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Uiteraard ben ik misschien 
een beetje bevooroordeeld. 
Toch spreken de onbevoor-
oordeelde resultaten voor 
zichzelf. Sinds haar eerste 
boek, dat medio 2013 is ver-
schenen, zijn er meer dan 

50.000 boeken verkocht en hebben naar schatting ruim 100.000 mensen besloten hun sui-
kervrije uitdaging aan te gaan. Samen hebben we honderden mensen persoonlijk begeleid. 
De geweldige resultaten die mensen behalen, laten ons nog steeds regelmatig naast onze 
stoel zitten van verbazing; het is gewoonweg super! Eczeem, hoofdpijn, reuma en vele ande-
re ‘vage’ chronische klachten verdwijnen geheel of verbeteren enorm. Mensen met diabetes 
type 2 zijn vaak in staat om de ziekte binnen enkele maanden te keren en meer kwaliteit van 
leven te ervaren. Mensen met diabetes type 1 hebben vaak nog maar een fractie aan insuline 
nodig vergeleken met wat ze gebruikten. Er worden kilo’s gewicht verloren en ook veelge-
bruikte medicatie – zoals bloeddrukverlagers, cholesterolverlagers, slaaptabletten en 
pijnstillers – behoort al snel tot het verleden.
Kortom: resultaten die er niet om liegen!

De sleutel die Carola heeft gevonden is: Terugkeren naar de essentie van onze voeding, terug 
naar de vorm van eten zoals de Noord-Europese mens dat duizenden jaren heeft gedaan en 
nog steeds zou moeten doen. Eten dat past bij het metabolisme van ons als Noord-Europe-
anen. Eenvoudig, betaalbaar, vers en lekker. 
Dat wat wij met z’n allen als normaal eten zijn gaan beschouwen, is eigenlijk helemaal niet 
normaal; het is eten dat de normaliteit is geworden, dat wel. Het is geproduceerd door men-
sen in witte jassen en niet door de natuur. In de oertijd hadden ze ook geen pakjes, zakjes, 
rond en vierkant eten uit de fabriek. Er was maar één voedingsfabriek en dat was de natuur. 
Dus dat is het uitgangspunt en zou altijd het uitgangspunt horen te zijn.
Toch red je het niet alleen met gezonde en normale voeding. Er is nog een heel belangrijke 

Voorwoord
ZEER VEREERD BEN IK, ALS MAN VAN CAROLA, DAT IK HET VOOR-
WOORD VOOR DIT MOOIE EN LEVENSVERANDERENDE BOEK MAG 
SCHRIJVEN. ZE IS HIERIN NAMELIJK (TERECHT) NOGAL KRITISCH. 
VANAF HET MOMENT DAT WIJ ELKAAR HEBBEN LEREN KENNEN, WAS 
CAROLA BEZIG MET DE VRAAG: HOE KAN IK GEZOND WORDEN EN BLIJ-
VEN? HOE KAN DAT EENVOUDIG EN BETAALBAAR, ZODAT HET VOOR ZO 
VEEL MOGELIJK MENSEN TOEGANKELIJK IS? ZONDER TE OVERDRIJVEN, 
DURF IK HIER TE STELLEN DAT ZE DIE WEG HEEFT GEVONDEN. 

component als het gaat om terugkeren naar de basis. Eten heeft ook een mentaal, psycholo-
gisch aspect. Daarnaast is het ook nog zo dat de psyche onlosmakelijk verbonden is met je 
lichaam en vice versa. Je lichaam en je psyche veroorzaken reacties bij elkaar, reacties die 
omgezet worden in gedachten, emoties en uiteindelijk handelingen. Hierbij kun je denken 
aan toch weer die reep chocolade eten terwijl je dat eigenlijk niet wilde. Dit kan je het gevoel 
geven dat het soms lijkt alsof er in jou een sterkere macht aan het roer zit die je van alles laat 
doen wat je echt niet meer van plan was.
Toen Carola als voedingscoach ging werken was ze zich van één ding bewust: Als mensen 
blijvend normaal en gezond willen eten, dan is het noodzakelijk om ook de psyche mee te 
nemen en als net zo’n belangrijk onderdeel te behandelen. Dit heeft ze gedaan en dat maakt 
in mijn ogen Sugarchallenge tot een unieke en complete weg voor iedereen die ervoor kiest 
om terug te gaan naar zijn of haar basis. Naar een gezond lichaam, maar ook naar een leven 
vol vervulling en voldoening. 
In al haar boeken neemt ze dit mentale aspect mee als een integraal onderdeel van jouw weg 
naar een suikervrije jij. Geen ingewikkelde toestanden met moeilijke en lastig om te zetten, 
laat staan vol te houden, psychologische concepten; nee, ook hier terug naar de essentie en 
op zo’n manier beschreven dat het voor iedereen toegankelijk is en eenvoudig omzetbaar is 
naar de praktijk. Want daar gebeurt het uiteindelijk. 
Als coach en trainer is mijn doel ook om terug te gaan naar de essentie van onze psyche, te-
rug naar dat waar het om gaat. Tijdens mijn eigen uitdagingen op dit gebied heb ik ook 
steeds weer alle vormen van entertainmentcoaching en wat ik noem ‘knuffelcoaching’ beke-
ken en overgeslagen als ze niet tot in de praktijk toepasbare en makkelijk uit te voeren 
theorieën leidden. 
De stelregel is eenvoudig: Alles waar je over na moet denken voordat je het kunt doen, kost 
wilskracht. Wilskracht kost energie en wanneer je die even niet hebt, val je direct terug in je 
oude gedrag. Alles waar je niet over na hoeft te denken, kun je doen zonder dat daar wils-
kracht voor nodig is. Het mooie is dat je dit dus altijd en overal kunt doen, in welke 
omstandigheden dan ook. Zelfs al ben je gestrest, heb je even geen tijd, etc. Door te kiezen 
voor deze aanpak worden valkuilen die een terugval zouden kunnen veroorzaken eenvoudig 
en zeer effectief ontweken.

Dit boek gaat over de omschakeling van een suikervrije naar een suikerbewuste leefstijl. Voor 
de rest van je leven. Om die reden gaat het dieper in op het mentale aspect, op het ‘waarom 
achter het waarom’, zodat je nog beter gaat begrijpen hoe het voor jou werkt. Hierdoor hoef 
je minder na te denken over wat je doet. En dat is belangrijk. Want als je goed begrijpt wat de 
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wisselwerking is tussen voeding en je psyche heb je de weg gevonden naar een blijvend ge-
zond en vitaal lichaam met bijbehorende leefstijl.
Ik ben ervan overtuigd dat Carola met dit boek snel tot de kern komt en jou zal helpen om je 
nog beter te verbinden met jezelf. Mán, wat ben ik jaloers op hoe snel, leuk en toch indringend 
Carola schrijft!
Tot slot: alles wat je in Carola’s boeken leest of meeneemt uit een van de Sugarchallenge-on-
dersteuningsprogramma’s, -seminars of -opleidingen: het werkt alleen als je het ook DOET! 
Een voornemen om iets te gaan doen blijft een voornemen, dus GO FOR IT! Zet het om! Leuk 
hieraan is ook dat je zonder dat je er erg in hebt ook nog eens een lichtend voorbeeld wordt 
voor je omgeving en dat ook jij bijdraagt aan een gezondere maatschappij. Met behulp van 
ontelbare stenen is de Chinese muur gebouwd! Dus ook jouw steentje doet ertoe…
Mijn advies: laat je inspireren door dit boek en vooral: DOE! Zodat ook jij blijvend kunt terug-
keren naar een gezonder lichaam dankzij een normale en suikervrije leefstijl. 

Danny J.M. Vermeeren
DANNY HEEFT RUIM 25 JAAR ERVARING ALS TRANSFORMATIONAL TRAINER 
EN COACH. 

Hij is binnen Sugarchallenge onder andere eindverantwoordelijk voor de opleiding tot Certified 
Sugarchallenge Coach en de persoonlijke coaching van deelnemers aan het Sugarchallenge 
Large programma. In 2010 heeft Danny de Essential Coaching-methode ontwikkeld waar-
mee hij snel en effectief de vinger op de zere plek kan leggen en enorme doorbraken creëert 
bij zijn cliënten. Volgens deze methode verzorgt hij zijn personal coaching en leidt hij ‘Essential 
Coaches’ op. Kijk voor meer informatie op www.dannyvermeeren.nl. 

Ik baalde van mezelf en vroeg 
me af hoe dit nu toch mogelijk 
was. Ik bedoel, mijn eerste 
boek over een suikervrije leef-
stijl stond op het punt van 
verschijnen terwijl ik me vol-
propte met M&M’s. Hoe kon dit? Juist ik zou toch beter moeten weten? 
Toen de bewuste vriendin vertrok en ik weer alleen woonde, besloot ik dan ook dat het nu 
voor eens en voor altijd afgelopen was met de suiker en andere zooi. Ik ging weer suikervrij. 
En het was geweldig! Binnen een paar weken had ik mijn ritme weer te pakken, totdat… ik 
mijn huidige man ontmoette. We gingen samenwonen, in Duitsland, én hij bracht nog een 
aantal kinderen mee. Heel gezellig, maar, je raadt het al, daar ging mijn suikervrije leefstijl 
weer. 
Ik dompelde me onder in het nieuwe gezinsleven, wilde niet direct de boze stiefmoeder op de 
suikervrije bezem zijn en deed wat ik dacht dat van mij werd verwacht. Ik kocht in de winkel 
snoep voor de kinderen, at lekker mee met de Duitse broodjes en uiteraard gingen we ook 
regelmatig buiten de deur eten. Ik kwam tien kilo aan in een paar maanden tijd. Hét ultieme 
bewijs van de creatiekracht van suiker en snelle koolhydraten. Ik baalde van mezelf en die 
zinloze kilo’s en vond het vreselijk dat ik wederom niet van de suikers af kon blijven. 
In mij ontstond een tweestrijd. Ik wist dat suikers en snelle koolhydraten niet goed voor me 
waren, maar toch bleef ik ze (met suikervrije tussenpozen) eten. Er was iets in mij dat ervoor 
zorgde dat ik toch weer die chocolade kocht of toch weer een Duits broodje nam met dik 
roomboter en hagelslag. In de periodes dat ik voor Sugarchallenge alleen in Nederland was, 
pakte ik de suikervrije draad moeiteloos op, om vervolgens weer terug te vallen in mijn oude 
gewoonten zodra ik in Duitsland was. Ik stond erbij en keek ernaar. 

Inleiding
ALLES GING GOED MET MIJN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL, TOTDAT… 
EEN VRIENDIN HAAR TIJDELIJKE INTREK NAM IN MIJN HUIS. HAAR 
RELATIE WAS OP DE KLIPPEN GELOPEN EN ZE HAD ONDERDAK NODIG. 
ONDER HET MOM VAN ‘IK BEN VERDRIETIG’ SLEEPTE ZE VERVOLGENS 
KILO’S DROP, APPELFLAPPEN, CHOCOLADE EN NOG VEEL MEER ANDER 
COMFORTVOER NAAR BINNEN. EN IK? IK AT LEKKER MEE… DÁÁÁÁÁG, 
SUIKERVRIJE LEEFSTIJL… 
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Dit ging zo een tijd lang door, totdat ik vreselijke jeuk kreeg als ik suiker had gegeten en ik ook 
echt last begon te krijgen van allerlei suikerklachten die ik voorheen niet had gehad. Ik wist 
dat ik nu pas écht moest gaan kiezen voor suikervrij en dat heb ik gedaan. IK REALISEERDE 

ME DAT KIEZEN VOOR SUIKERVRIJ VOOR MIJ SYNONIEM STOND VOOR KIEZEN VOOR 

 MEZELF, IETS WAT IK MIJN HELE LEVEN LANG NOOIT ECHT HAD GEDAAN. HET GING 

OVER GRENZEN AANGEVEN EN DOEN WAT ÍK WILDE DOEN IN PLAATS VAN ALLERLEI 

DINGEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN OP MIJN RUG LADEN DIE DAAR NIET 

 HOORDEN. 

Sindsdien kost het me geen enkele moeite meer om goed voor mezelf te zorgen en suiker-
vrije keuzes te maken, ook hier in Duitsland en ook in het nieuwe gezinsleven waarin ik me 
bevind. Wat ik nu weet, is dat ik mijn suikervrije leefstijl (en ook mijn geluk) afhankelijk maak-
te van omstandigheden en factoren van buitenaf. Zolang ik op mezelf woonde was het geen 
enkel probleem om te kiezen voor suikervrije, gezonde voeding, maar zodra er verstorende 
factoren van buitenaf op mijn pad kwamen ging het mis. Dat zou betekenen dat ik mijn sui-
kervrije leefstijl alleen maar zou kunnen handhaven als ik weer op mezelf zou gaan wonen, in 
een gecontroleerde omgeving. Maar zo zit het leven gelukkig niet in elkaar. 

Toch is het niet jouw omgeving die bepaalt wat je doet; jij kiest hoe je omgaat met de omge-
ving. Hoe je jezelf opstelt ten opzichte van jouw omgeving. Daarin zit het verschil. Zolang je 
jezelf tot speelbal maakt van de wereld om je heen is het heel lastig om jouw nieuwe gezonde 
leefstijl of welk ander voornemen dan ook blijvend vol te houden. 

Gaandeweg mijn worsteling met mezelf ontdekte ik dat suikervrij leven (net als overigens alle keuzes) een keu-
ze is die je écht vanbinnen dient te maken. Voor jezelf. Het gaat om écht kiezen en niet om wensen of willen of 
‘het zou eigenlijk wel beter zijn als...’. Dit laat altijd nog achterdeuren open waardoor je aan kunt voeren waarom 
je toch weer suiker hebt gegeten, dat wijntje hebt gedronken of dat frietje hebt genomen. Het gaat echt om het 
nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor jezelf. Zolang je die keuze nog niet hebt gemaakt, blijf je last 
houden van de omgeving om je heen (en zij van jou) en blijf je terugvallen in je oude gedrag. 

Ik heb die keuze inmiddels gemaakt en het grappige is dat het me nu geen enkele moeite 
meer kost om suikervrije (en af en toe suikerbewuste) keuzes te maken. Het leuke is ook dat 
mijn omgeving mijn keuzes signaleert en haast als vanzelf met me mee gaat doen. Zonder 
dat ik er ook maar iets voor doe. Dat bewijst voor mij wederom hoe belangrijk het is om trouw 
te blijven aan jezelf en aan wat jij nodig hebt. Maar ik zal de laatste zijn om te zeggen dat dit 
makkelijk is. 
Suikervrij leven is geen quick fix, het is een weg. En die weg ligt (zeker in het begin) vol met 
hobbels en bobbels, met pieken en dalen, met bochten en soms haast onbegaanbare stuk-
ken. Het is geen snelweg, eerder een gezellig kronkelend zandweggetje waarin je allerlei 
dingen gaat ontdekken over jezelf. Waarin je keuzes maakt en geconfronteerd wordt met een 
buitenwereld die veelal nog onwetend is of die misschien wel iets weet, maar uit angst voor 
het onbekende nog even de kop in het zand stopt. Net als jij soms. 

Zoals ik het zie en zelf ervaar is de suikervrije weg een weg van onschatbare waar-
de, het is de weg naar jezelf, de weg die je helpt om (weer) te zijn wie je bent. Ik reis 
dan ook graag verder… 

Carola
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suikerbewust

            Van 
suikervrij 
             naar 
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1. De nieuwe spelregels
SINDS DE VERSCHIJNING VAN MIJN EERSTE BOEK, 100% SUIKERVRIJ 
IN 30 DAGEN, ZIJN AL MEER DAN HONDERDDUIZEND MENSEN DE 
‘SUGARCHALLENGE’ AANGEGAAN (ZIE BIJLAGE 1 VOOR MEER 
 UITLEG OVER DE SUGARCHALLENGE). ZE HEBBEN HUN VOEDING 
 ONDER DE LOEP GENOMEN EN BIJGESTELD VAN VAAK SUIKERRIJK NAAR 
SUIKERVRIJ. MET PRACHTIGE RESULTATEN. IETS WAAR IK ECHT HEEL 
BLIJ MEE BEN. WANT SUIKER IS EEN NIET TE ONDERSCHATTEN EN 
 UITERST VERSLAVENDE DRUG DIE ZORGT VOOR VEEL ELLENDE EN 
 HORMONALE DISBALANSEN IN HET LICHAAM DIE OP HUN BEURT WEER 
KUNNEN LEIDEN TOT OVERGEWICHT, CHRONISCHE ZIEKTEN EN  ANDERE 
ELLENDE.

De afgelopen jaren heb ik 
ontdekt dat stoppen met sui-
ker voor de meeste mensen 
niet het grootste probleem 
is. Natuurlijk is het even wen-
nen en uitzoeken hoe en wat, 
maar de ervaring leert in-
middels dat dit na twee 
weken eigenlijk vanzelf gaat. 
Dan begint het proces van 
bewustwording en van het 
schrikken van de hoeveelhe-

den suiker die in zo ontzettend veel producten worden gebruikt. Er is natuurlijk het afkicken 
met soms ook de afkickverschijnselen, maar gaandeweg gaat dit voorbij en komt er een 
 gevoel van helderheid en uiteindelijk ook meer energie voor terug. Hongergevoel verdwijnt 
en het lichaam gaat zelf de balans herstellen waardoor veelal ook overgewicht (maar ook 
ondergewicht) en ander chronisch ‘gedoe’ verdwijnt. Vanaf daar gaat het bij veel mensen 
vanzelf, uiteraard aangemoedigd door de prachtige resultaten die worden behaald.
Het grote probleem voor veel mensen is gelegen in de overstap van een suikervrije leefstijl 
naar de vaak in de praktijk makkelijker uitvoerbare suikerbewuste leefstijl waarbij je ook af en 
toe weer gezondere suikers kunt eten. Als je dit boek leest, ga ik ervan uit dat je jouw dertig 
dagen (of langer) suikervrij hebt afgerond en dat je nu op het punt staat om te kiezen hoe je 
verdergaat. Dit kan suikervrij zijn (in dat geval verandert er eigenlijk niet veel), maar het kan 
ook zijn dat je ervoor kiest om toch af en toe weer wat gezondere suikers te eten die passen 
in een suikerbewuste leefstijl. 

De spelregels voor jouw suikerbewuste leefstijl
ALS JE ERVOOR KIEST OM NA JOUW SUGARCHALLENGE SUIKER-
BEWUST VERDER TE GAAN DAN GELDEN DE VOLGENDE UITGEBREIDE 
SPELREGELS

DE SUGARCHALLENGE-BASISREGELS BLIJVEN ONGEWIJZIGD
 Eet waar mogelijk verse producten: groente, fruit, verse kruiden, vis, gevogelte, af en toe 
vlees, noten, zaden, af en toe sojaproducten, zuivel van schaap of geit en gezonde granen. 

 Pas iedere maaltijd de vuistregel toe voor alle voedingsstoffen: één vuist met eiwitten, één vuist 
koolhydraten of granen en twee vuisten groente en vul aan met voldoende gezonde vetten. 

 Combineer (langzame) koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde vetten. 
 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten. 
 Eet drie maaltijden per dag.
 Eet fruit bij of na de maaltijd en neem maximaal drie porties fruit per dag. 
 Drink dagelijks voldoende water met mineralen. 
 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 
 Eet niets meer na 21.00 uur. 

VANAF DE SUIKERBEWUSTE FASE GELDT DE VOLGENDE UITBREIDING VAN 
DE SPELREGELS

 Eet eventueel maximaal één gezond tussendoortje op een dag.
 Eet eventueel maximaal twee volkoren speltboterhammen per dag en beleg ze duimendik 
met een gezonde portie eiwitten en groente. 

 Geniet maximaal twintig procent van de tijd van de gezondere suikersoorten en eet  tachtig 
procent suikervrij (in de praktijk komt dit erop neer dat je gedurende de week jouw 
 suikervrije  leefstijl handhaaft en in het weekend wat extra kunt doen).

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

 Drink eventueel maximaal één tot twee glazen versgeperst vruchtensap of smoothies  
per week. 

 Blijf zoveel mogelijk weg van frisdrank, alcohol of aanmaaklimonade. 
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Gezonde tussendoortjes
Over tussendoortjes is veel te doen. Zeker in conventionele ‘diëten’ nemen ze een belangrijke 
plek in. Persoonlijk ben ik van mening dat tussendoortjes worden overgewaardeerd en dat je 
ze echt niet nodig hebt als je bloedsuikerspiegel goed in balans is. Sterker nog: JUIST ALS JE 

BLOEDSUIKERSPIEGEL UIT BALANS IS, IS HET EEN GOED IDEE OM TE STOPPEN MET 

HET ETEN VAN TUSSENDOORTJES, OOK DE GEZONDE! 

Tussendoortjes zijn ontstaan in de jaren zeventig, toen de voedingsfabrikanten een extra af-
zetmarkt zochten voor hun producten. Er werd een nieuwe voedingstheorie in het leven 
geroepen dat het belangrijk was voor je bloedsuikerspiegel om iedere drie uur te eten. Dit 
werd aan de consument geleerd via slimme voorlichtingscampagnes waarbij de voedingsin-
dustrie direct de oplossing bood over wat te eten in de vorm van heerlijke, ‘verantwoorde’ 
tussendoortjes. Natuurlijk met veel snelle koolhydraten en veel suikers die direct de energie 
geven die het lichaam nodig heeft. Uiteraard was de consument blij met de gegeven informa-
tie en werden de nieuw geïntroduceerde ‘verantwoorde lekkernijen’ grif gekocht en gegeten. 
Een nieuwe afzetmarkt was geboren en vanaf dat moment nam het aantal mensen met over-
gewicht en chronische aandoeningen fors toe. 
Inmiddels weten we dat juist tussendoortjes ervoor zorgen dat je bloedsuikerspiegel kunst-
matig te hoog blijft. Iedere keer dat je iets eet, ook als dat een gezondere keuze is, heeft dat 
namelijk een effect op je bloedsuikerspiegel. De gevolgen daarvan kennen we inmiddels in 
de vorm van overgewicht, vermoeidheid en vele andere chronische welvaartsziektes. Juist 
het verminderen van het aantal eetmomenten per dag zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel 
sneller en beter in balans kan komen.

Het ‘mag’ weer!

Gezondere graansoorten
Ook in de suikerbewuste fase blijft het advies om producten met tarwemeel, maïsmeel en rijst-
meel zoveel mogelijk te vermijden. Deze drie meelsoorten hebben nou eenmaal een behoorlijk 
effect op je bloedsuikerspiegel (tarwe zorgt er zelfs voor dat je bloedsuikerspiegel tot drie keer 
sneller stijgt dan suiker). Het zou jammer zijn als je hierdoor al snel weer terug bent bij ‘af’. 
Voor spelt en rogge, maar ook havermout en boekweit geldt echter een ander verhaal. Het 
blijven granen en daarover zijn de meningen verdeeld. Zo hebben granen wel degelijk invloed 
op de werking van je darmen en verminderen ze de productie en werking van je maagzuur en 
daarmee de opnamecapaciteit van voedingsstoffen. Toch kan het, zeker met kinderen, af en toe 
heel handig zijn als je terug kunt vallen op een boterham. In dat geval vind ik spelt en rogge, 
maar ook boekweit en haver een prima alternatief.

Tabel 1: Hoeveelheid suiker in veelgebruikte tussendoortjes

Tussendoortje Suikerklontjes

Plakje ontbijtkoek 3 

Liga Evergreen pakje 2 stuks 4

Pakje Sultana’s 3 stuks 3

Cup-a-soup 1 portie 1

Snelle Jelle 6

Fruit 3-5

Doosje rozijntjes 2

Knoppers 2

Mueslireep 2

NU JE WEER LANGZAAM (GEZONDERE) SUIKERS EN MEER  KOOL-
HYDRATEN TOE GAAT VOEGEN AAN JE DAGELIJKSE  VOEDINGS-
PATROON, IS HET HANDIG OM TE WETEN WAAR JE VOOR KIEST. 
MAAR OOK WAT DE EFFECTEN KUNNEN ZIJN VAN DE VERSCHILLENDE 
‘NIEUWE’ TOEVOEGINGEN. HIERONDER BESPREEK IK ZE DAAROM PER 
GROEP NOG EEN KEERTJE IN HET KORT.

Blijf dus voorzichtig met tussendoortjes en beperk het eten ervan tot maximaal één eiwitrijk 
of vetrijk tussendoortje per dag. Als je merkt dat je hiervan meer honger krijgt, stop er dan 
mee en hou het gewoon bij drie maaltijden per dag. Dat is meer dan genoeg voor je lichaam 
en zorgt er echt voor dat je bloedsuikerspiegel mooi in balans blijft. 

ONDERSTAANDE TABEL GEEFT EEN OVERZICHT VAN VEEL GEADVISEERDE 
TUSSENDOORTJES EN DE HOEVEELHEID SUIKER DIE ZE BEVATTEN.
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Deze graansoorten zijn minder veredeld dan tarwe waardoor ze veel meer voedingsstoffen 
bevatten en tevens minder gluten. Havermout en boekweit zijn zelfs volledig glutenvrij. Hier-
door hebben ze een minder sterke stijging van de bloedsuikerspiegel tot gevolg waardoor je 
er automatisch minder van eet en langer verzadigd bent. Zeker als je de boterham dik belegt 
met groenten en eiwitten.

Tabel 2: Glycemische lading (GL) van gezondere suikers

Suikersoort/zoetstof Glycemische lading

Kokosbloesemsuiker 3

Honing 3

Palmsuiker 3

Dadels 42

Bananen 12

Yaconsiroop 1

Lucumapoeder 0

Groene stevia 0

Rozijnen 28

Appelsap 12

Gedroogde abrikozen 9

Vijgen 16

Rijststroop 2

Experimenteer gerust eens met de verschillende suikersoorten en kijk wat jou goed bevalt. 
Persoonlijk vind ik het fijn om te werken met dadels, abrikozen, rijststroop en kokosbloe-
semsuiker. Maar misschien is dat voor jou weer heel anders. Pas op: eet op één dag niet te 
veel van deze suikers. Het beste verwerk je ze in een baksel of gerecht of eet je ze in combi-
natie met eiwitten zoals nootjes, yoghurt of een stukje kaas zodat je de effecten op de 
bloedsuikerspiegel minimaliseert. 

Natuurlijke suikers
Als je kijkt naar het effect van suiker op je lichaam, is het belangrijk dat je weet dat het lichaam 
primair reageert op de zoete smaak van wat je eet en daarna pas op het effect dat een pro-
duct heeft op je bloedsuikerspiegel. Bloedsuikerspiegelmanagement begint dus eerst en 
vooral in de mond. Het lichaam kan in de mond geen onderscheid maken tussen geraffineer-
de suikers, zoetstoffen of gezondere suikers. Het reageert eerst en vooral op de intensiteit 
van de zoete smaak. 
Op basis van de intensiteit van de zoete smaak die je proeft gaat het lichaam insuline aanmaken. 
Mocht dan achteraf blijken dat er meer insuline nodig is vanwege het bloedsuiker-verhogende 
effect van wat je hebt gegeten of gedronken, dan maakt het lichaam extra insuline aan. Mocht 
achteraf blijken dat er teveel insuline is aangemaakt, dan krijg je honger omdat je bloedsuiker-
spiegel te snel zakt.  

Tip KIES VOOR ZUURDESEMBROOD DAT AMBACHTELIJK IS GEBAKKEN. DOOR HET LANGERE 
FERMENTATIEPROCES VAN HET BROOD ZIJN VRIJWEL ALLE ANTINUTRIËNTEN, OF SCHADELIJKE 
STOFFEN, UIT DE GRANEN VERDWENEN WAARDOOR ZE LICHTER VERTEERBAAR ZIJN ÉN JE ER NOG 
MINDER VAN NODIG HEBT OM GOED VERZADIGD TE ZIJN VOOR LANGERE TIJD.

Tip IN DE SUIKERTELLER-APP VIND JE VAN HONDERDEN PRODUCTEN DE HOEVEELHEID 
 SUIKER DIE ZE BEVATTEN, DE GLYCEMISCHE LADING EN OF ZE AL DAN NIET SUGARCHALLENGE-PROOF 
ZIJN. JE KUNT DE APP GRATIS DOWNLOADEN IN DE APPSTORE (VOOR IPHONE) OF IN DE ANDROID-STORE.
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Vruchtensap en smoothies
Jarenlang hebben we gehoord dat er niets gaat boven vers vruchtensap. Nu moet ik toege-
ven dat dit ook wel heel lekker is. Ik heb om die reden ook tientallen jaren sinaasappels staan 
persen in de ochtend. Het gevolg was dat ik binnen een uur gierende honger kreeg. Maar ja, 
toen wist ik niet wat ik nu wel weet en het was immers gezond dus ik ging er vrolijk mee door. 
De waarheid is dat ook vruchtensap van vers fruit een regelrechte suikerbom is voor je lichaam. 
Dus niet zo handig… ook niet in de suikerbewuste fase. Zie het dan ook echt als iets voor een 
speciale gelegenheid. Of neem het eens als dessert als je uit eten bent.
Smoothies zijn daarentegen (mits goed bereid) wel een prachtige manier om direct je dag te 
starten met een grote portie vitaminen en mineralen in de vorm van groenten en fruit. Zeker 
als je in de ochtend geen grote eter bent of geen groenten en fruit weg kunt krijgen, kan dit 
vanaf de suikerbewuste fase een prachtige oplossing zijn voor je. Daarom sta ik er niet geheel 
negatief tegenover, maar is mijn advies wel om dit alleen te doen als je bloedsuikerspiegel 
goed in balans is én om de volgende regels in acht te nemen als je een smoothie maakt:

Suiker is en blijft gevaarlijk

Suiker valt voor mij onder het 
rijtje waar ook alcohol, siga-
retten en drugs in thuishoren. 
Onderzoek heeft aange-
toond dat het zes keer 
verslavender is dan cocaïne 
en ervoor zorgt dat in je hersenen hetzelfde genotscentrum wordt geactiveerd dat ook op-
licht bij het gebruik van (hard)drugs, alcohol en sigaretten. Meerdere studies tonen dit aan. 
De meest bizarre is een studie die gedaan werd met 43 aan cocaïne verslaafde ratten. Deze 
ratten kregen de keuze tussen cocaïne en suikerwater. 40 van deze ratten lieten de cocaïne 
links liggen en kozen voor het suikerwater, wat de extreem verslavende werking van suiker 
onderschrijft. 
Onderschat het effect van het gebruik van suiker dan ook zeker niet. Helemaal niet bij kinderen 
tot achttien jaar, die extreem verslavingsgevoelig zijn omdat prikkels in hun hersenen veel 
sterker binnenkomen (waardoor het daarbij behorende ‘bliss-gevoel’ vele malen intenser 
wordt beleefd). GEEN MENS DIE ERAAN DENKT OM EEN KIND EEN GLAS ALCOHOL, 

 SIGARETTEN OF DRUGS TE GEVEN, MAAR SUIKER IS NOG STEEDS GEEN ENKEL PUNT. 

STERKER NOG: HET WORDT  ZIELIG GEVONDEN OM EEN KIND SUIKER TE ONTZEGGEN, 

MAAR DAARMEE LEGGEN WE DE BASIS VOOR EEN LATERE VERSLAVINGSZUCHT EN 

VEEL ANDERE GEZONDHEIDS- EN GEDRAGSPROBLEMEN.

Ook bij sociaal zwakkere mensen of bij mensen die herstellend zijn van een ziekte is suiker 
echt uit den boze. Het is dan ook zaak om behoedzaam de momenten te kiezen dat je suiker 
eet, net zoals je dat doet bij het drinken van alcohol en het roken van een sigaret. Suiker valt 
onder de genotsmiddelen en dient echt als zodanig te worden behandeld. 

ALS JE ERVOOR KIEST OM MET EEN SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL 
VERDER TE GAAN NA JOUW SUGARCHALLENGE, HOU DAN GOED IN 
JE ACHTERHOOFD DAT SUIKER EXTREEM VERSLAVEND IS. DAT BETE-
KENT DAT ALS JE WEET VAN JEZELF DAT JE VERSLAVINGSGEVOELIG 
BENT OF NIET ZO STERK IN JE SCHOENEN STAAT, HET DAN ECHT BETER 
IS VOOR JOU OM IN IEDER GEVAL VOORLOPIG NOG TE BLIJVEN KIEZEN 
VOOR EEN 100% SUIKERVRIJE LEEFSTIJL. 

Zo maak je bloedsuikervriendelijke smoothies!

 Voeg maximaal één stuk fruit toe aan je smoothie.
 Neem minimaal twee verschillende soorten groente. 
 Pas op met de zoetere groenten als wortel, zoete aardappel en bietjes. Beter kies je voor groene 
 bladgroenten zoals spinazie, bleekselderij, komkommer, broccoli en boerenkool.

 Kies voor een smoothie en niet voor (groente- of vruchten)sap zodat je in ieder geval nog de vezels 
binnenkrijgt. (Dat is niet alleen goed voor je darmen, maar vermindert ook het effect op je bloedsuiker spiegel.)

 Voeg aan je smoothie een gezonde eiwit- of vetbron toe in de vorm van avocado, een eetlepel kokos-
vet of wat amandelmeel, gemalen lijnzaad, whey- of hennepproteïne, spirulina of yoghurt. 

 Ook kun je ervoor kiezen om je smoothie te drinken bij een goed samengestelde maaltijd zodat je op 
die manier de combinatie maakt met de eiwitten en vetten die je nodig hebt.
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Is dat jezelf volproppen met 
industriële voeding, afkom-
stig uit een fabriek, gemaakt 

door mannen en vrouwen in witte jassen, vol met kunstmatige ingrediënten, kleur-, geur- en 
smaakstoffen? Is dat kiezen voor voeding die afkomstig is uit de bio-industrie waarbij bees-
ten geen beweging hebben gehad en volgepompt zijn met medicatie en voer dat ze zelf in de 
natuur nooit gegeten zouden hebben? Is dat je lever onder druk zetten met enorme hoeveel-
heden koffie en alcohol ‘omdat het zo gezellig is’? Is het je kinderen volstoppen met 
frisdranken, suiker en chips omdat het anders zo zielig is dat ze anders zijn dan de andere 
kinderen? Is ‘normaal’ eten je winkelwagen iedere week volgooien met spullen waarvan je 
niet eens weet wat erin zit? Is dat de hele dag als het ware ‘gedrogeerd’ rondlopen vanwege 
alle chemische rommel en suikers die je in je lichaam stopt?
Voor veel mensen is dat inderdaad normaal, maar voor mij niet en voor de snel groeiende 
groep Sugarchallengers gelukkig ook niet meer. Het is ongelooflijk dat we zo ver van onze 
ware natuur verwijderd zijn geraakt dat veel mensen niet eens meer weten hoe het echt zit. 
Dat ze opnieuw moeten leren en ontdekken wat voeding nou eigenlijk is en hoe belangrijk het 
is om je lichaam te voeden in plaats van te vullen en vol te proppen met rommel. 
Zeker als je een gezin hebt, word je iedere dag weer met je neus op onze idiote suikerrijke 
maatschappij gedrukt. Er is echt bijna geen ontkomen aan. Met als gevolg jengelende kinde-
ren, dwingende grootouders, snuivende collega’s, een mopperende man, stress, drukte of 
andere toestanden – onder die druk bezwijken veel mensen. Gelukkig kiezen ook steeds 
meer mensen er bewust voor om niet meer mee te lopen in het huidige ‘normaal’, maar samen 
met ons een nieuw ‘normaal’ te creëren. 

2. Weer 
       ‘normaal’ eten
HET IS ZO GRAPPIG HOE HET WERKT: TIJDENS HUN SUGARCHALLENGE 
KRIJGEN VEEL DEELNEMERS DE VRAAG WANNEER ZE WEER NORMAAL 
‘MOGEN’ ETEN. DE GROTE VRAAG IS ALLEEN: WAT IS NORMAAL?

Onze voorouders deden het  
zo gek nog niet

Het is maar één keer in  
de week zondag

Hierbij is het logisch dat we 
datgene eten wat de natuur 
voortbrengt én dat we met 
respect omgaan met de na-
tuur en alle levende wezens die uit de natuur voortkomen. Dat we zorgen voor dat wat ons 
voorziet van alles wat we nodig hebben. Dat we niet meer nemen dan we daadwerkelijk nodig 
hebben, en dat we goed zijn voor de dieren die we eten, zodat zij met liefde zichzelf opofferen 
om ons te voeden. Bovendien heb je op die manier veel minder dierlijk eiwit nodig dan nu 
omdat de kwaliteit veel hoogwaardiger is. 
Gelukkig zijn er al veel mogelijkheden en initiatieven op dit gebied. In bijlage 2 vind je een 
uitgebreide lijst met bewustevoedingsadressen. Op deze manier herstellen we niet alleen de 
verbinding met onszelf, maar creëren we samen ook een nieuwe en gezondere aarde waar 
eenieder vanuit respect, dankbaarheid en liefde het leven kan vieren. Zodat het normaal is 
dat je kunt zijn wie je bent!

HET GAAT EROM DAT WE WEER TERUGGAAN NAAR DE BASIS. EN 
DAARIN DEDEN ONZE VOOROUDERS HET HELEMAAL ZO GEK NOG NIET. 
DAAROM PLEIT IK ER OOK VOOR OM SAMEN HET OUDE ‘NORMAAL’ WEER 
IN ERE TE HERSTELLEN. HET SLEUTELWOORD HIERIN IS ‘RESPECT’. 

TIJDENS HUN SUGARCHALLENGE MERKEN VEEL MENSEN DAT 
HUN LEVEN LANGZAAM NIET MEER ALLEEN OM ETEN DRAAIT. Dat is ook wel logisch: door-

dat je je steeds beter gaat 
voeden, is het lichaam langer verzadigd en hoef je ook niet meer de hele dag met eten bezig 
te zijn. Op die manier hou je tijd over voor andere dingen. Ik maak hier altijd graag de verge-
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lijking met vroeger, toen mensen door de week vaak heel summier en basic aten. Er was niet 
veel, maar datgene wat er was, was goed en afdoende. Zeker als je de kookboeken uit de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw erbij haalt, dan zie je dat de gerechten die daarin staan 
nog niet gebruikmaken van allerlei ingewikkelde ingrediënten zoals we die nu kennen. Het 
leven was toen ook veel eenvoudiger, het ging zoals het ging en vaak was dat voldoende. Drie 
keer per dag werd er gegeten en verder was er vaak geen geld voor extra’s. 
Eén keer in de week was het zondag, een dag van rust en bezinning, een dag waarop er tijd 
was voor het gezin en om gewoon eens even niets te hoeven. Op die dag werd er vaak iets 
extra’s gedaan en werd er uitgebreider gekookt en gegeten. Zo was het bij mij thuis ook; in 
het weekend bakte mijn moeder een cake en was er frisdrank en waren er soms chips, door-
deweeks moesten we het doen met aanmaaklimonade en droge koekjes. 
Als ik nu om me heen kijk, dan is het iedere dag zondag. Koelkasten puilen uit met gebak en 
lekkernijen, frisdrank wordt gedronken als water en na het eten nog een bak chips of ijs moet 
kunnen. Winkels zijn iedere dag open, dus als we iets willen hebben dan kan dat. Er is geen 
rustpunt meer in de week, maar er is ook geen rustpunt en vooral geen structuur meer in ons 
leven en ons eten. Veel mensen kunnen hier niet mee omgaan. Ze gaan om die reden maar 
door, niet alleen met dingen doen, maar ook met eten. 
Ik pleit ervoor om die ‘zondag’ weer in te gaan voeren in jouw leven. Dit hoeft uiteraard niet let-
terlijk een zondag te zijn. Het gaat er veel meer om dat je een dag in de week kiest die voor jou 
een rustpunt wordt in jouw leven. Vaak werkt dat het beste door het aanbrengen van structuur, 
een dagelijks ritme. Maar ook door samen met jouw gezinsleden om de tafel te gaan zitten en 
te kijken waar jullie een gemeenschappelijk rustmoment op de dag en in de week kunnen 
creëren. Je zult merken dat je hierdoor meer verbinding krijgt met de mensen om je heen en 
dat daardoor ook je behoefte aan suikers en snelle koolhydraten zal gaan verminderen. 

Tip BRENG VOOR JEZELF JOUW WEEK EENS PER UUR IN KAART. INVENTARISEER WAAR JIJ 
JOUW TIJD AAN BESTEEDT. KIJK OF ER WEKELIJKSE EVENEMENTEN ZIJN DIE TERUGKEREN, MAAR 
OOK OF ER DINGEN ZIJN WAAR JE ONNODIG VEEL TIJD AAN KWIJT BENT (VOOR VEEL MENSEN IS DAT 
DE TV OF DE COMPUTER). KIJK VERDER EENS HOE EEN NORMALE WEEK IN JOUW LEVEN VERLOOPT 
EN HOE JE DAARIN MEER RUST EN RUIMTE, MAAR OOK MOMENTEN OM JE MET ANDEREN TE VERBINDEN 
ZOU KUNNEN ORGANISEREN. HIER KUN JE RUIMTE VOOR MAKEN DOOR DINGEN VOOR TE BEREIDEN 
OF ANDERS TE PLANNEN.

Mijn ervaring is dat dit vaak 
het beste lukt als je lichaam 
goed in balans is en goed 
doorvoed is waardoor het 
beschikt over voldoende re-
serves. Als dat voor jou het 
geval is, kan het geen kwaad om af en toe weer wat gezonde(re) suikers aan je menu toe te 
voegen. Wel dien je dit goed op te bouwen, om te voorkomen dat de broze balans in je 
lichaam te abrupt wordt verstoord waardoor de hang naar suikers en snelle koolhydraten 
weer toeneemt. 
Binnen de Sugarchallenge verloopt de opbouw van suikervrij naar suikerbewust in zes stappen 
die je verdeelt over twee maanden tijd waarin je jouw consumptie van gezondere suikers 
weer gaat opbouwen. In deze periode ga je iedere week een nieuwe voedingsregel uitproberen. 
Je gaat hierdoor ervaren wat het effect is op je lichaam én het helpt je om jouw persoonlijke 
suikervisie te ontwikkelen waarop je jouw suikerbewuste keuzes kunt baseren. Deze stappen 
zijn misschien nog wel belangrijker voor je dan de suikervrije fase omdat je hiermee de rest 
van jouw suikerbewuste leven vorm gaat geven.

3. In zes stappen 
naar je persoonlijke 

suikervisie
OMDAT JE MAATSCHAPPELIJKE LEVEN VOOR EEN GROOT DEEL JE 
GEZONDHEID EN LEVENSVREUGDE BEPAALT, IS HET DE MOEITE 
WAARD OM TE KIJKEN OF EEN SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL VOOR 
JOU WERKT. ONS LICHAAM KAN (ZEKER ALS HET GOED IN BALANS IS) 
BEST WEL EEN STOOTJE HEBBEN. WEL IS HET BELANGRIJK DAT JE 
STERK GENOEG IN JE SCHOENEN STAAT OM VERANTWOORDE KEUZES 
TE KUNNEN BLIJVEN MAKEN.
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Stap 1 Schrijf exact op hoe je je nu voelt
Voordat je begint is het heel belangrijk om op te schrijven hoe je je nu voelt, na afloop van 
jouw Sugarchallenge. Hoe is het met je energie, wat is je gewicht (en meet ook je maten op), 
heb je honger en zo ja op welke momenten, hoe voel je je verder, heb je nog last van bepaalde 
ziekten, kwalen of andere zaken? Hoe is het met je slaap? Al deze dingen schrijf je op en geef 
je een cijfer van één tot tien. Als je wilt, kun je dat iedere week blijven doen tijdens je opbouw-
fase naar suikerbewust, zodat je een soort logboek gaat bijhouden waarin je straks exact kunt 
zien welke suikerkeuzes voor jou een uitdaging worden en dat kun je weer meenemen bij het 
ontwikkelen van jouw suikervisie. 

