’m daarom echt af en toe als extra traktatie. je kunt ’m ook prima 

in stukjes snijden en een deel invriezen!

Meng het amandelmeel en het kokosmeel met melk, eieren, 
honing*, zout en vanillepoeder. Prak de bananen* en meng deze door 

het beslag. Roer de roomboter erdoor. Hak de chocolade* in kleine 
stukjes en spatel deze voorzichtig door het beslag. Doe als laatste het 

wijnsteenbakpoeder door het beslag (vlak voordat je de cake in de 
oven zet). Doe het beslag in een ingevette bakvorm en dek af met 

aluminiumfolie. Bak een halfuur op 180 °C en verwijder dan het folie. 
Bak vervolgens nog ongeveer een halfuur. 

sUgarchallenge-liD tina kUijper was altijD een enOrme zOetekaUw. 
sInds Haar deelname aan de sugarcHallenge Is bIj Haar ook Het ‘roer om’… 
tIna geeft ayurVedIscHe en tegenwoordIg ook suIkerVrIje kookworksHops!
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Flappen en pasteitjes
zOete Flappen zijn heel hanDig Om te trakteren, net als hartige pasteitjes 
(Deze zijn OOk lekker Om mee te nemen als lUnch OF te eten als Diner met een 
Frisse salaDe). als je een zoete VullIng gebruIkt, noem Ik Het een ‘flap’ en met een 
HartIge VullIng een ‘pasteI’. Het belangrIjkste Is dat je een goed basIsdeeg Hebt en 
daarna kun je eIndeloos VarIëren! 

Basisrecept deeg
je hebt nODig 

 125 g kikkererwtenmeel

 125 g quinoameel

 125 g koude roomboter (let op: 
de verhouding meel en roomboter 

is altijd 2 delen meel, 1 deel 
roomboter; houd daar rekening 

mee als je meer deeg wilt maken)

 1 ei

 een paar snufjes zout

 een klein beetje koud water

Als je een zoete flap wilt maken, kun je ervoor kiezen om 1 uitgeperste 
sinaasappel of een eetlepel honing aan het deeg toe te voegen. 
Voor de hartige pasteitjes is het heel lekker om wat verse peterselie of 
koriander aan het deeg toe te voegen. Meng het kikkererwtenmeel, 
quinoameel, de roomboter, het ei en het zout door elkaar. Voeg 
druppelsgewijs een klein beetje water toe totdat het een bal wordt. 
Let op: de bal mag niet plakken. Voeg nog wat quinoameel toe als de 
bal plakt. Laat dit deeg vervolgens een halfuurtje rusten in de koelkast. 
Rol het deeg uit en snijd er vierkantjes of rondjes uit die groot genoeg 
zijn om dubbelgevouwen te worden met wat vulling erin. Maak jouw 
vulling klaar en leg een eetlepel in het midden; vouw vervolgens 
dubbel. Zet het geheel ongeveer 30 min. in een voorverwarmde oven 
op 180 °C. 

Zoete variatietips voor vulling
 hOllanDse appel-kaneelFlap met appel, rozijnen*, 
kaneel.

 trOpische Flap met abrikoos, banaan* en kokos.

 zOete nOtenFlap met diverse gemengde gehakte noten, 
stukjes dadel* en blokjes fetakaas.

Hartige pasteitjes
vul eens een aantal pasteitjes met een van deZe vullingen

 nOten-spinaziepasteitje warm een handje noten samen met drie handen 
spinazie even kort samen op in de pan met een teentje knoflook en een fijngesneden uitje.

 pasteitje met champignOns en prei snijd een bakje champignons en 
1-2 preien fijn. Bak ongeveer 15 min. in de pan met een teentje knoflook. Meng op het 

laatst een flinke hand verse koriander erdoor.

 pasteitje met pestO en Fetakaas maak verse pesto (zie pagina XX) en 
meng dit in een schaal met blokjes fetakaas. 
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Beate: ‘Voordat ik aan de 
Sugarchallenge begon, 
stond mijn rek in de kel-
der vol met potjes jam. Ik 
houd namelijk van het 
maken van jam. Ervan 
eten doe ik maar heel af 
en toe. Vooral het redu-
ceren van suiker in de 
receptuur en het toevoe-
gen van lekkere kruiden 
stemt mij vrolijk. Met de 

start van de Sugarchallenge behoorden de kruidige jammetjes echter tot de verleden tijd. 
Vorige zomer werd er dan ook geen jam gemaakt; al het fruit uit de tuin ging de vriezer in. Ik 
maakte appelcompote en rabarbercompote en heb de verse aardbeien, bessen en bramen 
ingevroren. 
Deze zomer was mijn kleine diepvrieskastje dan ook al snel vol. Het eind van de rabarber was 
bijna in zicht, maar de bessen, bramen en appels moesten nog komen. Ik moest dus iets 
verzinnen. Gelukkig had ik de oplossing al in huis: een mand lege jampotten en… een afwas-
machine. Mijn rek in de kelder is weer gevuld, maar nu met in de vaatwasser ingemaakt fruit. 
Zo staat er nu rabarber met rozijntjes en kaneel, gemengde rode vruchten en heerlijke appel-
varianten. Deze blijven niet staan, zoals de potjes jam; ik gebruik ze bijna dagelijks. Een 
jampot gaat twee ontbijtjes mee, het sap gebruik ik om ’s avonds mijn havervlokken in te 
weken, ’s ochtends roer ik het door en het ingemaakte fruit komt er dan bovenop met even-
tueel nog granola, noten, zaden of waar ik maar zin in heb. 