Stap 2 Pas iedere week een nieuwe suikerbewuste 
voedingsregel toe
Hou voor jezelf bij hoe je lichaam hierop reageert. Als dat goed gaat, dan kun je dit weer regel-
matig blijven doen en in de week die daarop volgt de volgende suikerbewuste voedingsregel 
toevoegen. Dit ziet er dan als volgt uit:

Tip ZORG DAT JOUW SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL HEEL DICHT BIJ JEZELF BLIJFT; OP DIE 
 MANIER IS HET MAKKELIJKER IN TE PASSEN EN KUN JE HET LANGDURIG VOLHOUDEN. WEES 
OOK NIET AL TE RIGIDE IN HET HANDHAVEN VAN ALLE REGELS, MAAR PAS DIE REGELS TOE DIE BIJ JE 
PASSEN EN SPEEL MET DE OVERIGE REGELS. JE ZULT MERKEN DAT JE ZO SPELENDERWIJS EEN 
 GEZONDE VOEDINGS- EN LEEFSTIJL GAAT VORMGEVEN DIE BIJ JOU EN JOUW LEEFSITUATIE PAST.

Week 1 eet maximaal 1 gezond tussendoortje op een dag.

Week 2 eet eventueel maximaal 2 volkoren speltboterhammen per dag en beleg ze duimendik met een 
 gezonde portie eiwitten en groente. 

Week 3 bepaal wat jouw weekend is en geniet dit weekend iedere dag 1 keer van iets met (gezondere) 
 suiker. De rest van je week en weekend eet je suikervrij. 

Week 4 bak of kook deze week iets met één van de volgende natuurlijke zoetstoffen: groene stevia, 
 koudgeslagen biologische honing, kokosbloesemsuiker, palmsuiker, yakonsiroop, rijststroop of 
 gedroogde zuidvruchten zoals  abrikozen, dadels, vijgen, bananen en rozijnen.

Week 5 drink deze week maximaal 1-2 glazen versgeperst vruchtensap of een smoothie.

Week 6 drink deze week naar keuze een glas frisdrank, alcohol of aanmaaklimonade (als je daar behoefte 
aan hebt uiteraard). 

Week 7 deze week kun je ervoor kiezen om twee extra dingen te doen (te kiezen uit de voorgaande weken, 
dus bijvoorbeeld de voedingsregel uit week 1 samen met de voedingsregel uit week 2).

Week 8 deze week kun je ervoor kiezen om drie extra dingen te doen (te kiezen uit de voorgaande weken). 
En om jezelf te belonen kun je iets nemen dat niet  verantwoord is, maar waar je gewoon heel veel 
zin in hebt!

Stap 3 Evalueer jouw suikerbewuste stappen
Na acht weken heb je voor jezelf een goed overzicht van alle stappen die je hebt gezet en wat 
deze hebben gedaan voor je lichaam. Hoe reageerde je op iedere stap? Kreeg je er honger 
van? Kreeg je een dip in je energie? Wilde je meer suiker? Kreeg je weer last van je oude 
‘kwaaltjes’? Hoe is het met je gewicht? Blijf je in balans? Als het goed is, heb je hiervan een 
goed overzicht gekregen in de afgelopen weken. Met al deze gegevens kun je nu jouw per-
soonlijke suikervisie gaan samenstellen, een plan dat je helpt om je suikerbewuste leefstijl 
voor de rest van je leven vol te gaan houden. 

Stap 4 Maak een noodplan
In ieder leven gebeuren dingen die je vooraf niet kunt overzien. Zo kan het zijn dat je ineens met 
een ziek kind naar de eerste hulp van het ziekenhuis moet, of dat je een sterfgeval in de familie 
hebt. Het kan plotseling ontzettend druk worden op je werk of er gebeurt iets anders waardoor 
je suikerbewuste leefstijl onder druk komt te staan; je wordt bijvoorbeeld zelf ziek. In dat geval is 
het heel fijn voor jou, maar ook voor je omgeving, als je goed voorbereid bent. 
ZEKER OP MOMENTEN VAN STRESS VALLEN VEEL MENSEN TERUG IN HUN OUDE GE-

DRAG. EN DAT IS OOK LOGISCH. GEZONDE VOEDING HEEFT OP DAT MOMENT NIET DE 

HOOGSTE PRIORITEIT EN DUS MAAKT HET LICHAAM DAARVOOR GEEN ENERGIE VRIJ. 

Daar komt bij dat je nieuwe suikerbewuste leefstijl nog niet diep in je lichaam is verankerd, waar-
door je nog niet automatisch de keuzes maakt die daarbij horen. Dit gaat op den duur wel gebeuren, 
maar als je nog in de overgangsfase zit, val je vaak zonder pardon terug in je oude gedrag en keuzes 
omdat dit eenvoudigweg de minste energie kost. Maak daarom een noodplan dat je op een goed 
zichtbare plaats in huis hangt zodat iedereen het makkelijk kan vinden. Hierop kun je bijvoorbeeld 
voor twee weken een uitgebreide boodschappenlijst maken met een menuplanning (en recepten) 
voor het geval dat. Ook kun je voor noodgevallen een aantal basisproducten standaard in huis halen 
of je kunt een aantal maaltijden in de diepvries leggen. Heel belangrijk: vertel aan de mensen om je 
heen wat je zou willen in geval van nood.
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Stap 5 Wat heb jij nodig?
Van mezelf weet ik dat ik suiker ga eten als ik me verveel; maar ook als ik verdrietig ben, stress 
heb, moe ben of als ik het gevoel heb dat ik ruimte nodig heb voor mezelf wordt die boterham 
met hagelslag waanzinnig interessant. Ik heb daarom besloten dat het belangrijk is dat ik ook 
tijd voor mezelf inplan, tijd waarin ik datgene kan doen waar ik behoefte aan heb, tijd waarin 
ik even voor niemand hoef te zorgen zonder me schuldig te voelen. Hieronder vallen voor mij 
een extra rondje met de hond, de wekelijkse yogales, afspraken met vriendinnen, soms gewoon 
lekker shoppen, een boek lezen, dansen op lekkere muziek,  uitgebreid in bad gaan, breien, 
haken of andere creatieve dingen.
Door mezelf hiermee te voeden, wordt de behoefte aan suiker minder. Kijk dus ook goed wat 
jíj nodig hebt als je behoefte hebt aan suiker. Veel mensen (vooral vrouwen) zijn de hele dag 
bezig om voor anderen te zorgen en zetten zichzelf onder aan de lijst. Met als gevolg dat ze 
vlak voor bedtijd een keertje aan de beurt zijn. Maar vaak zijn ze dan al zo moe dat er geen 
energie meer over is voor wat zij nodig hebben. Dat is de verkeerde volgorde. Juist door goed 
te zorgen voor jezelf heb je meer energie over om goed te kunnen zorgen voor anderen, dus 
zet jezelf bovenaan!
Voor met name vrouwen is dit heel erg moeilijk, omdat wij het gevoel hebben dat de hele 
wereld afhankelijk is van ons. Geloof me: niets is minder waar. Als puntje bij paaltje komt, kan 
iedereen zichzelf uitstekend redden. Het loopt misschien wat gestroomlijnder als we ons 
 ermee bemoeien, maar het gaat ook zonder ons gewoon door. 
Mocht je het gevoel hebben dat het voor jou onmogelijk is om tijd vrij te maken voor jezelf, kijk 
dan eens naar hoe jouw dag eruitziet en waarmee je jouw tijd vult. Soms gaat tijd vrijmaken 
voor jezelf over het maken van keuzes. Als je agenda overloopt, dan heb je óf te veel te doen, 
óf je zou je tijd anders in kunnen delen. Zijn er misschien mensen in je omgeving of situaties 
die veel van jouw tijd vragen, maar die je niet voeden? Misschien is het tijd om afscheid daar-
van te nemen zodat jij je tijd kunt vullen met mensen en dingen die je voeden en inspireren? 

Stap 6 Jouw persoonlijke suikervisie
Uiteindelijk leiden de stappen 1 tot en met 5 tot het samenstellen van jouw persoonlijke suiker-
visie. Een plan waarin je jouw suikerbewuste leefstijl vorm gaat geven. Let op: dit is geen 
statisch gegeven, maar een plan dat met jou meegroeit en dat je er ieder jaar weer eens bij 
kunt pakken om te kijken of het nog past voor je. Het is een plan dat je inspireert tot het maken 
van gezonde keuzes, in de eerste plaats voor jezelf en voor jouw leven. Hierdoor zul je ook je 
gezin en de mensen om je heen gaan inspireren om gezonde(re) keuzes te maken voor zich-
zelf. Wie weet waar dat uiteindelijk toe gaat leiden!

Tip
Maak jouw suikervisie 

breder dan alleen het consu-
meren van letterlijke suikers. Kijk 

ook eens naar de figuurlijke suikers in 
je leven en hoe je daarmee om wenst 

te gaan. Op die manier wordt je 
 suikervrije leefstijl een visie voor 

je hele leven!

Tijd heb je niet, tijd néém je. Voor alle dingen die je op een dag doet, dus ook voor jou. Begin daarom met het 
maken van afspraken met jezelf. Plan in je week eerst de tijd voor jezelf (verklaar die tijd heilig!) en plan dan de 
rest van de dingen eromheen. Wil niet te veel, plan vanaf nu nog maar de helft van de dingen die je normaal 
doet en plan daarvoor eens de dubbele tijd in. Wees creatief en werk samen met anderen, kijk of je elkaar 
kunt helpen. Waar een wil is, is echt een weg en het levert je zoveel meer op dan je nu kunt bedenken!



32 33

Jouw visie, missie en passie  
  op het  gebied van suiker

Hoe ga je jouw visie vormge-
ven en jouw doelen bereiken? 
Welke middelen ga je inzet-
ten en hoe ga je dit concreet 
uitvoeren? Tot slot ervaar je 

dan jouw passie en dat is het gevoel dat je krijgt als je doelen zijn bereikt, als alles lekker loopt 
en je kunt genieten van de keuzes die je hebt gemaakt. Ik noem dit ook wel het ‘wat’. Wat voel 
je als je op de plek van bestemming bent aangekomen.
VRIJ VERTAALD IS JE VISIE JE GEZONDE LICHAAM, JE MISSIE WAARMEE JE JE DOEL, 

EEN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL, WILT BEREIKEN EN DE PASSIE IS HET GENOT DAT JE 

ERVAART WANNEER JE BIJ JE DOEL BENT AANGEKOMEN. Dit zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn meer energie, minder kilo’s en een gezonder lichaam. De passie voedt vervolgens als het 
goed is weer een nieuwe visie en zo begint de creatiecirkel opnieuw. 
Voor jouw persoonlijke suikervisie is het belangrijk dat je onderstaande drie vragen voor jezelf 
gaat beantwoorden op het gebied van je suikerbewuste leefstijl. Neem hierin ook alle infor-
matie mee die je hebt verzameld bij stap 1 tot en met 5. 

BINNEN BEDRIJVEN IS DE VISIE HET ONZICHTBARE KOMPAS. EEN 
VISIE BEPAALT DE RICHTING EN HELPT JE VAN BINNENUIT OM DE JUISTE 
KEUZES TE MAKEN. HET IS HET ANTWOORD OP DE VRAAG ‘WAAROM’ JE 
IETS DOET. VANUIT DE VISIE VOLGT JOUW MISSIE, OOK WEL HET ‘HOE’ 
GENOEMD.

De 20/80-regel

Je hebt er vast weleens van gehoord dat we tachtig procent van onze tijd besteden aan twintig procent van 
dezelfde dingen. Zo loop je tachtig procent van de tijd in twintig procent van je  kleding en gebruik je tachtig 
procent van de tijd twintig procent van je keukenspullen. Om zomaar eens iets te noemen. Deze regel kun je 
ook doortrekken als het gaat om de consumptie van suikers en snelle koolhydraten (of andere ongezonde 
dingen). Eet tachtig procent van je  voeding suikervrij en twintig procent van je voeding (eventueel) met gezonde 
suikers. Op die manier heb je een prachtige balans in wat je eet en wanneer je suiker eet.

Tips!
 Maak je eigen receptenboek met daarin jouw succesrecepten.
 Hou tijdens je eerste suikerbewuste jaar regelmatig een succesdagboek bij waarin je jouw succes-
momenten opschrijft.

 Deel jouw succes en ervaring in de gratis Sugarchallenge Facebookgroep voor lezers; daar vind je heel 
veel ‘soortgelijken’ die je voeden en inspireren.

 Kijk op www.sugarchallenge.nl voor extra support en inspiratie.

Waarom kies je ervoor om suikerbewust te leven? Wat is de reden dat je dit 
wilt? Hoe ziet jouw leven eruit als je suikerbewust leeft? Hoe voel je je met een 
 suikerbewuste leefstijl? Maar ook: Hoe ziet je leven eruit als je weer teruggaat naar 
je suikerrijke leefstijl? Hoe voelde je je toen?

Hoe ga je jouw suikerbewuste leven vormgeven? Welke voedingsmiddelen 
voeg je weer toe aan je dagelijkse menu en hoe ga je dat doen? Wat wordt jouw 
zondag, de dag waarop je wat extra’s kunt doen? Hoe ziet dat ‘extra’ eruit? Hoeveel 
tijd plan je per week in voor jezelf? Wat voedt jou en welke mensen voeden jou en 
hoe ga je dit een plek geven in je leven? Hoe ziet je noodplan eruit? 

Wat voel je dankzij je suikerbewuste leefstijl? Sta hier regelmatig bij stil, het is 
namelijk heel normaal om je goed te voelen. Kijk af en toe eens achterom naar waar 
je vandaan komt en naar hoe het nu is en vier je successen! Vier ook iedere dag en 
geniet van wat er is. Ook daarmee inspireer je jezelf tot meer successen en  nieuwe 
visies. 

1

2

3
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Normaal gesproken duurt dit 
ongeveer een jaar. Je kunt je 
dan ook voorstellen dat je met 
jouw Sugarchallenge ‘slechts’ 
een begin hebt gemaakt. Na 
dertig dagen begint je lichaam 
heel voorzichtig met het aan-
leggen van deze nieuwe ‘ge-
dragsveranderingspatronen’ 
in de hersenen. Je kunt je nieuwe suikervrije gewoonten dan ook het beste vergelijken met een 
pasgeboren baby. De dertig suikervrije dagen zijn de zwangerschap. Na je dertig dagen Sugar-
challenge is je suikervrije kindje geboren. Dit betekent dat het nog heel kwetsbaar en heel broos 
is en dat je nieuwe suikervrije gewoonten in de hersenen nog geen drukke snelweg zijn waar je 
automatisch uit kunt putten. Het is een heel smal zandpaadje dat voorzichtig aan het ontstaan 
is en waar je heel behoedzaam op dient te lopen. 
Denk er dus niet te licht over, denk niet ‘dat je het wel even zult doen’, maar houd goed in je 
achterhoofd dat suiker wel degelijk een drug is, ook de gezondere suikers, en dat je oude 
patronen als rovers op de loer liggen om je weer terug te winnen.

4. De grootste valkuilen 
van een suikerbewuste 
leefstijl

Uiteraard ben je vast van 
plan om je niet nogmaals te 
laten grijpen door het suiker-
spook en jezelf vervolgens 

een aantal weken later terug te vinden daar waar je vandaan kwam: als suikerjunk. De suiker-
spiraal heeft je toch weer naar binnen getrokken en je bent voor de bijl gegaan. Troost je: dit 
gebeurt bij heel veel mensen. Het bijzondere is dat de Sugarchallenge met haar strenge 
 regels voor de meeste mensen gemakkelijk is, maar dat de overstap naar een suikerbewuste 
leefstijl in de praktijk vaak lastiger blijkt dan je denkt.
Bijna iedereen die weer terugvalt, is in een van de belangrijke ‘suikervalkuilen’ gestapt. Als je 
deze weet te vermijden, vergroot je dan ook je kansen op succes! 

JE HEBT JE SUGARCHALLENGE VOLBRACHT EN KIEST ERVOOR OM 
SUIKERBEWUST VERDER TE GAAN. EEN ENORME UITDAGING LIGT 
VOOR JE: HOE GA JE AF EN TOE WEER GEZONDERE SUIKERS ETEN ZONDER 
TERUG TE VALLEN?

Overmoedig zijn
WAT IK ZIE BIJ VEEL MENSEN DIE KLAAR ZIJN MET HUN SUGAR-
CHALLENGE OF SUIKERVRIJE PERIODE, IS DAT ZE ‘HET WEL EVEN 
GAAN DOEN’, DIE OVERSCHAKELING NAAR SUIKERBEWUST. HET 
ZIT TOCH IETS ANDERS. HOUD ER REKENING MEE DAT ER NIEUWE, 
 SUIKERVRIJE, NEURONALE SNELWEGEN GEBOUWD DIENEN TE WORDEN 
IN JE HERSENEN. WEGEN DIE ER UITEINDELIJK VOOR GAAN ZORGEN 
DAT JE AUTOMATISCH ANDERE, GEZONDERE KEUZES GAAT MAKEN EN 
DAT JE OUDE GEDRAGSPATRONEN VOORGOED TOT HET VERLEDEN 
BEHOREN. 

Suikervalkuilen

ALS HET GAAT OM DE OVERSTAP VAN SUIKERVRIJ NAAR SUIKERBEWUST IS HET 
 BELANGRIJK OM EROP TE LETTEN DAT JE
1. Het niet onderschat.
2. Rustig de tijd neemt voor de overschakeling.
3. Accepteert dat je niet perfect bent, maar er gewoon het beste van maakt.
4. Goed je planning blijft maken.
5. Vooruitloopt op grote veranderingen in je leven.

Tip WAT JE KUNT DOEN IS VOOR JEZELF EEN LIJSTJE MAKEN MET AL JE OUDE PATRONEN 
(WAT DEED JE VROEGER, WAT AT JE, WELKE EETMOMENTEN WAREN ER, WELKE SNOEP-
MOMENTEN WAREN ER EN WAT AT JE DAN, WELKE TRIGGERS WAREN ER DIE ERVOOR 
ZORGDEN DAT JE GING ETEN, ETC.). ZET DAAR TEGENOVER JE NIEUWE GEDRAG, HOE JE JE  VANAF 
NU ZOU WILLEN GEDRAGEN IN EEN DERGELIJKE SITUATIE. ZODRA JE ZIET DAT JE WEER EEN VAN DEZE 
OUDE DINGEN AAN HET DOEN BENT (VAAK GEBEURT DAT ONBEWUST), STOP ER DAN DIRECT MEE EN 
VERVANG HET DOOR NIEUW GEDRAG. 
DOOR JE HIERVAN BEWUST TE ZIJN BEN JE VOORBEREID OP DE KRACHT VAN JE OUDE GEWOONTEN 
EN EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE!
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Hoofdzaak is dat je per nieuw 
voedingsmiddel dat je toe-
voegt ruim voldoende tijd 
(twee-drie dagen) neemt om 
te ervaren wat het met je 
doet. En dat je gaat testen 
met slechts één nieuw voe-
dingsmiddel per keer. Dus 

niet alles door elkaar (wat veel mensen doen). Op die manier kun je heel goed waarnemen 
hoe jouw lichaam reageert en vanuit daar kun je bijsturen. Hierdoor weet je welke voeding in 
jouw lichaam een suikerreactie geeft (en die je dus beter kunt laten staan) en welke voeding 
weliswaar gezondere suikers bevat, maar weinig invloed heeft op jouw bloedsuikerspiegel en 
welbevinden. Een ander voordeel van heel rustig weer opbouwen, is dat de aanleg van de 
neuronale snelwegen in je hersenen gewoon door kan gaan. Je geeft zogezegd geen tegen-
strijdige signalen aan je hoofd, alles loopt gewoon door zoals het was. Hiermee versterk je de 
basis van jouw nieuwe en gezonde gewoonten.

Te snel willen gaan
DIT IS MISSCHIEN WEL DE MEEST GEMAAKTE FOUT: ‘EVEN SNEL 
WEER OPBOUWEN’. DOOR DERTIG DAGEN LANG ALLE SUIKERS EN PRO-
DUCTEN DIE ZICH IN JE LICHAAM ALS SUIKER GEDRAGEN TE LATEN 
STAAN, HEEFT JE LICHAAM TIJD GEKREGEN OM ZICHZELF WEER BETER 
IN BALANS TE BRENGEN EN OOK DE VERBRANDING WEER OP HAAR 
NATUURLIJKE VETVERBRANDINGSMODUS IN TE STELLEN. JE VOELT 
HIERDOOR VEEL BETER WAT VOEDING MET JE DOET EN DAAR KUN JE NU 
GEBRUIK VAN MAKEN DOOR UIT TE GAAN TESTEN WAT WERKT VOOR 
JOU EN WAT NIET. 

VOORAL VROUWEN HEBBEN ER EEN HANDJE VAN OM ALLES ZO 
PERFECT MOGELIJK TE WILLEN DOEN. WIJ ZIJN VAN NATURE NOU 
EENMAAL ONZEKERE WEZENS EN HOREN GRAAG BIJ DE GROEP, DUS 
WE TWIJFELEN SOMS AAN ALLES. 

Zeker op het gebied van 
voeding is er nogal eens ‘wat 
loos’. Er worden dagelijks 
nieuwe ontdekkingen ge-

daan, nieuwe producten op de markt gebracht en tegenstrijdige uitspraken gedaan door alle 
voedingsgoeroes die er zijn. Als dit gebeurt, zie ik direct veel vrouwen in paniek raken, want: 
‘Wat is waar? Heb ik het dan al die tijd verkeerd gedaan? Wat moet ik geloven?’

Het te goed willen doen

Het antwoord is eigenlijk heel simpel: JOUW LICHAAM VERTELT JE PRECIES WAT WAAR IS 

EN WAT VOOR JOU GOED IS. KIJK NAAR DE NATUUR. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. 
De logica van de natuur zorgt ervoor dat onze aarde al decennialang bestaat en dat ze ondanks 
onze tirannie nog steeds in staat is om voor ons te zorgen. Dus waarom zou je daaraan twijfelen? 
Ik verzeker je dat er de komende jaren nog veel onrust gaat ontstaan op het gebied van onze 
voeding. Er zal steeds meer boven water komen over de voedingsindustrie, er zullen tegen-
geluiden komen door middel van lobby’s in Brussel, het Voedingscentrum is druk bezig met 
een imagocampagne en veel supermarkten reageren al op de verandering in bewustwording 
van de consument. 
Voeding is geld, voeding is big business en veel mensen zijn hiervan afhankelijk als het gaat om 
hun inkomen en hun leven, dus het is logisch dat de wereld op het gebied van voeding en ge-
zondheid de komende jaren nog flink zal gaan schudden. Dit is goed, want alleen op die manier 
komt de waarheid boven water en zullen steeds meer mensen begrijpen dat het anders en 
beter kan. Dat het juist belangrijk is dat we hierin gaan samenwerken. Dat wij als consumenten 
gaan beseffen dat wij met onze keuzes bepalen wat er gebeurt. De industrie doet niets anders 
dan reageren op wat wij willen. Dat heeft ze altijd gedaan en zal ze altijd blijven doen.

De eerste stap hierin is dat je alles wat je leest en hoort toetst aan jouw innerlijke waarheid, 
aan wat jij diep vanbinnen weet en voelt dat waar is en dat logisch is. Aan hoe jij je voelt en aan 
wat respectvol is voor de mensen, dieren en wereld om je heen. Blijf trouw aan jezelf en sta 
sterk in je eigen centrum. Help mensen die het nog niet weten zodat ook zij hun waarheid op 
het gebied van voeding kunnen ontdekken. Neem alle informatie voor kennisgeving aan en 
onderzoek zelf eventueel aan jouw lijf wat waar is voor jou. Kijk goed naar wat klopt en waar 
het rammelt en waar misschien nog een dubbele bodem zit. Accepteer dat je perfect bent in 

Door het maken van gezondere keuzes kunnen wij de industrie aangeven dat we kiezen voor andere producten en 
een respectvollere omgang met de aarde en haar grondstoffen. Voeding mag niet ziek maken, en geld verdienen 
aan ziekmakende en vernietigende dingen is in mijn ogen niet de weg. Het gaat om het samen creëren van een 
winsituatie voor iedereen, om samen te bouwen aan een gezonde wereld en dat begint bij het durven luisteren 
naar je lichaam, bij de verbinding met jezelf en vanuit daar de verbinding met het grotere geheel. Maar ook (en dit 
klinkt misschien vreemd) door het respecteren en accepteren van de situatie zoals deze nu is. Dat is de snelste 
weg naar duurzame verandering.
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Vaak vragen veranderingen 
veel tijd en energie en is niet 
goed te overzien hoe je dag, 
week of maand eruit zal gaan 
zien. Met als gevolg dat je 
toch maar even dat pak gevulde koeken en die fles cola haalt, omdat het zo makkelijk is of 
omdat je denkt dat de mensen die je op dat moment helpen dat graag willen. Het tegendeel 
is vaak waar. Veel mensen waarderen gezonde voeding en stellen het juist zeer op prijs als ze 
een lekkere en gezonde maaltijd krijgen. 
DE BELANGRIJKSTE TIP IS MISSCHIEN WEL: PROBEER IN NIEUWE SITUATIES OF BIJ 

GROTE VERANDERINGEN IN JE LEVEN ZOVEEL MOGELIJK TE VOORKOMEN DAT JE 

GELEEFD WORDT DOOR ‘DE WAAN VAN DE DAG’. Kijk vooraf waar je tegenaan zou kunnen 
lopen of informeer bij mensen die deze weg al zijn gegaan wat je kunt verwachten. Op die 
manier kun je beter inschatten wat je kunt doen om suikerstress te voorkomen. Grote veran-
deringen in je leven kunnen je dagelijkse bioritme behoorlijk in de war gooien, maar het hoeft 
niet. Het ligt er helemaal aan hoe je daar zelf mee omgaat. 
Ik vergelijk het graag met een klein sneetje in de vinger. De daadwerkelijke wond is misschien 
drie millimeter, maar het bloedbad eromheen laat het allemaal veel groter lijken dan het is. 
Dat is ook vaak het geval bij nieuwe situaties. Omdat het nieuw is, weet je zelf niet wat je te 
wachten staat, met als gevolg dat iedereen zich ermee gaat bemoeien en er voordat je het 
weet een boel onrust kan ontstaan. Kijk ook hier naar wat echt belangrijk is en laat alle ruis 
eromheen lekker voor wat die is. Dat lost zichzelf vaak wel op. Stel gezonde voeding als een 
prioriteit en neem daar bewust de tijd voor. Dit verdient zichzelf uiteindelijk dubbel en dwars 
terug in de hoeveelheid energie die je overhoudt doordat je je lichaam ook bij veranderingen 
goed blijft ondersteunen. 
Uiteraard begrijp ik dat het soms echt even niet anders is en je hoofd echt niet staat naar 
gezonde voeding. Ook dat is oké. Laat het dan maar even en vertrouw erop dat het wel weer 
gaat komen. 

VERHUIZING, EEN NIEUWE BAAN, EEN NIEUWE OPLEIDING, OP 
 KAMERS, KINDEREN HET HUIS UIT, DE KOMST VAN EEN KLEINKIND, 
EEN OVERLIJDEN OF ZIEKBED – ALLEMAAL DINGEN DIE ERVOOR 
 KUNNEN ZORGEN DAT JE SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL ONDER DRUK 
KOMT TE STAAN. 

Gebrek aan planning
ALS IK VOOR MEZELF SPREEK, ZIJN DIE MOMENTEN OF DIE DAGEN 
WAAROP IK DE MAALTIJDEN NIET HEB GEPLAND DE MOMENTEN 
WAAROP HET NOGAL EENS VERKEERD GAAT. IK STA DAN IN DE KEUKEN 
EN BEDENK INEENS DAT IK NOG VLEES MOET ONTDOOIEN OF DAT IK 
EIGENLIJK IETS HAD MOETEN VOORBEREIDEN, ZOALS BIJVOORBEELD 
EEN BROOD BAKKEN.

Op dat moment is het te laat 
en moet ik improviseren. Of 
we zijn iets langer onderweg 
dan gepland en er staan twee 
kinderen te schreeuwen dat 
ze honger hebben. Dat soort 

stressmomenten zorgt er bij mij nogal eens voor dat er dan toch maar even broodjes moeten 
worden gehaald. Toch was dit met een goede voorbereiding en vooruitziende blik vaak niet 
nodig geweest. 
Planning blijft daarom belangrijk. Tijdens de Sugarchallenge besteedden we er al veel aan-
dacht aan, maar ook in de suikerbewuste fase (voor altijd dus) is planning belangrijk. Eigenlijk 
is het ook wel een beetje vreemd dat we alles goed kunnen plannen en het belangrijkste, 
onze voeding, vergeten. Maak daarom gewoon iedere week een planning voor je eetmomenten 
en werk eventueel vooruit voor drukke dagen. Kijk ook altijd even naar de ‘dag van morgen’ en 
welke dingen daar staan te gebeuren zodat je (in mijn geval) het vlees op tijd uit de diepvries 
kunt halen en bijvoorbeeld ijsjes kunt maken omdat het morgen mooi weer wordt. Uiteindelijk 
wordt dit steeds meer een automatisme, maar tot die tijd… 

Grote veranderingenje imperfectie, dat het goed is zoals het is en dat je net als iedereen om je heen op weg bent 
en daarin soms nog zoekt naar oplossingen en antwoorden. Dat gaat je niet alleen heel veel 
rust geven, het is ook de snelste weg naar een nieuwe, gezondere wereld voor iedereen. 
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suikers

   Onze 
hang naar
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Als je jouw Sugarchallenge 
aangaat, is dat in eerste in-
stantie voor dertig dagen. 
Hierin ben je in eerste instan-
tie bezig met het letten op de 
letterlijke suikers in je voe-
ding. Wanneer je jouw dertig 
dagen suikervrij hebt afgerond en besluit om suikervrij of suikerbewust verder te gaan, zul je 
ook de figuurlijke suikers in je leven steeds duidelijker gaan waarnemen. 
KIEZEN VOOR EEN SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL GAAT DAN OOK EEN STAP VERDER 

DAN ‘ALLEEN HET ELIMINEREN VAN SUIKER UIT JE VOEDING’. HET IS EEN WEG VAN 

BEWUSTWORDING DIE JE NIET  ALLEEN LAAT LETTEN OP DE SUIKERS IN JE VOEDING, 

MAAR DIE OOK DE FIGUURLIJKE SUIKERS IN JE LEVEN STEEDS DUIDELIJKER LAAT 

ZIEN. Het is belangrijk dat je je hiervan bewust bent en dat je bereid bent om deze stap in het 
proces te nemen. Dit is namelijk cruciaal als je voor eens en voor altijd jouw suikerverslaving 
de baas wilt blijven en succesvol de overstap wilt maken naar een suikerbewuste leefstijl.
Een suikerbewuste leefstijl gaat over het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor 
jezelf, je gezondheid én je leven. Het kan daardoor soms heel confronterend zijn (en niet altijd 
leuk). Het betekent dat je jezelf volledig durft bloot te geven. Dat je jezelf toestaat om je ook af 
en toe niet goed te voelen, dat je ook de negatieve emoties en vervelende ervaringen durft te 
doorleven en deze vanaf nu niet meer verdooft met welke vorm van suiker dan ook. 
Het betekent vooral dat je volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle keuzes die je maakt, 
dat je stopt met wijzen naar anderen en je realiseert dat jij de bestuurder bent van je leven. 
Dat je perfect durft te zijn in jouw imperfectie.

5. Ik wil het NU!!
EEN TIJDJE TERUG WAREN WIJ OP ZOEK NAAR EEN NIEUW HUIS. 
HET HUIS WAAR WE WOONDEN WERD TE KLEIN VOOR ONS EN HET WAS 
TIJD VOOR IETS NIEUWS. WE HADDEN EEN PRACHTIG HUIS GEZIEN, HET 
HUIS VAN ONZE DROMEN, EN BESLOTEN OM EEN AFSPRAAK TE MAKEN 
VOOR BEZICHTIGING.

Het was drie uur rijden van 
onze huidige woonplaats dus 
alles werd zorgvuldig gepland 
zodat ook de kinderen mee 
zouden kunnen. Al met al een 

heel avontuur dus, maar het was het waard want het huis was prachtig. Werkelijk alles klopte, 
hier zouden we gaan wonen. Tot het moment dat we daar voor de deur stonden te wachten 
en er geen makelaar kwam. Iets wat in Duitsland heel ongewoon is. Dat, in combinatie met alle 
verfspullen die we in het huis zagen staan, zorgde ervoor dat we ons voorbereidden op het 
ergste. En dat klopte. Een paar telefoontjes later bleek dat het huis al verkocht was en dat 
men was vergeten om ons te bellen… We hadden dus drie uur voor niets in de auto gezeten 
met de kinderen. Tja, toen had ik toch echt wel even suiker nodig en ben ik me goed te buiten 
gegaan aan een grote warme chocomelk met slagroom en een halve doos bonbons. Niet dat 
het smaakte, maar het verdoofde het enorme gevoel van teleurstelling, boosheid en verdriet 
dat ik op dat moment niet wilde ervaren. 

SOMS IS DE BEHOEFTE AAN SUIKER ZO STERK DAT JE GEEN 
NEE KUNT ZEGGEN.
In mijn geval was het omdat ik even geen zin had om de intensiteit van mijn emoties en 
gevoelens te voelen; het was te pijnlijk en ik was zo verdrietig als een klein kind dat haar 
speeltje niet kreeg. De suiker werkte als een tijdelijke verdoving die me hielp om de gevoelens 
te dempen en ermee om te gaan. Dit kan een keertje gebeuren en is ook helemaal niet zo erg, 
als je je er maar van bewust bent dat het er is en dat je daarin zelf een heel bewuste keuze 
maakt om je gevoel te dempen met suiker (of alcohol of een sigaret of iets anders). 
Het gevoel zal daardoor niet verdwijnen en uiteindelijk zul je het toch onder ogen moeten 
zien, dus hou daar wel rekening mee. Ook jezelf een keertje niet goed voelen, vervelen, boos 
zijn of verdrietig zijn hoort bij het leven en je gaat er echt niet dood aan. Vaak is de beste 
manier om iets los te kunnen laten juist om het eerst helemaal te doorvoelen, helemaal tot de 
bodem van dat gevoel te gaan zodat je jezelf op die bodem af kunt zetten om weer boven te 

Letterlijke en figuurlijke suikers
DIT IS OOK WAT ER GEBEURT ALS JE STOPT MET HET ETEN VAN 
SUIKER: GEVOELENS WORDEN INTENSER, ZOWEL GEVOELENS 
VAN BLIJDSCHAP ALS DE MINDER LEUKE GEVOELENS DIE JE 
VOORHEEN VERDOOFDE DOOR SUIKER TE ETEN. DAT BETEKENT 
DAT JE DICHTER BIJ JEZELF KOMT TE STAAN EN IN SOMMIGE GEVALLEN 
MISSCHIEN KEUZES DIENT TE GAAN MAKEN DIE INGRIJPENDE EFFEC-
TEN KUNNEN HEBBEN OP JE LEVEN. 

komen. Dat is hoe het werkt met gevoelens en emoties. Natuurlijk kun je de heftigheid in 
eerste instantie verdoven, maar echt loslaten kan alleen als je durft te voelen wat er werkelijk 
is. Door te accepteren dat het er is, kun je het laten gaan. Iets waarvan je het bestaan niet 
weet (of wilt weten), kun je nooit loslaten omdat je ontkent dat het er is. 
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Dat is nieuw. Er wordt ons namelijk geleerd dat we zelf geen macht hebben, dat het leven ons 
overkomt, maar niets is minder waar. Wij creëren allemaal ons eigen leven. Juist in onze 
emoties en gevoelens schuilt deze kracht. Door deze te verdoven met letterlijke of figuurlijke 
suikers dempen we deze kracht en lijkt het alsof het leven ons overkomt. Bewustwording en 
vooral acceptatie van dat wat diep in jou leeft, helpt je om te gaan handelen vanuit jouw creatie-
kracht, vanuit wat jij voelt dat goed is voor jou. Durf daarom te voelen en te ervaren wat er diep 
in je leeft; ook al kun je er nu misschien nog niet de woorden voor vinden, je weet wat je moet 
doen. En als je het niet weet? Doe dan nog niets, accepteer de situatie volledig zoals die is en 
vertrouw erop dat zodra het juiste moment daar is, de oplossing zich aandient.

Wees dan ook niet bang voor 
wat je voelt en sta jezelf toe 
om je ook af en toe niet goed 
te voelen, of boos of verdrie-
tig te zijn. Uiteindelijk zijn het 
‘slechts’ gevoelens, niets 
meer en niets minder, en ge-
loof me: je overleeft het echt 

wel, hoor. Vaak is het zelfs zo dat wanneer je jouw ‘negatieve’ gevoelens accepteert en ze er 
volledig laat zijn, ze als het ware door je heen schieten en weg zijn. Kijk ernaar, ervaar ze en 
laat ze dan los; dat is hoe het werkt en dat zal je bevrijden.
DOOR ZOWEL JE NEGATIEVE ALS POSITIEVE GEVOELENS TE ACCEPTEREN EN TE 

DOORVOELEN EN DOORLEVEN, MAAK JE JEZELF WEER HEEL EN GA JE JEZELF VOL-

LEDIG ACCEPTEREN ZOALS JE BENT. HET VECHTEN IN JEZELF STOPT EN ER KOMT 

VEEL MEER RUST EN VREDE IN JE, WAARDOOR DE BEHOEFTE AAN VERDOVING IN 

WAT VOOR VORM VAN SUIKER DAN OOK ZAL AFNEMEN. DÁT IS SUIKERBEWUST!

Wees wie je bent!
KIEZEN VOOR EEN SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL BETEKENT DAT JE 
BEREID BENT OM JE MASKER AF TE ZETTEN. ZODAT JE WEER KUNT 
ZIJN WIE JE ECHT BENT. VEEL MENSEN ZIJN BANG OM ZICH NIET GOED 
TE VOELEN, ER NIET BIJ TE HOREN ALS ZE ZICHZELF WERKELIJK LATEN 
ZIEN. HIERDOOR DURVEN ZE VAAK NIET TE GAAN STAAN VOOR WAT ZIJ 
BELANGRIJK VINDEN EN HOBBELEN ZE UIT ANGST NIET GOED GENOEG 
TE ZIJN BRAAF MEE MET DE MASSA. EIGENLIJK WILLEN ZE GEEN SUIKER 
MEER (IN WAT VOOR VORM DAN OOK), MAAR ZE DURVEN GEEN NEE TE 
ZEGGEN ALS HET ZE WORDT VOORGEZET. 

Het kind in ons heeft eeuwig honger
HET LEUKE AAN KINDEREN IS DAT ZE ALTIJD IN ZIJN VOOR IETS 
NIEUWS. ZEKER ALS IK BIJ ONS IN HUIS KIJK, DAN ZIJN DE 
 KINDEREN CONSTANT OP ONTDEKKINGSREIS. 

Natuurlijk is het af en toe wel 
spannend als ze iets nieuws 
gaan doen, maar over het 
 algemeen is het alleen maar leuk. Het is avontuur, een moment om te leren, tijd voor verandering. 
En dat is leuk! Kinderen zijn ook niet bang, zien nog geen gevaren en durven zich daardoor in 
 allerlei avonturen te storten waar wij, volwassenen, niet meer aan beginnen. Denk alleen maar aan 
een sprong van de hoge duikplank. Dat heeft ermee te maken dat het deel van hun hersenen dat 
wij ‘verantwoordelijkheid’ noemen, zich pas laat in de puberteit ontwikkelt. Tot die tijd is de hele 
wereld één grote speeltuin zonder gevaren waarin alles kan en alles mag. Naarmate we ouder 
worden, worden we rustiger en verdwijnt de drang naar vernieuwing en avontuur bij veel mensen 
naar de achtergrond. Maar dat betekent niet dat hij er niet meer is, integendeel. Veel mensen 
snakken naar avontuur, variatie en nieuwe dingen; het punt is alleen dat de behoefte aan veiligheid 
toeneemt naarmate we ouder worden. Dit wordt ook wel met een mooi woord onze ‘comfortzone’ 
genoemd: de ruimte waarin we ons veilig voelen. Zo ontstaan er in ons allerlei conflicten. We willen 
wel weer eens naar Zuid-Frankrijk op vakantie, maar ja, we kunnen niet weg. Even als vanouds 
weer een keertje stappen en de bloemetjes buiten zetten zit er voorlopig ook niet in want met twee 
kleine kinderen en een druk leven val je om 23.00 uur echt wel om. Het maken van die wereldreis 
moet ook nog even wachten want de hypotheek moet betaald worden. En die studie? Ja, dat is 
leuk, maar als je kostwinner bent is het echt onmogelijk om weer hele dagen naar school te gaan. 
Enzovoort, enzovoort. ZEKERHEID GEEFT RUST, MAAR HET GEEFT ALS JE NIET OPPAST 

OOK VEEL ONDERHUIDSE FRUSTRATIES EN VERLANGENS. HET KAN JE ZELFS GEVAN-

GEN HOUDEN. Ook hierin is het dus zaak om een balans te vinden waarbij je toch buiten kunt 
blijven spelen zonder bang te hoeven zijn dat er iets gebeurt. Doe je dat niet, dan wordt je wereld 
steeds kleiner en loop je het enorme risico dat je jouw natuurlijke hang naar avontuur en spanning 
gaat verdoven met ‘spannend’ eten, drinken of andere ellende. En dat is vaak niet de voeding waar 
je lichaam behoefte aan heeft. Voed daarom het kind in jou door regelmatig dingen te doen die je 
leuk vindt, maar ook door regelmatig nieuwe dingen te ontdekken. Iets heel eenvoudigs kan bij-
voorbeeld zijn om één of twee keer per week een nieuw recept uit te proberen. Of een nieuw 
rondje te lopen met de hond. Misschien kun je een cursus gaan volgen of op een andere manier 
jezelf uitdagen om iets te gaan doen wat je nog niet kent. Voorkom dat jouw wereld steeds kleiner 
wordt. Blijf nieuwsgierig en blijf spelen.Denk niet in ‘ja maar’, maar denk in ‘ja leuk!’
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Iets willen is dan ook niet het-
zelfde als iets doen en 
consequent volhouden. Zo is 
dat ook met je suikervrije en 

suikerbewuste leefstijl. Het feit dat je heel graag suikervrij of suikerbewust wilt leven, betekent 
nog niet dat je het ook altijd kunt volhouden. Dat heeft er veel meer mee te maken of je wil in 
lijn is met je diepere weten; pas als die twee het samen eens zijn, is het mogelijk om blijvende 
veranderingen zonder moeite door te voeren.