Het werkt als volgt
Je kiest mooi fruit uit; hoe rijper hoe zoeter. Maar pas op: erg rijp fruit heeft ook snel rotte 
plekjes en die wil je niet hebben. Bessen laat je heel, rabarber en groot fruit snijd je in plakjes. 
Je vult een schone jampot (liefst even uitgekookt met soda) met het rauwe fruit. Voeg aan 
zuur fruit wat smaakmakers of zoetmakers toe. Denk aan:

 een theelepeltje kaneel en tien rozijnen

 twee of drie aardbeien

 een paar blaadjes stevia

 een halve appel in stukjes

 een mespuntje vanillepoeder

Als alle potten gevuld zijn, giet dan kokend water over het fruit; dat mag echt tot aan de rand 
van de pot. Sluit vervolgens de deksels goed af en zet de potten rechtop in de vaatwasser 
met het heetste programma. Oudere machines hebben een 90 °C programma maar die van 
mij heeft een programma van 90 minuten op 70 °C  en dat werkt prima. 
De potjes geven een klik als ik ze open en de rabarber is goed gaar zonder dat de stukjes uit 
elkaar vallen. Zorg er wel voor dat de potten zo heet mogelijk de vaatwasser ingaan. Ik heb 
een flinke hoeveelheid kokend water op voorraad staan zodat ik de potten snel achter elkaar 
kan afvullen en afsluiten. Als het programma afgelopen is, kun je de potten laten afkoelen en 
opbergen. Pas als een pot geopend is, moet je hem in de koelkast bewaren. Omdat er hele-
maal geen suiker is toegevoegd zou ik het na opening binnen twee dagen opeten.’

Het ‘moderne wecken’
ik zal nOOit het ‘grOte weck-experiment’ van mijn mOeDer 
vergeten. Op een Dag stOnD mijn mOeDer in Onze keUken, 
Die gevUlD was met weckpOtten en rUbberen ringetjes. 
pannen Vol met eten uIt onze moestuIn moesten worden Inge-
maakt. Het was een enorm gedoe, dat weet Ik nog wel. maar ja, 
dan Heb je ook wat… tocH VInd Ik Het ergens wel Iets magIscH 
Hebben, nostalgIscH ook. Ik was dan ook blIj Verrast toen Ik 
Hoorde dat wecken tegenwoordIg ook op een andere manIer 
kan: In de afwasmacHIne (jawel!). de tIp kwam Van beate de Haan, 
entHousIast sugarcHallenger Van Het eerste uur. beate weet 
alles Van kruIden en Is altIjd wel In Voor een experImentje In 
de keuken. op deze manIer Heeft ze ook deze moderne Inmaak-
tecHnIek ontdekt.
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Bijlagen
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Bijlage 1: De leefregels 
             van iedere Sugarchallenge-fase

Fase 1: de voorbereidingsfase
 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal 1 per dag. 

 Laat zoveel mogelijk de pakjes, bakjes en zakjes staan en kies voor zo puur mogelijk
voedsel met zo min mogelijk (liefst geen) (kunstmatige) toevoegingen en E-nummers.

 Bouw voeding die suiker of kunstmatige zoetstoffen bevat af.

 Bouw suiker in de koffie af en stop met het drinken van frisdranken, zuiveldranken 
en vruchtensappen. 

 Drink veel water, goed verdeeld over de dag en bouw dit op naar de voor jou 
geschikte hoeveelheid water per dag. 

Fase 2: de suikervrije fase (Sugarchallenge)
Volg de regels uIt de VoorbereIdIngsfase en breId deze uIt met 
onderstaande spelregels

 Eet gedurende 30 dagen geen (toegevoegde) suikers of producten die zich in je lichaam 
gedragen als suiker (zie ook bijlage 4).

 Eet waar mogelijk verse producten: groente, fruit, verse kruiden, gevogelte,  vis, noten,
zaden, af en toe sojaproducten of vlees, zuivel van schaap of geit, gezonde granen en 
soms aardappelen.

 Eet per maaltijd 1 vuist met eiwitten, 1 vuist koolhydraten of granen en 2 vuisten groente. 

 Eet maximaal 1 gezond tussendoortje op een dag.

 Combineer (langzame) koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde vetten. 

 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten.

 Eet fruit bij of vlak na de maaltijd en neem maximaal 3 porties fruit per dag.

 Drink dagelijks voldoende water.

 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 

 Eet niets meer na 21.00 uur. 

Fase 3: de suikerbewuste fase
Volg de regels uIt de VorIge twee fasen en Voeg Heel VoorzIcHtIg 
weer wat (gezonde) suIkers toe aan je eetpatroon. breId dIt Verder uIt 
met onderstaande regels

 Geniet maximaal 20 procent van de tijd van gezonde suikers en eet 80 procent suikervrij. 

 Kies voor de natuurlijke zoetstoffen groene stevia, koudgeslagen biologische honing, 
kokosbloesemsuiker, palmsuiker, yakonsiroop of gedroogde zuidvruchten zoals abrikozen, 
dadels, vijgen, bananen en rozijnen. 

 Als je ervoor kiest om na jouw Sugarchallenge weer brood te gaan eten, eet dan maximaal
2 (voorkeur volkoren spelt) boterhammen per dag en beleg ze duimendik met een 
gezonde portie eiwitten en groente. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om 
zuurdesembrood te  blijven eten.

 Drink eventueel wekelijks maximaal 1-2 glazen versgeperst vruchtensap.

 Eet eventueel weer meerdere gezonde tussendoortjes per dag (let op: doe dit alleen als je 
jouw gezonde gewicht hebt bereikt).

 

Bijlage 2: 
                       Glycemische index 
                              en glycemische lading

De snelheid waarmee een 
koolhydraat in je lichaam 
wordt omgezet in suiker (en 
dus je bloedsuikerspiegel 
beïnvloedt) is terug te vinden 
in de glycemische index en 
glycemische lading. Dit zijn 
twee meeteenheden die aangeven in hoeverre een bepaald voedingsmiddel je bloedsuiker-
spiegel beïnvloedt. 

het is met kOOlhyDraten en je blOeDsUikerspiegel eigen-
lijk heel eenvOUDig: er zijn kOOlhyDraten Die snel in je 
lichaam wOrDen OpgenOmen en DUs zOrgen vOOr een 
snelle stijging van je blOeDsUikerspiegel, en er zijn 
kOOlhyDraten Die langzaam in je lichaam wOrDen Op-
genOmen. de laatstgenoemde groep Helpt je lIcHaam om 
de bloedsuIkerspIegel In balans te Houden en leVert de 
HoogwaardIge brandstof dIe ons lIcHaam nodIg Heeft.
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Glycemische index (GI)
De GI is een indicator van de kwaliteit van de koolhydraten die een product bevat en geeft aan 
hoe snel een product in je bloed wordt omgezet in suikers. Het is dan ook een belangrijk 
hulpmiddel bij het bepalen of een koolhydraat ‘snel’ is of ‘langzaam’. 

Glycemische lading (GL)
De GL is een indicator die niet alleen kijkt naar de kwaliteit, maar ook naar de hoeveelheid 
koolhydraten die een product bevat. Zo kan het zijn dat een product dat wel veel (relatief) 
snelle koolhydraten bevat (en dus een hoge GI-score heeft) toch een lage GL-score heeft, 
omdat het aantal koolhydraten in het product minimaal is. De GL geeft dan ook een veel beter 
beeld van het effect dat een voedingsmiddel heeft op de bloedsuikerspiegel.

binnen De gi en gl zijn glObaal Drie categOrieën te benOemen

 categOrie 1 deze bevat alle producten met een GI onder 35 en/of een GL onder 10. 
Producten uit deze categorie kun je onbeperkt eten en ze helpen je om je bloedsuikerspie-
gel in balans te brengen. In Sugarchallenge fase 1 en 2 kun je hieruit onbeperkt kiezen. 
Uiteraard mits ze vrij zijn van toegevoegde suikers.

 categOrie 2 deze bevat alle producten met een GI van 35-55 en/of een GL van 10-15. 
Kies af en toe een product uit deze categorie, maar doe dit met mate en pas als je 
bloedsuikerspiegel weer goed in balans is. Vanaf Sugarchallenge fase 3 kun je af en toe uit 
deze categorie kiezen.

 categOrie 3 deze bevat alle producten met een GI boven 55 en/of een GL boven 15. 
Dit is de categorie die ik ‘feesten en partijen’ noem. Kies deze producten echt alleen bij 
feestmomenten en blijf er verder vanaf. Vanaf Sugarchallenge fase 3 kun je bij speciale 
gelegenheden uit deze categorie kiezen. 

 

Ingrid ‘Als arts geef ik het Sugarchallenge-programma een 8. 
Ik vind het samen met je boek baanbrekend werk in een tijd waarin vele klachten en 

ziekten zijn toe te wijzen aan leefstijl en voeding. 
Ga zo door!’
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Bijlage 3: Producten en 
                  hun glycemische index 
  en glycemische lading

OnDerstaanDe tabel geeFt je een Overzicht van De mate 
waarin een prODUct zich in je blOeD geDraagt als sUiker. 
een UitgebreiDe tabel kUn je vinDen Op De sUgarchal-
lenge-website OF je kUnt De sUikerteller-app gebrUiken 
Op FacebOOk. 

      gi per pOrtie aantal  gl per pOrtie

zOetmiDDelen   
Glucose      100  10 gr  10
Sucrose      70  10 gr  7
Honing      70  10 gr  3
Lactose      45  10 gr  5
Fructose      20  10 gr  2
tUssenDOOrtjes   
Evergreen met krenten (Lu)   66 ± 12  38 gr  14
Popcorn (zonder suiker)    65  20 gr  8
Gebak      60  57 gr  15
Chips      55  50 gr  11
Chocoladereep (melk)    45  50 gr  12
Chocoladereep (puur,  >70% cacao)  22  50 gr  6,5
Pinda’s       15  50 gr  1

Dranken   
Bier      110  250 gr  14
Cola      70  250 gr  19
Sinaasappelsap (ongezoet)   50 ± 10   250 gr  13
Grapefruitsap (ongezoet)    48  250 gr  11
Appelsap (ongezoet)    40  250 gr  12
Tomatensap     40  250 gr  4
graanprODUcten   
Gierst      70  150 gr  25
Couscous (5 min. gekookt)   65  150 gr  23
Rijst (bruin, voorgekookt, 20 min. gekookt)  65  150 gr  23
Rijst (basmati, 10 min. gekookt)   60  150 gr  23
Boekweit     55  150 gr  16
Rijst (wit, voorgekookt, gem. gekookt)  45  150 gr  17
Bulgur      48  150 gr  12
Spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt)   45  180 gr  21
Spaghetti (volkoren, gem. gekookt)   35  180 gr  16
Quinoa      35  150 gr  9,5
Stokbrood (wit)     95  30 / 60 gr 15 / 30
Tarwebrood (wit)     70  30 / 60 gr 10 / 20
Tarwebrood (volkoren)    70  30 / 60 gr 9 / 18
Melkbrood (wit)     63  30 / 60 gr 10 / 20
Roggebrood (volkoren)    60  30 / 60 gr 8 / 16
Cornflakes     85  30 / 60 gr 21 / 42
Melbatoast     70  30 gr  16
Creamcracker     65 ± 11  30 gr  13
Muesli      55  30 / 60 gr 10 / 20

Bron: R. Mendosa. Revised international table of glycemic index (GI) and glycemic load (GL) values, 2002; 
gebaseerd op K. Foster-Powell, S.H.A. Holt, J.C. Brand-Miller, International tables of glycemic index and 
glycemic load values. Am J ClinNutr 2002; 76:5-56.