6. Waarom 
  wilskracht 
niet werkt

Dit komt doordat wilskracht 
enorm veel energie vraagt. 
Het is als het ware zwemmen 
tegen de stroom in en dat 
kost moeite. Er wordt wel ge-
zegd dat wilskracht een spier 

is die veel training nodig heeft, maar in mijn beleving kost wilskracht alleen maar veel energie 
en kun je beter met de stroom mee zwemmen. Dat gaat sneller en is veel eenvoudiger. In de 
natuur stroomt water ook naar beneden en niet naar boven. 

Misschien ken je de studie wel die is gedaan in Californië aan de Stanford Universiteit met 
kinderen die konden kiezen wat ze deden met een snoepje: ze kregen een snoepje en moch-
ten zelf kiezen of ze het direct opaten of dat ze een kwartier wachtten met opeten en daarna 
een extra snoepje kregen als beloning. Prachtig om te zien hoe de kinderen hiermee omgin-
gen. Er waren kinderen die de handen voor de ogen deden, onder de tafel gingen zitten of 
met de rug naar het snoepje gingen zitten om zo de verleiding beter te kunnen weerstaan. De 
meeste kinderen lukte het wel om een tijdje het snoepje te weerstaan, maar ze gingen uitein-
delijk toch voor de bijl. Ongeveer een derde van alle kinderen is het uiteindelijk gelukt om de 
verleiding de gehele vijftien minuten te weerstaan. 
Dit geeft al aan hoe lastig het is om op wilskracht te functioneren. Dat gaat vaak wel even 
goed. Wilskracht kost het lichaam echter net zoveel energie als constante spierkracht en 
daardoor is het op de lange termijn logisch dat je uit je rol valt en toch weer die dingen doet 
waarvan je je zo had voorgenomen om ze vanaf vandaag te laten. Het kost je gewoon te veel 
energie om constant te blijven vechten tegen dat wat je niet (meer) wilt. 

VAAK WORDT GEZEGD DAT JE ALLES KUNT ALS JE MAAR GRAAG 
GENOEG WILT. HELAAS IS DE WAARHEID IETS ANDERS. IETS GRAAG 
WILLEN ZORGT ER VAAK VOOR DAT JE ERGENS AAN BEGINT, MAAR IS 
 ABSOLUUT GEEN GARANTIE DAT JE HET VOLHOUDT EN AFMAAKT.

Willen doe je met je hoofd
WILSKRACHT SPEELT ZICH VOORNAMELIJK IN JE HOOFD AF. ZEKER 
IN DE OCHTEND, ALS JE NOG FIT BENT EN VOLDOENDE ENERGIE HEBT, 
LUKT HET OM DIE REDEN VAAK PRIMA OM JE GOEDE VOORNEMEN  
VOL TE HOUDEN. MAAR NAARMATE DE DAG VORDERT EN JE ENERGIE-
VOORRADEN SLINKEN WORDT HET MOEILIJKER OM BIJ JE VOORNEMEN 
TE BLIJVEN. 

De ‘knop’ definitief omzetten
Pas als je oude gedrag te 
schadelijk voor je wordt of als 
de angst voor het nieuwe 
minder heftig is dan de pijn 
van het oude, is het mogelijk 
om te veranderen en je nieu-
we leefgewoonten vol te 
houden. Ga dus eerst en 
vooral kijken wat het oude gedrag je op de langere termijn zal brengen aan ellende; maak de 
pijn zo groot mogelijk en beslis dan van binnenuit wat je acties gaan worden. Op die manier 
is het mogelijk om je wilskracht te gebruiken om in beweging te komen en je diepere weten 
van binnenuit je te laten sturen en begeleiden op je nieuwe pad. Zo zwem je niet meer tegen 
de stroom in, maar met de stroom mee. 
Dit klinkt misschien een beetje zweverig, maar je kunt het vergelijken met de spreekwoorde-
lijke ‘knop’ die omgezet dient te worden. Vaak gebeurt dat wanneer mensen op een ‘point of 

WAAR HET VEEL MEER OM GAAT, IS DAT HET VEILIG IS VOOR JE OM 
DATGENE WAT JE WILT OOK UIT TE VOEREN. STEL, JE KIEST ERVOOR 
OM SUIKERVRIJ TE GAAN ETEN EN JOUW HELE LEEFOMGEVING 
SCHREEUWT HIERTEGEN ‘NEE’, DAN ZUL JE DIT OP DE LANGE TERMIJN 
NIET VOL KUNNEN HOUDEN. SIMPELWEG OMDAT DIT DAN BETEKENT 
DAT JE JEZELF BUITEN JOUW VEILIGE LEEFOMGEVING GAAT PLAATSEN 
EN DAT KAN TE BEDREIGEND ZIJN VOOR JE. JE KUNT IN EEN SOCIAAL 
ISOLEMENT KOMEN OF ZELFS BUITEN DE GROEP WORDEN GEPLAATST. 
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De kracht van gewoonten
Hetzelfde is het met het 
 opruimen van spullen; zeker 
in een nieuwe keuken waarin 
alles een andere plaats heeft, 
duurt het even voordat je 

weer je weg hebt gevonden. Of denk maar aan een vakantiehuisje en hoeveel mensen daarin 
alles weer gaan zetten zoals ze het thuis ook hebben. 
Gewoonten zijn er om ons te beschermen. Vaak weten we niet eens waarom we iets doen, we 
doen het gewoon. En als je iets maar vaak genoeg doet, dan leggen onze hersenen een pad 
aan, een neuronale verbinding, voor die bepaalde gewoonte. Hoe vaker je vervolgens dat pad 
gebruikt, des te sterker het wordt. Het is net als met een paadje in het bos: hoe meer mensen 
eroverheen lopen, des te breder het wordt, net zo lang totdat het een algemeen geaccep-
teerd pad is. Dat is de manier waarop je nieuwe gewoonten leert en verankert. 

EEN MENS IS EEN GEWOONTEDIER. IK KAN ME HERINNEREN DAT IK 
NET WAS VERHUISD EN TERUGREED UIT MIJN WERK. HET ZONNETJE 
SCHEEN VROLIJK, IK HAD EEN LEKKER MUZIEKJE AAN EN INEENS 
 ONTWAAKTE IK WEER VOOR MIJN OUDE HUIS. OP DE AUTOMATISCHE 
PILOOT WAS IK DAARHEEN GEREDEN. 

no return’ komen, een punt waarbij het heel duidelijk is dat ze alles gaan verliezen als ze nu 
niet gaan handelen. Je ziet het bij mensen die ernstig ziek zijn, maar ook wanneer mensen 
een geliefde verliezen na een lange lijdensweg of als bijvoorbeeld hun relatie op het spel 
staat. Dat zijn vaak de momenten waarop de pijn van het oude groter is dan de angst voor het 
nieuwe en daar gaat dan de knop om. Mocht je jezelf herkennen in dit stuk, maak dan voor 
jezelf de pijn van het oude zo groot mogelijk en ga heel diep in jezelf voelen wat dit met je 
doet. Van daaruit ben je dan beter in staat om ook jouw knop om te zetten. 
Je kunt jezelf ondersteunen in dit proces door de keuze te blijven maken voor gezonde 
 voeding, waardoor je lichaam beter gevoed is en verleidingen makkelijker te weerstaan zijn, 
maar dat is niet het enige. Voor succes op de lange termijn is het ook heel belangrijk om je  
wil en je weten met elkaar te verbinden zodat je moeiteloos verder kunt koersen naar je 
 gewenste doelen.

De functie van gewoonten is dat het lichaam, net als de natuur, hierdoor altijd kan kiezen voor 
de weg van de minste weerstand. En dat is logisch, want het lichaam is maar met één ding 
bezig en dat is met energiemanagement. Voldoende energie betekent namelijk dat de kans 
op overleven het grootst is. Dat is het fijne van gewoonten: het lichaam weet hoe ze werken 
en is daardoor maar weinig energie kwijt als je op de automatische piloot draait. Nieuwe din-
gen en nieuwe gewoonten kosten het lichaam veel energie; dat is ook de reden waarom veel 
mensen (zeker als ze weinig energie hebben of heel druk zijn) graag alles houden zoals het is. 
Dit is geen kwestie van onwil, maar eerder een kwestie van onvoldoende beschikbare energie 
om de verandering te kunnen maken. 
Deze gewoontekracht is bij veel mensen ook de reden waarom ze hun nieuwe suikervrije 
leefstijl niet kunnen volhouden zodra de omstandigheden veranderen. Het lichaam heeft op 
dat moment alle energie nodig om te kunnen overleven in de nieuwe omstandigheden en zal 
vanuit energiebesparingsoverwegingen direct terugvallen in het oude gedrag. Hierbij kun je 
denken aan situaties met extreme stress, een verhuizing, drukte thuis of op het werk, ziekte 
en vakanties. Voor veel mensen is het in een dergelijke situatie moeilijk om hun nieuwe sui-
kervrije gewoonten vol te houden. 
Wees hierin ook niet te hard voor jezelf als jou dit overkomt. Laat het in zo’n geval gewoon 
maar even gebeuren en vind in de situatie je rust. Probeer in ieder geval om de schade zo veel 
mogelijk te beperken en weet dat er weer een rustiger periode komt waarin je de draad weer 
kunt oppakken. Naarmate je langer met een suikervrije of suikerbewuste leefstijl onderweg 
bent, zul je zien dat je steeds makkelijker kunt schakelen tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ en dat ook 
de perioden van terugval steeds korter zijn. Uiteindelijk, als jouw suikervrije neuronale paden 
stevig gebaand zijn, ga je merken dat je ook in nieuwe situaties automatisch op zoek gaat 
naar gezonde alternatieven.

Als het gaat om een suikervrije en suikerbewuste leefstijl is het dan ook belangrijk dat je je hersenen de tijd 
geeft om paden te maken voor je nieuwe suikervrije gewoonten. Vervolgens is het belangrijk dat je veel gaat 
oefenen met je nieuwe gewoonten zodat de paden breder en sterker worden en de paden van je oude ge-
woonten, die niet meer worden gebruikt, steeds meer overwoekerd raken en uiteindelijk zo onzichtbaar 
worden dat het niet meer logisch is dat je daar overheen loopt. 
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7. Hoe ‘cravings’ 
ontstaan
EEN VEELGEHOORD PROBLEEM VAN SUGARCHALLENGE-DEELNE-
MERS DIE NA HUN SUIKERVRIJE PERIODE OVERSCHAKELEN NAAR EEN 
SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL IS DAT HET STEEDS LASTIGER WORDT OM 
DE SUIKERS TE LATEN STAAN.

Hersen-honger
ALS ER IN HET LICHAAM BEHOEFTE IS AAN BEPAALDE VOEDINGS-
STOFFEN DIE NODIG ZIJN VOOR ONDERHOUD EN FUNCTIONEREN, 
GEEFT HET SIGNALEN AF AAN DE HERSENEN. WIJ VERTALEN DEZE 
BEHOEFTE VEELAL CONCREET IN IETS ETEN OF DRINKEN. 

De vraag is alleen of we daar-
mee op een juiste manier aan 
de behoefte van het lichaam 
voldoen. Zeker door alle ruis 
die er op de zender is als het 

gaat om onze voeding, komt het nogal eens voor dat we iets heel anders in ons lichaam stop-
pen dan dat waar het om vraagt. Hierdoor kunnen er tekorten ontstaan waardoor het lichaam 
keuzes dient te maken welk systeem of orgaan de voedingsstoffen krijgt die we zojuist hebben 
gegeten of gedronken. De twee systemen die in het lichaam altijd voorrang krijgen, zijn de 
hersenen en het hart. Zodra hier tekorten aan energie ontstaan, wordt alles op alles gezet om 
de energietoevoer naar deze systemen door te kunnen laten gaan. Vaak ten koste van andere 
organen en systemen in het lichaam. Als je dus je lichaam stelselmatig voorziet van te weinig of 
verkeerde voedingsstoffen ontstaat er op de lange termijn schade. We noemen die schade 
veroudering, maar eigenlijk kunnen we deze ‘ouderdomsschade’ voor een heel groot deel 
beïnvloeden door onze leefstijl en daardoor langer jong blijven! 

Hierdoor gaan ze vaker weer 
suiker nemen en raken ze de 
controle soms kwijt. De grote 
vraag is wat hier werkelijk 

aan de hand is. Gaat het om een fysiek probleem, een behoefte aan bepaalde stoffen in het 
lichaam: hebben je hersenen honger? Of leeft er in jou een verlangen waaraan je geen gehoor 
kunt of durft te geven: heeft je hart honger? 

De energievoorziening van onze vitale organen
In ons lichaam is de energievoorziening aan hersenen en hart heel mooi verdeeld: het hart heeft 
vetten nodig als brandstof en de hersenen en het centrale zenuwstelsel draaien op glucose. (Hier-
uit komt ook het misverstand voort dat we niet zonder suiker zouden kunnen; het lichaam kan 
prima zonder suiker, het gebruikt veel liever duurzame koolhydraatbronnen om daar de be-
nodigde suikers in de vorm van glucose uit te halen.) Door deze verdeling kan er nooit een conflict 
ontstaan in geval van schaarste omdat beide vitale organen een andere brandstof nodig hebben. 
Daar komt bij dat het lichaam in geval van nood prima zelf glucose kan aanmaken uit eiwitten. 
Dit zal het doen door afbraak van lichaamseigen weefsel, zoals haar, de darmwand, huid, 
maar ook spierweefsel en organen zullen worden afgebroken bij langdurige schaarste. Daar-
naast kan het lichaam zelf vetten maken uit glucose wanneer het te weinig vetten beschikbaar 
heeft. Dit ‘noodaggregaat’ is dus op deze manier altijd beschikbaar voor je vitale organen, 
maar gezond is het natuurlijk niet.
Een lichaam dat goed gevoed is, heeft de beschikking over voldoende brandstoffen en 
bouwstoffen. De hersenen snorren lekker op de constante en langzame afgifte van glucose 
door duurzame koolhydraten als groenten, knollen, af en toe wat fruit en oergranen, en het 
hart pompt vrolijk op de beschikbare gezonde vetten die het krijgt vanuit vetbronnen als 
roomboter, olijfolie en kokosvet. Tot zover niets aan de hand. Het mooie is ook dat bij een 
optimale grondstofvoorziening het lichaam eigenlijk helemaal niet veel brandstof nodig 
heeft. Er is weinig interne stress en daardoor loopt alles letterlijk en figuurlijk gesmeerd. We 
zijn zogezegd een zuinige, duurzame machine. 
Totdat… wij met onze huidige westerse leefstijl om de hoek komen waarin alles moet, alles 
kan en er geen tijd is voor rust. ‘Snel, sneller, snelst’ is ons motto en vaak is er daardoor geen 
tijd om aandacht te besteden aan onze basis. Aan wat we eten, aan wat ons voedt en aan 
samen zijn en samen genieten. In plaats daarvan eten we ons bord leeg met een blik op de 
computer of tv, kiezen we graag voor gemaksvoer en bemoeien we ons vooral niet met een 
ander. Kinderen worden zonder ontbijt afgezet op school met een paar pakjes drinken en een 
dikke plak ontbijtkoek, op het werk doen we het met de slechte kwaliteit van het eten in de 
bedrijfskantine en als we thuiskomen, wordt er snel wat gehaald of gekookt met behulp van 
een paar pakjes, bakjes en zakjes. Geen wonder dat zoveel mensen uitgeput zijn en halver-
wege de dag in slaap vallen. Ons geren de hele dag door, samen met onze manier van voeden, 
geeft veel stress aan het lichaam. Het zal je misschien verbazen dat niet onze voeding, kanker, 
diabetes of hart- en vaatziekten, maar stress doodsoorzaak nummer één is wereldwijd!
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Stress vraagt om suikers
Te veel stress en drukte zorgt ervoor dat je lichaam meer brandstof nodig heeft. Stress jaagt 
je bloedsuikerspiegel omhoog doordat in het lichaam stresshormonen worden aangemaakt 
die op hun beurt reservesuikers vrij gaan maken om zo genoeg energie paraat te hebben 
voor de benodigde stressreactie. Zodra het lichaam door haar reservesuikers heen is, gaat 
het lichaamseigen eiwitten afbreken om zo aan voldoende glucose te komen. In geval van 
acute stress is dat vaak een eenmalige actie, maar in geval van chronische stress (iets wat in 
onze huidige maatschappij meer regel dan uitzondering is) blijft je lichaam doorgaan met het 
afbreken van lichaamseigen eiwitten, met alle gevolgen van dien. 
Het probleem met chronische stress, maar ook met onze huidige leefstijl, is dat het zich voor 
het overgrote deel afspeelt in ons hoofd. In de meeste omstandigheden hoeven we fysiek 
niet in actie te komen, waardoor de vrijgemaakte suikers en energie in plaats van verbruikt te 
worden door het lichaam, worden opgeslagen als vetten. 

Wist je dat voor één kilo lichaamseigen eiwitmassa die onder invloed van stress wordt omgezet 
in suikers, maar liefst zeven kilo vetmassa terugkomt? Bovendien wakkert stress de behoefte 
aan suikers en snelle koolhydraten aan en zorgt het voor ‘lekkere trek tussendoor’ en dat zijn 
die cravings waar je zo graag vanaf wilt. Het verminderen van je stress is dus zo gek nog niet!
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Onze hersenen willen omega 3  
in plaats van suikers

 Onze westerse leefstijl vraagt veel energie van je hersenen. De hele dag door zijn we druk aan 
het (be)denken, onthouden en herinneren, waardoor er, in de vorm van glucose, veel brand-
stof nodig is om de boel aan de gang te houden in de bovenkamer. Zeker als je veel ‘hoofdwerk’ 
doet, studeert, of problemen hebt waarbij je hard na moet denken, zal er meer behoefte zijn 
aan zoetigheid en snelle koolhydraten. Het is dan ook logisch dat de meeste mensen zin 
krijgen in zoet rond koffie- en theetijd en in de vroege avond. Dat zijn vaak de momenten dat 
de hersenen door hun brandstof heen raken.
Ik merk af en toe ook, als ik veel schrijfopdrachten heb of nieuwe producten en programma’s 
aan het ontwikkelen ben, dat ik behoefte heb aan suikers. Toch zitten onze hersenen op dit 
soort momenten niet te wachten op vrachtladingen suikers. Juist het nemen van suikers en 
snelle koolhydraten zorgt ervoor dat de energievoorziening aan je hersenen vermindert. Raar 
maar waar.
OM HERSEN-ENERGIE TE MAKEN, HEBBEN DE HERSENEN ZUURSTOF NODIG EN 

GLUCOSE, DE DUURZAME VARIANT DIE LANGZAAM WORDT AFGEGEVEN. HET ETEN 

VAN SNELLE SUIKERS ZORGT ERVOOR DAT JE BLOEDSUIKERSPIEGEL OMHOOGGAAT 

EN DAARDOOR KAN HET LICHAAM MINDER ZUURSTOF VERVOEREN NAAR DE HER-

SENEN. HIERDOOR WORDT DE AANMAAKCAPACITEIT VAN ENERGIE IN DE HERSENEN 

GEREMD. HET IS DAAROM VERSTANDIGER OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE HERSENEN 

MEER RENDEMENT GAAN HALEN UIT DE HOEVEELHEID GLUCOSE EN ZUURSTOF DIE IN 

HET LICHAAM BESCHIKBAAR IS. HIERDOOR ZUL JE EEN VEEL GELIJKMATIGER ENER-

GIEPEIL KRIJGEN, WORD JE HELDERDER EN SCHERPER EN ZAL JE BEHOEFTE AAN 

SNOEPEN EN SNACKEN GAAN VERDWIJNEN.

Het optimaliseren van de energie-aanmaakcapaciteit in de hersenen doe je – naast 
het volgen van de Sugarchallenge-richtlijnen – door meer omega-3-vetzuren te 

eten. Je hebt iedere dag zeker 10 gram omega 3 nodig. Voeg daarom bij elke 
maaltijd omega 3 toe in een natuurlijke vorm of via goede supplementen. Je zult 
merken dat je honger tussendoor verdwijnt én dat je gezondere voedingskeuzes 
zult maken omdat je hersenen goed voorzien zijn van energie. 

Daarnaast is het uiteraard belangrijk om te zorgen voor voldoende zuurstof, dus lekker naar 
buiten, en daarbij de energiebehoefte van je hersenen te verminderen door rustmomenten in 
te bouwen waarin je hersenen tijd krijgen om te regenereren. Doe dus ook eens niets, geniet 
van een lekkere wandeling, ga lekker in de zon zitten of luister eens naar mooie muziek. Je 
lichaam is je dankbaar!

De vier-uur-dip
HEB JE ONDANKS ALLE GEZONDE EN ‘SUGARCHALLENGE-PROOF’ VOEDING TOCH NOG LAST VAN 
EEN DIP ROND VIER UUR IN DE MIDDAG, DAN ZOU HET GOED KUNNEN ZIJN DAT JE EEN TEKORT 
HEBT AAN LEPTINE OF MISSCHIEN ZELFS IN MEER OF MINDERE MATE LEPTINERESISTENT BENT, 
WAARDOOR DE SIGNALEN VAN LEPTINE AAN JOUW HONGER- EN VERZADIGINGSCENTRUM NIET 
MEER GOED DOORKOMEN. 

Dit belangrijke hormoon dat wordt geproduceerd door ons vetweefsel is namelijk  verantwoordelijk voor de 
besturing van je honger- en verzadigingscentrum in de hersenen door het aan te zetten of uit te schakelen. 
Ook speelt het een belangrijke rol in veel  lichaamsprocessen, waaronder het dag-en-nachtritme, de regule-
ring van de stofwisseling, de werking van de schildklier, je libido en je energie. 
Alleen gezonde voeding is vaak niet voldoende om een leptineresistentie te keren en het lichaam weer te 
helpen om zijn natuurlijke intelpunt (en natuurlijke gewicht) te hand haven. Met name stress, maar ook een 
tekort aan slaap, de hele dag door eten en onvoldoende beschikbare ‘hersen-energie’ zorgen ervoor dat je 
lichaam minder gevoelig wordt voor de werking van leptine.
Kijk dus eens goed naar alle stressveroorzakers in je leven en zorg ervoor dat je ze óf elimineert óf er iets 
tegenover gaat zetten dat je helpt om te ontspannen en ontladen. Ga op tijd naar bed (ideaal is het om voor 
23.00 uur in bed te liggen) en eet maximaal drie maaltijden per dag. Voeg ver-
der voldoende gezonde vetten toe aan je maaltijden en vul desgewenst aan met 
omega-3-vetten voor de broodnodige hersen-energie. 
Als je dat doet, zul je merken dat je lichaam gevoeliger wordt voor de wer-
king van leptine wat zich uit in meer energie, minder moodswings, 
gewichtsverlies, beter slapen, een  verbetering van je libido en minder hon-
gergevoel tussen de maaltijden door.

Omega-3-vetzuren 
vind je onder andere in 

 gemalen lijnzaad, vette vis, 
biologische grasgevoerde 

 eieren, maar ook in 
 supplementvorm.
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Ben jij het waard?
Op het moment dat ik dit schrijf, staan we op het punt om te gaan verhuizen naar een prach-
tig huis (ja, het is uiteindelijk gelukt om een ander huis te vinden). Toch vind ik het heel 
moeilijk om aan te nemen dat we daar mogen gaan wonen. Wie ben ik dat ik daar mag gaan 
genieten van een prachtige plek en een heerlijke woon- en werkruimte? Kan dat wel? Doe ik 
anderen daarmee niet tekort? Ook al heb ik hiervoor de afgelopen jaren heel hard gewerkt, ik 
vind het heel moeilijk om nu de beloning van al dat harde werken in ontvangst te nemen. Ik 
heb de neiging om nog meer mijn best te gaan doen, want ik heb altijd geleerd dat ik het 
moet ‘verdienen’ voordat ik mag genieten. Met als gevolg dat ik mezelf nooit goed genoeg, 
mooi genoeg, slim genoeg en lief genoeg vind. Toch weet ik dat het daarover niet gaat; ieder 
mens heeft recht op de beste versie van zichzelf. Ook ik en ook jij. Helaas gunnen we onszelf 
vaak maar het minimaal haalbare. Met als gevolg dat al die verlangens die in ons leven niet 
worden gezien. We geloven niet dat ze haalbaar zijn en duwen ze heel bewust naar de diepte 
door de gevoelens die erbij horen te verdoven met eten, drinken, roken en andere ellende. 
De afgelopen jaren heb ik het moeilijk gehad in Duitsland. Ik heb tijd nodig gehad om te wennen 
in dit nieuwe land met zijn nieuwe gewoonten, in mijn nieuwe gezinssituatie die zo anders is 
dan wat ik gewend was, zonder mijn vertrouwde vrienden om me heen. En uit frustratie en 

vaak ook uit verveling at ik meer dan me lief was en lukte het lang niet altijd om suikervrije 
keuzes te maken. Ik was soms verdrietig en voelde me gevangen, ik voelde me ook alleen 
omdat er nog geen nieuwe vrienden hier waren om me bij aan te sluiten. Soms was mijn enige 
uitje het doen van de wekelijkse boodschappen. Want ja, ik werk vanuit huis en we wonen hier 
in een landelijke omgeving dus heel veel is er niet te beleven. Ook al wist ik dat het anders 
kon, dat ik zelf in actie diende te komen, ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. 

Luister naar de stem in jou
Het keerpunt kwam voor mij op het moment dat mijn lijf aan alle kanten ging protesteren. Ik 
was oververmoeid, ging slechter slapen, puilde uit al mijn kleding, kon niets meer hebben en 
wist dat er iets moest gebeuren. Het was de hoogste tijd om eens goed te gaan luisteren naar 
de stem in mij. En die stem zei dat het tijd werd voor mij en voor wat ik nodig had. 
Ik heb tijd en ruimte genomen om tot rust te komen en te voelen wat het was dat ik nodig had. 
Ik kwam erachter dat ik in mijn nieuwe leven nooit mijn eigen plek heb ingenomen. Ik was 
continu bezig met het zorgen voor iedereen en was daarin mezelf totaal vergeten. Ik heb dan 
ook eerst en vooral een plek gecreëerd in mijn nieuwe leven voor mezelf en daarin voor het 
opbouwen van een nieuw sociaal leven. Ik heb mezelf gedwongen om uit te spreken waar ik 
behoefte aan heb en wat belangrijk is voor mij. 
Ook heb ik geaccepteerd dat het wennen in een nieuw land langer duurt dan ik had verwacht 
en ik heb nu wat meer geduld met mezelf. Stapje voor stapje beweeg ik me weer in de richting 
die hoort bij mijn verlangen en geef ik gehoor aan het gevoel dat in me leeft. Mijn persoonlijke 
geluk en mijn ‘me goed voelen’ zijn niet meer afhankelijk van anderen of de situatie waarin ik 
me bevind. Ik neem hiervoor zelf de verantwoordelijkheid door mezelf datgene te geven wat 
ik nodig heb. Door iedere dag weer die keuzes te maken die goed zijn voor mij. En soms 
betekent dit dat de wereld even moet wachten. 
Eindelijk, wonder boven wonder, verdwijnt de behoefte om te snoepen en te snaaien steeds 
verder naar de achtergrond. Ik krijg meer energie en ook mijn kleren beginnen weer beter te 
passen. Door de volledige acceptatie van de situatie en het nemen van een duidelijke beslis-
sing, door te stoppen met vechten tegen dat wat er is, ontstaat in mij steeds meer rust en 
ruimte die niet meer gevuld hoeft te worden met eten of shoppen, maar die zichzelf vult met 
mij, met wie ik ben. En dat is genoeg. Ik ben nu genoeg en daardoor heb ik genoeg en ik ben 
het waard. 

Hart-honger
In alle jaren dat ik nu als 
 voedingscoach werk en waar-
in ik niet alleen het eetgedrag 

van cliënten, maar ook mijn eigen gedrag ten aanzien van wat ik eet observeer, weet ik dat hoe 
we eten en wat we eten vaak veel vertelt over wie we zijn op dit moment. Voor veel mensen is 
eten iets wat ze zijn en niet meer iets wat ze doen. Achter datgene wat je eet, wanneer je eet 
en hoe je eet, zit vaak een hele wereld, een heel verhaal. Het is het verhaal van je onvervulde 
verlangens, van je pijn, verdriet en frustratie. Van dat wat je eigenlijk het allerliefste zou willen, 
maar jezelf ontzegt, om wat voor reden dan ook. Die reep chocolade of die zak drop dempt 
misschien even het vervelende of onrustige gevoel dat je hebt, maar neemt het verlangen 
niet weg. 

ALS JE EET VOLGENS DE SUGARCHALLENGE-RICHTLIJNEN EN JE 
BLIJFT LAST HOUDEN VAN CRAVINGS, DAN IS ER MISSCHIEN IETS 
 ANDERS AAN DE HAND. 
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We veroorzaken zogezegd 
een enorme ‘footprint’ op de 
aarde. Gelukkig kan het ook 
anders. Door jezelf te gaan 
voeden met de juiste voe-

dingsstoffen heeft je lichaam veel minder eten nodig. Hierdoor kun je andere en gezondere 
(misschien ook biologische) voedingskeuzes gaan maken. Doordat je andere voedings-
keuzes maakt, draag je niet alleen bij aan het verminderen van onze westerse footprint op de 
aarde, je gaat ook lekkerder in je vel zitten en gaat je steeds meer verbinden met jezelf. Vanuit 

daar is het vervolgens mogelijk om je te verbinden met het grotere geheel, waardoor je ook 
op andere gebieden in je leven andere keuzes kunt gaan maken en echt gaat bijdragen aan 
een nieuwe, gezonde wereld voor iedereen. Hoe mooi is dat? 

Word ook een zuinige verbrandingsmachine
De eerste stap in dit hele verhaal is ervoor te zorgen dat jouw lichaam een zuinige verbrandings-
machine wordt. Om je lichaam in een zuinige en veel efficiëntere verbrandingsmodus te krijgen, 
is het zaak dat je het helpt om terug te keren naar zijn natuurlijke, vetgestuurde verbranding. 

HET LICHAAM DRAAIT HET MEEST EFFICIËNT ALS HET VET 
KAN VERBRANDEN 
Dit kan het alleen maar doen bij een lage bloedsuikerspiegel. Daar zie je gelijk de grote uitda-
ging in onze huidige suikermaatschappij. De eerste stap in de omschakeling naar de 
vetverbrandingsmodus is dan ook het in balans brengen van je bloedsuikerspiegel. Dit doe je 
door de Sugarchallenge-eetregels toe te passen die je vindt in bijlage 1.
Te veel of te vaak suiker en snelle koolhydraten eten, maar ook te veel stress, slecht slapen en 
te weinig beschikking over goede grondstoffen in het lichaam zorgen ervoor dat de bloed-
suikerspiegel te hoog wordt om vet te kunnen verbranden. Hierdoor zal het lichaam 
uiteindelijk overschakelen op een suikerrijke- of koolhydraatverbranding om zo de bloedsui-
kerspiegel beter te kunnen reguleren.

Van ‘human doing’ naar ‘human being’
Als ik om me heen kijk, zie ik dat dit speelt bij heel veel mensen. Dat we massaal nog bezig zijn 
om het leven te willen controleren en beheersen. Veelal alleen maar omdat we te bang zijn om 
te voelen wat er echt in ons leeft. Omdat we diep vanbinnen weten dat als we écht gaan voelen, 
dit consequenties heeft die we soms liever niet onder ogen zien. Maar we zijn human beings, 
geen human doings, dus ergens ontvangen we daarvoor de rekening en volgens mij is dat op 
dit moment aan het gebeuren. We worden letterlijk ziek van ons eigen gedrag en niet alleen 
wij, ook de natuur en alle andere levende wezens op aarde worden hierin meegesleept. 
Hoe is dit voor jou? Weet jij wie je bent en heb jij nog verbinding met jezelf? Luister jij naar 
jouw diepste verlangens of zijn ze op dit moment niet meer dan af en toe een knoop in je 
maag? Leef jij jouw beste versie van jezelf op dit moment? Of ligt jouw betere zelf nog in de 
kast in de vorm van een dikke reep chocolade of een zak chips?
Durf te voelen wat er in jou leeft en durf open en onverschrokken te kijken naar wat je doet, 
zonder jezelf te veroordelen. Het moment waarop je echt eerlijk durft te zijn naar jezelf, dat is 
het moment waarop je definitief een einde kunt gaan maken aan je verlangen naar zoet, naar 
eten of naar welke andere manier van jezelf vullen dan ook. Je hebt het dan niet meer nodig 
om jezelf te verstoppen of voor de gek te houden omdat je dan volledig kunt zijn wie je bent, 
en je bent oké. 

Van duur naar goedkoop
ONDERSTEUND DOOR ONZE WESTERSE LEEFSTIJL ZIJN WE OP 
 ALLE FRONTEN ‘DURE’ VERBRANDINGSMACHINES GEWORDEN. 
WE HEBBEN NIET ALLEEN HEEL VEEL VOEDING NODIG OM GOED TE 
KUNNEN FUNCTIONEREN, WE DRAAIEN OOK IN EEN HOOG TEMPO ALLE 
RESERVES UIT DE NATUUR ERDOORHEEN. 

De omzetting van suikers naar energie gaat veel sneller dan de omzetting van vetten naar 
energie. Om die reden zal het lichaam altijd kiezen voor een suikerverbranding boven een 
vetverbranding, omdat op die manier de energie sneller beschikbaar is en omdat het  hiermee 
veel sneller de bloedsuikerspiegel kan reguleren. Een suikerverbranding is echter niet de 
 natuurlijke verbranding van het lichaam. 

Een koolhydraatverbranding is heel duur en kost het lichaam veel energie: uit 1 vet kan het  lichaam maar 
liefst 121 energie-eenheden halen (ATP). Uit 1 koolhydraat of suiker haalt het  lichaam ‘slechts’ 36 
 energie-eenheden. Dat betekent dat je ruim drie keer zoveel moet eten voor het verkrijgen van dezelfde 
 hoeveelheid energie  wanneer je lichaam draait op suikers.
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Vet is de natuurlijke brandstof van jouw lichaam
Als je lichaam draait op suikers of koolhydraten, zul je drie keer sneller weer honger hebben. 
Dat betekent in de praktijk dat je de hele dag bezig bent met eten en niet zonder tussendoor-
tjes kunt. Bovendien moet je lichaam drie keer zoveel brandstof omzetten en dat is hard 
werken. Veel energie gaat dan ook zitten in het verteren van alles wat je eet. Als dit dan ook 
nog weinig voedingsstoffen bevat, kun je je voorstellen dat het lichaam al snel door zijn reserves 
heen is. Het is dan ook geen wonder dat zoveel mensen chronisch vermoeid zijn en dat ons 
verouderingsproces veel sneller verloopt dan eigenlijk noodzakelijk is. 
Door te gaan eten volgens de Sugarchallenge-richtlijnen help je jouw lichaam om de terug-
keer te maken van een suikerverbranding naar het verbranden van vetten. Deze vetverbranding 
is eigenlijk het natuurlijke verbrandingssysteem van het lichaam. Het is een veel voordeliger 
verbranding waarvoor je maar een derde aan brandstoffen nodig hebt. Dit betekent niet 
 alleen dat je veel minder hoeft te eten en dat je niet meer de hele dag bezig hoeft te zijn met 
eten, maar ook dat je veel minder afval veroorzaakt (zowel in je lichaam als erbuiten). Hierdoor 
heb je veel meer en veel langer energie beschikbaar. Vergelijk het maar met Duracell-batterijen 
of een supergeconcentreerd wasmiddel: je hebt veel minder nodig voor hetzelfde of vaak nog 
beter resultaat. 
Voor het lichaam is dit in eerste instantie wennen; in veel gevallen weet het niet meer hoe het 
ook alweer zat met het verbranden van vetten en komt het vetverbrandingssysteem met hor-
ten en stoten op gang. Je herkent dit vaak aan vermoeidheid, griepgevoelens en andere 
ontgiftingsverschijnselen op het moment dat je een omschakeling maakt in jouw voeding. 
Na ongeveer veertien dagen schakelt het lichaam over naar de vetverbrandingsmodus. Dit 
merk je vaak doordat je niet alleen veel minder honger hebt, maar ook doordat je veel meer 
energie beschikbaar hebt. Logisch, want je lichaam kan met veel minder grondstoffen en 
moeite een hoger rendement behalen.

Los van alle voordelen die 
een vetverbranding je biedt, 
zorgen gezonde vetten er ook 
voor dat je goed verzadigd 
bent. Doordat er voldoende 
energie beschikbaar is in de 
hersenen ben je vaak veel 
helderder in je hoofd en heb 
je minder snel last van cravings. Het aparte is dat je zowel van vetten als van (biologische) 
eiwitten eigenlijk nooit te veel kunt eten. Het lichaam heeft hiervoor een goed verzadigings-
mechanisme in de darmen ontwikkeld dat een seintje geeft aan de hersenen als je genoeg 
hebt gehad. Bij een teveel word je echt misselijk.
Voor koolhydraten en suikers geldt dat niet. Daarvan kun je blijven eten. Denk maar eens aan 
een uitgebreid diner. Na afloop heb je vaak geen zin meer in eiwitten of vetten, maar een zoet 
dessert gaat er altijd nog wel in. Dat is gelijk ook het gevaar van de combinatie van snelle 
suikers met eiwitten en vetten. De suikers zorgen ervoor dat je meer eiwitten en vetten eet 
dan je nodig hebt. 

Vet is je vriend
VANAF NU HOEF JE DAN OOK NIET MEER BANG TE ZIJN VOOR VET. 
STERKER NOG: VETTEN ZIJN HEEL BELANGRIJK VOOR JE 
 GEZONDHEID. ZEKER DE LAATSTE DECENNIA ZIJN VETTEN VAN EEN 
HOOGWAARDIGE GRONDSTOFLEVERANCIER VOOR ONS LICHAAM 
 GEDEGRADEERD TOT EEN ONGEZOND EN GEVAARLIJK GOEDJE WAAR 
JE MAAR BETER VAN AF KUNT BLIJVEN. HET TEGENDEEL IS WAAR: EEN 
TEKORT AAN VETTEN IS VOOR HET LICHAAM JUIST ZEER ONGEZOND EN 
GEVAARLIJK.
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Bespaar vanaf nu niet meer op vetten
Vetten zijn een belangrijke brandstof voor het lichaam, ze leveren veel energie en je komt ze 
in alle lichaamscellen tegen. Het buitenste randje om iedere cel bestaat altijd uit vet. Ons hart 
draait uitsluitend op vet en we hebben vetten nodig om vet te kunnen verteren. Onze hersenen 
bestaan voor zestig procent uit vet en daarnaast zijn vetten nodig voor het transport van de 
vetoplosbare vitaminen A, D, E en K. Ook worden vetten gebruikt als grondstof voor de aan-
maak van cholesterol, hormonen en vitamine D. Onze organen worden beschermd door 
vetten en vetten zorgen voor een gezonde isolatielaag voor het lichaam. 
Je hebt vetten ook nodig voor je motoriek en beweging. Zonder vetten kun je geen fijne 
 motoriek ontwikkelen en bij onvoldoende vetten kan de verbinding tussen de linker- en 
 rechterhersenhelft slecht worden en dat kan weer resulteren in dyslexie en autisme. Dus hoezo 
zouden vetten niet gezond zijn voor ons?
Gezonde vetten, in de vorm van omega-vetzuren, grasgevoerde roomboter en kokosolie, 
 helpen je lichaam om je cholesterol te verlagen en ontstekingen te weren; ze werken als 
 natuurlijke bloedverdunner en bloeddrukverlager en ondersteunen het afweersysteem. Ook 
helpen vetten om de celwanden elastisch te houden. 

De omega-vetzuren
Belangrijke vetten voor ons zijn de omega-vetzuren en dan met name omega-3- en omega -6-
vetzuren. Beide vetten hebben we nodig in de verhouding van één omega 3 : één tot twee 
omega 6. Op dit moment krijgen we deze vetten binnen in de verhouding van één omega 3 : 
twintig omega 6. Hierdoor krijgen we verhoudingsgewijs veel te veel omega 6 binnen en veel 
te weinig  omega-3-vetten. 
Dit komt doordat omega 6, veelal in de vorm van linolzuur uit plantaardige olie, wordt ver-
werkt in allerlei kant-en-klaarproducten, margarines, halvarines en gemaksvoeding. Maar 
ook dieren en eieren van kippen die graangevoerd zijn (en dat zijn de meeste dieren uit onze 
bio-industrie) leveren veel omega-6-vetten in de vorm van linolzuur. 
Een teveel aan omega 6 uit linolzuur in je lichaam veroorzaakt ontstekingsreacties. Het 
 lichaam kan namelijk slechts een klein deel van het linolzuur dat je binnenkrijgt omzetten in 
het gezonde arachidonzuur (AA). Alles wat niet omgezet kan worden, werkt verzurend in het 
lichaam en is daarmee een belangrijke veroorzaker van allerlei ontstekingsreacties en de 

daarbij behorende ziekten als reuma, jicht, hart- en vaatziekten, depressies en MS. Margarine 
en halvarine met toegevoegde linolzuren zijn daarom in mijn optiek dan ook niet zo handig 
voor hart- en vaatpatiënten. Roomboter zou hier een beter advies zijn.
Met name de omega-3-vetzuren EPA en DHA kunnen ontstekingen remmen, en je hebt ze 
nodig voor het beschermen van de zenuwen tegen schade. Ook onze hersenen en ogen zijn 
voor zestig procent opgebouwd uit EPA en DHA. Een belangrijk vetzuur uit de omega-6- 
familie is arachidonzuur (AA). Ook dit vetzuur helpt het lichaam om ontstekingsprocessen te 
remmen. Het lichaam kan dit voor een klein gedeelte omzetten uit linolzuur, maar het over-
grote deel van arachidonzuur kun je halen uit zoetwatervis en biologisch vlees van dieren die 
voldoende beweging hebben gehad. 
De vetzuren EPA/DHA en AA zijn voor het lichaam van levensbelang. Zonder deze drie kan 
het lichaam niet functioneren. Er is geen groei mogelijk en ook het hormonale systeem en het 
zenuwstelsel doen niet veel meer. Deze vetten ondersteunen de hersenen bij het opslaan van 
informatie en houden het bloed gezond. Ze zorgen voor elastische celwanden en stoppen 
ontstekingen.

Omega 9 is de derde telg van de omega-familie en deze werkt net als de andere twee  omega’s 
ontstekingsremmend en helpt bij de verlaging van het LDL-cholesterol (dit is het cholesterol 
dat in te hoge hoeveelheden kan zorgen voor het dichtslibben van de aderen). Omega 9 vind 
je in olijfolie, sesamolie en avocado.