glycemische inDex (gi) en glycemische laDing (gl)

      gi per pOrtie aantal  gl per pOrtie
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      gi per pOrtie aantal  gl per pOrtie

binDmiDDelen   
Maïzena      70  15 gr  9,25
Arrowroot     63  15 gr  8
Peulvruchten   
Bruine bonen     40  150 gr  6,5
Bruine linzen     30  150 gr  8
Kikkererwten     30  150 gr  10
Groene linzen     22  150 gr  5,5
Spliterwten     22  150 gr  7,5
aarDappelen en grOente   
Frieten      95  150 gr  22
Aardappelen (gebakken)    85  150 gr  26
Aardappelpuree     85  150 gr  15
Aardappelen (gekookt)    60  150 gr  14
Wortel (gekookt)     85  100 gr  6
Tuinbonen     80  100 gr  5,5
Pompoen     75  100 gr  5
Meiknolletjes     70  100 gr  2
Bieten      65  100 gr  5
Bataat      50  100 gr  10
Doperwten (vers)     40  100 gr  4
Wortel (rauw)     35  100 gr  2,5
Sperziebonen     30  100 gr  1,5
Bladgroente, alle soorten sla, kool, 
champignons, ui, tomaten,
aubergine, paprika, broccoli   10 of lager 100 gr  1 of minder
FrUit, vers en OngekOOkt   
Watermeloen     75  120 gr  6,5
Ananas      59 ± 8  120 gr  7
Abrikozen     57  120 gr  5
Kiwi      53 ± 6  120 gr  6
Banaan      52 ± 4  120 gr  12

Mango      51 ± 5  120 gr  8
Druiven      45  120 gr  8
Grapefruit     45  120 gr  8
Sinaasappel     42 ± 3  120 gr  5
Perzik      42 ± 14  120 gr  5
Appel      40  120 gr  6
Peer      40  120 gr  4
Aardbei      40 ± 7  120 gr  1
Pruimen      39 ± 15  120 gr  5
Kersen      20  120 gr  3
geDrOOgD FrUit   
Dadels      103 ± 21 60 gr  42
Rozijnen      64 ± 11  60 gr  28
Vijgen      61  60 gr  16
Abrikozen     31  60 gr  9
Appeltjes     29  60 gr  10
Pruimen      29  60 gr  10
Jam (‘klassiek’)     65  20 gr  9
Fruitbeleg (jam zonder toegevoegde suiker)  30  20 gr  2,5
zUivel   
Volle yoghurt     35  200 gr  3
Magere yoghurt     35  200 gr  4
Magere melk     30  250 gr  4
Volle melk     27  250 gr  3

Daar waar verschillende onderzoeken verschillende resultaten gaven (afhankelijk van bijvoorbeeld tijdstip, 
persoon of ras (bij bijvoorbeeld fruit)) is de afwijking met ± aangegeven.
Een uitgebreide lijst (Engelstalig) is te vinden op www.mendosa.com 
(diabetes articles> food >glycemic index >GIand GL lists).

      gi per pOrtie aantal  gl per pOrtie
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Bijlage 5: Overzicht 
                van te 
              vermijden suikers en zoetstoffen

te vermijDen sUikers
 Basterdsuiker

 Cassonade

 Demerara

 Dextrose

 Druivensuiker

 Fructosestroop

 Geleisuiker

 Glucose-fructosestroop

 Glucosestroop

 Invertsuiker

 Kandij(suiker)

 Karamel

 Kristalsuiker

 Malt

 Maltodextrine

 Melasse(stroop)

 Rietsuiker

 Sacharose

 Sucrose

 Vanillesuiker

te vermijDen zOetstOFFen
 Acesulfaam-K

 Aspartaam

 Cyclamaten

 Sorbitol

 Splenda

 Sucralose

 Sukrin

 Tagatose

 Xylitol

Bijlage 6: Supplementen 
                   voor een 

gezonde bloedsuikerspiegel

Belangrijk: kies voor kwalitatief 
hoogwaardige supplementen 
die verkrijgbaar zijn bij de be-
tere natuurwinkel of gezond-
heidswinkel. Op die manier weet je zeker dat je de aanvulling zo zuiver mogelijk binnenkrijgt 
en op kunt nemen. (Let op: heb je serieuze gezondheidsklachten en/of gebruik je medicatie, 
overleg dan altijd met je arts voordat je supplementen gaat gebruiken!)

Als basissupplementen gebruik ik zelf omega-3, magnesium en vitamine C waardoor ik 
duidelijk minder last heb van hongergevoelens en suikercravings.

1. Magnesium
Vooral belangrijk als je veel stress hebt. Helpt bij het verlagen van de insuline in je bloed en 
helpt de cellen om beter glucose op te kunnen nemen en om te zetten in energie. 

2. Omega-3
Werkt ontstekingsremmend, verhoogt insulinegevoeligheid en helpt bij het verbeteren van 
de stofwisseling. Daarnaast ondersteunen omega-3-vetten tal van lichaamsprocessen en 
zorgen ze voor een goede ‘interne’ communicatie in de hersenen.

tip
op de sugar-

cHallenge-websIte 
kun je gratIs de suIker-

spIekpas downloaden met 
daarop alle VeelVoor-

komende suIkerspIeknamen. 
prInt ’m uIt, Vouw ’m 

dubbel en stop ’m In je 
portemonnee!

De OnDerstaanDe sUpplementen en krUiDen Dragen bij 
aan een Optimale werking van je metabOlisme en helpen 
je Om sneller je blOeDsUikerspiegel in balans te brengen 
en te hOUDen. de meeste supplementen werken Het beste 
als je ze Inneemt bIj de maaltIjd. 
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4. Vitamine C
Helpt je lichaam om de bloedsuikerspiegel beter in balans te houden en verhoogt de vetver-
branding. 