Om die reden is mijn advies om dagelijks zeker 10 gram omega 3 te nemen. Je lichaam heeft het nodig!  
Omega 3 kun je verder halen uit vette vis, schaal- en schelpdieren, wild vlees, grasboter, grasgevoerde eieren, 
walnoten en in mindere mate uit lijnzaad en supplementen.
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Kokosolie
Een nieuwkomer die snel aan terrein wint op het gebied van verzadigde vetten is kokosolie of 
kokosvet. Dit is overigens hetzelfde: kokosolie komt uit de tropen en is bij hogere temperatu-
ren vloeibaar, maar in ons Nederlandse gematigde klimaat is het in de meeste gevallen hard, 
vandaar de naam kokosvet. 
Vaak wordt nog gezegd dat kokosolie een verzadigd vet is dat zorgt voor verstopte aderen en 
een verhoogd cholesterol en dat je er daarom mee op moet passen. Het tegendeel is echter 
waar. Kokosolie wordt namelijk anders door het lichaam verwerkt dan de conventionele 
 verzadigde vetten en heeft daardoor juist het tegenovergestelde effect, waardoor het bijdraagt 
aan je gezondheid en helpt bij de bescherming tegen hart- en vaatziekten. Onbewerkte 
kokosolie verbetert de verhouding tussen HDL- en LDL-cholesterol, waardoor je minder risico 
loopt op ontstekingen en verstoppingen in de aderwand. 
Een andere prachtige eigenschap van kokosolie is dat het gewichtsregulerend is. Dat betekent 
dat het helpt bij ondergewicht en bij overgewicht. Het stilt je hongergevoel veel beter dan 
koolhydraten of eiwitten, waardoor je ook tussen maaltijden in minder snel iets zult willen 
eten. Het stimuleert je stofwisseling om weer optimaal te gaan werken. Dat betekent dat 
 kokosolie je helpt om in gewicht aan te komen als je te licht bent, en af te vallen als je overge-
wicht hebt. 
Kokosolie is ook heel gunstig voor diabeten omdat het helpt je bloedsuikerspiegel in balans 
te houden. Het zorgt ervoor dat je maag langzamer geleegd wordt, waardoor je bloedsuiker-
spiegel minder wordt beïnvloed. Daarnaast helpt kokosolie de cellen om zonder tussenkomst 
van insuline toch suikers op te kunnen nemen. Ook stimuleert kokosolie de stofwisseling waar-
door het lichaam meer suikers kan gebruiken. Hierdoor zal het lichaam minder snel worden 
aangezet tot een overproductie van insuline en wordt de insulinegevoeligheid verbeterd. 
Je kunt met kokosolie koken en bakken, maar je kunt het ook gebruiken als dagcrème, body-
lotion of haarmasker en zelfs als tandpasta. Zelf gebruik ik het ook vaak bij huidproblemen 
zoals zonnebrand, eczeem, wondjes of kale plekken bij huisdieren. 

Roomboter
Een sneetje krentenbrood met roomboter, daar kon je me als kind een groot plezier mee 
doen. Het liefst ook nog met amandelspijs uitgesmeerd over het brood. Heerlijk vond ik dat. 
Een goede tweede is de witte boterham met dik roomboter en hagelslag (nog steeds favoriet, 
maar nu meer een gebakje voor af en toe). Margarine en halvarine heb ik nooit lekker gevonden; 
dat smaakte naar plastic en plakte aan mijn gehemelte. 
Toch ligt roomboter nog steeds behoorlijk onder vuur en zijn veel mensen bang voor een 
lekkere lik roomboter bij hun maaltijd. Het is een verzadigd vet en dus zou het gevaarlijk zijn 
voor ons. Het zou dé grote veroorzaker zijn van hart- en vaatziekten en andere moderne ellende. 
Niets is minder waar. Roomboter is een geweldige bron van vitamine D en waardevolle 
omega-3-vetzuren. Vooral grasboter. Je zou gerust kunnen zeggen dat roomboter een van 
de superfoods van de lage landen is. Het zorgt ervoor dat je je langer verzadigd voelt en dat 
je vetverbranding verbetert. 
Het bevat de vetoplosbare vitaminen A, E en K2. Vooral die laatste speelt een belangrijke rol 
bij de opname van calcium in je botten, maar helpt ook bij de voorkoming van hart- en vaat-
ziekten. Daarbij helpt roomboter om het HDL-cholesterol te verhogen en ook dát verlaagt het 
risico op hart- en vaatziekten. 
Om de verwarring nog wat groter te maken voor je: ook roomboter heeft gewichtsregulerende 
eigenschappen! In de darmen worden de zogenaamde korte-ketenvetzuren geproduceerd 
uit vezels van groenten en fruit. Deze korte-ketenvetzuren, die ervoor zorgen dat je meer 
energie verbruikt en tegelijk minder honger hebt, vind je ook in boter. Daarbij komt dat room-
boter CLA bevat, een stof die helpt om je vetpercentage te verlagen. Door dus meer gezond 
vet te eten, word je minder vet. Grappig, nietwaar?
Gooi dus snel al die kuipjes en bakjes met margarine, halvarine, bak- en braadboter, smeer-
bare roomboter en andere prachtige producten de deur uit en stap gewoon ouderwets over 
op een botervlootje met grasboter. Onthoud hierbij: hoe geler de boter, des te meer voe-
dingsstoffen deze bevat.

Tip MOCHT JE GEEN ZUIVEL WILLEN ETEN, KIES DAN VOOR GHEE. DIT IS BOTER ZONDER 
 MELKEIWITTEN EN MELKSUIKERS. HET SMAAKT EEN BEETJE NAAR KARAMEL. JE KUNT HET KOPEN 
BIJ DE NATUURVOEDINGSWINKEL
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Manieren om meer gezonde vetten toe te voegen
VOEG VANAF NU IEDERE DAG VOLDOENDE GEZONDE VETTEN TOE AAN JE 
DAGELIJKSE VOEDING. JE ZULT MERKEN DAT JE ER MEER ENERGIE VAN KRIJGT, 
BETER VERZADIGD BENT EN DAARDOOR MINDER SNEL TREK ZULT HEBBEN IN 
 TUSSENDOORTJES EN KOOLHYDRAATRIJKE VOEDING. 

 Bak in kokosvet en ghee. Deze vetten zijn bestand tegen hoge temperaturen en daardoor 
veilig te verhitten. 

 Frituur in kokosvet of in ossenwit. Frituren is uiteraard niet de beste manier om je eten te 
bereiden, maar soms kan een zelfgebakken frietje toch wel erg lekker zijn. Je beperkt dan de 
schade enorm door te kiezen voor kokosvet of ossenwit. Deze vetten kun je goed verhitten 
zonder dat ze muteren en daardoor schadelijk worden voor je gezondheid. 

 Voor temperaturen tot 180 °C kun je ook prima bakken in olijfolie en roomboter. Zet 
hiervoor het gas iets lager en kies voor een iets langzamere garing. 

 Smeer kokosvet, roomboter, ghee of olijfolie op je zuurdesemboterham. 
 Kies voor volvette producten. Voor zuivel geldt dat een vetpercentage van 3,5% het na-
tuurlijke vetpercentage is. Uiteraard is het ook hier verstandig om te kiezen voor biologische 
producten.

 Snijd de vetrandjes langs je vlees niet weg maar eet ze op. Eet af en toe bacon en eet 
ook het vel van een kippenpoot lekker op, juist dat bevat veel gezonde vetten. Je lichaam is 
er blij mee en persoonlijk vind ik het heerlijk!

 Voeg lijnzaad toe aan je maaltijden als waardevolle bron van omega-3-vetzuren. Let 
wel op: gemalen lijnzaad wordt snel ranzig dus bewaar het niet te lang. Beter is het om zelf je 
lijnzaad te malen in een koffiemolen of goede keukenmachine. 

 Noten, pitten en zaden zijn ook rijk aan goede vetten. Voeg deze dus regelmatig toe 
aan je maaltijden. Kies voor de onbewerkte en ongezouten varianten. 

 Avocado is ook een prachtige bron van vetten, net als zelfgemaakte mayonaise. 
 Gebruik deze dus ook gerust bij je gerechten of als spread voor je spelt- of zuurdesemboter-
hammen. 
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Wat te doen als je teruggevallen bent
MOCHT JE ECHT TE VER ZIJN GEGAAN EN WEER HELEMAAL ZIJN TERUGGE-
VALLEN IN JE OUDE SUIKERJUNKGEDRAG, DAN IS HET BELANGRIJK OM DE 
BOEL VOOR JEZELF WEER EVEN GOED OP DE RIT TE ZETTEN. DIT BETEKENT 
OVERIGENS NIET DAT JE WEER 30 DAGEN SUGARCHALLENGE HOEFT TE DOEN, 
MAAR WEL DAT JE VOOR JEZELF EEN STATEMENT MAAKT DOOR MIDDEL VAN EEN 
RESET. 

WAT IK ZELF DOE IS HET VOLGENDE

 Ik let goed op de hoeveelheden water (met mineralen) die ik drink.
 Ik neem strikt mijn omega-3-vetzuren (10 gram) en magnesium in.
 Ik maak een goede planning voor de week en zorg ervoor dat de koelkast weer vol ligt met 
verse groenten en gezonde voeding.

 Ik ga strikt terug naar drie maaltijden per dag.
 Ik vul de noodmaaltijden in de diepvries aan waar mogelijk.
 Ik zorg ervoor dat ik zo min mogelijk koolhydraten en snelle suikers eet, en voeg meer 
verse groenten, eiwitten en gezonde vetten toe.

 Ik ga op tijd naar bed (liefst voor 23.00 uur).
 Ik maak de rondjes met de hond weer wat langer en frequenter (meestal worden de rondjes 
na verloop van tijd steeds korter en steeds minder, dus ik pak dan het oude ritme weer op).

 Ik maak tijd vrij voor ontspanning en voor mezelf.

Een keertje suiker eten is echt 
geen probleem. Zeker als je 
lichaam in balans is, kan het 
veel hebben. Sterker nog, de 

‘gevorderden’ onder ons raad ik juist aan om af en toe eens uit de bocht te vliegen. Op die 
manier haal je de stress af van het gezonde eten en wordt het iets wat je dagelijks doet en af 

EHBO bij suikercravings
OOK ALS JE ALLE REGELS IN ACHT NEEMT EN JE GOED KUNT 
 HOUDEN AAN JOUW SUIKERVRIJE LEEFSTIJL KAN HET GEBEUREN 
DAT JE INEENS ENORME ZIN HEBT IN SUIKER EN ERAAN TOEGEEFT.  
WAT DOE JE DAN?

en toe even niet. Uit de bocht vliegen wordt hiermee een bewuste en weloverwogen keuze. 
Vaak voel je hierdoor ook direct aan je lichaam waarom je ook alweer gestopt bent met 
suikers en snelle koolhydraten en geeft het je een extra motivatie om weer verder te gaan met 
jouw gezonde leefstijl. 
Het grappige is ook dat zelfs al val je weer even helemaal terug in je oude gedrag, je weet dat 
je het ook anders kunt en uiteindelijk wil je lichaam maar één ding en dat is gezond zijn. Het 
zal je hoe dan ook weer in de richting van een gezonde leefstijl gaan bewegen, al is het alleen 
maar met een knagend en vervelend gevoel in je onderbuik. 
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praktijk

Suikerbewust 
          in de
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8. Basistips 
  voor een  
suikerbewuste leefstijl

Af en toe even de teugels lek-
ker laten vieren is heerlijk, 
maar structuur zorgt ervoor 
dat het makkelijker is om 

nieuwe gewoonten vol te houden; het geeft zekerheid en houvast. Je creëert hierdoor veilig-
heid voor jezelf en dat geeft rust. Kijk dus voor jezelf eens waar je dingen op een gezonde 

manier, zonder jezelf klem te zetten, kunt structureren. Kijk ook eens welke dingen je eigenlijk 
niet meer wilt, die als het ware jouw tijd vervuilen. Schrap deze waar mogelijk uit je ritme of 
plan daar één keer in de maand nog een moment voor in waarop je ze allemaal achter elkaar 
doet. Vul vervolgens je nieuwe tijd in met die dingen die jou voeden en blij maken en, heel 
belangrijk: plan ook tijd in om niets te doen! Zelf kies ik ervoor om bijvoorbeeld in het weekend 
één dag helemaal vrij te houden van verplichtingen. Heerlijk om op die dag zelf te beslissen 
wat ik doe en ruimte te hebben voor spontane acties, bezoekjes of gewoon een luie hangdag 
op de bank.

TIJDENS JOUW 30 DAGEN SUGARCHALLENGE OF DE PERIODE 
WAARIN JE 100% SUIKERVRIJ EET, IS HET VERSTANDIG OM ZOVEEL 
MOGELIJK LASTIGE EN SOCIALE GELEGENHEDEN TE VERMIJDEN. 

Op die manier kun je echt 
even helemaal zelf de con-
trole houden over wat je eet 

en wanneer je eet. Zeker als je begint met iets nieuws is het fijn om daar op je eigen manier 
en in je eigen tempo aan te wennen met zo min mogelijk verstoringen van buitenaf. Maar wat 
is het heerlijk (en ook spannend) als je na die dertig dagen weer ‘in de buitenwereld’ mee mag 
spelen. Echter: vanaf dan wordt het voor veel mensen wel lastig, want de buitenwereld zit vol 
met suikerrijke en ongezonde uitdagingen. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? 
We hebben onze belangrijkste ‘suikerbewust-overleventips’ voor je verzameld zodat je ook 
hierin een goede start kunt maken!

Zorg voor een dag- en een weekritme
HET IS FIJN ALS HET WEEKEND IS OF ALS DE SCHOOLVAKANTIES 
BEGINNEN, MAAR OP MAANDAG OF NA JE VAKANTIE IS HET OOK WEER 
LEKKER ALS JE JE VERTROUWDE RITME WEER KUNT OPPAKKEN. 
 MENSEN ZIJN GEWOONTEDIEREN.

Een dag bestaat uit 24 uur:  
8 uur daarvan slaap je, 8 uur 
daarvan werk je en 8 uur 
blijft over om te spelen. Het 
is een heel goed idee om 1 uur van de 8 die overblijven exclusief voor jezelf te reserveren. 
De overige 7 uur kun je dan gebruiken voor activiteiten met anderen. 
Je zult zien dat er in het begin van alles tussen dreigt te komen, maar hou hieraan vast. In 
deze tijd voor jezelf kun je zorgen voor de broodnodige ontspanning, oefeningen doen, buiten 
in het zonnetje zitten, een inspirerend boek lezen, lekker in bad gaan of iets anders doen 
dat je helpt bij jouw nieuwe leefstijl. Mijn uurtje voor mezelf neem ik vaak met de hond. In 
de winter loop ik ’s middags een grote ronde in het bos en in de zomer doe ik dat meestal 
vroeg in de avond. Tijdens mijn rondje-met-mijn-hondje heb ik vaak de meest  creatieve 
ideeën omdat mijn hoofd helemaal tot rust komt. Bovendien geniet mijn lichaam ook van 
de broodnodige beweging. Let op: dit uur voor jezelf komt bovenop verplichtingen zoals de 
sportschool of andere ‘gezonde’ activiteiten. Het is echt een kwaliteitsmoment voor jezelf.

Plan tijd in voor jezelf en 
jouw gezondheid

ZEKER ALS HET GAAT OM JE GEZONDHEID IS HET BELANGRIJK OM 
DAARVOOR TIJD EN RUIMTE TE GAAN CREËREN. PLAN DAAROM 
ECHT IN JE AGENDA TIJD VOOR JOU IN DE VORM VAN EEN AFSPRAAK DIE 
JE MAAKT MET JEZELF.
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Persoonlijk vind ik het prettig 
om eenmaal in de week de 
‘grote’ boodschappen te 
doen. Dit is voor mij een rust-
moment waarin ik op mijn gemak mijn rondje maak én het scheelt behoorlijk in de 
portemonnee. Ik kies bij voorkeur een tijdstip waarop het rustig is in de winkel en doe dit ook 
altijd zonder de kinderen zodat ik niet in de verleiding word gebracht om allerlei rommel te 
kopen. Voor vlees, eieren en zuivelproducten heb ik een biologisch adres waar ik regelmatig 
grotere hoeveelheden insla die ik dan in de vriezer doe. Groenten koop ik zo veel mogelijk 
biologisch en van het seizoen (dan zijn ze én het goedkoopst én je krijgt direct die voedings-
stoffen binnen die je op dat moment nodig hebt). Verder sla ik periodiek de houdbare zaken 
in zoals graanproducten, havermelk, noten, etc. 

Het lichaam heeft dan tijd 
gehad om op te starten en 
alvast wat suikerreserves te 
verbranden. Dit is een beetje 
vergelijkbaar met de oertijd, 

waarbij eerst gejaagd moest worden voordat je kon eten. Het lichaam heeft hiervoor vol-
doende reserves, dus maak je daarover echt geen zorgen. Zeker als je bloedsuikerspiegel 
beter in balans is, vindt je lichaam het zelfs fijn om niet direct zijn kostbare energie te moeten 
steken in het verteren van voeding. Het mooie is ook dat je al voor je ontbijt een deel van je 
suikerreserves verbrandt, zodat je deze tijdens je ontbijt direct weer kunt aanvullen. Ze worden 
dus niet gelijk opgeslagen als vetten en dat geeft wat extra ruimte. 
Het is daarom helemaal oké als je vroeg in de ochtend opstaat en nog geen honger hebt. 
Eigenlijk is dit zelfs normaal en hierin kun je gerust luisteren naar je lichaam. Kijk eens of het 
mogelijk is om jouw ontbijt mee te nemen en wat later op de dag te eten. Je zult merken dat 
je dan meer energie gaat krijgen. Uiteraard dient een ontbijt vooral te bestaan uit eiwitten, 
gezonde vetten en een klein beetje koolhydraten in de vorm van groenten en fruit. Vermijd te 
veel zoet in de ochtend zodat je niet na je ontbijt in elkaar stort. Op een goed samengesteld 
ontbijt kun je zeker vier tot zes uur vooruit!

Tip MOCHT JE ECHT EEN HEEL DRUK LEVEN HEBBEN, OF EEN DRUKKE DAG IN HET VOORUIT-
ZICHT, KIJK DAN OF JE IN DE OCHTEND EERDER KUNT OPSTAAN ZODAT JE OP DIE MANIER TIJD 
VOOR JEZELF KUNT MAKEN. JE CLAIMT DAN ALS HET WARE DE DAG DIE VOOR JE LIGT EN HEBT ALLE 
BELANGRIJKE DINGEN VOOR JEZELF AL GEDAAN VOORDAT ANDEREN ZICH MELDEN. DIT GEEFT JE DE 
REST VAN DE DAG ENORM VEEL RUST EN OOK NOG EENS EEN VOLDAAN GEVOEL!

Zorg voor een goed ontbijt
MET JE ONTBIJT LEG JE DE BASIS VOOR JE DAG EN DOOR EEN 
GOED ONTBIJT VOORKOM JE DAT JE LATER OP DE DAG IN DE 
 VERLEIDING KOMT OM TE GAAN SNACKEN EN SNAAIEN. VOOR HET 
LICHAAM IS DE BESTE TIJD OM TE ONTBIJTEN TUSSEN NEGEN EN ELF 
UUR IN DE OCHTEND.

Let op: 
HEB JE DIRECT ALS JE OPSTAAT ‘GROTE’ HONGER, DAN KAN HET ZIJN DAT JE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
NOG NIET GOED IN BALANS IS. WELLICHT HEB JE VEEL STRESS GEHAD OF BEN JE DE AVOND ER-
VOOR TE LAAT NAAR BED GEGAAN? HEB JE MISSCHIEN EEN ZWARE TRAINING ACHTER DE RUG DE 
VORIGE DAG? DIT ZIJN ALLEMAAL FACTOREN DIE JE BLOEDSUIKERSPIEGEL KUNNEN BEÏNVLOEDEN. 

Eet in ieder geval niet meer na 20.00 uur en let in dat geval ook goed op met de koolhydraten zoals fruit, 
knolgroenten en granen tijdens je avondmaaltijd. Neem eventueel ook wat extra gezonde vetten of omega-
3-olie en magnesium in de avond. Doe dit zeker als je een zware training hebt gehad: de magnesium helpt je 
spieren om te kunnen ontspannen zodat je beter en dieper kunt slapen en er een sneller herstel mogelijk is.

Doe eenmaal in de week je 
 boodschappen op een vast moment

MAAK ÉÉN KEER PER WEEK EEN MENULIJST MET GERECHTEN 
VOOR DE HELE WEEK. IK DOE DAT ZELF VOOR VIJF DAGEN; DE ANDERE 
DAGEN ETEN WE DE RESTJES OF IMPROVISEREN WE EEN BEETJE. OP DIE 
MANIER HOEVEN WE BIJNA NIETS WEG TE GOOIEN.
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Neem elke maand de tijd om 
even alle voorraadkasten, la-
des, koelkast en vriezer te 
bekijken. Kijk wat je nog 
hebt, wat bijna op is en wat 
bijna op moet (vanwege de 
datum). Ruim je kasten op 
dat moment direct even op 
zodat er weer ruimte is voor nieuwe boodschappen. Kijk tevens iedere week even goed naar 
restjes in de vriezer en verse producten in de koelkast. Als je elke maand deze controlecheck 
uitvoert in al je kasten, blijft er altijd voldoende ruimte en voorkom je dat je gaat ‘hamsteren’. 
Zelf eten wij af en toe de kasten, koelkast en diepvries helemaal leeg. Het is wonderbaarlijk 
hoeveel maaltijden ik dan nog tevoorschijn kan toveren voordat ik echt boodschappen moet 
gaan doen. En het geeft mij persoonlijk een ongelooflijke kick om zo min mogelijk weg te 
hoeven gooien. Van het geld dat je dan overhoudt, kun je iets leuks doen of je kunt het inves-
teren in een uitbreiding van jouw goede basis. 
Als je bovendien kiest voor kwaliteit boven kwantiteit, kies je voor voeding die veel meer voe-
dingsstoffen bevat en waar je dus minder van nodig hebt. Het lijkt in eerste instantie duurder, 
maar uiteindelijk verdient zich dit vaak ook terug in de vorm van een betere gezondheid en 
meer energie.

Tip KIJK EENS WAAR BIJ JOU IN DE BUURT DE WEEKMARKT IS. VAAK STAAN DAAR OOK 
 BIOLOGISCHE BOEREN DIE HUN PRODUCTEN VERKOPEN. DEZE PRODUCTEN ZIJN NIET 
 ALLEEN KAKELVERS: ZE BEVATTEN VAAK OOK DIE VOEDINGSSTOFFEN DIE JOUW LICHAAM OP DIT 
MOMENT NODIG HEEFT, JE STEUNT DE LOKALE ECONOMIE, EN JE HELPT MEE AAN HET VERMINDEREN 
VAN ONZE FOOTPRINT DOORDAT DE SPULLEN NIET DE HALVE WERELD RONDGEVLOGEN ZIJN. ZEKER 
ALS JE DAN OOK NOG JE EIGEN TASSEN EN VERPAKKINGEN MEENEEMT, KUN JE DIRECT MET VEEL 
MINDER AFVAL INKOPEN EN SNIJDT HET MES AAN ALLE KANTEN GUNSTIG.

Zorg voor een goede basis
WAT GELDT VOOR JE GARDEROBE EN VOOR DE INRICHTING VAN JE 
HUIS, GELDT OOK VOOR JE VOEDING: ZORG ERVOOR DAT DE BASIS 
GOED IS EN GEEF HIER GERUST IETS MEER GELD AAN UIT. DE REST EROM-
HEEN KUN JE DAN AANPASSEN AAN JE BUDGET. ZEKER IN MINDER GOEDE 
TIJDEN KUN JE VERVOLGENS HEEL LANG TEREN OP DIE GOEDE BASIS. 

Investeer als dat kan in een 
goede grote diepvries, een 
aantal goede keukenappara-
ten, goede opbergbakjes, 
maaltijdcontainers en een 

goede basisvoorraad aan voedingsmiddelen (zie hoofdstuk 11). Hou je basis compact, en 
koop deze waar mogelijk biologisch. Dit kost je één keer wat geld, maar daarna heb je er 

Ga voor meer kwaliteit en  
minder kwantiteit

VERKIES VOEDING BOVEN VULLING, IN ALLE ASPECTEN VAN JE 
 LEVEN. KIJK EENS ANDERS NAAR DE DINGEN DIE JE KOOPT: HEB JE 
ZE ECHT NODIG? WIST JE DAT RUIM TWINTIG PROCENT VAN ALLE 
 VOEDING DIE WE KOPEN IN DE PRULLENBAK BELANDT? DAT BETEKENT 
DAT TWINTIG PROCENT VAN JE GELD GEWOON DIRECT WORDT WEGGE-
GOOID. TOCH JAMMER. WEES DAAROM HEEL KRITISCH TEN AANZIEN VAN 
ALLES WAT JE KOOPT: HEB JE HET ECHT NODIG OF HEB JE  MISSCHIEN 
NOG IETS IN HUIS DAT OOK IN DIE BEHOEFTE VOORZIET? 

 zoveel plezier van. Het is zelfs de overweging waard om hieraan eenmalig je vakantiegeld of 
bonus te besteden. 
Investeer in goed vlees, gevogelte en vis, koop dit in grote hoeveelheden of ga bijvoorbeeld 
boodschappen doen op zaterdag aan het eind van de middag. Grote kans dat er dan veel 
afgeprijsd is. Dit vries je vervolgens heel eenvoudig in. Kook grotere hoeveelheden en splits 
deze op in porties die je ook kunt invriezen. 
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Je lichaam is je beste raad-
gever. Het is de hele dag bij je 
en jullie zijn onlosmakelijk 
verbonden totdat je dood-
gaat. Net als in iedere goede 
relatie is het daarom verstan-
dig om regelmatig even af te 
stemmen en te ‘overleggen’ 
over wat jij nu nodig hebt en wat goed is voor jou. Doordat je als het goed is veel zuiverder 
bent gaan eten en misschien ook andere gezonde gewoonten hebt ingevoerd in je leven, zal 
dat overleggen steeds makkelijker worden. Vaak kan het al heel eenvoudig zijn, zoals buikpijn 
of enorme dorst die je krijgt van bepaalde voeding of stress in een bepaalde situatie. Luister 
daarnaar en leer om samen te werken met je lijf. 
Er kan nog zoveel onderzoek zijn gedaan naar methode X of Y of naar product X of Y, dat hoeft 
nog steeds niet te zeggen dat dit dé oplossing is voor jou en dat de gecommuniceerde resul-
taten niet zijn gemanipuleerd. Onderzoeksresultaten geven misschien een gevoel van 
veiligheid, maar hou er rekening mee dat onderzoek heel veel geld kost. Geld dat meestal 
wordt betaald door bedrijven die belang hebben bij de resultaten. Vraag je dan ook altijd af 
hoe betrouwbaar een onderzoek is. Zeker als het gaat om een product zet ik hier vaak mijn 
vraagtekens bij. 
Natuurlijk is ook op suikervrij gebied de wet van voortschrijdend inzicht van kracht. Suiker is 
het nieuwe roken, dus de komende jaren zal hier veel onderzoek naar worden gedaan. Blijf 
daarom openstaan voor vernieuwingen en veranderingen op dit gebied, maar blijf wel op je 
hoede. Controleer altijd door wie ze worden gecommuniceerd. Is het door de handel, laat het 
dan voor wat het is; is het door een betrouwbare persoon of organisatie, onderzoek het dan 
zelf en als het bevalt, dan voeg je het toe aan je leefstijl!

Blijf trouw aan jezelf en je lichaam
ZEKER OP DIT MOMENT ZIJN ER VEEL WAARHEDEN OVER VOEDING 
EN JE GEZONDHEID. BELANGRIJK IS DAT JE HIERIN TROUW BLIJFT 
AAN JEZELF. BLIJF VOORAL KIJKEN NAAR WAT PRAKTISCH IS EN 
 LOGISCH. MAAR AL TE VAAK VERDWALEN MENSEN TUSSEN AL DIE 
 VERSCHILLENDE MENINGEN, ONDERZOEKSRESULTATEN EN ANDERE 
GEZONDE INFORMATIE EN DAT IS JAMMER. ONS ADVIES: HOU HET 
 SIMPEL, DENK LOGISCH NA EN LUISTER VOORAL GOED NAAR JE EIGEN 
 LICHAAM.

Tip
Ga niet af op meningen van 

anderen, maar volg je gevoel en kijk 
of iets logisch klinkt en vooral goed voelt 

voor jou. Durf dingen uit te proberen zodat 
je weet of ze voor jou werken. Geloof niet alles 
blind dat wordt geschreven. Vaak voel je wel of 
het klopt of dat het te mooi is om waar te zijn. 

En als je twijfelt, is er maar één manier om 
uit te vinden of een bepaalde waarheid 

klopt voor jou en dat is door het zelf 
aan jouw lijf te ondervinden.
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Gezond eten en leven hoeft helemaal niet kostbaar te zijn en is eigenlijk heel eenvoudig. 
 Uiteraard kun je er een enorme, kostbare toestand van maken, maar het hoeft niet. Die keus 
is echt aan jou. Doe maar normaal en hou het zo dicht mogelijk bij jezelf. Op die manier hou 
je het ook het langst vol. 

EEN PAAR VOORBEELDEN

 Waarom aardbeien of ander zacht fruit eten in de winter (die flink bespoten zijn met 
zware landbouwgiffen als DDT in de landen waar ze dan vandaan komen) als ze hier alleen 
in de zomer verkrijgbaar zijn? Bovendien bevatten ze dan nauwelijks voedingsstoffen 
 omdat ze groen van de plant gerukt zijn.

 Raw food? Heel leuk bedacht, absoluut goed en zeer zeker toe te passen in Florida en 
Californië, maar niet handig hier in de winter als het minus 10 graden is buiten; dan heb je 
warmte nodig en geen bord sla. 

 Superfoods? Kenden ze dat in de tijd van oma ook al? Bovendien groeien de meeste 
 commerciële superfoods niet in Europa, dus de vraag is of we ze ook echt nodig hebben 
en of we door de gigantische consumptie daarvan niet heel veel mensen aan de andere 
kant van de wereld hun belangrijkste voedingsstoffen ontnemen. In mijn ogen zijn 
 biologische Hollandse groenten van de volle grond ook een prima superfood, net als een 
flinke wandeling. 

 Eet voeding die hier groeit, dat is de voeding die het meest geschikt is voor jouw 
 lichaam. Kies bovendien voor voeding uit de seizoenen omdat die de meeste belangrijke 
voedingsstoffen bevat die je in dat seizoen nodig hebt. Kijk naar de natuur!

Samen eten is gezellig, ont-
spannend en vaak een 
rustmoment op de dag. Toch 
kunnen met name etentjes 
buiten de deur of bij vrienden, kennissen of familie tot flink wat discussie of stress leiden als 
je aan komt zetten met de wens om suikervrij of suikerbewust te eten. Ik herinner me nog dat 
er een vegetarisch vriendinnetje kwam logeren toen ik klein was. Vegetarisch was toen nog 
niet zo bekend als nu. Mijn moeder heeft geloof ik drie nachten niet geslapen omdat ze niet 
wist hoe ze dat moest doen: vegetarisch koken. Uiteindelijk heeft het kind met veel smaak 
vlees mee zitten eten. Met suikervrij zie ik nu soortgelijke taferelen. Toch is het eigenlijk heel 
eenvoudig, maar je moet het even weten…

9. Suikerbewust 
en sociaal

Ga waar mogelijk  
 terug naar de basis

SAMEN ETEN EN DRINKEN NEEMT IN ONZE MAATSCHAPPIJ EEN 
BELANGRIJKE PLEK IN. EIGENLIJK IS DAT WEL LOGISCH. ETEN ZORGT 
VOOR VERBINDING, MET ONSZELF, MAAR OOK MET DE MENSEN OM 
ONS HEEN. MET DE AARDE EN MET ONZE OMGEVING. 

‘BACK TO BASIC’ IS MIJN MOTTO. KIJK NAAR HOE JE OMA HET 
 VROEGER DEED EN NAAR HOE DE NATUUR FUNCTIONEERT. DAARIN VIND 
JE VAAK ALLE ANTWOORDEN DIE JE ZOEKT.
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ALS JE GAAT ETEN BIJ VRIENDEN:
 Geef aan dat je suikervrij of suikerbewust eet en bespreek vooral wat er allemaal 
wél mogelijk is. Dit stelt vaak de gastvrouw of gastheer gerust. We zijn geneigd om in 
onmogelijkheden te denken en te communiceren wat allemaal niet kan, terwijl er veel 
meer wel mogelijk is dan niet. Geef dus vooral aan wat je graag zou willen in plaats van wat 
je niet wilt. Vraag ook heel eerlijk of dit mogelijk is en mocht dat lastig worden, bied dan 
gewoon aan om je eigen eten te verzorgen; vaak is dat geen enkel probleem. Sterker nog: 
de meeste mensen zullen de uitdaging aangaan en iets heerlijks suikerbewust of suikervrij 
voor je maken. 

 Stel eventueel voor om zelf een gerecht mee te nemen zoals een salade, zelfgebakken 
brood of het nagerecht (dit is vaak het lastigste als je suikervrij wilt eten). 

 Bied aan om lekker en verantwoord zoet mee te nemen voor na het eten (maak bij-
voorbeeld zelf chocolade of ijs). Ik doe dit ook regelmatig en vaak staan de mensen echt 
versteld als ik dan na afloop zeg dat er geen suiker in zit. De interesse is gewekt en vervol-
gens kan ik mijn verhaal doen zonder vooroordelen of andere tegenspraak. Sterker nog: 
veel mensen besluiten dan om ook eens te gaan letten op alle suikers in hun voeding. 

 Mocht je op de koffie worden uitgenodigd, geef dan aan dat er voor jou niets spe-
ciaals in huis gehaald hoeft te worden. Vaak vinden mensen dit prettiger dan dat ze 
moeite hebben gedaan voor je en je weigert vervolgens om datgene wat ze in huis hebben 
gehaald te eten. Dat is veel pijnlijker en wordt vaak echt als een afwijzing ervaren. Je kunt 
eventueel ook de gastvrouw of gastheer verrassen met een zelfgebakken suikervrije lekker-
nij in plaats van het geijkte bosje bloemen of flesje wijn. 

 Ga je barbecueën, neem dan je eigen vlees mee. Vaak is dit voor niemand een pro-
bleem en je voorkomt daarmee dat je gemarineerd vlees met allemaal rommel binnenkrijgt. 
Zelf neem ik ook vaak een grote salade mee naar een barbecue en eventueel een grote bak 
met knoflooksaus en kruidenboter (meestal wordt hierom al gevraagd bij de uitnodiging). 

 Spreek met jezelf af waar je eventueel de bocht uit ‘mag’ vliegen. Is dat met wat 
extra brood, een glas extra wijn, een lekker dessert of ga je ‘all the way’ en pak je het daarna 
weer op? Alles mag en alles kan; kijk goed of dit jouw ‘zondag’ is of gewoon een doorde-
weekse dag. 

Zeker omdat een afwijzing 
van een familielid vaak veel 
harder binnenkomt. Daar 
komt bij dat je je familie niet 
kunt kiezen en dat het daar-
door kan zijn dat zij er een heel andere leefstijl en opvattingen op nahouden dan jij, wat 
uiteraard ook voor flinke botsingen en confrontaties kan zorgen. 
Ook kan het pijn doen om te zien dat familieleden worstelen met problemen op het gebied 
van hun gezondheid waarvan je wéét dat die enorm zouden verbeteren als ze net als jij voor 
een gezondere leefstijl zouden kiezen. Toch is hier echt maar één gouden regel mogelijk: 
respecteer de keuzes die jouw geliefden maken, geef zelf het goede voorbeeld en hoop dat 
ze jou vroeg of laat gaan volgen. 
Wat je uiteraard altijd kunt doen is ook hier aanbieden om bij een bezoek zelf wat lekkers mee 
te nemen. Bij familieweekenden is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen door eventueel 
je eigen eten mee te brengen en bij gezamenlijke momenten verantwoorde keuzes te maken. 
Over het algemeen geldt: hoe minder ‘gedoe’ je er zelf van maakt, des te makkelijker het is. 
Vaak valt het dan niet eens echt op dat je iets anders doet. 

Vriendendiners Familiebijeenkomsten
MIJN PERSOONLIJKE ERVARING IS DAT HET MET FAMILIE EEN 
 ANDER VERHAAL IS DAN MET VRIENDEN OF COLLEGA’S OF ANDERE 
BEKENDEN. FAMILIE STAAT OVER HET ALGEMEEN VEEL DICHTERBIJ EN 
IS DAAROM OOK LASTIGER ALS HET GAAT OM VASTHOUDEN AAN WAT 
GOED IS VOOR JOU.
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En het is ook belangrijk dat je 
dit blijft doen, zowel voor je-
zelf, waardoor je gaat ervaren 
dat er nog heel veel mogelijk 
is als je suikerbewust leeft, 

maar ook voor je omgeving, zodat ook zij zien dat je nog heel veel kunt als je kiest voor een 
gezonde leefstijl. Soms vlieg ik hier bewust even uit de bocht. Maar dat doe ik dan wel met 
één bepaald gerecht. Ik kies dan bijvoorbeeld een keertje voor een zoet dessert of bestel 
frietjes met mayonaise bij mijn hoofdgerecht. En daar geniet ik dan natuurlijk driedubbel van!

Uit eten
ZELF BEN IK EEN ECHTE BOURGONDIËR. DAT BETEKENT DAT IK 
HOU VAN VEEL EN LEKKER ETEN. GEZELLIG EEN TERRASJE PAKKEN 
OF SAMEN MET EEN VRIENDIN LOUNGEN OP MIJN FAVORIETE STEK ZIJN 
DINGEN DIE IK GRAAG DOE. DIT GAAT PRIMA SAMEN MET EEN SUIKER-
BEWUSTE LEEFSTIJL.

Tip OP DE SUGARCHALLENGE-SITE VIND JE RESTAURANTS WAAR JE GOED SUIKERVRIJ OF 
SUIKERBEWUST KUNT ETEN (OF WAAR ZE GRAAG HET ETEN VOOR JE AANPASSEN NAAR 
 SUGARCHALLENGE-PROOF). KIJK HIER DUS VOORAL ALS JE PLANNEN HEBT OM UIT ETEN TE GAAN. 
HEB JE ZELF EEN GOED ADRES, GEEF DIT DAN AAN ONS DOOR, DAN ZETTEN WE JOUW FAVORIETE 
 RESTAURANT ERBIJ!

ONDERSTAANDE TIPS HELPEN JE ALS JE BUITEN DE DEUR GAAT ETEN:

 Probeer ervoor te zorgen dat je zelf het restaurant kiest (en kies dan een restaurant 
waarvan je weet dat je iets redelijk gezonds kunt eten).

 Kies zoveel groenten als mogelijk. Vaak moet je hier in restaurants echt om vragen. 
Zelf vraag ik vaak in plaats van de aardappeltjes of frietjes om extra groenten. 

 Bel eventueel van tevoren even om je wensen te bespreken. Doet dit alleen als je dit 
zelf prettig vindt. Dit hoeft dus niet, maar zeker met intoleranties is het wel aan te raden. In 
het kader van de nieuwe wetgeving zijn restaurants tegenwoordig verplicht om alle ingre-
diënten en dergelijke op hun menukaart te vermelden. Er kan dus vrij snel nagekeken 
worden wat er mogelijk is. Bovendien vinden de meeste koks het een leuke uitdaging om 
iets te maken wat aan jouw voorwaarden voldoet!

 Kies een gerecht dat het meest Sugarchallenge-proof is. Let op dat veel gerechten 
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BEN JE VOOR JE WERK VEEL ONDERWEG OF OP REIS, DAN ZUL JE AF EN TOE 
EEN UITDAGING HEBBEN. 

 Spreek af bij jouw favoriete wegrestaurants. Ben je veel onderweg, dan weet je vaak 
wel waar de goede wegrestaurants te vinden zijn. Kies er een aantal uit die strategisch 
liggen en kijk of je daar afspraken kunt maken over het suikervrij bereiden van één of twee 
gerechten. 

 Investeer in een koelkastje of goede koelbox in je auto waarin je je eigen verse maal-
tijden mee kunt nemen. Kook bijvoorbeeld één keer in de week op een geschikt moment 
een aantal maaltijden die je in de koelkast klaarzet om zo meegepakt te worden. Op die 
manier voorkom je kookstress en heb je altijd een voedzame maaltijd bij je. 

Onderweg of op reis

gezonder lijken dan ze zijn, vanwege de witte rijst, witte pasta, gebruik van veel witte bloem, 
soms ook gebruik van kant-en-klare sauzen, etc. 

 Kies enkelvoudige gerechten en geen schotels. Hierbij kun je denken aan een bief-
stukje, stukje vis of ander gerecht waarvan de ingrediënten niet door elkaar gemengd zijn. 

 Vraag de saus apart. Als er een saus bij je gerecht wordt geserveerd, kun je vragen of je 
die apart kunt krijgen.

 Vervang je dressing. Vraag in plaats van dressing over de salade naar een scheutje olijf-
olie met wat peper en zout en eventueel appelazijn. Of bestel je salade zonder dressing en 
neem zelf een klein flesje zelfgemaakte dressing mee (wel oppassen met morsen…).

 Neem geen toetje maar een kop thee, koffie of cappuccino, of kies een schaaltje met 
vers fruit.

 GENIET!

Zeker als je een heel enkel keertje uit eten gaat, geniet dan optimaal. Een keertje een wat 
minder gezonde maaltijd kan je lichaam prima aan (natuurlijk de intoleranties en allergieën 
daar gelaten). Het is niet nodig om te stressen, heb het vooral gezellig en kies iets wat je 
 lekker vindt. Mocht je echter wekelijks één of meerdere keren uit eten gaan, let dan wel goed 
op en pas bovenstaande tips zoveel mogelijk toe. Heb je echt een vast restaurant waar je 
 regelmatig komt, dan is het zelfs te overwegen om twee of drie gerechten speciaal voor jou 
te laten ‘ontwerpen’ die je daar dan kunt eten. 

 Zorg voor een goed ontbijt als je veel in hotels slaapt. Gebakken eieren (al dan niet 
met spek) zijn in de meeste hotels wel verkrijgbaar, net als komkommer en vaak ook tomaat. 
Ook yoghurt is vaak verkrijgbaar (wel even opletten dat het ongezoet is) net als vers fruit. 
Zelf neem ik vaak een paar pakken met crackers mee, maar je kunt eventueel ook wat 
havermout, noten, lijnzaad, Keltisch zeezout of andere toevoegingen inpakken en mee-
nemen om door je ontbijt te mengen. Op die manier ben je tot ver in de middag goed 
voorzien. 

 Ga altijd met een volle maag aan boord van een vliegtuig. Ga je verder vliegen, zorg 
dan dat je goed hebt gegeten voordat je aan boord gaat. Meestal kun je in het taxfreege-
deelte nog wel iets van noten of een andere gezondere snack kopen voor in het vliegtuig. 
Je kunt vervolgens zelf kiezen of je al dan niet de vliegtuigmaaltijd eet of dat je een keertje 
overslaat… 

 Neem een aardappelschilmesje en een bewaarbakje mee zodat je overal en altijd 
een stuk fruit kunt schillen, blokjes kaas kunt snijden, groenten kunt eten of een crackertje 
kunt smeren. Heel handig!
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Van Sharon!

           De 
suikerbewuste 
              keuken
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10. Handig 
   om te hebben 
  in de keuken

Blender
Suikervrij en met verse ingrediënten koken betekent soms wat extra voorbereiding. Een 
 blender kan je daar uitstekend bij helpen. Ik gebruik een blender voor het maken van 
smoothies, sauzen, beslag, gepureerde soepen, blender-ijs, etc. Als je een ruim budget hebt, 
kun je denken aan bijvoorbeeld een Vitamix. Die kan alles; dankzij de enorm krachtige motor 
kun je daar zelfs een blok hout in gooien en tot pulp vermalen (!). Mocht je een wat minder 
groot budget beschikbaar hebben, kies dan in ieder geval voor een blender met een glazen 
schenkkan en messen die niet te hoog staan (die missen van alles). Hoe krachtiger je motor 
(dit herken je aan het aantal kW: hoe hoger, hoe beter), hoe beter de blender werkt. Let wel 
op: het hakken van gedroogd fruit kunnen de meeste blenders niet aan, daarvoor heb je echt 
een Vitamix nodig.

Goede keukenmachine
Een keukenmachine is krachtiger dan een blender en kan daardoor meer werk verrichten. Hij 
is ideaal voor het hakken van noten, gedroogd fruit, het maken van deeg en de steviger 
beslagsoorten. Je kunt er soms ook meel mee maken van bijvoorbeeld zonnebloempitten of 
pompoenpitten. De meeste keukenmachines kunnen ook groente fijnhakken en raspen. Zo 
is je ui snel gesnipperd. Daarnaast hebben sommige keukenmachines nog meer onderdelen 
voor bijvoorbeeld het kneden van deeg, persen van sinaasappels en het mixen van beslag. Bij 
een keukenmachine is het belangrijk dat je let op de kracht van de motor, want je zult het 
meest de hakfunctie gebruiken. 

Staafmixer
Een staafmixer is eigenlijk een kleine blender, maar dan andersom. Staafmixers zijn klein en 
goedkoop en zijn vooral handig voor het pureren van voedsel. Denk aan smoothies, soepen 
en sauzen. Het hakken van noten en gedroogd fruit gaat minder ideaal omdat een staafmixer 
dat niet aankan. Daarnaast is er geen deksel waardoor eten kan gaan rondvliegen als je het 
niet goed afdekt. Let er daarom bij het pureren van hete soepen en sauzen goed op dat deze 
tijdens het pureren niet omhoogkomen en gaan spetteren, waardoor je je bezeert. Een staaf-
mixer is ideaal voor kleine klusjes waar de blender vaak moeite mee heeft omdat de messen 
er dan niet goed bij kunnen. Bovendien geeft het gebruik van de staafmixer vaak veel minder 
afwas. 

Spiralizer
Met een spiralizer kun je van groenten in een handomdraai noedels en/of spaghetti maken. 
Een spiralizer is niet duur en een heel stuk sneller dan een juliennesnijder of mandoline. Hij 
wordt voornamelijk gebruikt voor courgette, maar je kunt ook andere groenten spiralizen. 
Denk aan wortel, kool, ui, aardappel, etc. Meestal is het voldoende om de groenten na het 
spiralizen in een vergiet één of twee keer te overgieten met kokend water of heel kort onder 
te dompelen in kokend water. Klaar is je groentepasta!

GOEDE KEUKENHULPJES MAKEN HET WERK IN DE KEUKEN EEN 
STUK SNELLER EN LICHTER (EN LEUKER!). MET DE JUISTE 
 KEUKENTOOLS KUN JE EFFICIËNTER TE WERK GAAN MET BETER 
RESULTAAT. ER BESTAAN NATUURLIJK ONTZETTEND VEEL APPARATEN 
EN GEREEDSCHAPPEN EN JE HEBT ZE LANG NIET ALLEMAAL NODIG. 
OOK HIER IS HET BELANGRIJK OM TERUG TE GAAN NAAR DE BASIS. 
 BETER WAT MEER INVESTEREN IN EEN PAAR APPARATEN DAN EEN 
 HELEBOEL VERSCHILLENDE APPARATEN KOPEN DIE JE OOK NOG EENS 
GIGANTISCH IN DE WEG STAAN. HIERBIJ EEN OVERZICHT VAN DE 
 HANDIGSTE APPARATEN EN GEREEDSCHAPPEN DIE IK ZELF GRAAG 
 GEBRUIK.
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Scherpe messen
In verband met het vitaminebehoud is het gezonder en goedkoper om zelf je groenten te 
snijden. Om die reden is het echt de moeite waard om te investeren in scherpe messen. Je 
snijdt de groenten met een goed mes veel sneller dan met een aardappelschilmesje van een 
budgetzaak. Zeker omdat je het zo vaak doet, zorgt dit voor een veel efficiëntere werkwijze. 
Bovendien is het gevaarlijk om te werken met botte messen. Deze kunnen uitglijden en voor-
dat je het weet heb je een snee… Als je eenmaal een set met scherpe messen hebt, laat ze 
dan ook af en toe slijpen, of koop zelf een messenslijper. Het is simpel om zelf te doen en zo 
heb je altijd een goed geslepen mes bij de hand.

Pannen
Net zoals met messen is het heel prettig om met pannen van goede kwaliteit te koken. Het 
bakt dan net wat minder snel aan, werkt beter, het vermindert je afwastijd en het zorgt ervoor 
dat je efficiënter kunt werken. Tegenwoordig zijn pannen met bepaalde soorten antiaanbak-
lagen verboden. Een super alternatief hiervoor vormen keramische pannen. Kijk ook hier 
goed naar de verschillende kwaliteitssoorten. Speciaal voor het stoven van gerechten is het 
aan te raden een pan met dikke deksel te gebruiken, zoals een stoofpan of een slowcooker. 
Zo voorkom je dat je eten aanbakt en zorg je er juist voor dat de warmte beter wordt vastge-
houden, waardoor het vuur een tandje lager kan dan met een normale pan. Mijn favoriete 
pannen zijn van gietijzer. Ze zijn fijn om mee te werken. Nadeel is wel dat deze pannen vrij 
zwaar zijn.

Grote diepvries
Als je de mogelijkheid hebt, investeer dan in een grote vriezer waarin je een goede voorraad 
kunt bewaren, bijvoorbeeld diepvriesgroenten en -fruit, vlees, vis en kip. Daarnaast kun je je 
restjes invriezen, wat ideaal is voor die momenten dat je wat minder tijd hebt. In een grote 
vriezer passen ook zelfgemaakte ijsjes en eventuele ingevroren snacks. Het is echt een inves-
tering die je snel terugverdient. Kies voor een kast met lades zodat je alles goed kunt 

organiseren en overzicht kunt houden. Gebruik BPA-vrije diepvries- en bewaarbakjes of goede 
diepvrieszakken. Schrijf op alles wat je invriest wat erin zit en de datum van invriezen. Let er 
verder op dat je handzame porties indeelt, want eenmaal bevroren is het lastig om er een 
stukje af te halen. Normaal gesproken zijn diepgevroren levensmiddelen ongeveer drie 
maanden houdbaar. 

Tip voor ontdooien: BEN JE VERGETEN OM ETEN UIT DE DIEPVRIES TE HALEN? JE KUNT HET 
SUPERSNEL ONTDOOIEN IN EEN BAK MET WARM (ULTRASNEL) OF KOUD WATER. EVENTUEEL 
DOE JE HET TE ONTDOOIEN ETEN IN EEN PLASTIC ZAK EN HANG JE DIE IN HET WATER, DAN VOORKOM 
JE DAT ER WATER BIJ JE ETEN KOMT. *

BPA-vrije diepvries- en bewaarbakjes
Een goede serie diepvries- en bewaarbakjes zorgt ervoor dat het gemakkelijker is eten te 
bewaren en mee te nemen. Je kunt eten in deze bakjes bewaren in de koelkast of diepvries. 
Gebruik de koelkast als je het hooguit twee dagen wilt bewaren, kies anders de vriezer. Vaak 
gooi ik het uit voorzorg al in de vriezer, ontdooien is zo gebeurd. Let erop dat de bakjes BPA-
vrij zijn. BPA (Bisphenol-A) is een weekmaker die in sommige plastics zit en in het eten kan 
lekken, zeker wanneer het eten warm is. Er zit mogelijk een gezondheidsrisico aan deze stof, 
zeker voor kinderen en zwangere vrouwen (en de foetus). Je kunt kiezen voor glazen bakjes, 
of letten op het icoon dat op het plastic staat. Op plastic staat altijd een driehoekje met een 
code erin. De codes 2 (HDPE), 4 (LDPE) en 5 (polypropeen) zijn veilig. Code 7 staat voor ‘ove-
rig’ en bevat plastics die vervelende stoffen bevatten, maar ook veilige plastics. Bij twijfel kun 
je het altijd navragen bij de fabrikant. Ik vind www.greenjump.nl een fijne webwinkel met 
veilige plastics en goede vervangers.

* LET OP: DEZE METHODE IS MINDER GESCHIKT VOOR KIP.
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Weckpotten en voorraadpotten
Een overzichtelijke voorraad helpt je bij het efficiënt werken in de keuken. Je kunt gebruik-
maken van voorraadpotten, mandjes en weckpotten om al je ingrediënten in te doen. Ook je 
kruiden kun je organiseren in kleine weckpotjes. Zeker als je wat minder plastic in je keuken 
wilt of misschien bezig bent met het minderen van het afval van jouw huishouden zijn weck-
potten ideaal. Je kunt ze zelfs meenemen als je boodschappen gaat doen. Zet ze 
overzichtelijk neer, zodat je niet vergeet wat je allemaal hebt. Weckpotten kunnen ook goed 
gebruikt worden om eten in te bewaren.

IJsmachine
Ja, een ijsmachine is luxe. Je hebt er niet per se eentje nodig. Toch neem ik een ijsmachine in 
het lijstje op, omdat verantwoord ijs maken ontzettend simpel is, zeker als je het doet met een 
ijsmachine. Voor de mensen die dol zijn op ijs, is het een echte aanrader.

Suikerbewuste shopadressen
In bijlage 2 vind je onze favoriete webwinkels boordevol handige producten die je ondersteunen 
bij jouw suikerbewuste leefstijl. 
 

Bakpapier
Zorg dat je altijd bakpapier in huis hebt. Kies voor ongebleekt bakpapier. Want bakpapier is 
essentieel bij het bakken van taarten, maar ook onder koekjes, pizza’s en broodjes. Het zorgt 
ervoor dat je baksel niet aanbakt en het voorkomt dat je oven ontzettend vies wordt.

Keukenweegschaal
Je kunt kiezen uit een analoge weegschaal en een elektrische weegschaal. Een elektrische is 
het meest nauwkeurig en heeft bij mij de voorkeur. Ik heb jaren met een analoge weegschaal 
gewerkt en ik moet eerlijk bekennen dat een elektrische mijn werk in de keuken een stuk 
efficiënter doet verlopen. Kies voor een kleine, platte weegschaal die je zo uit de keukenlade 
kunt toveren en eventueel ook heel makkelijk mee kunt nemen op vakantie. 

Tip BEWAAR OUDE JAMPOTJES, MAYONAISEPOTJES, APPELMOESPOTJES EN ANDERE 
 VERPAKKINGSPOTJES, MAAK ZE SCHOON EN JE KUNT HIERIN ALLERLEI DINGEN BEWAREN.
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Olie en vet
Bakken en braden doe je het beste met verzadigde vetten, omdat deze vetten stabiel blijven bij 
hoge temperaturen waardoor ze in je lichaam geen schade veroorzaken. Je kunt ze ook goed 
rauw eten. 

VERZADIGDE VETTEN
Verzadigde vetten die je perfect kunt gebruiken voor verhitting zijn

 Cacaoboter: verkrijgbaar bij natuurwinkels, perfect voor sommige bakrecepten met 
chocolade of voor het maken van bonbons.

 Kokosolie, extra vierge: de kokosolie mét kokossmaak. Ideaal voor bakken en braden, 
maar ook voor koud gebruik. Bijvoorbeeld in smoothies, ijs of als smeersel.

 Ghee, geklaarde boter: roomboter zonder de melkeiwitten (lactose). Ideaal voor 
 verhitting en ideaal voor mensen met lactose-intolerantie.

 Roomboter: goed voor het bakken op laag vuur. Ook lekker bij pannenkoeken, poffertjes 
en in baksels zoals cake.

 Ossenwit: ideaal om in te frituren.

ONVERZADIGDE VETTEN
Onverzadigde vetten zijn vloeibaar op kamertemperatuur en tevens onmisbaar in de keuken. 
Je kunt ze gebruiken over salades of op brood, maar ook door koude gerechten verwerken. 
Kies altijd voor biologisch, koudgeperst en extra vierge. Bewaar ze donker en koel. 

PERFECTE ONVERZADIGDE VETTEN ZIJN
 Avocado-olie: plantaardige olie, ideaal voor salades en koud gebruik.
 Macadamiaolie: plantaardige notenolie, perfect voor salades.
 Olijfolie, extra vergine: kies voor olijfolie van goede kwaliteit. Ideaal voor salades.
 Sesamolie, koudgeperst: bevat veel antioxidanten. Een klein beetje sesamolie zorgt 
voor een pittige smaak, lekker in salades en Aziatische gerechten.

Noten, pitten en zaden
Deze groep bevat veel belangrijke voedingsstoffen, is rijk aan 
eiwitten en zit bomvol met goede vetten, antioxidanten, vita-
minen en mineralen. Kies voor onbewerkte noten, pitten en 
zaden. Eet ze rauw, eventueel geactiveerd en ongezouten. Je 
kunt ze ook zelf bewerken, door ze op een lage temperatuur te 
roosteren en te zouten met een beetje Keltisch zeezout. 

LEKKER ZIJN
 Noten: amandelen, cashewnoten, hazelnoten, pecannoten, 
walnoten, macadamianoten, pistachenoten, paranoten. 

 Kokosrasp en kokoschips.
 Pitten: pompoenpitten, zonnebloempitten, pijnboompitten.
 Zaden: lijnzaad, hennepzaad, chiazaad, sesamzaad.
 Noten- en pittenpasta’s. Van bijna alle nootsoorten zijn ook pasta’s verkrijgbaar. Dit is 
een simpele manier om voedzame noten toe te voegen aan smoothies of bakgerechten. 
Met een goede blender en wat olie kun je deze pasta’s ook vaak eenvoudig zelf malen. 

Granen
Granen passen (met mate) prima in de suikerbewuste keuken. Let erop dat je varieert en ook 
voldoende kiest uit de andere groepen. Kies bij voorkeur voor oudere graansoorten. Deze zijn 
minder veredeld en bevatten daardoor meer voedingsstoffen en minder gluten waardoor ze 
je darmen minder sterk belasten. Een nog betere keuze zijn de glutenvrije graansoorten of 
graanvervangers; zeker aan te raden als je een moeizame spijsvertering hebt. 

11. De suikerbewuste 
voorraadkast
NATUURLIJK IS EEN VOORRAADKAST AAN VERANDERING ONDER-
HEVIG, MAAR VAN EEN AANTAL PRODUCTEN IS HET ALTIJD FIJN OM 
ZE IN HUIS TE HEBBEN. JE HOEFT NIET ALLES TEGELIJK TE KOPEN; AAN-
SCHAFFEN WANNEER JE HET NODIG HEBT WERKT OOK GOED. ZO BREID 
JE HEEL LANGZAAM JOUW BASISVOORRAAD UIT TOT OORLOGSSTERKTE. 

Tip
Activeer noten met een 

 schilletje om ze zo lichter verteer-
baar te maken. Dit doe je door ze de 

avond tevoren in gefilterd water te zetten 
waaraan je een klein beetje Keltisch zeezout 

toevoegt. De noten gaan dan ontkiemen 
waardoor ze voor je lichaam beter verteer-

baar zijn. De volgende ochtend spoel je 
ze af en kun je ze gedurende de 

dag gebruiken.
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 Rogge: roggecrackers, roggebrood en zuurdesem volkoren roggebrood.
 Rijst: wilde rijst, volkorenrijst, zilvervliesrijst, rijstwafels.
 Spelt: probeer versgemalen volkoren speltmeel te krijgen.
 Haver: havermout en havervlokken gebruiken we graag. Het is goedkoop en multi-inzet-
baar. Haver is van nature glutenvrij, maar heb je een glutenintolerantie dan is het belangrijk 
dat je goed let op welke haver je koopt omdat het veel naast tarwe groeit. Daarnaast bevat 
de meeste havermout uit de winkel vrij veel fytinezuur. Dit zorgt ervoor dat je lichaam minder 
goed mineralen en andere voedingsstoffen op kan nemen. Fytinezuur wordt van nature 
afgebroken door het enzym fytase, dat in veel voorbewerkte havermout niet meer aanwezig 
is vanwege de hoge temperaturen waarmee het in de fabriek wordt bewerkt. Je kunt het 
aanwezige fytinezuur gelukkig wel fermenteren door de hoeveelheid havermout die je wilt 
gebruiken een nachtje te laten weken in lauwwarm water waaraan je een eetlepel rogge-
meel toevoegt. Roggemeel bevat veel fytase en dit kan dan het fytinezuur afbreken. De 
volgende ochtend giet je het water af en kun je de havermout gebruiken. Overigens is af en 
toe een beetje fytinezuur binnenkrijgen niet superschadelijk voor je lichaam, maar eet je 
veel en vaak havermout, dan is het absoluut aan te raden om het te fermenteren.

Graanvervangers
Voor heel veel mensen is het graan zoals wij het kennen geen  optimaal voedingsmiddel. 
 Moderne granen zijn gekweekt op rendement, dus op een snelle, overvloedige oogst en snelle 
verwerkingsmogelijkheden. Hierdoor zorgen ze vaak voor problemen in je lichaam. Met name 
doordat ze de aanmaak van maagzuur remmen en daarmee de opname van voedingsstoffen 
en de werking van je spijsvertering behoorlijk kunnen saboteren. Ook kunnen de gluten uit 
granen je darmwand aantasten en beschadigen. Het scheelt al een heel stuk als je kiest voor 
oergranen, die minder ‘doorgekweekt’ zijn, maar een nog betere keuze zijn de zogenaamde 
‘graanvervangers’; zeker als je last hebt van je spijsvertering raad ik je die aan. 
Graanvervangers gebruik je zoals je graanproducten gebruikt, maar eigenlijk zijn het geen 
granen. Ze zijn glutenvrij en daardoor een stuk vriendelijker voor je lichaam. 

JE KUNT KIEZEN UIT
 Amarant: eiwitrijk met een nootachtige smaak. Je kunt het gebruiken als rijst of couscous.
 Boekweit: boekweit is familie van de rabarberplant en smaakt een beetje zoetig. Het is 
verkrijgbaar als meel, grutten, vlokken of rauw.

 Quinoa: dit is het wondergraan uit de Andes, dat overal groeit. Gelukkig zijn er al experi-

menten om quinoa te kweken in Europa zodat ook de mensen in Zuid-Amerika over dit 
superfood kunnen blijven beschikken. Quinoa is eiwitrijk en bevat veel voedingsstoffen. 
Goed afspoelen is noodzakelijk voor een lekkere smaak. Verkrijgbaar in wit, rood en zwart. 
Je kunt het gebruiken als vervanging voor rijst of couscous.

 Amandelmeel: veelgebruikte vervanging voor meel, gemaakt van amandelen.
 Arrowroot: bindmiddel in glutenvrije recepten. Je kunt dit in de natuurwinkel kopen.
 Kastanjemeel: meel gemaakt van kastanjes, van nature zoet. Hierdoor geschikt voor 
bakrecepten.

 Kikkererwtenmeel: meel gemaakt van kikkererwten, geschikt voor hartige gerechten.
 Kokosmeel: glutenvrij meel. Het lijkt duur, maar je doet heel lang met een zak, omdat je 
maar weinig nodig hebt. Je kunt kokosmeel nooit één op één vervangen door een andere 
meelsoort, omdat kokosmeel werkt als geen enkel ander meel. Het is veel droger en 
neemt veel meer vocht op; hou daar dus goed rekening mee. 

 Wijnsteenzuurbakpoeder: voor het doen rijzen van baksels.
 Natriumbicarbonaat of baking soda: dit helpt ook om luchtigheid te geven aan  baksels.

Gedroogde bonen, linzen en erwten
Peulvruchten zijn, zeker voor vegetariërs, een prachtige bron van eiwitten. Maar pas wel op: 
peulvruchten bevatten lectines, de natuurlijke afweerstoffen die de plant beschermen tegen 
indringers van buitenaf. Lectines zorgen voor een verminderde werking van je maagzuur en 
kunnen behoorlijk wat schade aanrichten in je darmen, dus ook hier geldt dat als je een pro-
bleem hebt met je spijsvertering, het beter is om peulvruchten te laten staan. Is dit niet het 
geval, eet ze dan met mate (maximaal twee keer per week). Peulvruchten bevatten eiwitten, 
langzame koolhydraten en ze zitten vol vitaminen en mineralen. Het beste is om ze een nacht 
te weken voor bereiding zodat je het grootste deel van de lectines al uitschakelt. Vervang het 
weekwater liefst een aantal keer voordat je peulvruchten gaat bereiden. Schep ook tijdens 
het koken eventueel schuim (dit zijn de lectines) van het water af, dat scheelt in verteerbaarheid 
en eventuele winderigheid achteraf. 

 Gedroogde bonen: witte bonen, zwarte bonen, bruine bonen, adukibonen, mungbonen, 
cannellinibonen, kidneybonen.

 Linzen: linzen heb je in allerlei kleuren. Varieer en probeer ze allemaal eens, zo kun je ont-
dekken wat de verschillen zijn en welke je lekker vindt.

 Erwten: waar de bekende erwtensoep van wordt gemaakt.
 Kikkererwten: lekker in gerechten en bekend als hoofdingrediënt van hummus.
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(Plantaardige) melk
Mocht je een melkdrinker zijn, kies dan het liefst voor rauwe melk van geiten of schapen; dit 
is lichter verteerbaar voor je lichaam. Uiteraard kun ook je kiezen voor melk van koeien (kies 
ook hier voor rauwe melk die je direct bij een bioboer koopt, deze melk bevat nog alle 
 voedingsstoffen en verteringsenzymen). Let op: verhit deze melk niet boven 38 °C. 
Uiteraard kun je ook kiezen voor plantaardige melksoorten. Let er in dat geval wel goed op 
dat ze geen suikers en vervelende toevoegingen bevatten. 

 Amandelmelk: plantaardige melk, gemaakt van amandelen.
 Havermelk: plantaardige melk, gemaakt van haver. Ook gemakkelijk zelf te maken.
 Kokos: een voedzaam product met gezonde vetten, denk aan kokoscrème (santen) en 
kokosmelk.

 Volle melk, kwark of yoghurt: het liefst van schaap of geit.

Natuurlijk zoet
We gebruiken natuurlijke zoetmiddelen voor onze recepten. Natuurlijk zoet is al zoet genoeg. 
Let wel op dat je niet te veel neemt van deze zoetmakers.

 Gedroogd fruit: dadels, vijgen, pruimen, rozijnen, mango’s, cranberry’s, abrikozen.
 Honing: kies voor onverhitte en ongefilterde honing. Kijk in een natuurwinkel of bij een 
lokale imker. Deze honing bevat enzymen, vitaminen, mineralen en spoorelementen en 
heeft antibacteriële eigenschappen. Hou er rekening mee dat als je honing gaat verhitten, 
de voedingswaarde vermindert en het echt verandert in suiker. Gebruik honing dus zoveel 
mogelijk koud.

 Fruit: vers fruit en diepvriesfruit zijn heerlijke natuurlijke zoetmakers.
 Groene stevia: groene stevia is ongebleekte en onbewerkte stevia. Je kunt deze in som-
mige natuurwinkels kopen, of anders online.

 Rijststroop: rijststroop bevat geen fructosesuikers en is daardoor een perfect alternatief 
voor suiker. Verkrijgbaar in de betere natuurwinkel.
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Kruiden
Gedroogde kruiden maken je gerecht binnen een handomdraai smaakvoller en uniek. Verse 
kruiden kunnen natuurlijk ook altijd, maar een goed gevulde kruidenkast is daarnaast erg 
handig. 
IK HEB STANDAARD IN MIJN KEUKENKASTJE STAAN:  BASILICUM  CAYENNEPEPER

 GEMBERPOEDER  ITALIAANSE KEUKENKRUIDEN  JENEVERBESSEN  KELTISCH 

 ZEEZOUT  KERRIEPOEDER  KNOFLOOKPOEDER  KRUIDNAGELS  LAURIERBLAAD-

JES  NOOTMUSKAAT  OREGANO  PAPRIKAPOEDER  PROVENÇAALSE KRUIDEN 

 ROZEMARIJN  SALIE  TIJM  VANILLE  WITTE PEPER  ZWARTE PEPER

Keltisch zeezout
Keltisch zeezout wordt op traditionele manier gewonnen en bevat meer mineralen en spoor-
elementen dan normaal tafelzout. Het is een supersmaakmaker die je gerechten een 
heerlijke, aromatische smaak geeft. Doordat het maar liefst 86 mineralen bevat, hoef je niet 
bang te zijn dat je bloeddruk een risico loopt als je veel van dit zout eet. Sterker nog: het bevat 
heel veel bloeddrukverlagende mineralen waardoor het je lichaam eerder zal ondersteunen 
om je bloeddruk te verlagen! Vervang dus vanaf nu al je zout door Keltisch zeezout; je lichaam 
is je er dankbaar voor! Je koopt het bij de natuurwinkel of online.

Ook handig om in huis te hebben
TOT SLOT HEB IK OOK ALTIJD DE VOLGENDE DINGEN IN HUIS, HANDIG VOOR 

 NOODGEVALLEN OF VOOR EEN SUPERSNELLE MAALTIJD:  OLIJVEN  ZONGE-

DROOGDE TOMATEN  VIS IN BLIK (OF GLAS, NOG BETER)  TOMATENBLOKJES 

 DIEPVRIES GROENTEN

Sauzen en azijn
Met een beetje olie, azijn of slim gekozen sausje kun je een gerecht net even dat extra zetje 
geven. Onmisbaar in jouw suikervrije keuken: 

 Appelazijn: ongefilterde, rauwe appelazijn kun je bij de natuurwinkel kopen en is niet 
duur. Het zit vol met enzymen en is daarmee een gezonde toevoeging aan je eetpatroon. 
Bovendien helpt appelazijn je lever bij heel veel van zijn functies en helpt het om je lichaam 
te ontzuren.

 Balsamicoazijn: echte smaakmaker in salades en jus. Kies voor een goede kwaliteit en 
pas op met de hoeveelheden: het is vrij zoet. 

 Miso: rijk aan antioxidanten, smaakvol in sauzen en soepen/stoofpotten.
 Tamari: zoute sojasaus, maar dan glutenvrij. Gemaakt van gefermenteerde sojabonen. 
Lekker in Aziatische gerechten. Kies voor de biologische tamari; de tamari uit de super-
markt bevat meestal suiker.

 Mosterd: ultieme smaakmaker in sauzen of op zichzelf. Pittige mosterd is suikervrij.
 Mayonaise: kies voor een ongezoete versie. Meestal is de Belgische mayonaise suikervrij 
verkrijgbaar in de supermarkt.

 Pesto: het lekkerst als je ’m zelf maakt en een heel simpel ingrediënt om een gerecht snel 
op smaak te brengen.

 Ketchup: kies voor een ongezoete versie.
 Tomatenpuree en passata di pomodori: ideaal bij het maken van sauzen.
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Suikervrij Suikerbewust

Granen

Bloem en meel Havermeel, amandelmeel, quinoameel, 
roggemeel

Havermeel, amandelmeel, quinoameel, 
roggemeel, kastanjemeel, boekweitmeel, 
volkoren speltmeel

Brood Roggebrood, roggecrackers,  
Wasa volkorencrackers

Roggebrood, roggecrackers, zuurdesem 
roggebrood, zuurdesem speltbrood

Pasta Groentepasta van courgette,  
wortel of pompoen

Groentepasta van courgette, wortel of 
pompoen, volkoren speltpasta, volkoren 
boekweitpasta

Rijst Quinoa, linzen, bonen Quinoa, linzen, bonen, volkoren rijst, 
 zilvervliesrijst, gierst, gerst

Noedels Groentepasta van courgette,  
wortel of pompoen

Groentepasta van courgette, wortel of 
pompoen, boekweitnoedels, volkoren 
rijstnoedels

In principe geldt: gebruik onbewerkte ingrediënten. Kies voor zo vers mogelijk en de beste 
kwaliteit, als je budget het toelaat. Koop geen gekruide pakjes, zakjes en potjes, maar maak alles 
zelf. 

Het ombouwen van recepten is soms heel simpel, soms wat lastiger. Wanneer je gaat 
 ombouwen is het handig te bedenken welke functie het ingrediënt heeft (smaak, structuur, 
etc.) en of je vervangende ingrediënt die ook heeft.

12. Recepten 
ombouwen
HET KOMT NATUURLIJK REGELMATIG VOOR DAT JE EEN RECEPT 
WILT MAKEN DAT NIET VOLDOET AAN DE SUGARCHALLENGE-RICHT-
LIJNEN. OP DEN DUUR WORD JE STEEDS HANDIGER IN HET OMBOUWEN 
EN AANPASSEN VAN RECEPTEN, MAAR IN HET BEGIN KAN DIT SOMS 
HEEL LASTIG ZIJN. DAAROM HEBBEN WE EEN HANDIG SCHEMA VOOR JE 
OPGESTELD DAT JE DAARBIJ KAN HELPEN. 

Bladerdeeg - Speltbladerdeeg
Aardappelen Zoete aardappel, pompoen, knolselderij Zoete aardappel, pompoen, knolselderij
Groenten Vervang door groenten die net zo 

 aanwezig zijn qua smaak en passen bij 
het gerecht

Vervang door groenten die net zo 
 aanwezig zijn qua smaak en passen bij 
het gerecht

Zoet
Suiker Fruit met GL onder de 10, 

gedroogde abrikozen, groene stevia
Fruit, gedroogd fruit, groene stevia, 
 kokosbloesemsuiker, dadelsuiker, 
palmsuiker, honing, rijststroop

Honing en siroop Fruit met GL onder de 10, 
gedroogde abrikozen, groene stevia

Fruit, gedroogd fruit, groene stevia, 
 rijststroop, dadelstroop, gedroogde 
 abrikozenpasta, honing

Banaan Ander fruit, gedroogde abrikozen, 
groene stevia

Banaan, ander fruit, gedroogd fruit

Zuivel en plantaardige dranken
Magere/halfvolle producten Volle producten zonder smaakjes en 

 toevoegingen
Volle producten zonder smaakjes en 
 toevoegingen

Rijstmelk Volle melk, amandelmelk, kokosmelk, 
 havermelk

Volle melk, amandelmelk, kokosmelk, 
 havermelk

Olie en vetten
Zonnebloemolie en andere 
 plantaardige olie

Olijfolie of kokosolie Olijfolie of kokosolie

Margarine Roomboter, ghee of kokosolie Roomboter, ghee of kokosolie
Overig
Tafelzout Keltisch zeezout of ongeraffineerd 

 Himalayazout
Keltisch zeezout of ongeraffineerd 
 Himalayazout

Smeerkaasjes met smaakjes en 
 suiker

Naturel kaas of Franse kaas met zo min 
mogelijk toevoegingen

Naturel kaas of Franse kaas met zo min 
mogelijk toevoegingen

IJs, chocolade, koekjes, bonbons, 
Sultana, Evergreen

Zelfgemaakte traktaties Zelfgemaakte traktaties

Alcoholhoudende dranken Water, koffie en thee zonder suiker Water, koffie en thee zonder suiker

Dressings en sauzen Zelfgemaakte dressing, mayonaise 
 zonder suiker, appelazijn, balsamicoazijn

Zelfgemaakte dressing, mayonaise 
 zonder suiker, appelazijn, balsamicoazijn

Zoutjes, chips, zoutstengels en 
 borrelnootjes

Ongebrande noten, doppinda’s Ongebrande noten, doppinda’s, 
naturel chips

Vleeswaren en broodbeleg Rosbief, volle kaassoorten, 
zelfgemaakt broodbeleg

Rosbief, volle kaassoorten, 
zelfgemaakt broodbeleg

Soepmixen, kookmixen, zakjes, 
 pakjes, bakjes en dergelijke

Verse en gedroogde kruiden  
(geen mix), zeezout, peper

Verse en gedroogde kruiden  
(geen mix), zeezout, peper

De meeste groente uit pot en blik Verse groente of diepvriesgroente Verse groente of diepvriesgroente
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Recepten



108 109

Zo maak je jouw  
      lichaam blij!

Toelichting 
bij de recepten

Recepten met een * zijn geschikt vanaf de 
suikerbewuste fase. Alle overige recepten 
kun je eten tijdens jouw Sugarchallenge.
Recepten met een (*) zijn eenvoudig aan 

te passen naar suikervrij. Tips hier-
voor vind je in het betreffende 

recept.

EEN SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL IS IEDERE DAG WEER EEN FEESTJE MET DE 
MEEST HEERLIJKE EN VERSE RECEPTEN. HET IS EEN GROTE VERWENTOUR 
VOOR JE LIJF WAARBIJ JE KUNT ETEN WAT JE WILT ZONDER DAT JE TE VEEL KRIJGT. 
JIJ BLIJ, JE LICHAAM BLIJ! VEEL MENSEN HEBBEN ONS AL GEMELD DAT ZE WEER 
MET PLEZIER IN DE KEUKEN STAAN EN ERVAN GENIETEN OM STEEDS WEER IETS 
NIEUWS TE KOKKERELLEN! 

In de voorgaande 100% suikervrij-boeken hebben we ons vooral gefocust op simpele, snelle 
en makkelijke recepten voor alledag. Ook hebben we een hele reeks met Sugarchallenge 
E-kookboeken samengesteld waarin je veel, heel veel receptinspiratie vindt voor iedere dag. 

In dit boek laten we je graag zien dat je ook prima wat apartere gerechten kunt maken zonder 
kilo’s suiker (en niemand die het in de gaten heeft). Tijd dus voor feestrecepten voor die leuke, 
gezellige en bijzondere momenten, heerlijke tips voor een zondagse brunch, high tea of 
vriendendiner. Recepten voor een dagje uit of een picknick, snelle suikervrije happen en 
 speciale aandacht voor chocolade! 

Ik hoop dat je geniet van alle heerlijke recepten en wens je veel plezier met het uitproberen, 
proeven en nog eens maken  Mijn favoriet is de rauwe chocoladefudge. Lekker makkelijk, 
lekker snel en: chocolade!

Sharon
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DOORDEWEEKS IS ER MEESTAL WEINIG TIJD VOOR EEN ONTBIJT. 
MAAR IN HET WEEKEND IS DAT ANDERS! DAN IS HET HEERLIJK OM 
 LEKKER LUI EN VOORAL  UITGEBREID TE ONTBIJTEN, BIJ VOORKEUR WAT 
LATER OP DE DAG. OFWEL EEN BRUNCH. MET DEZE RECEPTEN KUN JE 
HELEMAAL LOSGAAN!

Weekendbrunch Kruidenomelet met groenten
JE HEBT NODIG VOOR 
2 OMELETTEN

 1 el roomboter of kokosolie, 
plus extra

 2 uien, gesnipperd
 1 courgette, geraspt
 2 eieren
 2 el verse basilicum, fijngehakt
 1 tl verse tijm, fijngehakt
 50 g fetakaas, verkruimeld
 2 tomaten, in stukjes
 3 el mayonaise, ongezoet
 zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verhit de boter in een pan en bak hierin de ui zacht. Voeg de courgette 

toe en bak deze nog 5 minuten mee. Zet de ui en courgette even apart. 
Kluts de eieren los en meng met het basilicum, de tijm en fetakaas. 
Voeg zout en peper naar smaak toe. Verhit een beetje boter in een 

koekenpan en doe de helft van het eimengsel in de pan. Bak aan één 
kant goudbruin en keer de omelet. Bak deze kant nog twee minuten 

en bak vervolgens de andere omelet precies zo. Serveer de omelet 
met de groenten en mayonaise.
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Spinazie-zalmtaart*
JE HEBT NODIG VOOR EEN 
TAART VAN 20 CM X 30 CM

 6 plakjes speltbladerdeeg*
 2 blikjes zalm (in totaal onge-

veer 400 g) of verse zalmfilet
 200 ml crème fraîche

 handje babyspinazie, fijngehakt
 zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met 
bakpapier. Leg de bladerdeegvellen zo neer dat er twee rijen van drie 
ontstaan – leg ze een beetje over elkaar en druk ze licht aan. Duw de 
randen een beetje omhoog zodat deze iets bol komen te staan. Prik 
gaatjes in het bladerdeeg, maar niet in de randen. Zet de taartbodem 
alvast 15 minuten in de oven. Verwijder de graatjes van de zalm. 
Meng de crème fraîche met wat peper en zout. Haal de bodem weer 
uit de oven. Verdeel de crème fraîche over de bodem en vervolgens 
de spinazieblaadjes. Top met de stukjes zalm. Zet de taart nog 5 
minuten in de oven.

Broodplankje vis
BEREIDINGSWIJZE

Leg de sneetjes zuurdesembrood op een plankje. Leg de gerookte 
zalm er netjes naast en leg er wat dilletakjes op. Leg de citroenpartjes 

erbij – deze kun je later over de zalm uitknijpen. Meng in een kommetje 
het krabvlees met de mayonaise, mosterd en het citroensap. Zet het 
kommetje bij het plankje. Snijd de bladeren van de Little Gem-sla en 

leg deze er ook mooi bij. Serveer het plankje met roomboter.

JE HEBT NODIG VOOR  
8 SNEETJES

 8 dikke sneeën zuurdesem-
brood, gehalveerd

  200 g gerookte zalm
 paar takjes dille
 1 citroen, in 6-8 partjes
 300 g wit krabvlees uit blik
 4 el ongezoete mayonaise
 1 tl mosterd
 1 el citroensap
 klein kropje Little Gem-sla
 roomboter, om erbij te serveren

Tip DENK ERAAN JE GERECHT ALTIJD EVEN TE PROEVEN VOORDAT HET DE OVEN INGAAT 
OF VOORDAT JE SERVEERT. ZO KUN JE KIJKEN OF ER VOLDOENDE KRUIDEN IN JE CREATIE ZITTEN 
EN VOLDOENDE ZOETMIDDELEN. HET IS ZO JAMMER WANNEER JE ZOVEEL MOEITE HEBT GEDAAN 
OM ER UITEINDELIJK ACHTER TE KOMEN DAT DE SMAAK NIET IS ZOALS JE WENST. EVEN CONTRO-
LEREN DUS!

Tip
Lees voordat je begint met 

koken altijd het hele recept door. 
Zo sta je niet voor vreemde 

 verrassingen en kun je direct inschatten 
of je alle spullen in huis hebt.  

Zet zoveel mogelijk ingrediënten en 
keukenhulpjes klaar wanneer je een 

recept gaat maken. Dit zorgt 
 ervoor dat je lekker efficiënt 

kunt werken.
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Linzen-, wortel- en kipsalade

Gepofte zoete aardappel met banaan*

JE HEBT NODIG VOOR 
1 SCHAAL

 2 wortels, in plakken
 4 stengels bleekselderij
 250 g gebakken kipfilet,  
in stukken

 400 g voorgekookte linzen
 handje verse peterselie
 2 el olijfolie
 2 el rodewijnazijn
 1 tl mosterd
 zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR 
2 PERSONEN

 2 zoete aardappelen
 2 bananen*
 1 tl kaneel

BEREIDINGSWIJZE
Kook of stoom de wortels in ongeveer 10 minuten beetgaar. Snijd 

 ondertussen de bleekselderij in kleine stukjes. Meng de wortels, kip, 
linzen, bleekselderij en peterselie met de olijfolie, rodewijnazijn en 

mosterd. Breng op smaak met peper en zout. 

Dit ontbijt is ongekend lekker. Het poffen van zoete aardappel is 
heel simpel, maar omdat het toch een uurtje duurt, is het niet 

handig voor de snelle weekdagen. Maar in het weekend, wanneer 
je alle tijd hebt, dan komt dit recept mooi van pas.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Boen de zoete aardappels schoon. 
Prik met een vork een aantal gaatjes in beide zoete aardappelen. Leg 

ze in een ovenschaal of op een bakplaat en zet ze 50-60 minuten in de 
oven. Laat ze even afkoelen en snijd ze in de lengte open. Leg op elke 

zoete aardappel een banaan en prak deze een beetje. Verdeel het 
 kaneel over de banaan en serveer.

Quinoa-vijgenmuffins (*)
Als je dit recept wilt aanpassen naar suikervrij, vervang dan de 
 vijgen door gedroogde abrikozen.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet een muffinvorm met 12 
 vormpjes klaar. Doe 300 ml water met de quinoa en vijgen in een 
 pannetje en breng het aan de kook, met de deksel op de pan. Kook het 
20 minuten op laag vuur, roer regelmatig. Laat het vervolgens goed 
afkoelen. Meng ondertussen de kwark, vanille, appel, rasp en sap van 
de sinaasappel, roggemeel, wijnsteenbakpoeder, chiazaadjes, lijnzaad 
en zout. Roer de afgekoelde quinoa en vijgen erdoorheen. Verdeel het 
beslag over de muffinvormpjes en zet ze 30 minuten in de oven.  
Laat ze even goed afkoelen.

JE HEBT NODIG VOOR 
12 MUFFINS

 50 g quinoa
 100 g gedroogde vijgen, 

 fijngehakt*
 250 g volle kwark

 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 2 geraspte appels
 rasp en sap van 1 sinaasappel

 150 g roggemeel
 2 tl wijnsteenbakpoeder

 2 el chiazaadjes
 2 el lijnzaad
 snufje zout
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Sinaasappel-nectarinecake*
JE HEBT NODIG VOOR 
1 VIERKANTE CAKE (OVEN-
SCHAAL 22 CM X 22 CM)

 120 g kokosolie
 8 eieren
 3 el rauwe honing of rijststroop* 
 sap en rasp van 1 sinaasappel
 2 tl vanillepoeder
 200 g santen (kokoscrème),  
gesmolten

 3 el amandelmeel
 50 ml amandelmelk
 snuf zout
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 75 g kokosmeel
 4 nectarines
 roomboter en kokosslagroom, 
om erbij te serveren

Deze fruitcake is het lekkerst op kamertemperatuur, met een 
laagje roomboter en een dot kokosslagroom. Serveer ’m gerust 

met nog wat extra vers fruit!

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 150 °C. Bekleed de ovenschaal met 

bakpapier. Smelt de kokosolie op laag vuur. Klop de eieren luchtig. 
Voeg de honing, rasp en sap van de sinaasappel, vanillepoeder, 

kokoscrème, kokosolie, amandelmeel, amandelmelk, zout en 
wijnsteenbakpoeder toe en meng goed. Voeg het kokosmeel als 

laatste toe en roer dit er goed doorheen. Schil en ontpit de nectarines, 
snijd ze in kleine stukjes en roer ze door het beslag. Doe het beslag in 

de bakvorm en zet deze 60-75 minuten in de oven. Laat de cake 
vervolgens even afkoelen en zet hem dan in de koelkast om volledig af 
te koelen. Voor het serveren is het lekker om de cake(plakken) eerst op 
kamertemperatuur te  brengen. Serveer met een goede laag roomboter 

en eventueel wat  kokosslagroom.