5. ALA (Alpha Lipoic Acid)
ALA verbetert de energie in je cellen en helpt om je bloedsuikerspiegel te verlagen en je lever 
te reinigen. 

6. Chroom
Werkt samen met de insuline in je bloed en helpt de insuline bij de opname van glucosesuikers 
door het lichaam. Hierdoor verhoogt de insulinegevoeligheid en verbetert de suikerstofwis-
seling. Chroom ondersteunt tevens de aanmaak van meer insulinereceptoren waardoor het 
lichaam de bloedsuikerspiegel beter kan stabiliseren. Het zorgt voor minder honger en on-
dersteunt de opbouw van spiermassa en afbraak van vetmassa.

7. Multivitamine
Zorgt ervoor dat het lichaam de voedingsstoffen beter kan opnemen en bevat daarnaast de 
broodnodige vitaminen en mineralen die nodig zijn voor een gezonde bloedsuiker- en ener-
giehuishouding. Ook verbetert het je vetverbranding.

8. Biotine
Deze B-vitamine verbetert de insulinegevoeligheid en helpt het lichaam om beter vet te ver-
branden doordat het de triglyceriden (zwevende vetdeeltjes) in het bloed verlaagt. Ook draagt 
het bij aan een gezond cholesterolgehalte. 

9. Groene thee
Helpt om de bloedsuikerspiegel in balans te houden, verhoogt de vetverbranding en draagt 
bij aan optimalisatie van de stofwisseling.

10. Kaneel
Verhoogt de insulinegevoeligheid van het lichaam en helpt om de bloedsuikerspiegel in 
balans te houden. 

11. Bosbessenblad
Het gedroogde blad van de bosbessenplant is een geweldig hulpmiddel bij het op peil brengen 
en houden van de bloedsuikerspiegel. Je kunt er heerlijke thee van maken en hiervan dage-
lijks één of meerdere kopjes drinken, bij voorkeur voor de maaltijd. Omdat het echt enorme 
effecten kan hebben op je bloedsuikerspiegel is het belangrijk dat je niet ineens enorme 
hoeveelheden hiervan gaat consumeren.  

3. 5-HTP
Dit is de grondstof voor de aanmaak van het ‘feel good-hormoon’ serotonine in de hersenen. 
Een tekort aan serotonine zorgt ervoor dat je behoefte krijgt aan suiker en snelle koolhydraten. 
Ook kan een tekort zorgen voor depressieve gevoelens en een toename van hongergevoe-
lens. 5-HTP neemt je hongergevoel en trek in suikers weg en zorgt dat je lekkerder in je vel zit.
Let op: dit supplement kun je niet nemen in combinatie met antidepressiva.
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Bijlage 7: 
            De gezondheidsrisico’s 
   van suiker

 Suiker kan het immuunsysteem onderdrukken. Het maakt je vatbaarder voor infectieziekten.

 Suiker verstoort de mineraalbalans in het lichaam. Het veroorzaakt een tekort 
aan chroom en koper en interfereert met de opname van calcium en magnesium.

 Suiker kan zorgen voor een snelle stijging van adrenaline, hyperactiviteit, angsten en 
concentratiestoornissen bij kinderen.

 Suiker kan het totale cholesterol, triglyceriden (bloedvetten) en het slechte (LDL-) 
cholesterol significant laten stijgen, en het goede (HDL-) cholesterol laten dalen.

 Suiker veroorzaakt verlies van weefselelasticiteit en -functie. 

 Suiker voedt kankercellen en wordt in verband gebracht met borstkanker, 
prostaatkanker, rectumkanker, alvleesklierkanker, kanker van de galwegen, longkanker, 
galblaaskanker en maagkanker.

 Suiker kan de nuchtere bloedglucose laten stijgen en reactieve hypoglykemie 
veroorzaken.

 Suiker kan je zicht (visus) verzwakken.

 Suiker kan veel spijsverteringsproblemen veroorzaken. Het verzuurt het maag-
darmstelsel en geeft indigestie, verminderde opname bij patiënten met een functionele 
darmaandoening. Dit verhoogt de kans op de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. 

 Suiker kan vroegtijdige veroudering veroorzaken. In feite is insuline de belangrijkste 
factor die veroudering veroorzaakt. Insuline komt door suiker vrij. 

 Suiker kan tot alcoholisme leiden.

 Suiker kan het speeksel verzuren, en veroorzaakt tandverval en tandvleesaandoeningen. 

 Suiker draagt bij aan overgewicht. 

 Suiker kan auto-immuunziekten uitlokken zoals artritis, astma en multiple sclerose (MS).

 Suiker is een grote stimulator van de ongecontroleerde groei van de schimmel 
Candida albicans. 

 Suiker kan galstenen veroorzaken. 

 Suiker kan blindedarmontsteking (appendicitis) veroorzaken. 

 Suiker kan aambeien veroorzaken. 

 Suiker kan spataderen veroorzaken. 

 Suiker kan de reactie op glucose en insuline veranderen. 

 Suiker kan bijdragen aan botontkalking (osteoporose). 

 Suiker kan een afname in de insulinegevoeligheid veroorzaken, wat voor een verhoging 
van het hormoon insuline zorgt, wat tot metabool syndroom en diabetes kan leiden. 

 Suiker kan het vitamine E-gehalte verlagen. 

 Suiker kan de systolische bloeddruk (bovendruk) verhogen. 

 Suiker kan sufheid en verminderde alertheid bij kinderen veroorzaken. 

 Een hoge suikerinname verhoogt de AGE’s (advanced glycation end products). Dit zijn 
suikermoleculen die zich binden en hierdoor schade veroorzaken aan eiwitten in het 
lichaam. AGE’s versnellen het verouderingsproces, welke bijdragen aan een veelvoud 
aan chronische en fatale aandoeningen. 