Ontbijt-roomtaart
BEREIDINGSWIJZE
Bekleed je springvorm met bakpapier. Doe alle ingrediënten voor de 
bodem in de keukenmachine en hak alles helemaal fijn tot één geheel. 
Voeg 1-2 tl water toe als het mengsel niet goed plakt. Verdeel het 
mengsel over de bodem van de springvorm en duw het aan met je 
vingers of de bolle kant van een lepel. Zet de vorm eventjes in de 
koelkast terwijl je verder gaat met het maken van de volgende laag. 
Smelt in een pannetje op zeer laag vuur de kokosolie en santen. Spoel 
de cashewnoten en het hennepzaad af. Doe alle ingrediënten voor de 
monchoulaag in de keukenmachine en laat deze draaien tot alles één 
goed gemengde massa is geworden. Verdeel de massa over de 
bodem in de springvorm. Laat deze laag afgedekt opstijven in de 
koelkast (ongeveer 4 uur). Pureer voor de topping de rode vruchten 
met het tapiocameel. Verwarm het mengsel in een pannetje en laat 
het dikker worden onder continu roeren (laat het niet koken). 
Bestrijk de taart met de topping en laat deze nog een uur opstijven
in de koelkast. Bewaar afgedekt in de koelkast.

* Tapiocameel is een bindmiddel en o.a. verkrijgbaar in toko’s en online. 
Je kunt het vervangen door arrowroot.

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
SPRINGVORM VAN 18 CM

VOOR DE BODEM
 200 g amandelen

 100 g pecannoten
 1 tl speculaaskruiden

VOOR DE MONCHOULAAG
 100 g kokosolie

 100 g santen (kokoscrème)
 150 g cashewnoten,  

minimaal 4 uur geweekt
 150 g hennepzaad,  

minimaal 4 uur geweekt
 100 ml kokosmelk

 1 tl vanillepoeder
 rasp en sap van 1 citroen

 snufje groene stevia

VOOR DE TOPPING
 500 g rode vruchten  

(aardbeien, kersen,  bosvruchten…)
 1 el tapiocameel*
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Gevulde spinazie-ricottaflapjes*

Quesadilla’s*

JE HEBT NODIG VOOR 
12 STUKS

 1 el roomboter of kokosolie
 1 ui, gesnipperd
 200 g diepvriesspinazie, 
 ontdooid en uitgelekt

 100 g ricotta
 40 g Parmezaanse kaas
 12 vellen speltbladerdeeg,  
half ontdooid*

 1 ei, losgeklopt
 zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR 
4 STUKS

 2 tomaten
 ½ paprika
 2 el olijfolie
 1 lente-ui
 1 el tomatenpuree
 150 g geraspte (geiten)kaas
 paar takjes verse koriander,  
gehakt

 8 spelttortilla’s*
 zout en peper naar smaak

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een bakplaat met 

bakpapier. Verwarm de boter in een pan en fruit hierin het uitje. Zet het 
even apart. Zorg ervoor dat de spinazie volledig is uitgelekt; dep hem 

voor de zekerheid nog even met een theedoek. Meng de spinazie met 
de ui, ricotta en kaas. Breng op smaak met zout en peper. Schep

2 lepels spinaziemengsel op een vel bladerdeeg en vouw het dicht. 
Zorg dat de randjes goed sluiten. Maak er 12 op deze manier. Leg ze 

op de  bakplaat en bestrijk ze met het losgeklopte ei. Zet ze 30 minuten 
in de oven.

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de tomaten en de paprika in kleine stukjes. Verwarm de olijfolie 

in een pan en bak hierin de paprika en tomaten zacht. Snipper de 
lente-ui en bak deze nog even mee. Meng de overige ingrediënten 

erdoor. Beleg 4 tortilla’s met de vulling. Leg de andere 4 tortilla’s erop. 
Bak ze 3 minuten aan beide kanten in een grillpan zonder boter. 

Eventueel kan het ook in een gewone koekenpan, dan krijg je echter 
niet de grillstreepjes die kenmerkend zijn voor de quesadilla.

Een high tea bestaat naast flink wat thee uit vooral veel lekkere zoete en zoute hapjes. 
 Serveer de hapjes samen met verschillende soorten thee. 
Officieel heeft een high tea drie gangen. Je begint met sandwiches en hartige hapjes. 
 Vervolgens komen de scones op tafel en tot slot serveer je de zoete hapjes, zoals taartjes, 
muffins en chocolade. Je kunt een high tea natuurlijk inrichten zoals je zelf wilt, maar voor 
het gemak heb ik deze structuur voor je aangehouden.

High tea

Tip VRAAG IEDEREEN DIE JE  UITNODIGT OM EEN APARTE SMAAK THEE MEE TE NEMEN. ZET 
VERVOLGENS EEN FLINKE POT KOKEND HEET WATER NEER ZODAT IEDEREEN EEN EIGEN SMAAK KAN 
 UITKIEZEN.

HIGH TEA’S ZIJN HELEMAAL DE TREND OP DIT MOMENT. HELAAS 
STAAN ZE WEL GARANT VOOR EEN FLINKE SUIKERSCHOK. ORGANISEER 
ER DAAROM EENS EENTJE ZELF EN DAN VERANTWOORD. EEN PERFECTE 
PROMOTIE VAN JOUW  SUIKERBEWUSTE LEEFSTIJL!

Tip
Kleed je high tea leuk aan 

met mooie bordjes, servetjes, 
etagères, enz. Misschien heb je zelf 

veel geschikte materialen; anders kun 
je altijd even kijken bij vrienden/ 

vriendinnen, of wie weet heeft de 
plaatselijke kringloopwinkel nog 

wat mooie spulletjes. Veel 
plezier!
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Sandwich met mozzarella en pesto*

Sandwich met brie, pijnboompitten en honing*

JE HEBT NODIG VOOR 
2 SANDWICHES

 4 zuurdesem speltboter-
hammen*

 groene pesto, om te smeren
 1 bol buffelmozzarella
 1 tomaat, in plakjes
 handje veldsla

JE HEBT NODIG VOOR 
2 SANDWICHES

 4 zuurdesem speltboter-
hammen*

 rode pesto, om te smeren
 4 grote plakken brie
 50 g pijnboompitten, 
 geroosterd

 2 el rauwe honing*
 handje veldsla

Deze luxe sandwich is simpel om te maken. Let op dat je kiest 
voor de kwaliteitsmozzarella gemaakt van buffelmelk, en niet van 
koemelk. Zuivel van buffel is veel makkelijker te verteren voor het 

 lichaam en heeft een hele mildzachte, maar toch krachtige 
smaak. Je kunt op de verpakking zien of het gaat om buffel-

mozzarella of die van koemelk.

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer 2 boterhammen met groene pesto. Verdeel de mozzarella, 

tomaat en de veldsla over de boterhammen. Leg de andere 
2  boterhammen erbovenop en snijd ze in tweeën of vieren. Houd ze 

eventueel bij elkaar met een satéprikker.

Een heerlijke sandwich met brie. Als je liever geen koemelk 
 gebruikt, kun je gerust geitenbrie nemen voor dit recept. 

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer 2 boterhammen met rode pesto. Verdeel de brie, 

 pijnboompitten, honing en de veldsla over de boterhammen. Leg de 
andere 2 boterhammen erbovenop en snijd ze in tweeën of vieren. 

Houd ze eventueel bij elkaar met een satéprikker.

Sandwich met kip en gegrilde paprika*
Als je deze sandwiches maakt, ontdek je meteen hoe simpel het is 
om paprika te grillen. Het grillen van paprika geeft de paprika een 
zoetere smaak, wat erg lekker is op brood en in talloze andere 
gerechten. 

BEREIDINGSWIJZE
Gril de paprika’s. Verwarm de oven voor op 225 °C. Doe de paprika’s 
in zijn geheel in een ovenschaal of leg ze op de bakplaat. Zet ze in de 
oven tot ze zwart beginnen te worden. Dan haal je ze eruit en laat je ze 
afkoelen in een plastic ziplock of een bakje met vershoudfolie erover-
heen. Na een kwartier kun je het velletje er makkelijk afpellen. Ontvel de 
paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd ze in dunne reepjes. Besmeer 
2 boterhammen met hummus. Verdeel de kipstukken en gegrilde 
paprika eroverheen. Leg de andere 2 boterhammen erbovenop en snijd 
ze in tweeën of vieren. Houd ze eventueel bij elkaar met een satéprikker.

JE HEBT NODIG VOOR 
2 SANDWICHES

 1 rode paprika
 1 gele paprika

 4 zuurdesem 
 speltboterhammen*

 hummus, om te smeren
 150 g gare kip, gesneden
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Glutenvrije chocolade-bananenmuffins*
JE HEBT NODIG VOOR 
9 STUKS

 2 el chiazaad
 2 el lijnzaad
 6 el heet water
 65 g kokosmeel
 50 g kokosbloesemsuiker*
 2 el amandelmeel
 1 tl kaneel
 1 tl vanillezaad uit  
een  vanillestokje

 2 tl wijnsteenbakpoeder
 snufje zout
 1 banaan, geprakt*
 3 eieren
 100 ml kokosmelk
 80 g pure chocolade, in stukjes 
gehakt*

 slagroom of kokosslagroom,  
om erbij te serveren

Als je liever een glutenvrije versie van de scones maakt, dan zijn 
deze muffins een goed alternatief. Je serveert ze net als de 

 scones met slagroom of kokosslagroom. Neem een bordje, breek 
de muffin open en leg er een eetlepel lobbige slagroom bij. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet een muffinvorm klaar. Meng in 

een kommetje het chiazaad, lijnzaad en water. Laat dit eventjes staan. 
Meng ondertussen in een kom het kokosmeel, kokosbloesemsuiker, 
amandelmeel, kaneel, vanille, wijnsteenbakpoeder en zout. Meng in 

een andere kom de banaan, eieren en kokosmelk. Voeg de geweekte 
chiazaadjes en lijnzaadjes toe (en ook het water). Voeg beetje bij beetje 

de droge ingrediënten bij de natte ingrediënten en blijf goed mengen. 
Schep als het beslag klaar is de chocoladestukjes erdoorheen en vul 

de muffinvormpjes met het beslag. Zet de muffins 25 minuten in de 
oven. Serveer met slagroom of kokosslagroom.

Scones met room en jam*

Kokosnoottruffels*

Scones horen in de tweede gang van een officiële high tea. 
 Natuurlijk kun je het lekker inrichten zoals je zelf wilt, maar 
 vergeet deze vooral niet.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 210 °C. Bekleed een bakplaat met bak-
papier. Meng het speltmeel met de suiker, wijnsteenbakpoeder, vanille 
en het zout. Klop het ei los met de boter. Zet 2 eetlepels hiervan apart 
voor het bestrijken. Meng de rest met de melk. Kneed de droge ingre-
diënten door de natte ingrediënten tot een mooi deeg. Maak 8 rondjes 
van het deeg en druk ze redelijk plat, zoals koeken. Bak de scones in 
10 minuten goudbruin. Laat ze even afkoelen en serveer ze met de 
lobbig geklopte slagroom en de jam.

JE HEBT NODIG VOOR 
8 STUKS

 250 g volkoren speltmeel*
 2 el kokosbloesemsuiker*

 2 tl wijnsteenbakpoeder
 1 tl vanillezaad, uit een 

 vanillestokje
 snufje zout

 1 ei
 50 g boter,

op kamertem peratuur  
 75 ml (plantaardige) melk

 100 ml slagroom, lobbig geklopt
 ongezoete jam naar keuze*

JE HEBT NODIG VOOR 
15-20 STUKS

 200 g kokosrasp + extra om 
 doorheen te rollen

 100 g macadamianoten
 2 el kokosolie

 2 el rauwe honing of rijststroop*
 1 tl vanillezaad, uit een 

 vanillepeul

BEREIDINGSWIJZE
Hak de kokosrasp en macadamianoten in een keukenmachine fijn. 
Bewaar 6 eetlepels op een bordje en zet even apart. Voeg de kokosolie, 
honing en vanille toe in de keukenmachine en laat deze nogmaals 
draaien tot alles één massa is. Neem het mengsel uit de keuken-
machine en draai er 15-20 balletjes van. Rol ze door het 
kokos-macadamiamengsel dat je apart gezet hebt. Laat ze even 
opstijven in de koelkast. Bewaar ze afgedekt in de koelkast.
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Rauwe-chocoladefudge*

Blauwebessen-appeltaartjes*

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
BAKVORM VAN 12 CM X 20 CM

 10 medjouldadels, ontpit*
 30 g amandelmeel
 3 el cacao
 100 g kokosolie, gesmolten
 4 el (plantaardige) melk
 1 tl vanillepoeder
 snufje Keltisch zeezout
 optioneel: kokosrasp

JE HEBT NODIG VOOR 
4 KLEINE TAARTJES
VOOR DE BODEM

 125 g dadels*
 50 g amandelmeel
 snufje zout

VOOR DE VULLING
 2 el kokosolie
 1 appel
 1 tl kaneel
 50 g rozijnen (in water geweld)*
 50 g amandelmeel
 100 g blauwe bessen
 4 el water

BEREIDINGSWIJZE
Doe de dadels in de keukenmachine en hak ze helemaal fijn. Voeg de 

overige ingrediënten toe en laat de keukenmachine draaien tot de 
fudge helemaal gemengd is. Druk het mengsel in de vorm en laat het 

even opstijven in de koelkast. Garneer eventueel met de kokosrasp.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Hak voor de bodem de dadels, het 

amandelmeel en het zout in een keukenmachine. Vet 4 vormpjes in en 
bekleed ze met bakpapier. Verdeel het dadel-amandelmeelmengsel 

over de vormpjes en druk de bodem goed aan. Smelt in een pannetje 
de kokosolie. Schil de appel en snijd deze in kleine stukjes. Meng alle 
ingrediënten voor de vulling in een kom. Verdeel het mengsel over de 

vormpjes en zet de taartjes 15 minuten in de oven.

Gele-vruchtentaartjes*

Pecanmeringues met kokosroom en aardbeien*

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed twee bakplaten met 
bakpapier. Snijd de bladerdeegvellen in vieren en leg deze op de 
bakplaat. Duw de randen iets omhoog. Prik in het bladerdeeg met 
een vork en zet ze alvast 10 minuten in de oven. Laat ze even afkoelen 
en verdeel de crème fraîche over de bodems van de kleine taartjes. 
Verdeel het fruit erover. Verwarm de jam in een pannetje en bestrijk de 
taartjes  ermee. Verdeel de geschaafde amandelen over de taartjes. 
Zet ze  vervolgens nog 10 minuten in de oven.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 140 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 
Klop de eiwitten stijf met het citroensap. Voeg de palmsuiker toe en klop 
tot de eiwitten weer stijf zijn. Schep voorzichtig en langzaam de pecan-
noten door de eiwitten. Maak 8 ovale hoopjes op het bakpapier. Maak in 
elk alvast een kuiltje waar de kokosslagroom en aardbeien in zullen 
 liggen. Zet ze 90 minuten in de oven.
Vlak voor serveren: open de blikjes en schep de kokoscrème in een 
kom. Het kokoswater heb je niet nodig, dit kun je in een smoothie 
gebruiken of gewoon zo drinken. Klop de kokoscrème op met een mixer. 
Verdeel de kokoscrème over de meringues en top met de aardbeien. 
Serveer direct.

** Dit zorgt ervoor dat de kokoscrème en het water scheiden. 

JE HEBT NODIG VOOR 
24 KLEINE VIERKANTJES

 6 vellen speltbladerdeeg*
 75 g crème fraîche

 1 perzik, geschild en in plakjes
 1 nectarine, geschild en in plakjes

 1 abrikoos, geschild en in 
 plakjes

 25 g geschaafde amandelen 
 4 el ongezoete abrikozenjam*

JE HEBT NODIG VOOR 
8 MERINGUES

 4 eiwitten
 2 el citroensap

 2 el palmsuiker of 
 kokos bloesemsuiker*

 50 g fijngehakte pecannoten
 2 blikjes kokosmelk, elk 400 g, 

een nacht op de kop in de 
 koelkast gestaan**

 300 g verse aardbeien,  
in stukjes
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Tortillataart (*)
JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 1 el roomboter of kokosolie
 2 uien, gesnipperd
 2 tl komijnzaad, gemalen
 500 g rundergehakt
 400 g tomaten in blokjes  
(uit blik of glas)

 400 g kidneybonen 
 (uit blik of glas)

 200 g maïs (uit blik of glas)*
 2 tortilla’s*
 100 g geraspte kaas
 2 lente-uitjes, fijngesneden
 zout en peper naar smaak
 ook nodig: een pan die in de 
oven kan, bijvoorbeeld een 
gietijzeren pan, of gebruik een 
ruime ovenschaal

Deze tortillataart doet het meest denken aan chili con carne, met 
heerlijke gegrilde tortilla’s erbij. Voor grote eters kun je deze 

maaltijd serveren met wat rijst. Denk eraan om er een groene 
salade bij te doen voor de veelzijdigheid. 

Als je het gerecht wilt aanpassen naar suikervrij, kun je de maïs en 
 tortilla’s weglaten en wat extra tomaat toevoegen. 

BEREIDINGSWIJZE
Verhit de boter in een pan en bak hierin de uien in ongeveer 8 minuten 

zacht op laag vuur. Voeg het komijnzaad toe en roer het door. Voeg 
vervolgens het gehakt toe, zet de temperatuur op middelhoog tot 

hoog en bak het mee tot het vlees bruin is. Voeg de tomaten toe met 
100 ml water en laat het 5 minuten pruttelen. Voeg de uitgelekte 

bonen en maïs toe en laat alles nog een paar minuten zachtjes 
pruttelen. Breng op smaak met zout en peper. Knip ondertussen de 

tortilla’s in driehoekjes, ongeveer het formaat van tortillachips. Zet de 
grill in de oven aan. Gebruik de ovenbestendige pan waarin je de 

bonen hebt gemaakt, of schep het mengsel over in een ovenschaal. 
Leg de tortilla driehoekjes erbovenop en verdeel de geraspte kaas 
eroverheen. Strooi vervolgens de lente-uitjes er overheen. Zet de

tortillataart een paar minuten onder de grill, zodat de kaas smelt en de 
tortilla krokant wordt. Zorg ervoor dat het niet aanbrandt. Serveer met 

rijst of een groene salade.

Vriendendiners

DEZE VRIENDENDINERS ZIJN ALLEMAAL GESCHIKT VOOR EEN SUIKERBEWUSTE 
LEEFSTIJL. PER GERECHT VIND JE, INDIEN VAN TOEPASSING, TIPS OM HET  GERECHT 
NAAR SUIKERVRIJ AAN TE PASSEN.

DEZE VRIENDENDINERS ZIJN IDEAAL WANNEER JE ETERS HEBT. ZO 
KUN JE DIRECT LATEN ZIEN DAT GEZOND EN VERS ETEN VOORAL 
OOK HEEL LEKKER IS. LEES ALTIJD DE RECEPTEN GOED DOOR 
 VOORDAT JE BEGINT EN NOG BETER: MAAK HET RECEPT EEN KEERTJE 
VOORDAT JE VRIENDEN OP BEZOEK KOMEN. ZO ZIJN ER GEEN VERRAS-
SINGEN!
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Kip-tajine (*)
JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 150 g gierst*
 40 g rozijnen*
 2 el kokosolie of roomboter
 250 g kipfilet, in blokjes
 1 ui, gesnipperd
 1-2 teentjes knoflook, 
 fijngehakt

 200 g wortel, in plakjes
 3 tomaten
 1 courgette, in stukjes
 zout en peper naar smaak
 ½ tl tijm
 ½ tl paprikapoeder
 ½ tl kurkuma
 snufje komijn
 snufje kruidnagel
 snufje kaneel

Een simpel gerecht, maar succes gegarandeerd! Deze kip-tajine 
zet je zo op tafel!

Om het recept aan te passen naar suikervrij vervang je de gierst door 
quinoa of boekweit en de rozijnen door gesneden, gedroogde 

 abrikozen.

BEREIDINGSWIJZE
Bereid de gierst volgens de instructies op de verpakking. Voeg tijdens 
het koken de rozijnen toe. Verhit de kokosolie in een pan en bak hierin 

de kipfilet. Voeg de ui en knoflook toe aan de kipfilet. Stoom of kook de 
wortel gaar. Pureer de tomaten in een blender of met een staafmixer. 
Voeg de tomaten en courgette toe aan de kipfilet, voeg zo nodig een 

scheutje water toe. Bak dit ongeveer 10 minuten onder regelmatig 
roeren. Voeg alle kruiden en de wortel toe en verhit alles nog eventjes 

op hoog vuur. Serveer de gierst met de groenten en kipfilet.

Pastaschotel met tomaten en geitenkaas (*)
Een ovenschotel is echt ideaal als je eters krijgt. Je kunt hem 
namelijk van tevoren maken zodat je hem als je bezoek er is alleen 
nog even in de oven hoeft te zetten (de laatste stap) een uurtje 
voordat je wilt gaan eten. Bovendien smaakt een ovenschotel 
vaak veel lekkerder als-ie tijd heeft gehad om goed in te trekken. 
En je hebt alvast een opgeruimde keuken en tijd extra voor de 
gasten!

Om het gerecht aan te passen naar suikervrij kun je de speltspirelli’s 
vervangen door pasta van courgette die je heel eenvoudig maakt met 
een spiralizer. Doe de courgettepasta in een vergiet en overgiet ze 
twee keer met heet water uit de waterkoker. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Kook de spirelli’s volgens de 
 instructies op de verpakking. Meng in een kom de paprika, tomaten, 
zongedroogde-tomatenpasta en paprikapoeder. Doe het mengsel in 
een ovenschaal van 20 cm x 30 cm. Meng de gare pasta door de 
groenten en voeg zout en peper toe. Verdeel de geitenkaas over de 
ovenschaal en strooi de Parmezaanse kaas eroverheen. Zet de pasta 
20 minuten in de oven en serveer met een groene salade.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 350 g volkoren speltspirelli’s* 
of 2 courgettes 

 1 rode paprika, zaadlijsten 
verwijderd en in stukken

 5 tomaten, in stukken
 potje zongedroogde-tomaten-

pasta (200 g)
 1 tl paprikapoeder

 150 g zachte geitenkaas
 50 g Parmezaanse kaas, 

 geraspt
 zout en peper naar smaak
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Kabeljauwcurry (*)
JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 250 g volkoren rijst*
 1 el roomboter of kokosolie
 1 ui, gesnipperd
 1 teentje knoflook, fijngehakt
 1 rode paprika, in stukjes
 1 tl paprikapoeder
 1 tl currypoeder
 2 el tomatenpuree
 100 g kokoscrème (santen)
 200 g maïs, uit blik of glas
 4 kabeljauwfilets
 zout en peper naar smaak

Deze snelle kabeljauwcurry maak je suikervrij door de rijst te 
 vervangen door quinoa of kikkererwten.

BEREIDINGSWIJZE
Bereid de rijst volgens de instructies op de verpakking. Verhit de boter 
of olie in een pan en bak hierin de ui en knoflook zacht in ongeveer 10 
minuten. Voeg de paprikastukjes toe en bak deze even mee. Voeg de 

paprikapoeder, currypoeder, tomatenpuree en kokoscrème toe, 
 samen met 250 ml water. Breng het mengsel op smaak met zout en 

peper. Roer de maïs erdoor en leg de kabeljauwfilets erbovenop. 
Breng het gerecht aan de kook en laat het 15 minuten zachtjes 

pruttelen met de deksel op de pan. Serveer met de rijst.

Lasagnette verdi (*)
Lasagnette kun je alvast maken totdat het in de oven moet.  
Zo heb je weinig keukenstress tijdens het bezoek. Zet het gerecht 
in de oven vlak voor je wilt gaan eten en klets zelf nog gezellig 
even door. 

Om het recept aan te passen naar suikervrij kun je de lasagne vervangen 
door dunne plakken courgette, die je overdwars doorsnijdt en vervol-
gens in grote stukken snijdt.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Verhit de kokosolie in een koekenpan 
en bak hierin eerst de uit en knoflook. Blijf een beetje roeren, gedurende 
zo’n 5 minuten. Voeg de tomaten toe en bak deze 5 minuten mee 
 (blijven roeren). Voeg de overige ingrediënten toe die bij de saus horen. 
Het is klaar als alles goed doorbakken is. Pureer de saus in een blender 
of met een staafmixer en zet hem even apart. Rul het gehakt in de 
 koekenpan. Voeg de courgette en de spinazie toe en bak deze 5 minuten 
mee. Voeg de saus toe en laat alles 5 minuten pruttelen. Haal de pan 
van het vuur en roer de olijven door de saus. Meng de saus met de 
 lasagne in een vierkante ovenschaal. Bovenop strooi je de mozzarella. 
Zet de lasagne 25 minuten in de oven. Serveer eventueel met een 
groene, simpele salade.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

VOOR DE SAUS
 2 el kokosolie of roomboter

 1 grote ui, gesnipperd
 2 teentjes knoflook, fijngehakt

 400 g tomaten, in stukjes
 2 el sojasaus

 snufje rozemarijn
 snufje chilipoeder

 snufje dille
 snufje oregano

 snufje foelie
 snufje witte peper

 zout naar smaak

VOOR DE LASAGNE
 300 g rundergehakt

 1 courgette, in plakjes
 200 g diepvriesspinazie

 5 zwarte olijven, fijngehakt
 175 g spelt volkoren lasagne-

vellen*, in stukjes gebroken, 
of 1 grote courgette

 2 bollen buffelmozzarella,  
in stukken
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Gestoofde kippenborst met gierst*
JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 300 g gierst*
 4 el kokosolie
 4 kippenborsten
 1 ui, gesnipperd
 2 teentjes knoflook, fijngehakt
 1 rode paprika, in stukjes
 500 ml kippenbouillon
 2 el tomatenpuree
 1 tl paprikapoeder
 200 g rauwe garnalen
 zout en peper naar smaak

Een heerlijk gerecht dat zo op tafel staat!

BEREIDINGSWIJZE
Bereid de gierst volgens de instructies op de verpakking. Verhit de olie 

in een braadpan en bak hierin de kippenborsten aan beide kanten 
goudbruin. Leg ze even apart op een bord. Doe ondertussen de ui en 

knoflook in de pan en bak deze zacht. Voeg de paprika toe en bak deze 
nog even mee. Voeg de kippenbouillon, tomatenpuree en paprika-

poeder toe en roer goed. Doe de kippenborsten in de pan, zet het vuur 
laag en doe de deksel op de pan. Laat 25 minuten zachtjes koken. 
Voeg 5 minuten voor tijd de garnalen toe en breng het gerecht op 

smaak met zout en peper. Serveer met de gierst en een groene salade.

Griekse moussaka (*)
Ook moussaka doet het altijd goed. Vooral heerlijk tijdens een 
zwoele zomeravond, samen met een flinke bak tzatziki. Je maakt 
hem suikervrij door de aardappelen te vervangen door zoete 
aardappelen of pastinaak.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Kook de aardappelen kort (5 minuten) 
of stoom ze eventjes in een stoommandje. Verhit de kokosolie in een 
pan en bak hierin de ui en knoflook. Snijd ondertussen de aubergine 
en tomaat in stukjes. Voeg de ze toe en bak het geheel tot het lekker 
zacht is (zo’n 15 minuten). Voeg peper en zout naar smaak toe. Neem 
een ovenschaal en begin met een laag groenten, dan aardappelschijf-
jes, gevolgd door groenten, totdat alles op is. Eindig met een laag 
groenten. Verkruimel de buffelmozzarella over de groenten. Zet de 
moussaka 30 minuten in de oven. Serveer eventueel met een groene, 
simpele salade.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 1 kilo aardappelen, geschild en 
in plakjes*

 2 el kokosolie of roomboter
 1 ui, gesnipperd

 2 teentjes knoflook, fijngehakt
 2 aubergines
 500 g tomaat

 2 bollen buffelmozzarella
 zout en peper naar smaak
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Snelle kipsalade

Makreelsalade met maïs (*)

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 2 el kokosolie
 4 kipfilets, in stukjes
 250 g champignons, in stukjes
 2 lente-uitjes, fijngesneden
 2 handen verse spinazie
 ½ komkommer, in blokjes
 175 g fetakaas, verkruimeld
 olijfolie
 zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR
4 PERSONEN

 400 g gerookte makreelfilet,  
in stukjes

 3 tomaten, in stukjes
 3 lente-uitjes, fijngesneden
 400 g gekookte maïs*  
of 1 grote rode  paprika

 ½ komkommer, in blokjes
 4 el yoghurt
 zout en peper naar smaak

Deze kipsalade vult goed en geeft de nodige voedingsstoffen!

BEREIDINGSWIJZE
Verhit de kokosolie in een pan en bak hierin de kipfilet goudbruin  
en gaar. Voeg de champignons toe en bak deze zacht. Meng alle 

 ingrediënten in een kom en serveer.

Makreel zit vol goede omega-3-vetten, is licht verteerbaar en 
heerlijk in een salade. Zo maak je dus een snelle maaltijd die ook 

nog eens voedzaam is. Om de maaltijd suikervrij te maken, kun je 
de maïs vervangen door stukjes gesneden rode paprika.

BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een kom en serveer.

Snelle hap
WE KENNEN ALLEMAAL WEL DIE DRUKKE WEEKDAGEN DAT JE 
 EIGENLIJK GEEN TIJD HEBT OM TE KOKEN OF UITGEBREID 
 BOODSCHAPPEN TE DOEN. NATUURLIJK IS HET HANDIG OM JE 
 VRIEZER GOED TE VULLEN,  ZODAT JE OP DEZE DAGEN TOCH SNEL IETS 
GEZONDS OP TAFEL ZET. ALS JE GEEN ZIN HEBT IN RESTJES OF ALS DE 
RESTJES OP ZIJN, KIES DAN EEN VAN DE VOLGENDE SNELLE HAPPEN. 
DEZE RECEPTEN MAAK JE BINNEN 15 MINUTEN! Tip GRIL OP EEN DAG DAT JE WAT MEER TIJD HEBT EEN 

 AANTAL KIPFILETS, SNIJD ZE IN STUKJES EN VRIES ZE IN.  
JE ONTDOOIT ZE HEEL SNEL DOOR ZE IN HET PLASTIC IN EEN 
BAKJE MET LAUW WATER TE LEGGEN. ZO KUN JE NOG SNELLER 
WERKEN!
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Broccoli-kaassoep

Bonen op brood*

JE HEBT NODIG VOOR 
4 KOMMEN

 2 el kokosolie
 1 ui, gesnipperd
 2 stronken broccoli, in roosjes
 3 el crème fraîche
 150 g geraspte geitenkaas
 zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 8 zuurdesem speltboterhammen*
 800 g witte bonen, uit blik of 
glas, uitgelekt

 4 el tomatenpuree
 6 el water
 8 gebakken eieren
 zout en peper naar smaak

Heerlijk bij wat kouder weer en eventueel ook heel geschikt als 
snelle lunch of ontbijt. 

BEREIDINGSWIJZE
Verhit de kokosolie in een soeppan en bak hierin de ui zacht. Voeg de 

broccoli en 1 liter water toe en kook de broccoli gaar in ongeveer 10 
minuten. Pureer de soep met de crème fraîche, peper en zout. Serveer 

de soep met de geitenkaas.

Voedzaam, vullend, snel en supergoedkoop! De tomatensaus 
maak je gemakkelijk zelf.

BEREIDINGSWIJZE
Doe de grill aan in de oven en rooster de boterhammen kort. Dit kan 

eventueel ook met een broodrooster. Doe de witte bonen in een 
 pannetje en meng met de tomatenpuree en het water. Breng op 

smaak met zout en peper. Serveer de boterhammen met de bonen in 
tomatensaus en de gebakken eieren.

Chili con carne (*)

Gegrilde groenten

Supersnel en toch een warme maaltijd! Om de maaltijd suikervrij 
te maken, kun je de maïs vervangen door stukjes gesneden rode 
paprika. Serveer eventueel met brood of een groene salade.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de olie in een koekenpan en rul het gehakt. Voeg de tomaten 
toe en bak deze 5 minuten mee zodat ze wat zachter worden. Voeg de 
bonen, maïs, komijnpoeder en korianderpoeder toe en verwarm het 
mengsel. Breng op smaak met peper en zout. Serveer met de 
 avocadopuree.

Heerlijke gegrilde groenten uit de oven met een stukje vlees. 
Eventueel kun je in plaats van een hamburger ook een biefstukje 
nemen.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Doe alle groenten in een ruime 
ovenschaal en hussel de olijfolie en wat zout en peper erdoorheen. Zet 
ze 45 minuten in de oven. Bak ondertussen de hamburgers aan beide 
kanten goudbruin en gaar. Serveer de groenten met de hamburgers.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 2 el kokosolie
 400 g rundergehakt

 5 tomaten, in stukjes
 800 g kidneybonen, uit blik of 

glas, uitgelekt
 200 g maïs*, uit blik of glas,  

of 1 grote rode paprika
 1 tl komijnpoeder

 1 tl korianderpoeder
 4 avocado’s, geprakt

  zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 1 rode paprika, in reepjes
 1 gele paprika, in reepjes

 500 g zoete aardappel, geschild 
en in plakken

 200 g wortel, in plakken
 1 rode ui, in ringen

 4 el olijfolie
 4 hamburgers

 zout en peper naar smaak
 ongezoete mayonaise,  

om erbij te serveren

Tip INVESTEER IN EEN GOEDE THERMOSKAN EN NEEM JE SOEP WARM MEE. 
ZO KUN JE ONDERWEG OF OP JE WERK OF OP SCHOOL TOCH GENIETEN VAN IETS WARMS.



138 139

Snelle omelet
Een omelet blijft een klassieker die je kunt eten als ontbijt,  
lunch of diner, maar ook kunt gebruiken als hartige traktatie, 
borrel hapje of manier om restjes groenten weg te werken. 

BEREIDINGSWIJZE
Kluts de eieren in een kom met de room, bieslook en wat zout en 
 peper. Verhit de olie in een pan en bak hierin de ui zacht. Voeg de 
paprika en tomaat toe en bak deze even mee. Giet het omeletmengsel 
in de pan en voeg de kaas toe. Dek de pan af en zet het vuur middel-
hoog. Wacht tot de bovenkant bijna gestold is en draai de omelet nog 
even om. Bak die kant nog een paar minuten. Serveer eventueel met 
brood. 

JE HEBT NODIG VOOR 
2-3 PERSONEN

 8 eieren
 200 ml (plantaardige) room of 

melk
 2 el verse fijngehakte bieslook

 2 el kokosolie
 1 ui, gesnipperd

 1 paprika, in stukjes
 1 tomaat, in stukjes

 75 g geraspte (geiten)kaas
 zout en peper naar smaak
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Aardbeien-yoghurtijs met koekjes*
JE HEBT NODIG VOOR 
1 LITER IJS

 500 g aardbeien
 500 g Griekse yoghurt
 10 suikerbewuste koekjes, 
 verkruimeld

 3 el rauwe honing of rijststroop*
 2 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

Het koekjesijs dat je in de supermarkt koopt, is echt heel fout en 
bevat werkelijk astronomische hoeveelheden suiker. Gelukkig kun 
je het ook eenvoudig en verantwoord zelf maken. Het handigste is 

om met een ijsmachine te werken, maar hieronder leg ik ook uit 
hoe je het zonder ijsmachine kunt doen.

BEREIDINGSWIJZE
Pureer 250 gram van de aardbeien en roer deze door de yoghurt. 
Snijd de overige aardbeien in stukjes. Roer de overige aardbeien, 

koekkruimels, honing en vanille door de yoghurt. Laat het in de 
 koelkast volledig koel worden. Doe het mengsel in de ijsmachine en 

volg de instructies van de fabrikant. 

Toetjes

Tip HEB JE GEEN IJSMACHINE, VOLG DAN DE INSTRUCTIES IN HET RECEPT, MAAR IN 
PLAATS VAN DAT JE HET MENGSEL IN DE IJSMACHINE DOET, SCHENK JE HET IN EEN  PLATTE 
BAK EN ZET JE HET AFGEDEKT IN DE VRIEZER. JE WACHT TOT HET BIJNA HELEMAAL HARD IS 
(DUS AF EN TOE EVEN CHECKEN). DAN DOE JE HET IN EEN GROTE KOM EN HAK JE HET GROF, 
 VERVOLGENS KLOP JE HET MET EEN MIXER TOT EEN GLAD MENGSEL. ZET HET VERVOLGENS 
WEER IN DE VRIEZER EN LAAT HET WEER HARD WORDEN.

TOETJES KUN JE ZO LEUK EN MAKKELIJK MAKEN ALS JE WILT, 
MAAR ZE KUNNEN OOK BIJZONDER EN WAT SPECTACULAIR-
DER. EEN BAKJE YOGHURT MET FRUIT OF ALLEEN EEN STUK VERS 
FRUIT OF ZELFGEMAAKTE CHOCOLADE IS EEN HEERLIJKE OPTIE 
VOOR ALLEDAG. WIL JE EEN KEERTJE IETS BIJZONDERS MAKEN, 
PROBEER DAN ONZE NIET-ALLEDAAGSE RECEPTEN VOOR EEN LEUK 
VERRASSINGSEFFECT. SOMMIGE KUN JE SIMPEL VOORUIT MAKEN, 
ZODAT JE HET ALVAST IN DE KOELKAST HEBT STAAN; HEEL HANDIG 
BIJ EEN VRIENDENDINER OF ALS JE WEINIG TIJD HEBT!
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Chocolade-pindakaas soft serve*

Sinaasappel-perzik-ijsraketten*

JE HEBT NODIG VOOR 
4 KOMMETJES

 5 (over)rijpe bananen*
 4 el pindakaas   
(niet afgestreken)

 4 el cacao
 scheutje (plantaardige) melk
 optioneel: fijngehakte pinda’s 
en fijngehakte chocolade*  
om te versieren

Heerlijk snel ijs gemaakt met een blender. Vaak zijn overrijpe 
 bananen goedkoop aan te schaffen in de winkel; wanneer ik ze zie 
sla ik direct mijn slag. Deze bananen snijd ik in stukken en ik vries 

ze in porties in. Zo kun je op elk moment een lekker ijsje maken. 
Dit werkt vooral met bananen, vanwege de volle, romige 

 structuur.

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de bananen in schijfjes, doe ze in een plastic boterhamzakje en 

vries deze in (minimaal 4 uur). Haal de bananen uit de vriezer en laat ze 
iets zachter worden op kamertemperatuur, ongeveer 5 minuten. Doe 
alle ingrediënten in de blender. Voeg een scheutje melk toe en zet de 

blender aan. Blijf de soft serve naar beneden schrapen totdat het één 
massa is. Verdeel de soft serve over de kommetjes. Voeg eventueel 

nog wat fijngehakte pinda’s en chocolade toe en serveer.

JE HEBT NODIG VOOR
6-8 IJSJES

 sap van 3 sinaasappels
 220 g geschilde en ontpitte 
perzik

 vloeibare rauwe honing of 
 rijststroop naar smaak*

 ook nodig: 6 raket-ijslolly-
vormpjes

Deze ijsraketten zijn een prima alternatief voor kinderen op 
 warme dagen. En stiekem ook voor volwassenen.

BEREIDINGSWIJZE
Doe alle ingrediënten in de blender en mix goed. Controleer of je het 

ijsmengsel zoet genoeg vindt. Verdeel het ijsmengsel over de raketten. 
Zet ze minimaal 6 uur in de vriezer.

Vanille-ijs (*)
Het welbekende vanille-ijs maak je in een handomdraai. Lekker op 
zichzelf, maar ook lekker bij een taart, wafels of pannenkoeken. 
En je kunt ermee variëren door er bijvoorbeeld diepvriesfruit, 
noten of andere smaakmakers doorheen te doen. Zo ontdek je 
vanzelf jouw favoriete smaak!

BEREIDINGSWIJZE
Blend de kokosmelk, amandelmelk, dadels en vanillepoeder tot één 
geheel. Roer de gelatinepoeder of agar-agar door het kokende water 
en voeg dit toe aan de melk. Blend nog eventjes. Laat het mengsel 
geheel op koelkasttemperatuur komen. Doe het mengsel in de 
ijsmachine en volg de instructies van de fabrikant. Serveer direct of 
laat het nog even in de vriezer staan voor een harder vanille-ijs.

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 750 ML IJS

 400 ml kokosmelk
 200 ml amandelmelk

 10 medjouldadels* (of  
gedroogde, gewelde abrikozen 
als je het  suikervrij wilt maken) 

 1 tl vanillepoeder
 1 tl gelatinepoeder of agar-agar

 50 ml kokend heet water

Verse aardbeien met kokosslagroom
Simpel, maar ideaal als je behoefte hebt aan een licht en 
verantwoord toetje. Natuurlijk kun je ook ander vers fruit 
hiervoor gebruiken. 

BEREIDINGSWIJZE
Zet het blikje kokosmelk een dag op z’n kop in de koelkast. Maak het 
blik open en schep de hard geworden kokoscrème eruit (het water kun 
je gebruiken voor een smoothie). Klop de kokoscrème op met een 
handmixer; dit duurt ongeveer net zo lang als bij echte slagroom. 
 Bewaar koel. Snijd de aardbeien in stukjes. Serveer ze met de kokos-
slagroom.

JE HEBT NODIG VOOR 
4-6 PORTIES

 400 ml kokosmelk
 400 g aardbeien
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Cheesecakepudding*
JE HEBT NODIG VOOR 
6 PORTIES

 250 g cashewnoten, een nacht 
geweekt in water

 75 g gesmolten kokosolie
 sap van 1 citroen
 100 g rauwe honing of 
 rijststroop*

 100 ml amandelmelk
 1 tl vanillepoeder
 een puddingvorm

VOOR DE SAUS
 2 el rauwe honing of rijststroop*
 100 ml kokosroom
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

Deze cheesecakepudding is fris en lekker romig. Je kunt hem 
 gemakkelijk de dag van tevoren bereiden en goed afgedekt in de 

koelkast bewaren. Zo is de pudding klaar voor gebruik wanneer je 
hem nodig hebt.

BEREIDINGSWIJZE
Doe alle ingrediënten voor de pudding in de keukenmachine en laat 

deze draaien tot er een romige massa ontstaat. Doe het mengsel in de 
puddingvorm en laat de pudding opstijven in de koelkast (eventueel 

kun je de vriezer een handje laten helpen). Voor de saus doe je de 
ingrediënten in een steelpannetje. Verwarm op laag vuur tot de honing 

oplost. Laat de saus volledig afkoelen en serveer bij de pudding.

Bananenstracciatella soft serve*
Deze stracciatella soft serve is op basis van bananen. Bananen in 
bevroren toestand maken de structuur van je ijs perfect romig en 
binden mooi. Wanneer je klaar bent met het maken van dit ijsje zal 
het een beetje zacht zijn. Je kunt het dan eten als een echte soft 
serve, of het nog eventjes in de vriezer zetten om het weer wat 
harder te laten worden. Niet te lang, want dan kun je het niet meer 
scheppen.

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de bananen in schijfjes, doe ze in een plastic boterhamzakje en 
vries deze in (minimaal 4 uur). Haal de bananen uit de vriezer en laat ze 
iets zachter worden op kamertemperatuur, ongeveer 5 minuten. Hak 
intussen de chocolade in kleine stukjes en zet ze apart. Doe de 
 bananen, cashewpasta, vanille en de melk in een blender en blijf de 
banaan naar beneden schrapen totdat alles één massa is. Verdeel het 
ijs over de kommetjes en strooi er de chocoladestukjes erover.  Serveer 
 direct of zet het nog even in de vriezer om het nog een beetje harder te 
laten worden.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 KOMMETJES

 4 (over)rijpe bananen*
 150 g pure chocolade*

 (het liefst Vivani 92% puur)
 3 el witte cashewpasta

 1 tl vanillepoeder
 scheutje (plantaardige) melk

Tip HEB JE BANANEN DIE TE RIJP ZIJN GEWORDEN OP DE FRUITSCHAAL, SNIJD ZE DAN IN 
STUKJES EN VRIES ZE IN. ZO HEB JE ALTIJD DIRECT DE BASIS VOOR EEN LEKKER IJSJE BIJ DE 
HAND. BLEND HIERVOOR EEN AANTAL STUKJES BANAAN SAMEN MET WAT VERS FRUIT.  OMGEKEERD 
KAN HET NATUURLIJK OOK: BEVROREN FRUIT BLENDEN MET EEN BANAAN.
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Appelkruimel met noten
JE HEBT NODIG VOOR 
6 PORTIES

 6 appels
 50 g roomboter of kokosolie,  
+ extra om in te vetten

 1 tl kaneel
 100 ml (plantaardige) room

VOOR DE TOPPING
 125 g havermeel
 75 g roomboter of kokosolie,  
in blokjes

 75 g gehakte gedroogde 
 abrikozen

 1 handje pistachenoten,  
zonder schil

 1 handje pecannoten
 slagroom of kokosslagroom,  
om erbij te serveren

Appelkruimel blijft een klassieker. Deze versie met de 
combinatie van pistachenoten en pecannoten vind ik 

persoonlijk heerlijk. Handig om vooruit te maken wanneer je 
eters hebt en ook heel lekker als-ie net warm uit de oven komt. 

Bovendien suikervrij!

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Vet een rechthoekige ovenschaal 

van 20 cm x 30 cm in en bekleed deze met bakpapier. Schil alle 
 appels, verwijder de klokhuizen en snijd ze in partjes. Verhit de boter in 
een ruime pan (bijvoorbeeld een soeppan) en bak hierin kort de appel. 
Roer af en toe tot de appels wat zachter worden, dit duurt ongeveer 10 
minuten. Roer de kaneel en room erdoorheen en verdeel de appel over 
de ovenschaal. Kneed het havermeel met de roomboter en abrikozen. 
Hak de pistachenoten en pecannoten grof. Kneed alles door elkaar en 

verdeel de topping over de appels. Zet de schaal 30 minuten in de 
oven.  Serveer eventueel met slagroom of kokosslagroom.

Frambozensoufflé*

Citroenpudding*

Deze soufflé is zo gemaakt. Eiwitten stijfkloppen is vergelijkbaar 
met slagroom kloppen, alleen is het belangrijker om hygiënisch te 
werken. Je materialen moeten schoon en vetvrij zijn, anders krijg 
je het eiwit niet stijf. Vetvrij maken kun je doen door alles even af 
te nemen met een beetje citroensap. 

BEREIDINGSWIJZE
Klop de eidooiers los in een pannetje. Vet 4 ovenbestendige bakjes in 
met wat boter of kokosolie. Voeg de room, honing en vanille toe en 
breng alles langzaam aan de kook. Voeg de arrowroot toe terwijl je 
blijft roeren en breng weer aan de kook. Haal de pan van het vuur en 
doe de room in een kommetje. Laat hem zo helemaal afkoelen. 
Verwarm de oven voor op 170 °C. Klop de eiwitten stijf. Schep 
voorzichtig de room en de frambozen erdoorheen. Verdeel het beslag 
over de 4 kommetjes en zet ze 25 minuten in de oven. Laat ze even 
afkoelen en serveer.

Deze frisse pudding is makkelijk te maken en een ideaal toetje. 
Eventueel kun je de citroenen vervangen door limoenen voor een 
heerlijke limoenpudding.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Vet de ovenschaal in met boter of 
kokosolie. Mix de boter, kokosbloesemsuiker en citroenrasp tot een 
luchtig mengsel. Voeg het citroensap, de dooiers, melk en het meel 
toe en mix alles opnieuw luchtig. Klop de eiwitten stijf. Schep de eiwit-
ten door het beslag. Doe het beslag in de ovenschaal en zet deze 40 
minuten in de oven. Laat even afkoelen en serveer warm of koud.

JE HEBT NODIG VOOR 
4 PERSONEN

 2 eieren, gesplitst
 boter of kokosolie,  

om in te vetten
 100 ml (plantaardige) room

 4 el rauwe honing of rijststroop*
 1 tl vanillezaad, uit een 

 vanillestokje
 1 tl arrowroot

 125 g frambozen

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
OVENSCHAAL VAN 

12 CM X 20 CM
 50 g roomboter of kokosolie, 

+ extra om in te vetten
 125 g kokosbloesemsuiker*
 rasp en sap van 2 citroenen

 3 eieren, gesplitst
 100 g volkoren speltmeel*

 of havermeel
 250 ml (plantaardige) melk
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Citroen-blauwebessenmuffins (*)

Frisse frambozencakejes (*)

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 3 eieren
 60 g roomboter, gesmolten
 6 el plantaardige melk
 75 g ongezoete appelmoes als 
je kiest voor de suikervrije 
 variant, of 60 g rijststroop*

 50 g kokosmeel
 1 tl wijnsteenbakpoeder 
 rasp van 1 citroen
 125 g blauwe bessen

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 2 eieren
 2 el gesmolten kokosolie
 3 el ongezoete appelmoes als 
je kiest voor de suikervrije 
 variant, of 3 el rijststroop*

 2 el water
 160 g amandelmeel
 1 tl wijnsteenbakpoeder
 150 g frambozen

Deze muffins zijn niet zo zoet en daarmee erg geschikt als ontbijt. 
Ze zijn smaakvol dankzij de citroen en blauwe bessen, maar zullen 

je geen sugar rush geven.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Mix de 

eieren, roomboter, plantaardige melk en appelmoes romig (in de 
 blender of met een handmixer). Doe het mengsel in een kom en voeg 

het kokosmeel en wijnsteenbakpoeder toe; meng goed. Roer de 
 citroenrasp erdoorheen. Roer voorzichtig de blauwe bessen erdoor-

heen, zonder dat ze kapot gaan. Verdeel het beslag over de vormpjes. 
Zet die 20-25 minuten in de oven en laat ze even afkoelen

Ongezoete appelmoes is een handige zoetmaker voor niet-zo-
zoete muffins, zoals deze. Ongezoete appelmoes wordt meestal 

appelpuree genoemd en je koopt het in de natuurvoedingswinkel. 
Je kunt ook zelf appels laten inkoken met een klein beetje water 

en dan pureren. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Mix in 

een kom of pureer in je blender de eieren, kokosolie, appelmoes en het 
water tot een romig mengsel. Doe het beslag in een kom en roer het 

amandelmeel en de bakpoeder erdoorheen. Roer vervolgens heel 
voorzichtig de frambozen door het beslag. Verdeel het beslag over de 

vormpjes. Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat ze even afkoelen.

Cupcakes en muffins
CUPCAKES EN MUFFINS ZIJN MULTIFUNCTIONEEL. JE KUNT ZE 
ONDERDEEL LATEN ZIJN VAN JE ONTBIJT OF LUNCH, OF ETEN ALS 
TUSSENDOORTJE. JE KUNT ZE SERVEREN BIJ DE KOFFIE OF MEENEMEN 
IN JE LUNCHTROMMEL. JE KUNT ZE DIRECT ETEN, OF INVRIEZEN EN ZO 
EEN VOORRAADJE BEWAREN. EN JE KUNT ZE HARTIG OF ZOET MAKEN. 



150 151

Bananenbroodmuffins*

Vanillecupcakes*

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 2 eieren
 2 el rauwe honing of rijststroop*
 100 g speltmeel*
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 snufje zout
 3 geprakte rijpe bananen*

JE HEBT NODIG VOOR 6 STUKS
 4 eieren
 50 g roomboter, gesmolten
 75 g rauwe honing of 
 rijststroop*

 50 g kokosmeel
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 snufje zout

VOOR DE TOPPING
 250 g roomkaas
 2 el rauwe honing of rijststroop*
 snufje vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

Ken je het bekende bananenbrood? Dit is hetzelfde, maar dan in 
muffinvorm. Makkelijk mee te nemen, te gebruiken als extraatje 

bij ontbijt en lunch, of als tussendoortje.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 

een kom de eieren luchtig en voeg de honing toe. Voeg beetje bij 
beetje het speltmeel, vanillezaad, wijnsteenbakpoeder en het zout toe. 

Roer de bananen erdoorheen. Verdeel het beslag over de vormpjes. 
Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat ze even afkoelen.

Deze simpele, heerlijke cupcakes zijn een ware traktatie. Ze zijn 
lekker en zien er ook nog eens prachtig uit. Dit is zo’n cupcake die 

goed bij de koffie kan.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 
een kom de eieren luchtig en voeg de roomboter en honing toe. Voeg 

beetje bij beetje het kokosmeel, vanillezaad, wijnsteenbakpoeder en 
zout toe. Verdeel het beslag over de vormpjes. Zet ze 20-25 minuten in 
de oven en laat ze even afkoelen. Klop in een kom de roomkaas met de 

honing los en luchtig en voeg de vanille toe. Verdeel de topping met 
een spuitzak over de cupcakes.

Limoenmuffins*

Pecanmuffins met vanille*

Met deze luchtige en frisse muffins ben je meteen in een zomerse 
stemming! 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 
een kom de eieren luchtig en voeg de honing toe. Voeg beetje bij 
beetje het kokosmeel, amandelmeel, de kaneel, wijnsteenbakpoeder, 
melk en het zout toe. Roer de limoenrasp erdoorheen. Verdeel het 
beslag over de vormpjes. Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat ze 
even afkoelen. 

De pecannoten geven deze heerlijke muffins een unieke, rijke 
smaak en extra voedingswaarde vanwege de eiwitten en gezonde 
vetten die ze bevatten.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 
een kom de eieren luchtig en voeg de honing toe. Voeg beetje bij 
beetje het speltmeel, vanillezaad, wijnsteenbakpoeder en het zout toe. 
Roer de pecannoten erdoorheen. Verdeel het beslag over de vormpjes. 
Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat ze even afkoelen. 

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 3 eieren
 100 g rauwe honing of 

 rijststroop*
 50 g kokosmeel

 50 g amandelmeel
 ½ tl kaneel

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 50 ml (plantaardige) melk

 snufje zout
 rasp van 2 limoenen

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 3 eieren
 100 g rauwe honing of 

 rijststroop*
 100 g speltmeel*

 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 snufje zout

 100 g pecannoten, grof gehakt
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Cranberry-dadelcupcakes*
JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 2 eieren
 100 g rauwe honing of 
 rijststroop*

 150 g amandelmeel
 1 tl wijnsteenbakpoeder
 snufje zout
 50 g gedroogde dadels*,  
in vieren gesneden

 50 g gedroogde cranberry’s*

VOOR DE TOPPING
 250 g roomkaas
 2 el rauwe honing of rijststroop*

Simpel, snel en lekker. Deze cupcakes kunnen ook prima zonder 
topping.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 

een kom de eieren luchtig en voeg de honing toe. Voeg beetje bij 
beetje amandelmeel, de wijnsteenbakpoeder en het zout toe. Roer de 

dadels en cranberry’s erdoorheen. Verdeel het beslag over de 
vormpjes. Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat ze even afkoelen. 

Klop in een kom de roomkaas met de honing los. Verdeel de topping 
met een spuitzak over de cupcakes.

Chocolate chip-cupcakes met banaan*
Ideaal bij de koffie! Kies voor de puurste chocolade die je kunt 
vinden. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Zet je muffinvormpjes klaar. Klop in 
een kom de eieren luchtig en voeg de roomboter en honing toe. Voeg 
beetje bij beetje kokosmeel, amandelmeel, vanillepoeder, wijnsteen-
bakpoeder en zout toe. Roer de pure chocolade erdoorheen. Verdeel 
het beslag over de vormpjes. Zet ze 20-25 minuten in de oven en laat 
ze even afkoelen. Klop in een kom de roomkaas los en luchtig en voeg 
de cacao en geprakte banaan toe. Verdeel de topping met een spuit-
zak over de cupcakes.

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 3 eieren
 40 g roomboter, gesmolten

 75 g rauwe honing of 
 rijststroop*

 50 g kokosmeel
 50 g amandelmeel

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 1 tl vanillepoeder

 snufje zout
 80 g pure chocolade, in stukjes 

gehakt*

VOOR DE TOPPING
 200 g roomkaas

 1 el cacao
 1 geprakte banaan*

 garnering (optioneel):  
fijngeschaafde pure chocolade*
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Chocolade-kersencake*
JE HEBT NODIG VOOR 1 CAKE

 200 g boter,  
op kamertemperatuur, + extra 
om in te vetten

 100 g kokosbloesemsuiker*
 4 eieren
 150 g amandelmeel
 3 el kokosmeel
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 4 el kokosmelk
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 snufje zout
 200 g kersen, ontpit en 
 gehalveerd

 200 g pure chocolade, 
 fijngehakt*

 ter garnering: amandelschaafsel 
en wat extra chocolade

Deze cake is een geweldige feestcake. Maak de garnering extra 
mooi door chocoladestrepen van gesmolten chocolade te maken 

en strooi wat amandelschaafsel op de cake. Een lekkere cake is 
de eerste stap, maar een prachtige garnering maakt je feestcake 

tot een ultiem succes!

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 160 °C. Vet een cakeblik goed in. Klop de 

boter en kokosbloesemsuiker luchtig. Voeg de eieren toe en klop tot 
alles weer luchtig is. Roer voorzichtig het amandelmeel, kokosmeel, de 

wijnsteenbakpoeder, kokosmelk, vanillezaad en het snufje zout 
erdoorheen. Schep als laatste de kersen en chocolade erdoorheen. 

Doe het cakebeslag in de cakevorm en zet deze 60-75 minuten in de 
oven. Laat de cake volledig afkoelen. Garneer de cake door de 

chocolade te smelten en deze over de cake te schenken, en strooi het 
amandelschaafsel eroverheen. Snijd de cake in plakken.

xxxxxxxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

XXX
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx

Feestrecepten
BIJ FEESTJES HOREN SLINGERS, CADEAUTJES EN LEKKER DRINKEN, 
MAAR OOK ZOETE EN HARTIGE GERECHTEN! EEN FEESTJE IS ZO’N 
MOMENT WAAROP DAT OOK PRIMA KAN, TENZIJ JE IEDERE DAG 
FEEST WILT VIEREN NATUURLIJK. FEESTJES ZIJN OOK EEN GEWEL-
DIGE KANS OM MENSEN KENNIS TE LATEN MAKEN MET VERANTWOORD 
EN TOCH LEKKER ETEN. SUIKERBEWUST ETEN IS NAMELIJK HELEMAAL 
NIET SAAI OF VIES; JE KUNT ECHT DE HEERLIJKSTE DINGEN MAKEN! 
WEDDEN DAT JE GASTEN NAAST HUN STOEL VALLEN ALS ZE HOREN 
DAT DE TAART DIE ZE NET GEGETEN HEBBEN MEUKVRIJ IS?
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Mango-passievruchtcarrés*
JE HEBT NODIG VOOR  
12 CARRÉS
VOOR DE BODEM

 150 g havermout
 90 g pompoenpitten
 90 g zonnebloempitten
 200 g dadels*
 75 g kokosolie, gesmolten,  
+ extra om in te vetten

VOOR DE TOPPING
 3 passievruchten
 2 mango’s
 4 el cashewpasta
 4 el kokosolie, gesmolten
 3 el rauwe honing of rijststroop*
 2 blaadjes gelatine of 2 
 eetlepels gelatinepoeder

 250 ml slagroom of 
 kokosslagroom

Mango en passievrucht geven een gerecht direct een exotisch 
tintje. Ze zitten bomvol vitaminen en deze carrés vrolijken elk 

feestje op.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Neem een rechthoekige, ruime 

vorm en vet deze goed in. Doe alle ingrediënten voor de bodem, 
behalve de kokosolie, in een keukenmachine en laat deze draaien tot 

alles goed fijngehakt is. Voeg de kokosolie toe en laat nog even draaien. 
Bedek de bodem van de vorm met het deeg. Zet de bodem 30 

minuten in de oven. Laat deze vervolgens helemaal afkoelen. Halveer 
de passievruchten en schep het vruchtvlees uit de schillen. Schil de 
mango’s en snijd het vruchtvlees van de pit. Pureer het vruchtvlees 

van de mango met een staafmixer of blender. Meng de mangopuree 
met de passievrucht, cashewpasta, kokosolie, honing en gelatine. 

 Verwarm het mengsel in een pannetje en breng het tot het kookpunt. 
Haal de pan van het vuur en zorg dat de gelatine gesmolten is. 

Laat even afkoelen. Klop de slagroom lobbig en schep hem door het 
vruchtenmengsel. Giet het over de bodem en laat alles minimaal 4 uur 

opstijven in de koelkast. Snijd de taart in vierkanten.

Koffie-dadeltaart*
Een robuuste, stoere en overheerlijke taart. Met de grote dadels 
erin is deze taart een ware belevenis, en vooral ontzettend lekker. 
De koffie zorgt voor de perfecte combinatie.

BEREIDINGSWIJZE
Doe de dadels met de koffie in een kom en week ze een kwartiertje. 
 Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een springvorm met 
 bakpapier en vet dit in. Meng in een kom de boter, honing en het ei. 
Meng in een andere kom de sinaasappelrasp, het meel, de bakpoeder, 
 kaneel, gemberpoeder en nootmuskaat. Zeef de dadels uit de koffie 
en voeg de koffie en het boter-eimengsel toe aan het meel. Meng alles 
goed door elkaar en voeg uiteindelijk de dadels ook toe. Doe het 
 beslag in de springvorm en zet de taart 35 minuten in de oven. Maak 
ondertussen de topping. Smelt de boter en meng hem met de honing, 
het kokosmeel en de cashewpasta. Zet de topping even apart en 
verdeel hem over de taart wanneer deze iets is afgekoeld. Bewaar 
afgedekt in de koelkast.

JE HEBT NODIG VOOR 
1 TAART MET EEN 

SPRINGVORM VAN 20 CM
 250 g medjouldadels, ontpit en 

gehalveerd*
 250 ml sterke koffie

 75 g roomboter, gesmolten
 3 el rauwe honing of rijststroop*

 1 ei
 rasp van 1 sinaasappel

 275 g volkoren speltmeel*
 2 tl wijnsteenbakpoeder

 1 tl kaneel
 ½ tl gemberpoeder

 ½ tl versgeraspte nootmuskaat

VOOR DE TOPPING
 75 g roomboter

 2 el rauwe honing of rijststroop*
 1 el kokosmeel

 2 el cashewpasta
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Gedroogd-fruittaart*
JE HEBT NODIG VOOR 
12-14 STUKKEN

 150 g rozijnen*
 150 g sultana’s*
 250 g gedroogde abrikozen, 
grof gehakt

 40 g gedroogde kersen
 50 g gedroogde cranberry’s*
 rasp van 1 sinaasappel
 225 g havermeel
 100 g amandelmeel
 100 g hazelnootmeel  
(of gemalen hazelnoten)

 2 tl kaneel
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 4 eieren
 snuf zout
 3 el rauwe honing of rijststroop*
 200 g roomboter, op 
 kamertemperatuur, + extra om 
in te vetten

Deze fruittaart heeft ontzettend veel smaak. Eigenlijk wordt de 
smaak na een aantal dagen alleen maar beter. Een groot voordeel 

is dat je deze taart al weken van tevoren kunt maken. Zo kan de 
taart goed op smaak komen. Je kunt de taart vervolgens prima 

invriezen, of goed afgesloten twee weken bewaren.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Vet een springvorm van 22 cm in 

met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Doe de rozijnen, 
sultana’s, abrikozen, kersen en cranberry’s in een pan met 1 liter water. 

Breng het aan de kook en laat 30 minuten zachtjes koken. Giet het 
water af. Meng in een kom de sinaasappelrasp, het havermeel, 

amandelmeel, hazelnootmeel, de kaneel, wijnsteenbakpoeder en een 
snufje zout. Mix de eieren, honing en roomboter luchtig. Meng met het 

fruit. Voeg de droge ingrediënten toe, roer alles kort door en doe het 
beslag in de springvorm. Zorg dat het goed verdeeld is. Zet de taart 
60 minuten in de oven, doe dan aluminiumfolie over de taart en bak 

nog eens 60 minuten. Haal de taart uit de oven en laat deze heel goed 
afkoelen.

Sinaasappelcheesecake*
Deze heerlijke sinaasappelcheesecake maak je snel. Voor de 
suikervrije koekjes kun je een geschikte variant kopen in de 
natuurvoedingswinkel, of je kunt ze zelf maken. Deze cheesecake 
is in elk geval een heerlijke romige traktatie!

BEREIDINGSWIJZE
Bekleed een springvorm van 22 cm met bakpapier. Verkruimel de 
koekjes en smelt de boter. Meng de boter en de koekjes. Verdeel de 
koekjes over de bodem van de springvorm en druk ze goed aan met je 
vingers. Gebruik eventueel de bolle kant van een lepel. Zet de bodem 
even weg in de koelkast. Doe de roomkaas, sinaasappelrasp, honing, 
room en vanille in een blender en blend tot het een romig mengsel is. 
Giet het mengsel over de bodem in de springvorm en zorg dat het
gelijk verdeeld is. Zet de taart minstens 4 uur afgedekt in de koelkast, 
maar liever een nachtje, zodat hij tijd heeft om op te stijven. Garneer 
eventueel met stukjes sinaasappel.

JE HEBT NODIG VOOR 
8-10 STUKKEN

 250 g suikervrije koekjes
 100 g boter

 600 g roomkaas
 rasp van 3 sinaasappels

 4 el rauwe honing of rijststroop*
 100 ml (plantaardige) room

 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

GARNERING (OPTIONEEL)
 stukje sinaasappel zonder schil
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Walnoottaartje*
JE HEBT NODIG VOOR 
8-10 STUKKEN

 175 g volkoren speltmeel*
 85 g roomboter, in blokjes,  
+ extra om in te vetten 

 50 g kokosbloesemsuiker*
 1 eigeel
 snuf zout

VOOR DE VULLING
 200 g medjouldadels, ontpit*
 100 ml (plantaardige) room, 
 ongezoet

 100 g roomboter
 200 g walnoten

Dit leuke en lekkere walnoottaartje is een heerlijke traktatie. 
Een echte herfsttaart die eigenlijk het hele jaar wel kan.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 190 °C. Vet een vlaaivorm van 24 cm goed 
in. Kneed voor de bodem het meel, de boter, kokosbloesemsuiker en 

wat zout tot het broodkruimels lijken. Voeg het eigeel toe en verdeel de 
bodem over de taartvorm; bedek zowel de bodem als de randen. Dit 
kun je doen door meel op het werkblad te strooien en het deeg uit te 
rollen met een deegroller. Verplaats de deeglap naar de taartbodem 

en druk het daar aan, verwijder de restjes. Druk het goed aan in de 
hoeken van de vorm. Prik met een vork wat gaatjes in de bodem. Zet 

de bodem 10 minuten in de oven en laat deze vervolgens goed afkoelen. 
Maak de vulling. Pureer de medjouldadels in een keukenmachine. 

Voeg de room toe en laat de keukenmachine even draaien tot alles 
goed gemengd is. Verwarm de boter in een pannetje tot hij smelt. 

Voeg het dadelmengsel toe en laat het zachtjes 5 minuten pruttelen. 
Roer de walnoten erdoorheen en verdeel de vulling over de taartbodem. 
Zet de taart nog 10 minuten in de oven en laat deze helemaal afkoelen.

Bananencheesecake*
Deze bananencheesecake heeft een karamelachtige toevoeging 
vanwege de medjouldadels. Behoorlijk verantwoord en ontzet-
tend lekker. 

BEREIDINGSWIJZE
Bekleed een springvorm van 22 cm met bakpapier. Verkruimel de 
koekjes en smelt de boter. Meng de boter en de koekjes. Verdeel de 
koekjes over de bodem van de springvorm en druk ze goed aan met je 
vingers. Gebruik eventueel de bolle kant van een lepel. Zet de bodem 
even weg in de koelkast. Snijd de bananen in plakjes en verdeel de 
plakjes over de bodem. Doe de roomkaas, room en dadels in een 
blender en blend ze tot een romig mengsel. Giet het mengsel over de 
bodem in de springvorm en zorg dat het gelijk verdeeld is. Zet de taart 
minstens 4 uur afgedekt in de koelkast, maar liever een nachtje, zodat 
hij tijd heeft om op te stijven. Klop voor de garnering de slagroom op 
en garneer de taart met toefjes slagroom en de extra banaan.

JE HEBT NODIG VOOR 
8-10 STUKKEN

 250 g suikerbewuste koekjes
 100 g roomboter

 4 bananen*
 600 g roomkaas

 150 ml (plantaardige) room
 250 g medjouldadels, ontpit*

VOOR DE TOPPING
 200 ml slagroom of 

 kokosslagroom
 1 banaan, in schijfjes*
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Zoete-aardappelkruidcake*
Deze kruidcake heeft een speciaal ingrediënt: zoete aardappel. 
Dit maakt hem lekker smeuïg. De combinatie met de sinaasappel 
maakt het geheel heerlijk fris.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet een rechthoekige vorm of 
ovenschaal van 20 cm x 30 cm in en bekleed deze met bakpapier. 
Meng het meel met de bakpoeder, kaneel, gemberpoeder, 
nootmuskaat, kruidnagelpoeder en kokosbloesemsuiker. Roer de 
zoete aardappel en rozijnen erdoorheen. Smelt de roomboter of 
kokosolie. Haal de pan van het vuur en laat het mengsel eventjes 
afkoelen. Kluts de eieren en het sinaasappelsap erdoorheen. Meng 
beetje bij beetje de droge ingrediënten door de natte ingrediënten tot 
een mooi beslag. Doe het beslag in de bakvorm en zet die 30 minuten 
in de oven. Laat de taart goed afkoelen. Maak de topping. Meng de 
roomkaas met de sinaasappelrasp en honing. Verdeel de topping over 
de taart en laat hem eventjes opstijven in de koelkast. Snijd de taart 
in stukken en serveer. 

JE HEBT NODIG VOOR 
16 STUKKEN

 300 g volkoren speltmeel*
 2 tl wijnsteenbakpoeder

 1 tl kaneel
 1 tl gemberpoeder

 ½ tl versgeraspte nootmuskaat
 snufje kruidnagelpoeder

 100 g kokosbloesemsuiker*
 175 g zoete aardappel, 

 fijngeraspt
 200 g rozijnen*

 125 g roomboter of kokosolie, 
+ extra om in te vetten

 2 eieren
 sap van 1 sinaasappel

VOOR DE TOPPING
 200 g roomkaas

 rasp van 1 sinaasappel
 2 el rauwe honing of rijststroop*
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Choco-pindakaaskoekjes*
JE HEBT NODIG VOOR 
20 KOEKJES

 200 g volkoren speltmeel*
 1 tl baking soda
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje 

 100 g kokosbloesemsuiker*
 250 g pindakaas
 50 g roomboter, gesmolten
 2 eieren
 200 g pure chocolade, 
 fijngehakt*

Deze luxe chocolade-pindakaaskoeken hebben de gouden 
combinatie: chocolade en pindakaas. Ze zijn een echte traktatie 

en geven je het antwoord op die onweerstaanbare choco-cravings.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

Meng in een kom het speltmeel, de baking soda, vanillezaad en 
kokosbloesemsuiker. Voeg de pindakaas, roomboter en eieren toe en 

kneed alles door elkaar. Meng op het laatst de chocolade erdoorheen. 
Vorm koekjes en leg ze op de bakplaat. Zet de koekjes 15 minuten in 

de oven en laat ze goed afkoelen.

xxxxxxxxxChocolade
Dagelijks een of twee stukjes 
pure chocolade is overigens 
 gezond voor je. Of beter 
 gezegd: cacao is voedzaam. 
Het bevat voedingsstoffen 
die je lichaam goed kan 

 gebruiken. Het zit vol antioxidanten en flavonoïden. Antioxidanten zijn handig om vrije radi-
calen, die in je lichaam kunnen zorgen voor veroudering en schade aan bindweefsels, uit te 
schakelen en te neutraliseren. Hierdoor beschermen ze je tegen veroudering. Antioxidanten 
vind je vooral veel in groenten en vers fruit, maar zitten ook in grote hoeveelheden in cacao.

Dit betekent overigens niet dat je nu een goed excuus hebt om de ene chocoladereep na de 
andere naar binnen te schuiven onder het mom dat je dan minder snel oud wordt. Die goede 
stoffen zitten namelijk niet in de chocolade in het algemeen, maar in de cacao. Hoe meer 
cacao de chocolade bevat, des te meer antioxidanten. In een snoepreep uit de supermarkt 
zit vaak maar iets van 15 procent cacao, verder vooral vet en suiker. In melkchocolade zit 
meestal rond de 30 procent cacao. Pas bij de pure chocolade zit er drastisch minder suiker 
in zo’n reep en meer cacao. Onthoud wel: het ontbrekende percentage van een reep is suiker. 
Dus als je kiest voor een reep chocolade met 74 procent cacao, dan bestaat nog steeds 26 
procent van de reep uit suiker. Hoe hoger het percentage cacao, des te beter het dus is. 

Verantwoord chocolade eten kan zeker. Dan moet je denken aan de pure chocolade met 
minimaal 70 procent cacao, zo min mogelijk bewerkt. Je hebt dan ook aan twee blokjes 
genoeg om deze voordelen te behalen. Het is dus niet nodig om drie repen per dag te eten 
voor dit gezonde effect. Natuurlijk kun je het ook zelf maken, zonder geraffineerde suikers!

CAROLA EN IK ZIJN ALLEBEI CHOCOHOLICS (NET ALS VEEL 
 EX- SUIKERVERSLAAFDEN, GEZIEN JULLIE REACTIES OP ONZE 
CHOCOLADERECEPTEN OP FACEBOOK EN ONZE WEBSITES). 
 DAAROM ZIJN WE IN DIT BOEK HELEMAAL LOSGEGAAN OP HET THEMA 
CHOCOLADE, GEWOON OMDAT HET MAG EN OMDAT HET ZO VERREKTE 
LEKKER IS… 
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Bananenmagnums met pecannoten*
Magnums niet suikerbewust? Dat geeft niets! Met dit simpele 

 recept maak je gemakkelijk je eigen bananenmagnums en ook al 
lijken ze in helemaal niets op de echte magnums, ze zijn zo 

ontzettend lekker dat je de ‘echte’ op slag bent vergeten.

BEREIDINGSWIJZE
Haal de schil van de bananen en halveer ze. Steek de stokjes in de bananen 
en leg ze minstens 2 uur in de vriezer. Smelt de chocolade in een pannetje. 

Dip de bananen in de chocolade en leg ze te drogen op bakpapier. Strooi er 
direct de gehakte pecannoten overheen, voordat de chocolade weer hard 

wordt. Laat nog 15 minuten harder worden in de vriezer.

JE HEBT NODIG VOOR 
8 IJSJES

 4 rijpe bananen*
 200 g pure chocolade*
 50 g gehakte pecannoten
 ook nodig: houten ijsstokjes  
(te koop in kookwinkels)

Chocolade-gembercake*
BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een rechthoekige ovenschaal 
van 20 cm x 30 cm in en bekleed deze met bakpapier. Smelt de boter 

in een pannetje. Voeg de chocolade en palmsuiker toe en laat deze 
ook smelten. Haal de pan van het vuur en roer de honing erdoorheen. 

Doe het mengsel in een kom en meng de gemberpoeder, kaneel, melk 
en bakpoeder erdoor. Voeg vervolgens beetje bij beetje het speltmeel 
toe tot het een mooi beslag is. Giet het beslag in de ovenschaal en zet 
deze 35 minuten in de oven. Laat de cake helemaal afkoelen en maak 

vervolgens de topping. Smelt de chocolade en roer de room erdoor-
heen. Verdeel de topping over de afgekoelde gembercake en laat deze 

nog verder afkoelen en opstijven in de koelkast.

JE HEBT NODIG VOOR 
16 STUKKEN

 150 g roomboter,  
+ extra om in te vetten

 100 g pure chocolade*
 125 g palmsuiker*
 125 g rauwe honing of 
 rijststroop*

 1 tl gemberpoeder
 1 tl kaneel
 150 ml (plantaardige) melk
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 300 g volkoren speltmeel*

VOOR DE TOPPING
 200 g pure chocolade*
 100 ml (plantaardige) room

Bietenbrownies*
JE HEBT NODIG VOOR 

16 STUKKEN
 roomboter of kokosolie, 

om in te vetten
 275 g gare rode bieten
 250 g pure chocolade*

 250 g roomboter, op 
 kamertemperatuur

 100 g kokosbloesemsuiker*
 3 eieren

 75 g amandelmeel
 50 g cacao

 1 tl wijnsteenbakpoeder

Rode bieten in brownies? Jazeker! Rode bieten en chocolade zijn 
een geweldige combinatie. Je proeft de rode bieten niet, maar ze 
maken je brownie wel heel erg smeuïg. Niemand zal doorhebben 
dat je er stiekem rode biet in hebt gedaan, echt niet.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet een vierkante ovenschaal van 
22 cm in met boter of kokosolie en bekleed deze met bakpapier. 
Rasp de rode bieten. Smelt de chocolade op laag vuur. Klop de boter 
luchtig en voeg de kokosbloesemsuiker en eieren toe. Roer het 
amandelmeel, de  cacao en wijnsteenbakpoeder erdoorheen. Voeg 
vervolgens de rode bieten en chocolade toe. Giet het beslag in de 
ovenschaal en zorg dat het gelijk verdeeld is. Zet het 40 minuten in de 
oven en laat het vervolgens goed afkoelen.
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Chocoladefudge*
Deze fudge is perfect voor je instant-chocoladetrek. Je maakt 

hem snel en binnen een kwartiertje kun je hem eten. Cacaoboter 
is het handigst bij deze fudge, omdat deze het best en het snelst 

hard wordt. Je kunt cacaoboter kopen bij de natuurvoedings-
winkel of online.

BEREIDINGSWIJZE
Vet de schaal in en bekleed deze met bakpapier. Smelt de cacaoboter 

op zeer laag vuur. Meng alle ingrediënten door elkaar en giet het 
mengsel in de vorm. Laat het een kwartier opstijven en snijd het in 

 stukken. Bewaar de fudge afgedekt in de koelkast.

JE HEBT NODIG VOOR 
EEN SCHAALTJE VAN 
12 CM X 20 CM

 100 g cacaoboter
 3 el cacao
 3 el rauwe honing of rijststroop*
 50 ml (plantaardige) room
 1 tl vanillezaad, uit een 
 vanillestokje

 optioneel: 1 tl koffiearoma

Pindarotsjes*
Eenvoudige pindarotsjes voor de simpele trek!

BEREIDINGSWIJZE
Smelt de kokosolie op laag vuur. Hak in een keukenmachine de dadels 

met de olie en de cacao. Schep het mengsel in een schaal en meng 
het met de grof gehakte pinda’s. Leg op een bakplaat die bekleed is 

met bakpapier. Maak van het pindamengsel kleine hoopjes. Zet de 
plaat in de vriezer en laat ze in 30 minuten hard worden. Bewaar ze in 

de vriezer, anders smelten ze.

JE HEBT NODIG VOOR 
EEN BAKJE VOL

 75 g kokosolie
 125 g dadels*
 50 g cacao
 75 g pinda’s (grof gehakt)

Chocolate chip cookies met cashewnoten 
en cranberry’s*

JE HEBT NODIG VOOR 
15 STUKS

 50 g cashewnoten
 125 g volkoren speltmeel*

 1 tl wijnsteenbakpoeder
 75 g kokosbloesemsuiker*

 snufje zout
 75 g roomboter, op 
 kamertemperatuur
 50 g cashewpasta

 1 el rauwe honing of rijststroop*
 1 ei

 100 g pure chocolade,   
grof gehakt*

 25 g cranberry’s*

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Bekleed een bakplaat met bakpa-
pier. Rooster de cashewnoten in een pan zonder olie tot ze goudbruin 
zijn. Laat ze even afkoelen en hak ze vervolgens grof. Meng in een kom 
het speltmeel, de wijnsteenbakpoeder, kokosbloesemsuiker en het 
zout. Kneed de roomboter, cashewpasta en honing erdoorheen. Voeg 
het ei toe. Meng vervolgens met de cashewnoten, chocolade en 
 cranberry’s. Vorm koekjes van het deeg en leg ze op de bakplaat.  
Bak ze 12 minuten in de oven tot ze bruin beginnen te kleuren. Laat  
ze goed afkoelen en bewaar ze luchtdicht in een trommel.

Tip
Als je koekjes van tevoren 

wilt maken, maak ze dan tot  
het in de oven doen. Vries de onge-
bakken koekjes in en bak ze pas af 

wanneer je zin hebt in versgebakken 
koekjes. Doe ze dan niet 12 
 minuten in de oven, maar 
 ongeveer 15-17 minuten.
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Bountychocolaatjes*
Speciaal verzoek van Carola! Verantwoorde bounty’s. Doordat je 
deze bounty’s licht zoet met honing of rijststroop zijn ze een stuk 

verantwoorder dan de versies die je in de winkel kunt krijgen, 
maar uiteraard veel lekkerder.

BEREIDINGSWIJZE
Breek de chocolade in stukken en smelt deze in een pan. Gebruik de 

helft van het chocolademengsel en verdeel het over de vormpjes. 
Zet ze even in de koelkast terwijl je verdergaat met de vulling. Smelt de 
kokosolie op laag vuur en roer de kokosrasp, honing en vanille erdoor-

heen. Verdeel de vulling over de vormpjes en zet ze weer in de 
koelkast. Als ze iets harder zijn, verdeel dan de overige chocolade over 

de bovenkant zodat je geen kokos meer ziet. Laat ze opstijven in de 
koelkast en bewaar ze daar ook.

JE HEBT NODIG VOOR 
8-10 CHOCOLAATJES

 100 g pure chocolade*
 1 el kokosolie, extra vierge, 
 gesmolten

 3 el kokosrasp
 1 el rauwe honing of rijststroop*
 1 tl vanillepoeder
 ook nodig: minimuffinvormpjes 
van papier of siliconen

Carobe-bonbons*
JE HEBT NODIG VOOR 

15 STUKS
 75 g kokosolie

 2 el carobepoeder
 40 g gepofte quinoa*

 2 el rauwe honing of rijststroop*
 ook nodig: papieren 
 minimuffinvormpjes

BEREIDINGSWIJZE
Smelt de kokosolie. Meng alle ingrediënten met een lepel. Schep het 
in papieren minimuffinvormpjes. Zet de bonbons een halfuurtje in de 
vriezer (en bewaar ze hier ook in).

In plaats van carobe kun je eventueel ook gewone cacaopoeder 
 gebruiken.

Witte chocolade-kokosfudge*
JE HEBT NODIG VOOR  

EEN BAKVORM VAN  
12 CM X 20 CM

 200 g santen (kokoscrème)
 50 g cacaoboter

 50 ml (plantaardige) melk
 1-2 el rauwe honing of 

 rijststroop* 
 1 tl vanillepoeder

Witte chocolade bevat geen cacao, alleen cacaoboter. Het is dus 
een vettere variant van chocolade. De santen zorgt voor een lichte 
kokossmaak.

BEREIDINGSWIJZE
Vet de bakvorm in en bekleed met bakpapier. Verwarm de santen en 
cacaoboter in een pannetje tot ze gesmolten zijn (roer af en toe, zodat 
het mengsel niet aanbrandt). Meng de melk, honing en vanillepoeder 
erdoor. Giet het mengsel in de bakvorm en laat opstijven in de 
 koelkast;  bewaar het hier ook in. Snijd de fudge in blokken, repen  
of plakken.
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Geroosterde garnalenspiesjes

Zoete-aardappelfrieten

JE HEBT NODIG VOOR 
6-8 SPIESJES

 3 el tomatenpuree
 3 el olijfolie
 3 tl paprikapoeder
 ½ tl knoflookpoeder
 snufje chilipoeder
 20 grote rauwe garnalen
 zout naar smaak
 ook nodig: 6-8 metalen 
 spiesjes of houten spiesjes die 
5 minuten in water geweekt 
hebben

JE HEBT NODIG VOOR 
2 PORTIES FRIETEN

 200 g zoete aardappel,  
in frieten gesneden

 1 teentje knoflook, fijngehakt
 1 tl paprikapoeder
 2 tl olijfolie
 snufje zout

Een heerlijke hartige snack, altijd een succes op tafel.

BEREIDINGSWIJZE
Meng de tomatenpuree, olijfolie, paprikapoeder, knoflookpoeder en 

chilipoeder. Breng op smaak met zout. Maak in elke garnaal een snee 
in de lengte over de rug. Meng de garnalen met de helft van de 

 marinade en rijg ze op een spiesje. Gril ze op een barbecue of in een 
grillpan aan beide kanten ongeveer 4 minuten. Serveer ze met de rest 

van de marinade.

Een lekkere snack met verantwoorde ingrediënten. Overigens zijn 
deze frieten met een beetje mayonaise ook heerlijk te eten als koude 
snack. Strooi er rijkelijk Keltisch zeezout overheen en smullen maar! 

xxxxxxxxxBorrelsnacks
HARTIGE SNACKS ZIJN NET ZO LEKKER ALS ZOET EN OVER HET 
 ALGEMEEN ZIJN ZE BETER VOOR DE BLOEDSUIKERSPIEGEL. ZE 
 LENEN ZICH PRIMA VOOR EEN FIJNE VARIATIE EN JE KUNT ZELFS VIA 
 DEZE WEG NOG EEN EXTRA PORTIE GROENTEN BINNENKRIJGEN!

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de zoete-aardappelpatatjes 

met de knoflook, paprikapoeder, olijfolie en een beetje zout. Verspreid 
ze over een bakplaat met bakpapier en zet ze 25 minuten in de oven. 

Draai ze na 15 minuten om.

Tip VOOR EEN ZOETE BITE KUN JE ER NAAST ZOUT OOK WAT KANEEL OVER STROOIEN EN ZE 
 SERVEREN MET CITROEN MAYONAISE.
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xxxxxxxxxGroentedips
’S AVONDS, ZEKER IN HET WEEKEND, VERSCHIJNT ER IN MENIG 
HUISHOUDEN EEN BAK (OF MEERDERE) MET CHIPS OP TAFEL. ERG 
LEKKER, MAAR NIET ERG VERANTWOORD. EN ZODRA JE BEGINT MET 
ETEN IS HET MOEILIJK STOPPEN. HET IS OOK HEERLIJK OM WAT DIPS TE 
MAKEN EN DAAR MET GROENTE IN TE DIPPEN. DIT KAN ER OOK HEEL 
GEZELLIG UITZIEN, EN HET IS NOG VERANTWOORDER OOK. VOORAL 
KINDEREN VINDEN DIT HEERLIJK. 
DE GROENTEN DIE JE KUNT DIPPEN ZIJN BIJVOORBEELD WORTELS, 
KOMKOMMER, SCHIJFJES TOMAAT, ONGEZOETE AUGURKEN, BLEEK-
SELDERIJ, COURGETTE, RADIJS EN PASTINAAK. 