 Suiker kan met de opname van eiwit interfereren. 

 Suiker kan voedingsallergieën veroorzaken. 

 Suiker kan zwangerschapsvergiftiging tijdens de zwangerschap veroorzaken. 

 Suiker kan bij kinderen aan eczeem bijdragen. 

 Suiker kan aderverkalking en hart- en vaatziekten veroorzaken.

 Suiker kan de structuur van het DNA verslechteren. 

 Suiker kan de eiwitstructuur veranderen en hierdoor leiden tot een permanente 
verandering in hoe eiwitten in je lichaam reageren. 

 Suiker kan de huid verouderen door de collageenstructuur te veranderen. 

 Suiker kan staar (cataract) en bijziendheid veroorzaken. 

 Suiker kan longemfyseem veroorzaken. 

 Hoge suikerinname kan het fysiologische evenwicht (homeostase) van veel systemen 
in het lichaam verslechteren. 

 Suiker verlaagt de mogelijkheid van enzymen om goed te functioneren. 

 Suikerinname is hoger bij mensen met de ziekte van Parkinson. 

sUiker is verOOrzaker van heel veel klachten en Onge-
makken. OnDerstaanD Overzicht is bijgeDragen DOOr 
Drs. in De geneeskUnDe, aUteUr én sUgarchallen-
ge-grOepsliD richarD De leth. deze lIjst komt uIt zIjn 
boek OERstERk en Is een greep uIt de duIzenden onderzoe-
ken dIe bescHIkbaar zIjn met betrekkIng tot de scHadelIjke 
effecten Van langdurIge (te Hoge) suIkerconsumptIe.
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 Suiker kan de lever vergroten door de levercellen te laten delen. Tevens kan het de 
lever vervetten, wat leidt tot non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Dit is een leverver-
groting waar alcohol niet de oorzaak van is. 

 Suiker kan de nieren vergroten en pathologische veranderingen in de nieren 
veroorzaken, waaronder nierstenen. Fructose versnelt de toename van nierziekten. 

 Suiker kan de alvleesklier beschadigen. 

 Suiker kan vloeistof in het lichaam vasthouden (retentie). 

 Suiker is vijand nummer één van de darmperistaltiek. 

 Suiker kan de doorgang van de haarvaten vernauwen. 

 Suiker kan de pezen kwetsbaarder maken. 

 Suiker kan hoofdpijn, waaronder migraine, veroorzaken. 

 Suiker kan het vermogen tot leren verminderen. Het verlaagt de leermogelijkheden van 
kinderen en veroorzaakt leerstoornissen. 

 Suiker kan een toename in delta-, alfa- en theta-hersengolven veroorzaken, die de 
mogelijkheid om helder te denken negatief beïnvloeden. 

 Suiker kan depressie veroorzaken. 

 Suiker kan het risico op jicht vergroten. 

 Suiker kan het risico op de ziekte van Alzheimer vergroten. 

 Suiker verhoogt het urinezuur, wat de kans op vasculaire dementie vergroot. 

 Suiker kan hormonale disbalansen veroorzaken, waaronder verhoogd oestrogeen bij 
mannen, toename van PMS bij vrouwen en verlaging van het essentiële groeihormoon.

 Suiker kan tot duizeligheid leiden. 

 Voedsel met veel suiker verhoogt vrije radicalen en oxidatieve stress. 

 Een hoge suikerinname door zwangere vrouwen kan tot een afname in het geboorte-
gewicht leiden. Het is geassocieerd met een tweevoudig verhoogd risico op de geboorte 
van een kind met een laag geboortegewicht (small forgestational age). 

 Suiker is een verslavende substantie. 

 Suiker kan vergiftigend werken, net als alcohol. 

 Als suiker aan premature baby’s wordt gegeven, beïnvloedt dit het gehalte aan 
koolstofdioxide dat deze kinderen produceren. 

 Afname van de suikerinname kan de emotionele stabiliteit verhogen. 

 Het lichaam verandert suiker in twee- tot vijfmaal meer vet in de bloedbaan dan het 
met zetmeel doet. 

 De snelle opname van suiker bevordert een excessieve voedselinname bij patiënten 
met overgewicht.

 Suiker kan de symptomen bij kinderen met ADHD verergeren. 

 Suiker beïnvloedt de uitscheiding van elektrolyten via de urinewegen negatief. 

 Suiker kan de functie van de bijnieren verslechteren. 

 Suiker bezit de potentie om abnormale stofwisselingsprocessen in normale, gezonde 
individuen te veroorzaken, welke chronische degeneratieve ziekten bevorderen.

 Intraveneuze (in de ader) toediening van suikerwater kan de zuurstoftoevoer naar 
het brein verminderen. 

 Suiker verhoogt het risico op polio. 

 Hoge suikerinname kan epileptische aanvallen veroorzaken.

 Suiker veroorzaakt hoge bloeddruk bij mensen met overgewicht.

 Op de intensive care leidt het verlagen van suikers tot een hogere kans op overleven 
bij de patiënten. 

 Suiker kan celdood (apoptose) induceren. 

 In jeugdinstellingen was er een afname van 44 procent wat betreft antisociaal 
gedrag wanneer kinderen een dieet met weinig suiker volgden.

 Suiker droogt pasgeborenen uit. 

 Suiker kan tandvleesaandoeningen veroorzaken. 

 Suiker veroorzaakt gaatjes in de tanden.

 Suiker geeft een hoger risico op het ontstaan van diabetes type 2.

 Suiker geeft een hoger risico op alvleesklierkanker en op infecties in de darmen, 
waaronder candida.

 Suiker veroorzaakt stemmingswisselingen, zorgt voor energiedips en vermoeidheid.