Salsadip

Komkommer-yoghurtdip

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de ui in ringen en de knoflook in kleine stukjes. Verhit de 

kokos olie in een pan en bak hierin de knoflook en ui. Snijd de tomaten 
in vieren en doe ze bij de knoflook en ui. Laat dit alles 5 minuten 

pruttelen op wat lager vuur. Neem de pan van het vuur. Pureer alle 
ingrediënten.

BEREIDINGSWIJZE
Snijd de komkommer horizontaal in tweeën en schraap het middelste 

vruchtvlees eruit. Snijd de komkommer in kleine stukjes. Hak de munt. 
Meng alle ingrediënten en koel in de koelkast.

JE HEBT NODIG VOOR  
EEN BAKJE

 1 ui
 1 teentje knoflook
 2 el kokosolie
 3 tomaten
 1 el tomatenpuree
 3 el ongezoete mayonaise
 1 tl paprikapoeder
 zout en peper
 4-5 el water
  optioneel: snufje cayennepeper

JE HEBT NODIG VOOR 
EEN BAKJE

 ½ komkommer
 1 el verse munt
 175 ml volle yoghurt 
 zout en peper
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Avocadodip

Kip-kerriemuffins

JE HEBT NODIG VOOR 
EEN BAKJE

 2 rijpe avocado’s
 1 tomaat

 1 tl koriander
 1 tl komijnzaadpoeder

 zout en peper

JE HEBT NODIG VOOR 
9 STUKS

 1 kleine ui
 1 teentje knoflook
 200-250 g kipfilet

 2 eieren
 1 el kerriepoeder

 1 tl paprikapoeder
 50 g kokosmeel

 2 tl mosterd
 3 el tomatenpuree

 3 el kokosmelk
 2 tl wijnsteenbakpoeder

 zout naar smaak
 olie om in te bakken

BEREIDINGSWIJZE
Prak de avocado’s in een kom. Snijd de tomaat zeer fijn. Voeg alle 
 ingrediënten toe aan de avocado’s en meng goed. Zet de dip nog even 
in de koelkast voor het serveren.

Lekkere hartige muffins, fijn om als snack of deel van de lunch 
te gebruiken. Je kunt ze afgedekt in de koelkast bewaren, of 
 invriezen.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Zet de muffinvorm klaar. Snijd de ui 
in stukjes en pers de knoflook. Snijd de kipfilet in stukjes. Verhit een 
beetje olie in de pan en bak hierin de kipfilet. Voeg de ui en knoflook 
toe en bak tot deze zacht zijn – haal dan de pan van het vuur. Doe alle 
ingrediënten in een kom en kneed ze goed door tot alles goed 
gemengd is. Verdeel het mengsel over de muffinvormpjes. Zet de 
kip-kerriemuffins 25 minuten in de oven en laat ze goed afkoelen.

Courgette-kikkererwtenmuffins met geitenkaas
Smaakvolle muffins met kikkererwtenmeel. Kikkererwtenmeel 

past heel goed bij hartige recepten, bijvoorbeeld in hartige 
 pannenkoeken, broodjes en dus ook in muffins.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 180 °C. Rasp de courgette. Meng alle 

 ingrediënten in een kom – behalve het kikkererwtenmeel. Voeg het 
meel toe, beetje bij beetje, en stop wanneer het mengsel dik genoeg is 

(het moet een stevig beslag zijn). Verdeel het beslag over 6 muffin-
vormpjes. Zet ze 20 minuten in de oven.

JE HEBT NODIG VOOR 
6 STUKS

 ½ courgette
 2 eieren
 2 tl wijnsteenbakpoeder
 ½ tl zout
 snufje peper
 ½ tl komijnzaad
 1 tl koriander
 3 el gesmolten kokosolie
 100 g verkruimelde zachte 
 geitenkaas

 75 g kikkererwtenmeel
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Gevulde eieren met makreel

Gevuld pesto-ei

JE HEBT NODIG VOOR 
20 GEVULDE EIEREN

 10 eieren
 3 el mayonaise, ongezoet
 75 g makreel (uit blik, of vers)
 1 el paprikapoeder
 ½ augurk
 zout en peper naar smaak

JE HEBT NODIG VOOR 20 
 GEVULDE EIEREN

 10 eieren
 3 el rode of groene pesto
 1 el mayonaise, ongezoet

BEREIDINGSWIJZE
Kook de eieren 10 minuten tot ze hardgekookt zijn. Snijd ze in de

lengte doormidden en schep het eigeel eruit. Prak het eigeel in een 
kom samen met de mayonaise, makreel, paprikapoeder, augurk en 

zout en peper. Spuit het eigeel terug in de eieren met behulp van een 
spuitzak (of schep het erin met een lepel).

BEREIDINGSWIJZE
Kook de eieren 10 minuten. Laat de eieren afkoelen en pel ze. Snijd de 
eieren in de lengte doormidden en doe het eigeel in een bakje. Prak het 
eigeel en voeg de pesto en de mayonaise toe. Doe het eigeel met pesto in 
een spuitzak en spuit het pestomengsel in de eieren. Serveer koel.

Gevulde kerrie-eieren
Lekker klassiek en altijd een perfecte snack, dus we halen ze weer 
terug van weg geweest. Ze zijn heel simpel om te maken. Als je ze 
van tevoren maakt, dek ze dan goed af in de koelkast zodat ze niet 
uitdrogen.

BEREIDINGSWIJZE
Kook de eieren 10 minuten tot ze hardgekookt zijn. Snijd ze in de lengte 
doormidden en schep het eigeel eruit. Prak het eigeel in een kom 
 samen met de mayonaise, kerriepoeder, paprikapoeder, mosterd en 
zout en peper. Spuit het eigeel terug in de eieren met behulp van een 
spuitzak (of schep het erin met een lepel).

JE HEBT NODIG VOOR 
20 GEVULDE EIEREN

 10 eieren
 3 el mayonaise, ongezoet

 1 el kerriepoeder
 1 tl paprikapoeder

 1 el mosterd
 zout en peper naar smaak

Gekruide paprikaborrelnootjes
Heerlijke borrelnootjes met alleen pure ingrediënten, gemaakt 

van kikkererwten! Zo kom je de zaterdagavond lekker en 
verantwoord door.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 
Meng alle ingrediënten en verdeel ze over de bakplaat. Zet ze ongeveer 

35 minuten in de oven en schep ze tussendoor minstens twee keer even 
om. Ze zijn klaar als ze knapperig zijn. Bewaar luchtdicht.

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
BAKPLAAT VOL

 500 g gare kikkererwten
 2 el gesmolten kokosolie
 1 tl paprikapoeder
 snufje gedroogde oregano
 1 tl zout
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Zongedroogde-tomatencrackers met rozemarijn

Zelf gekruide kerrienoten

JE HEBT NODIG VOOR 
EEN BAKPLAAT VOL

 125 g amandelmeel
 30 g zongedroogde tomaten
 100 g boekweitvlokken   
(of andere vlokken, zoals  
havervlokken)

 2 eieren
 2 el gedroogde rozemarijn  
(verse kan eventueel ook)

 Keltisch zeezout

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
KLEINE POT ZELF GEKRUIDE 
NOTEN

 300 g ongeroosterde notenmix
 2 el zonnebloempitten
 2 el pompoenpitten
 1 el kokosolie
 2 tl zout
 1 tl kerriepoeder
 1 tl paprikapoeder
 1 el zoute sojasaus

Heerlijke crackers. Voeg eventueel nog twee eetlepels geraspte 
kaas toe voor wat extra pit.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Leg je bakplaat klaar, twee vellen 

bakpapier (los daarvan) en een deegroller. Doe het amandelmeel, de 
zongedroogde tomaten en vlokken in een keukenmachine en hak deze 

goed. Voeg de overige ingrediënten toe. Leg het deeg op het bakpapier 
en druk het iets uit. Leg het andere vel erbovenop en rol het deeg uit tot 
de gewenste dikte. Haal het bovenste vel ervan af. Snijd alvast lijntjes in 

het deeg ter grootte van de crackers die je wilt hebben, zodat de 
crackers straks daar te breken zijn (je hoeft ze niet los te halen). 
Leg het bakpapier met de crackers op de bakplaat en zet deze 

20 minuten in de oven. Laat afkoelen en breek de crackers op de lijntjes. 
Bewaar luchtdicht.

Gekruide noten uit de winkel zitten vaak vol suiker en andere 
 toevoegingen. Deze maak je lekker zelf.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. 

Meng alle ingrediënten. Leg de noten op de bakplaat en zet deze  
15 minuten in de oven. Schep af en toe de noten even om. Even laten 

afkoelen en klaar! Bewaar luchtdicht.

Gevulde eieren met hummus en rauwe ham
BEREIDINGSWIJZE
Kook de eieren 10 minuten. Laat de eieren afkoelen en pel ze. Snijd de 
eieren in de lengte doormidden en doe het eigeel in een bakje. Prak 
het eigeel en voeg de hummus en de mayonaise toe. Doe het eigeel-
mengsel in een spuitzak en spuit het mengsel in de eieren. Snijd de 
rauwe ham in stukjes en leg een stukje op elk ei.

JE HEBT NODIG VOOR 
20 GEVULDE EIEREN

 10 eieren
 3 el hummus

 1 el mayonaise
 plakjes rauwe ham

Kaascrackers met pompoenpitten
Heerlijke kaascrackers die het ook uitstekend als toastje doen.

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. Leg je bakplaat klaar, twee vellen 
bakpapier (los daarvan) en een deegroller. Doe het amandelmeel en 
de vlokken in een keukenmachine en hak deze goed. Voeg de overige 
ingrediënten toe. Leg het deeg op het bakpapier en druk het iets uit.
Leg het andere vel erbovenop en rol het deeg uit tot de gewenste 
 dikte. Haal het bovenste vel ervan af. Snijd alvast lijntjes in het deeg 
ter grootte van de crackers die je wilt hebben, zodat de crackers straks 
daar te breken zijn (je hoeft ze niet los te halen). Leg het bakpapier met 
de crackers op de bakplaat en zet deze 20 minuten in de oven. Laat 
 afkoelen en breek de crackers op de lijntjes. Bewaar luchtdicht.

JE HEBT NODIG VOOR EEN 
BAKPLAAT VOL

 125 g amandelmeel
 100 g boekweitvlokken  

(of andere vlokken, zoals 
 havervlokken)

 2 eieren
 3 el geraspte geitenkaas

 40 g pompoenpitten
 Keltisch zeezout



183182

Simpele suikerbewuste koekjes*
JE HEBT NODIG VOOR 
20 KOEKJES

 175 g volkoren speltmeel*
 100 g roomboter, in blokjes
 85 g kokosbloesemsuiker*
 1 eigeel

Deze simpele koekjes met een lekkere, zoete bite zijn handig voor 
onderweg, maar je kunt ze ook prima gebruiken als tussendoortje. 

Ook kinderen smullen ervan. Deze koekjes kun je ook heel goed 
gebruiken als de ‘suikerbewuste koekjes’ die soms in recepten 

nodig zijn. Als bodem van een taart 
bijvoorbeeld. 

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 200 °C. Bekleed een bakplaat met 

bak papier. Meng alle ingrediënten door elkaar en kneed tot een mooi 
deeg. Vorm koekjes en leg ze op de bakplaat. Zet ze 8 minuten in de 

oven tot ze goudbruin zijn. Laat ze even afkoelen en bewaar ze in een 
afgesloten trommel. 

Als je er bijvoorbeeld met de kinderen leuke uitsteekkoekjes van wilt 
maken, zet dan het deeg 20 minuten in plasticfolie in de koelkast 
om stevig te worden. Bestuif dan het werkblad met meel, rol het 

deeg uit met een deegroller en steek er koekjes uit. 
Deze mogen ook 8 minuten in de oven.

xxxxxxxxxDagje op stap

Uiteraard is het prima om nog wat ruimte te laten voor een improvisatie onderweg in de 
vorm van een frietje of een ijsje!
Je kunt het zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt. Heel simpele dingen om mee te 
nemen zijn: fruit, gedroogd fruit, avocado’s, olijven, studentenhaver, noten, gekookt ei, etc. 
Maar je kunt uiteraard ook iets meer voorbereidingstijd nemen voor een of meerdere van 
onderstaande recepten. Zo is er altijd wat verantwoords voorhanden!

EEN DAGJE OP STAP MET EEN GOEDGEVULDE TAS IS HET HALVE 
WERK. HET SCHEELT JE NIET ALLEEN ONTZETTEND IN DE PORTE-
MONNEE, JE VOORKOMT OOK DAT JE UITEINDELIJK VERZANDT IN HET 
ETEN EN DRINKEN VAN ALLERLEI ROMMEL DIE JE EIGENLIJK NIET WILT.



184 185

Choco-amandelsandwich met banaan*

Sandwich met rosbief, geitenkaas en rucola*

JE HEBT NODIG VOOR 
2 SANDWICHES

 3 el bruine amandelpasta
 2 el cacao
 1 el rauwe honing of rijststroop*
 4 zuurdesem speltboter-
hammen*

 1 banaan, in plakjes*

JE HEBT NODIG VOOR 
2 SANDWICHES

 4 zuurdesem 
 speltboterhammen*

 groene pesto, om te smeren
 4 grote plakken rosbief
 4 plakken harde geitenkaas
 handje rucola

Een lekkere traktatie voor de zoete trek. 

BEREIDINGSWIJZE
Meng in een kommetje de amandelpasta, cacao en honing. Besmeer 

2 boterhammen met de amandel-chocopasta. Verdeel de banaan-
plakjes over de boterhammen. Leg de andere 2 boterhammen 

erbovenop en snijd ze in tweeën of vieren. 

Lekkere broodjes zorgen ervoor dat je minder neiging hebt de 
‘ongezondere’ dingen onderweg te kopen. Een beetje extra je best 

doen is dus zeker de moeite waard.

BEREIDINGSWIJZE
Besmeer 2 boterhammen met groene pesto. Verdeel de rosbief en 
geitenkaas over de boterhammen, gevolgd door een beetje rucola. 
Leg de andere 2 boterhammen erbovenop en snijd ze in tweeën of 

vieren. Houd ze eventueel bij elkaar met een satéprikker.

Zalmrolletjes
Heerlijke rolletjes die prima in je broodtrommel passen, zodat je 
altijd een fijne, vullende snack bij je hebt. Als je goede kunt 
 vinden, kun je de wraps of tortilla’s ook in de winkel kopen.

BEREIDINGSWIJZE
Klop het ei los in een kom. Meng daar de kokosmelk en het boekweit-
meel doorheen. Verhit de olie in een koekenpan. Bak hierin de wraps. 
Laat de wraps afkoelen. Besmeer de wraps met de basilicumpesto en 
daarna met de geitenroomkaas. Beleg ze in het midden met een beetje 
sla, gevolgd door de zalm. Rol de wraps op en snijd ze in stukjes.

JE HEBT NODIG VOOR 
15 ROLLETJES

 1 ei
 250 ml kokosmelk

 75 g boekweitmeel
 kokosolie of roomboter om in te 

bakken
 3-4 el groene basilicumpesto

 zachte geitenroomkaas
 handje gesneden botersla

 100 g gerookte zalm

Tip INVESTEER IN EEN AANTAL GOEDE LUNCHTROMMELS MET EEN KOELELEMENT. DEZE 
KUN JE NIET ALLEEN MEENEMEN TIJDENS EEN DAGJE UIT, MAAR OOK HEEL GOED GEBRUIKEN ALS 
DAGELIJKSE LUNCHBOX VOOR BIJVOORBEELD EEN HEERLIJKE SALADE. IN BIJLAGE 2 VIND JE TIPS 
VOOR PRODUCTEN EN WEBADRESSEN.
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Kokossmoothie met rood fruit
Een smoothie is een lekker en handig tussendoortje voor 
 onderweg. Je kunt een smoothie goed koud houden in een 
 thermosbeker.

BEREIDINGSWIJZE
Voeg alle ingrediënten samen in een blender. Blend tot het één 
geheel is. Neem de smoothie mee in een thermosbeker.

JE HEBT NODIG VOOR 750 ML
 400 ml kokosmelk

 250 g rode vruchten (aardbeien, 
frambozen, bessen, bramen)

 1 el amandelpasta
 snufje kaneel

 optioneel: ijsklontjes om het 
koud te maken

Snelle pannenkoekjes*
BEREIDINGSWIJZE
Prak de banaan en meng deze door de eieren (kan eventueel ook in 
de blender). Verhit boter of olie in een pan. Doe een lepel beslag in 
de pan en bak de pannenkoek aan één kant goudbruin. Keer de 
pannenkoek en bak de andere kant nog een paar minuten. 

JE HEBT NODIG VOOR 
2 STUKS

 1 banaan*
 2 biologische eieren

 kokosolie of roomboter, om in te 
bakken

Tip
Deze pannenkoek 
is ook heerlijk als 

ontbijt!
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Bijlagen
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Bijlage 1
 Let’s Sugarchallenge!

Sugarchallenge  
in 30 dagen van suikerverslaafd naar suikervrij
De Sugarchallenge is een persoonlijke uitdaging die je aangaat met jezelf en bestaat eruit dat 
je 30 dagen lang geen suiker eet en drinkt. 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 je 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 kwaaltjes 
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. 

DE ALLEREERSTE STAP IS UITERAARD 30 DAGEN HELEMAAL 
 SUIKERVRIJ TE GAAN LEVEN OM ZO TE ERVAREN HOE GOED JE JE 
KUNT VOELEN ZONDER SUIKER (EN HOE EENVOUDIG HET EIGEN-
LIJK IS). HIERONDER VIND JE ALLE SPELREGELS VOOR JOUW 
SUGARCHALLENGE; UITERAARD KUN JE ER OOK VOOR KIEZEN OM HET 
SAMEN MET ONS TE DOEN TIJDENS EEN VAN DE SUIKERVRIJ SLANK EN 
GEZOND-CURSUSSEN (HEEL GEZELLIG!). KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
GERUST EENS OP WWW.SUGARCHALLENGE.NL. 

Drie stappen

De voorbereidingsfase
Deze fase duurt tien dagen en hierin bereid je je voor op je suikervrije maand. Je gaat 
je keuken opruimen, suikerrijke voeding afbouwen, ‘Sugarchallenge-proof’ producten 
shoppen, lekkere recepten verzamelen en je bereidt je gezinsleden voor op jouw (of 
jullie gezamenlijke) suikervrije avontuur!

De suikervrije fase
Dit is jouw Sugarchallenge! In deze fase, die dertig dagen duurt, ga je van suikerver-
slaafd 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. 

De suikerbewuste fase (suikervrij voor altijd!)
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 je bloedsuikerspiegel in balans houdt. Hierdoor hoef je je 
geen zorgen meer te maken over je gezondheid en gewicht. 

1

2

3

DE SUGARCHALLENGE BESTAAT UIT DRIE STAPPEN
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TIJDENS DE SUGARCHALLENGE GELDEN DE VOLGENDE REGELS:

Fase 1 de voorbereidingsfase
 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal één per dag. 
 Laat zo veel 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. 

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

 Eet per maaltijd één vuist met eiwitten, één vuist koolhydraten of granen en twee vuisten 
groente en voeg gezonde vetten toe in de vorm van olijfolie, kokosvet of roomboter.

 Eet maximaal één suikervrij 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 na de maaltijd en neem maximaal drie porties fruit per dag. 
 Drink dagelijks voldoende water.
 Drink geen vruchtensappen of diksapjes meer!
 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 twintig procent van de tijd van suiker en eet tachtig procent suikervrij. 
 Kies voor de natuurlijke zoetstoffen stevia, koudgeslagen honing, kokosbloesemsuiker, 
palmsuiker, yakonsiroop of gedroogde zuidvruchten zoals abrikozen, dadels, vijgen, bana-
nen en rozijnen. 

 Eet eventueel maximaal twee volkoren speltboterhammen per dag en beleg ze duimendik 
met een gezonde portie eiwitten en groente. 

 Drink eventueel wekelijks maximaal een-twee glazen vruchtensap, frisdrank, alcohol of 
aanmaaklimonade.

 Eet eventueel weer meerdere gezonde tussendoortjes per dag.

De spelregels



194 195

Dit eet/drink je niet (meer) En vervang je door

Alle toegevoegde suikers, zoetstoffen, appelstroop, alle 
jamsoorten, stroop, andere suikers en suikervervangers

Vers fruit (in zijn geheel), gedroogde zuidvruchten (dadels*, 
vijgen*, abrikozen, rozijnen*), honing*, gedroogd steviablad

Witte pasta, toast, witte rijst Volkorenproducten

Aardappelen Zoete aardappel, pompoen, knolselderij

Alle lightproducten Volle, natuurlijke producten

Snoepgoed (met en zonder suiker) Gezonde tussendoortjes (zie boeken)

Kant-en-klaarmaaltijden met suikers Zelfgekookte verse maaltijd

Frisdranken, lightfrisdranken, aanmaaklimonades, 
 diksappen (ook zonder toegevoegde suikers), smoothies en 
(versgeperste) vruchtensappen met 100% fruit

Water, koffie en thee zonder suiker of een van de 
 Sugarchallenge-proof smoothies (zie boeken)

Alle witte en tarwebroodsoorten en afgeleiden daarvan Suikervrij zuurdesembrood, suikervrij roggebrood, 
 roggevolkorencrackers, suikervrij speltbrood*,  
donker volkorenbrood zonder suikers*

Kant-en-klare ontbijtgranen, ontbijtcereals, muesli, cruesli, 
cornflakes, Brinta

Zelfgemaakte muesli (zie boeken)

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

Naturel zuivel, yoghurt met vers fruit 

Smeerkaasjes met smaakjes en toegevoegde suiker Naturel kaas of Franse kaas met zo min mogelijk 
 toevoegingen

IJs, chocolade, koekjes, bonbons, Sultana, Liga, Evergreen Zelfgemaakt ijs, zelfgemaakte chocolade*,  
zelfgemaakte koekjes (zie boeken)

Alcoholhoudende dranken Water, koffie en thee zonder suiker of een van de 
 Sugarchallenge-proof smoothies (zie boeken)

Kant-en-klare dressings, sauzen, mayonaise, ketchup en 
 andere kant-en-klare sauzen

Zelfgemaakte dressing, zelfgemaakte mayonaise, Belgische 
mayonaise (tip: Ton’s Belze Mayo), zelfgemaakte sauzen, 
olijfolie, balsamicoazijn, appelazijn

Zoutjes, chips, zoutstengels en borrelnootjes Ongebrande noten, naturel chips*, doppinda’s

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

Rosbief, volle kaassoorten, zelfgemaakt broodbeleg 

Soepmixen, kookmixen, zakjes, pakjes en bakjes en 
 dergelijke

Verse en gedroogde (enkelvoudige, dus 1 soort in de 
 verpakking) kruiden, zeezout en peper  
(uitzondering: de kruidenmixen van Johnny Boer!)

De meeste groente uit pot en blik Verse groente of diepgevroren groente zonder saus

Kant-en-klare bakboter Roomboter, kokosvet, olijfolie 

Bijlage 2
Suikerbewuste webshops

UITERAARD KUN JE VERREWEG HET GROOTSTE DEEL VAN AL JE SUIKERBEWUSTE  BENODIGD-
HEDEN OOK KOPEN IN DE SUPERMARKT OF HUISHOUDSPECIAALZAAK. MOCHT JE ECHTER JE 
BASIS GOED NEER WILLEN ZETTEN, DAN ZIJN DIT DE WEBWINKELS EN ADRESSEN WAAR JE PRIMA 
TERECHT KUNT. OP DE SUGARCHALLENGE-SITE VERZAMELEN WE DIT SOORT ADRESSEN, DUS KIJK 
DAAR OOK GERUST VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE. HEB JE ZELF EEN LEUK EN GOED ADRES? 
LAAT HET ONS DAN WETEN, DAN ZETTEN WE HET ERBIJ!

Voor biologisch vlees en kip
 www.tantedoorkip.nl: voor heerlijke biologische kip die vrij heeft kunnen scharrelen. 
Nog niet helemaal vrij van granen, maar is wel een veel beter alternatief dan de welbeken-
de plofkippen.

 www.freenature.nl: voor heerlijk vlees van runderen die in uiterwaardengebieden door 
heel Nederland leven en grazen. De kuddes worden natuurlijk gehouden en als ze te groot 
worden, dan worden ze uitgedund. Dit vlees kun je dan kopen via Free Nature. 

 www.koopeenkoe.nl: hier kun je een deel van een koe bestellen. Zodra er een hele koe 
verkocht is, wordt deze geslacht en ontvang je jouw vleespakket. 

 www.koopeenvarken.nl: dit werkt hetzelfde als met de koeien: je kunt een deel van een 
varken bestellen en zodra er een heel varken is verkocht, wordt hij geslacht en ontvang je 
jouw vleespakket. 

 www.okvlees.nl: voor biologisch en scharrelvlees van koeien en varkens. Heel eenvoudig 
via de webwinkel te bestellen. 

 www.graasboerderij.nl: in de boerderijwinkel van de Friese Joke en Siert kun je het 
 allerlekkerste vlees kopen. Vooral de hamburgers zijn niet te versmaden… Het beste kun je 
er zelf even langsgaan. Je kunt er ook terecht voor heerlijke graskippeneieren en versge-
maakte yoghurt. Echt een aanrader!
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Levensmiddelen
 www.ekoplaza.nl: wat een heerlijke supermarkten zijn het toch! Kijk op de site of er eentje 
in je buurt te vinden is en ga er eens langs. Je kunt er eigenlijk alles wel vinden wat je nodig 
hebt voor een suikerbewuste leefstijl.

 www.puurmieke.nl: vanuit haar eigen voedingsallergie voor gluten en zuivel is Mieke 
begonnen met haar webshop. En het is een knalsucces! Je kunt er terecht voor heel veel 
bloedsuikervriendelijke producten, maar ook voor supplementen en andere praktische 
zaken die ook nog eens supersnel bij je aan de deur worden geleverd!

 www.pit-pit.com: voor al je kruiden, meel, superfoods, thee, noten, olie en andere handige 
basisingrediënten in je keukenkastje is dit de perfecte en goedkoopste website. 

 www.bodyenfitshop.nl: hier kun je terecht voor goede proteïnepoeder, en allerlei 
producten die je ondersteunen als je wat fanatieker sport. 

Keukenhulpjes
 www.ahealthylife.nl: in de webwinkel van Juglen Zwaan vind je heel veel leuke, handige 
en vooral praktische keukenhulpjes waar je nou echt eens wat aan hebt. Dus niet de betere 
rommel, maar echte, verantwoorde zaken. Hierbij kun je denken aan keramische pannen, 
maar ook voor een goede spiralizer en waterfilters kun je op zijn site terecht. Hij schrijft 
overigens ook hele leuke en informatieve blogs over een gezond leven. Een aanrader dus, 
deze site.

 www.marjoleinsfavorieten.nl: een prachtige webshop vol met handige producten 
speciaal voor vrouwen van 40+. Lifestylecoach Marjolein Dubbers heeft haar persoonlijke 
favorieten voor je geselecteerd. 

 www.lecreuset.nl: oké, ze zijn zwaar en het is een behoorlijke investering, maar als je 
echt wat wilt, dan zijn dit wel de beste pannen om lekker in te stoven en ‘slow-cooken’. Dit 
zijn van die pannen die van generatie op generatie meegaan. Leuk als verjaardagscadeautje 
of voor Moederdag (of Vaderdag).

Opruimen en organiseren
 www.greenjump.nl: de persoonlijke favoriet van Sharon met meer dan 2000 groene 
 producten voor baby, kind en volwassene. Je kunt hier terecht voor ijslollyvormpjes, 
 opbergbakjes, thermobekers en heel veel andere praktische keukenhulpjes. Uiteraard is 
alles vrij van BPA en andere vervelende stoffen. 

 www.frozzypack.se: uit Zweden komen de leuke gekleurde en BPA-vrije gekoelde 
lunchboxen van Frozzypack. Echt geweldig zijn ze. Onze tip: kies voor de grootste maat, 
daar kan lekker veel in!

 www.kleankanteen.com: het kost een paar centen, maar dan heb je wel wat. In de food-
containers van kleankanteen kun je je eten warm meenemen en is het ook na een paar uur 
nog warm. Heel handig dus als je overdag geen opwarmmogelijkheid hebt. 

Bijlage 3
Sugarchallenge Support- 

programma’s en e-kookboeken
OP DE SUGARCHALLENGE-SITE VIND JE OOK DE SUGARCHALLENGE-
SUPPORTPROGRAMMA’S EN DE E-KOOKBOEKEN DIE JE EEN 
 UITGEBREIDE, AL DAN NIET PERSOONLIJKE, ONDERSTEUNING EN VEEL 
SUIKERVRIJE (KOOK)INSPIRATIE BIEDEN.

Alle Sugarchallenge-pro-
gramma’s helpen je om je 
gezondheid te verbeteren, je 
bloedsuikerspiegel in balans 
te brengen (en te houden!) en 
op die manier je lichaam weer in balans te brengen en jouw gezonde gewicht te bereiken.  
De e-kookboeken helpen je op weg in de suikervrije keuken.
Vanaf nu zul je met je nieuwe leefwijze geen last meer hebben van honger- en snaaiaanvallen, 
meer energie ervaren, een gezondere huid krijgen, meer weerstand hebben en minder last 
hebben van hoofdpijn. Ook zal je bloeddruk verbeteren en zullen allerhande andere 
 ‘ouderdomskwaaltjes’ en ziektes verminderen!
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CAROLA VAN BEMMELEN is food- & lifestylecoach met een passie voor gezondheid. Ze 
gelooft dat er een wereld voor je opengaat zodra je eten niet meer als vluchtweg of je vijand 
ziet. Zij heeft vele nationale en internationale trainingen, opleidingen en seminars gevolgd 
over voeding, gezondheid, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Deze kennis, gecombi-
neerd met haar persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens het afkicken van haar eigen 
suikerverslaving, gebruikt zij om haar cliënten op haar eigen, unieke wijze te helpen om 
 suikervrij te worden. Zo bereiken én behouden zij een gezond, energiek lichaam en een 
 blijvend gezond gewicht. 

De praktijk is de beste theorie
Op basis van alle reacties, ervaringen en resultaten van de inmiddels tienduizenden Sugar-
challenge-deelnemers heeft Carola de Sugarchallenge-programma’s ontwikkeld, die zeer 
succesvol zijn en door vele deelnemers worden gevolgd. Eenvoudige programma’s die al 
 duizenden mensen hebben geholpen om hun bloedsuikerspiegel blijvend in balans te brengen 
en waardoor zij:

 MOEITELOOS EN ZONDER HONGER AFKICKEN VAN HUN SUIKERVERSLAVING, 
 LEKKERDER IN HUN VEL ZITTEN, 
 MEER ENERGIE KRIJGEN, 
 EEN BETERE GEZONDHEID ERVAREN, 
 HUN GEZONDE GEWICHT BEREIKEN ÉN BEHOUDEN.

Carola geeft op aanvraag trainingen, workshops en lezingen voor een breed publiek.  
Op www.sugarchallenge.nl vind je uitgebreide informatie over alle mogelijkheden. 

Over de auteurs
SHARON NUMAN is foodblogger op www.voedzo.nl waar zij schrijft over haar ontdekkings-
reis in de wereld van de natuurlijke voeding. Omdat zij zelf aan den lijve ervaart dat suikervrije 
en natuurlijke voeding een veel betere gezondheid bieden, deelt ze graag haar persoonlijke 
ontdekkingen in haar blogs en recepten onder het motto: dit moeten meer mensen weten! 
Haar uitdaging is de beste en meest verantwoorde recepten ontwikkelen die zo lekker 
 mogelijk zijn. Verantwoord eten is tenslotte ook heel leuk en gezellig!
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Register Recepten
A
aardbeien met kokosslagroom, verse 142

aardbeien-yoghurtijs met koekjes 141

appelkruimel met noten 147

avocadodip 176

B
bananenbroodmuffins 151

bananencheesecake 160

bananenmagnums met pecannoten 167

bananenstracciatella soft serve 144

bietenbrownies 166

blauwebessen-appeltaartjes 125

bonen op brood 137

bountychocolaatjes 171

broccoli-kaassoep 137

broodplankje vis 113

C
carobe-bonbons 170

cheesecakepudding 145

chili con carne 136

choco-amandelsandwich met banaan 183

chocoladefudge 169

chocolade-gembercake 167

chocolade-kersencake 155

chocolade-kokosfudge, witte 170

chocolade-pindakaas soft serve 143

chocolate chip cookies met cashewnoten en 
cranberry’s 168

chocolate chip-cupcakes met banaan 152

choco-pindakaaskoekjes 165

citroen-blauwebessenmuffins 149

citroenpudding 146

courgette-kikkererwtenmuffins met geitenkaas 177

cranberry-dadelcupcakes 153

E
eieren met hummus en rauwe ham, gevulde 180

eieren met makreel, gevulde 179

F
frambozencakejes, frisse 149

frambozensoufflé 146

G
garnalenspiesjes, geroosterde 173

gedroogd-fruittaart 159

gele-vruchtentaartjes 124

glutenvrije chocolade-bananenmuffins 123

Griekse moussaka 132

groentedips 174

groenten, gegrilde 136

K
kaascrackers met pompoenpitten 178

kabeljauwcurry 131

kerrie-eieren, gevulde 178

kerrienoten, zelf gekruide 181

kip-kerriemuffins 176

kippenborst met gierst, gestoofde 133

kipsalade, snelle 135

kip-tajine 129

koffie-dadeltaart 156

kokosnoottruffels 122

kokossmoothie met rood fruit 186

komkommer-yoghurtdip 175

kruidenomelet met groenten 111

L
lasagnette verdi 130

limoenmuffins 150

linzen-, wortel- en kipsalade 115

M
makreelsalade met maïs 135

mango-passievruchtcarrés 157

O
omelet, snelle 138

ontbijt-roomtaart 116

P
pannenkoekjes, snelle 186

paprikaborrelnootjes, gekruide 179

pastaschotel met tomaten en geitenkaas 128

pecanmeringues met kokosroom en aardbeien 124

pecanmuffins met vanille 150

pesto-ei, gevuld 178

pindarotsjes 169

Q
quesadilla’s 119

quinoa-vijgenmuffins 114

R
rauwe-chocoladefudge 125

S
salsadip 175 
sandwich met brie, pijnboompitten en honing 121

sandwich met kip en gegrilde paprika 120

sandwich met mozzarella en pesto 121

sandwich met rosbief, geitenkaas en rucola 185

scones met room en jam 122

sinaasappelcheesecake 158

sinaasappel-nectarinecake 117

sinaasappel-perzik-ijsraketten 143

spinazie-ricottaflapjes, gevulde 119

spinazie-zalmtaart 112

suikerbewuste koekjes, simpele 183

T
tortillataart 127

V
vanillecupcakes 151

vanille-ijs 142

W
walnoottaartje 161

Z
zalmrolletjes 184

zoete aardappel met banaan, gepofte 115

zoete-aardappelfrieten 173

zoete-aardappelkruidcake 162

zongedroogde-tomatencrackers met rozemarijn 181
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Trefwoorden
A
aanmaaklimonade 26

abrikozen 21, 101 
afkickverschijnselen 16

afweersysteem 62

alcohol 23, 24, 42

amandelmeel 98

amandelmelk 101

amarant 98

antinutriënten 20

arachidonzuur (AA) 62, 63

arrowroot 98

ATP 59

avocado 63, 66

avocado-olie 97 

azijn 102

B
baking soda 99

balans 16, 27, 45, 75, 189, 190, 191 

bananen 21

barbecue 82

bewustwording 16, 37, 43, 44 

bioritme 39

blender 90

bloeddrukverlager 62, 103

bloedsuikerspiegel 18-22, 36, 53, 

54, 59, 64, 74, 75, 190, 191

boekweit 19, 20, 98

bonen, gedroogde 99

boodschappen 29, 57, 75, 77, 94

bouwstoffen 51

BPA 93, 195

brandstoffen 51, 53, 54, 60, 62 

brood 20

C
cacaoboter 96

chiazaad 97

chronische ziekten 16, 18, 60

CLA 65

comfortzone 45

cravings 50, 53, 56, 61, 68, 69 

D
dadels 21, 101

dagritme 72

depressies 63

DHA 63

diabetes 51, 64

diëten 18 

E
eetmomenten 18, 35, 38 

eieren 54, 62, 63

eiwitten 22, 51, 53, 61, 74, 97, 99 

emoties 42-44

energie 28-30, 32, 39, 46, 47, 49, 

50, 51, 53-55, 59-62, 65, 66, 74

-peil 54

-voorraden 46

EPA 63

F
familiebijeenkomsten 83

footprint 58, 76,

frisdrank 24, 26

fruit
gedroogd -21, 90, 91, 101

vers - 19, 22, 75, 80, 101

frustratie 45, 56 

G
gedragspatronen 35

gewichtsverlies 55

gewoonten 35, 47, 48, 49 

ghee 65, 66, 96

glucose 51, 53, 54

-fructosestroop 20

glycemische lading 20, 21

granen 97, 98, 104

gezondere - 19, 20

graanproducten 75, 104

graanvervangers 98

H
halvarine 62, 63, 65
hart 50, 51, 62 
hart- en vaatziekten 51, 63, 64, 65 

haver 19, 98

havermelk 75, 101

havermout 19, 20, 87, 98 

HDL-cholesterol 63, 64

hennepzaad 97

hersenen 23, 35, 36, 45, 48, 50, 51, 

54, 55, 61-63

honger- en verzadigingscentrum 
55

hongergevoel 16, 55, 64

honing 21, 101

I
insulinegevoeligheid 64

J
jicht 63

K
kanker 51

kastanjemeel 98

Keltisch zeezout 67, 87, 97, 103

keukengereedschap 90-94

keukenmachine 91

kikkererwtenmeel 98

kokos 97, 99, 101

-bloesemsuiker 21

-melk 101 

-olie 62, 64, 96

-vet 51, 63, 64, 66

koolhydraten
koolhydraatbronnen 51 

koolhydraatverbranding 59

snelle - 18, 26, 27, 33, 53, 54, 

59, 69 

korte-ketenvetzuren 65 

L
LDL-cholesterol 63, 64

leptine 55

-resistent 55

libido 55

lijnzaad 54, 63, 66, 89, 97

linolzuur 62, 63

M
maagzuur 19, 98, 99 

macadamiaolie 97 

maismeel 19

margarine 62, 63, 65

melk 101

plantaardige - 101

miso 102

missie 32, 33 

moodswings 55

MS (multiple sclerose) 63

N
natriumbicarbonaat 99

neuronale snelwegen 35, 36

noten 66, 67, 97

-pasta 97

O
olie 96, 105

plantaardige - 62, 97

olijfolie 51, 63, 66, 97

omegavetzuren 62 

omega 3 54, 55, 62, 63, 65, 66, 75

omega 6 62, 63

omega 9 63 

ondergewicht 16, 64

onderweg 86, 87

ontbijt 74, 87

ontstekingsreacties 62

ossenwit 66, 96 

ouderdomsschade 50

overgewicht 16, 18, 64 

P
passie 32, 33

patronen 35

pijnboompitten 97

pitten 66, 97

planning 38

pompoenpitten 97

Q
quinoa 98

R
raw food 80

recepten ombouwen 104, 105

reservesuikers 53, 74

reuma 63

rijst 97

-meel 19

-stroop 21, 101 

rogge 19, 97

roomboter 51, 62, 63, 65, 96

rozijnen 21, 101

S
sauzen 102

schildklier 55

sesamolie 63, 97

sesamzaad 97
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Ook verkrijgbaar

100% SUIKERVRIJ 
IN 30 DAGEN
ISBN 978 90 00 32241 1
EBOOK ISBN 978 90 00 32342 5

100% SUIKERVRIJ 
BASISKOOKBOEK
ISBN 978 90 00 33661 6
EBOOK ISBN 978 90 00 33514 5

100% SUIKERVRIJ 
DRINKEN
ISBN 978 90 00 33988 4
EBOOK ISBN 978 90 00 33989 1

100% SUIKERVRIJ 
VOOR DIABETICI
ISBN 978 90 00 33990 7
EBOOK ISBN 978 90 00 33991 4

100% SUIKERVRIJ 
NAAR JOU NATUURLIJKE 
GEWICHT
ISBN 978 90 00 34406 2
EBOOK ISBN 978 90 00 34407 9

slaap 28, 51, 55

smoothies 22

spelt 19, 66, 97 

spiralizer 91

staafmixer 91

stevia, groene 21, 101

stofwisseling 55, 64, 

stress 29, 30, 38, 49, 51, 53, 55, 59, 

75, 79, 81 

-hormonen 53

Sugarchallenge 16, 17, 27, 43, 72, 

84, 190-194, 197 

-richtlijnen 54, 56, 60 

suiker
-bewust 16-39, 43, 44, 46, 48-50, 

72-87, 95-97, 104, 105, 190, 191, 

192, 195

figuurlijke - 31, 43, 44

gezondere - 20, 21

-junk 34, 69, 

letterlijke - 31, 43, 44

-reactie 36

-spiraal 34, 

-teller app 20

-valkuilen 34

-verslaving 43, 188, 189

-visie 27-33 
-vrij 16, 17, 27, 32-35, 46-50, 82, 

102, 104, 105, 190-192 

witte - 19, 20

superfoods 65, 80, 98

T
tamari 102

tarwe 19, 20

triggers 35

tussendoortjes 18, 19 

U
uit eten 22, 84, 86

V
verantwoorde keuzes 18, 27, 43, 

57, 83 

verbinding 25, 26, 37, 58, 81, 188

verzadigingsmechanisme 61

vetbronnen 22, 51

vetoplosbare vitaminen 62, 65

vetten 96, 105

gezonde - 51, 55, 61, 62, 66

onverzadigde - 96, 97

verzadigde - 64, 96

vetverbranding 36, 59, 60, 61, 65

vetverbrandingsmodus 36, 59, 60

vetweefsel 55

vier-uur-dip 55

vijgen 21, 101

vis 54

vitale organen 51

voedingsstoffen 17, 20, 50, 58, 60, 

65, 75-77, 80, 97, 98

voorraad 76, 77, 94, 96-99

vriendendiners 82, 108

vruchtensap 22 

W
webshops 195-196

weckpotten 94

weekritme 72

wijnsteenzuurbakpoeder 99

wilskracht 46, 47

Y
yakonsiroop 17 

Z
zaden 66, 97

zoetstoffen
kunstmatige - 20, 105

natuurlijke - 17, 20, 21, 28, 101, 

105, 191

zonnebloempitten 97

zuivel 65, 66, 101, 105

zuurdesembrood 20, 97

zuurstof 54, 55 
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