 Suiker is een grote (misschien wel dé) veroorzaker van overgewicht.

 Suiker draagt bij aan een verstoring van de hormoonhuishouding, met vrijwel alle 
ouderdomsziektes en kwaaltjes als gevolg.
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Sugarchallenge 
                          Support
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De Sugarchallenge Support-programma’s bieden je daarbij extra ondersteuning. Ze zijn ont-
wikkeld vanuit de praktijk, voor Sugarchallengers, door Sugarchallengers. Ze helpen je om je 
gezondheid te verbeteren en (dit keer wél) blijvend jouw gezonde gewicht te behalen. Dankzij 
meer inzicht in de werking van je bloedsuikerspiegel en hoe je deze in balans brengt en houdt. 
Op die manier heb je nooit meer last van honger- en snaai-aanvallen, ervaar je veel meer 
energie, krijg je een gezondere huid, heb je meer weerstand en minder last van hoofdpijn en 
migraine. Je bloeddruk verbetert en allerhande ‘ouderdomskwaaltjes’ en ziektes zullen ver-
minderen.

Sugarchallenge 
         Support-programma’s

‘sUgarchallenge vOOrbereiDingsprOgramma’
stap 1: gratis 10 dagen ondersteuning en alvast een beetje proeven aan een 
suikervrije leefstijl tijdens de voorbereiding op jouw sugarchallenge. 
Je ontvangt iedere dag een inspiratiemail met informatie en tips die je helpen 
om je optimaal voor te bereiden op jouw suikervrije uitdaging. ‘

 sUgarchallenge basisprOgramma
 stap 2: 30 dagen volledige ondersteuning bij het in balans brengen 

van jouw bloedsuikerspiegel tijdens de suikervrije fase (jouw sugarchallenge). 
Met een eigen Facebookgroep, kant-en-klare suikervrije dagmenu’s en recepten, 

mentale ondersteuning en uitgebreide e-zines vol tips en informatie. 

sUgarchallenge vervOlgprOgramma
stap 3: 60 dagen volledige ondersteuning na afloop van jouw sugarchallenge bij 
het in balans houden van jouw bloedsuikerspiegel en de omschakeling naar jouw 
suikerbewuste leefstijl. Met diepgaande informatie over het managen van een blijvend 
gezonde bloedsuikerspiegel, suikerbewuste dagmenu’s en recepten, een persoonlijke 
menukaart, uitgebreide mentale ondersteuning en diepgaande e-zines en inzichten.

sUgarchallenge DiabetenprOgramma
90 dagen sugarchallenge-ondersteuning speciaal voor diabeten. Met uitgebreid 

ebook en een stappenplan dat ondersteunt bij de verschillende Sugarchallenge-fasen, 
uitleg over de zelfregulatie van insuline en medicatie, aangepaste spelregels voor 

diabeten, een persoonlijke menukaart, dagmenu’s en recepten, mentale ondersteuning 
en e-zines met tips, informatie en inzichten.

sUgarchallenge FitnessprOgramma
sport jouw bloedsuikerspiegel gezond! Dit programma is exclusief verkrijgbaar bij 
gecertificeerde personal trainers en de betere fitnesscentra. 
Kijk op de Sugarchallengesite waar je terecht kunt. ‘

kies jij OOk vOOr een gezOnDe blOeDsUikerspiegel?
Het lezen Van de 100% suIkerVrIj-boeken Is een geweldIge 
eerste stap. ecHter, InzIcHt alleen brengt geen Verande-
rIng. daadwerkelIjk resultaat boek je pas als je actIe 
onderneemt, als je Het gaat doen!
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100% Suikervrij-boeken 
        en e-books

100% Suikervrij in 30 dagen! 
Uitgebreide informatie over de gevaren van een te hoge suikerconsumptie. 
Besproken worden de verschillende soorten suiker, redenen waarom 
we suiker eten, de effecten van suiker op je gezondheid, hoe je een 
suikerverslaving herkent en wat je eraan kunt doen. Ook helpt het boek je 
ontdekken waarom diëten niet werken en hoe het komt dat je dikker wordt 
van suiker en snelle koolhydraten (en niet van vet). 
Op de Sugarchallenge-site kun je gratis het eerste hoofdstuk downloaden. 
In de Sugarchallenge-webshop kun je een gesigneerd exemplaar bestellen.

De simpel sUikervrij kOken-serie bestaat uit overzichtelijke 
e-boeken die je helpen om de suikervrije keuken steeds beter in de vingers te 
krijgen. Hierdoor ben je in staat om bij iedere gelegenheid lekkere suikervrije 
gerechten op tafel te toveren! Er komen regelmatig nieuwe titels uit en uiteraard 
zijn alle recepten ‘Sugarchallenge-proof’!

100% Suikervrij Basiskookboek
Ruim 100 suikervrije recepten voor jouw nieuwe leefstijl. Dit boek brengt 
je terug naar de basis, naar koken vóór het tijdperk van de pakjes, bakjes 
en zakjes. Met daarbij een volledige inleiding in de basisprincipes van een 
gezonde bloedsuikerspiegel! Op de Sugarchallenge-site kun je gratis een 
inkijkje in het boek downloaden. In de Sugarchallenge-webshop kun je 
een gesigneerd exemplaar bestellen.

Sugarchallengeshop

In de specIale sugarcHallengesHop 
kun je terecHt Voor allerHande 

suIkerVrIje en ‘sugarcHallenge-proof’ 
producten. sHop HIer de 

100% suIkerVrIj-boeken (uIteraard 
gesIgneerd), de sImpel suIkerVrIj dIgItale

kookboeken, andere suIkerVrIje 
receptenboeken, sugarcHallenge-pakketten 

en meer. kom eens langs op
www.sugarcHallengesHop.nl 

en laat je Verrassen door de 
Vele suIkerVrIje
mogelIjkHeden!
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Gratis ondersteuning
www.sUgarchallenge.nl
Op de uitgebreide Sugarchallenge-website vind je veel inspirerende blogs, suikervrije recepten, 
(kook)boekentips, video’s en andere informatie die jou ondersteunt bij het vinden van jouw 
suikervrije weg. Neem gerust eens een kijkje!

sUikerspiekpas
De meest gebruikte ‘suikerschuilnamen’ op productverpakkingen bij elkaar op een handige 
‘creditcard’ voor in je portemonnee. De Suikerspiekpas is niet te koop, maar ontvang je gratis 
bij aanschaf van het boek 100% suikervrij in 30 dagen. Eventueel kun je de Suikerspiekpas 
ook gratis downloaden op de Sugarchallenge-site.

sUgar aDDictiOn test
Ben jij suikerverslaafd? Ontdek het met behulp van de gratis Sugar AddictionTest, die je gratis 
kunt downloaden op de Sugarchallenge-site.

sUgarchallenge FacebOOkpagina
De Sugarchallenge Facebookpagina ( je vind ‘m onder de Sugarchallenge) biedt je de laatste 
actualiteiten en inzichten rondom suiker en gezondheid. Ook vind je op deze pagina de 
speciale Suikerteller-App waarmee je exact kunt uitrekenen hoeveel suikerklontjes je van-
daag hebt gegeten!

sUikerteller FacebOOk-app
Op de Sugarchallenge Facebookpagina kun je gratis de speciaal ontwikkelde Suikerteller-App 
downloaden. Deze app geeft je met één druk op de knop alle informatie over de hoeveelheid 
suiker in een product en de invloed die het product heeft op jouw bloedsuikerspiegel. Zo kun 
je heel snel en eenvoudig ontdekken of de producten die je eet Sugarchallenge-proof zijn en 
bijdragen aan een gezonde bloedsuikerspiegel!

sUgarchallenge-pakketten
Alle benodigde ingrediënten voor jouw Sugarchallenge in een handomdraai in huis. Dat is 
mogelijk met de Sugarchallenge-pakketten. Hierin vind je de basisproducten voor jouw nieu-
we gezonde leefstijl die in de supermarkt (nog) niet of lastig verkrijgbaar zijn. De pakketten 
zijn verkrijgbaar in de Sugarchallengeshop.

100% sUikervrij-lezingen
Tijdens de 100% suikervrij-lezingen staan suiker en jouw gezondheid centraal. Op een enter-
tainende manier ontdek je hoe onze suikerrijke maatschappij in elkaar zit en ontvang je tips 
en handvatten die je direct praktisch kunt inzetten bij de omschakeling naar jouw suikerbe-
wuste leefstijl. Kijk op de Sugarchallenge-site wanneer er een lezing is bij jou in de buurt of 
wat de mogelijkheden zijn om zelf een lezing te organiseren!

wOrkshOps blOeDsUikerspiegelmanagement
Ontdek de basisregels voor het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel 
en hoe je deze kunt toepassen in jouw leefstijl. Na afloop van deze workshop ga je de deur uit 
met een kant-en-klaar plan van aanpak dat je helpt om jouw bloedsuikerspiegel in balans te 
brengen en te houden!

Overig

SUGAR-
CHALLENGE

BY CAROLA VAN BEMMELEN
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In de praktijk zie ik hoe mensen 
opknappen als ze stoppen met 
het eten van suikers en snelle 
koolhydraten. Hoe snel ze weer lekkerder in hun vel komen te zitten en ook hoe ze vaak veel 
plezier beleven aan het (opnieuw) ontdekken van gezonde voeding en het koken van smaak-
volle, gezonde maaltijden. 

dIt alles was nIet mogelIjk geweest zonder de InspannIng Van Heel 
Veel bIjzondere mensen. een aantal mensen noem Ik graag bIj naam

 Mijn lieve man Danny, die veel van de gerechten uit dit boek heeft geproefd (ook de 
mislukte heeft hij heel geduldig en met een grote glimlach weggewerkt…), mijn 
schrijfstress heeft moeten doorstaan en het mede mogelijk heeft gemaakt dat dit boek 
er nu ligt. 

 Mijn vriendin Marjolein, die me geweldig heeft geholpen om de rode draad van dit 
boek duidelijk neer te zetten.

 Gertie, mijn supercollega en vriendin, zelf het levende bewijs van het feit dat deze leefstijl 
werkt en die het prachtige voorwoord heeft geschreven.

 Superkok Marck Hofmeester die samen met mij een groot deel van de recepten uit 
dit boek heeft vormgegeven. 

 Alle mensen bij de uitgeverij en in het bijzonder Jantine, Marian, Mariska, Mike en 
Caroline, maar ook Mance en Tanja: dankzij jullie inspanningen wordt de Sugarchallenge 
steeds bekender en helpen we iedere week meer mensen om hun gezondheid blijvend 
te verbeteren.

 Alle Sugarchallenge-deelnemers voor het delen van hun recepten, kennis en 
ervaringen op het suikervrije pad. Ik hoop nog lang met jullie mee te mogen lopen!

Ik hoop oprecht dat dit boek bijdraagt aan de gezondheid van vele mensen, te beginnen met 
die van jou en de mensen die jou lief zijn. Hoe heerlijk zou het zijn als er steeds meer mensen 
komen die lekker in hun vel zitten en genieten van het leven, suikervrij, zoals het bedoeld is!

Carola

OntzettenD trOts ben ik Op wat er allemaal gebeUrt. 
dankzIj de InspannIngen Van Vele mensen Is er steeds meer 
aandacHt Voor een suIkerVrIje leefstIjl, Iets waar Ik ont-
zettend blIj Van word. en dat Heeft een reden...

Dankwoord
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