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Een uniek printexemplaar van dit magazine ontvangen?
De eerste 500 bestellers van dit magazine
ontvangen gratis deze toffe canvastas!
Koop nu jouw exemplaar op www.suiker-challenge.nl en steun het Diabetes Fonds.

KIM BROUWERS

et coronavirus heeft de hele wereld in

Naast de handige tips hebben we 21 gezonde

zijn greep. We leven in een ontzettend

recepten voor je geselecteerd. Bovendien ontvang

spannende en vooral onzekere tijd. Een

je tijdens de campagneweek, van 8 tot en met

tijd waarin we zo min mogelijk de deur uit gaan,

14 juni, iedere dag tips via e-mail, Facebook en

waarin we sociaal contact ongewild moeten

Instagram. Genoeg inspiratie om een week zonder

vermijden, maar vooral waarin we er alles aan

suiker te overleven. Ik ben ontzettend trots op het

doen om gezond te blijven. Voor onszelf, en voor

feit dat we voor de derde keer deze challenge

onze naasten. We hebben er daarom geen moment

kunnen en mogen organiseren. Wat begon als

aan gedacht om de derde editie van de Nationale

een goed idee in 2018, is inmiddels uitgegroeid

Suiker Challenge niet door te laten gaan. Voor het

tot een landelijke campagne waaraan ieder jaar

Diabetes Fonds is deze challenge namelijk ieder

tienduizenden enthousiaste mensen meedoen.

jaar een moment om mensen bewust te maken

Mijn dank gaat uit naar mijn collega’s, alle

en te helpen bij een gezonde leefstijl. Juist nu is

deelnemers en in het bijzonder de mensen die

gezond eten en drinken zonder suiker van zeer

hun persoonlijke verhalen, recepten en tips wilden

groot belang. Met ‘zonder suiker’ doel ik op de

delen. Zonder jullie hadden we niet zo’n mooi

vrije suikers die we tijdens de Nationale Suiker

blad kunnen maken. Zoals altijd wens ik je graag

Challenge een week lang vermijden. Vrije suikers

heel veel succes en leesplezier deze campagne.

zijn alle toegevoegde suikers plus de suikers die

Vergeet trouwens niet om tijdens de challenge

aanwezig zijn in honing, siropen, vruchtensappen

je ervaringen te delen via #suikerchallenge en

en vruchtenconcentraat. Van nature aanwezige

onthoud goed: eet minder suiker, je bent al zoet

suikers in gezonde producten als fruit, groente en

genoeg.

zuivel vallen hier niet onder. Hoe je de vrije suikers
herkent, lees je op pagina 20 van dit magazine,

Kim Brouwers is diëtist en kennisspecialist

dat ook dit jaar weer bol staat van de praktische

bij het Diabetes Fonds. Volg haar tijdens de

ontsuikertips en adviezen.

challenge via instagram.com/mindersuiker
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Bedankt!
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MAG HET EEN
ONSJE MINDER?
T E K S T_ R I C O H O P
BEELD_SHUTTERSTOCK

Suiker… we worden er continu door
verleid en het zit ook nog eens ‘verstopt’
in een groot deel van de producten die
we dagelijks eten en drinken. Hierdoor
krijgen volwassenen in Nederland iedere
dag gemiddeld zo’n 30 procent te veel vrije
suikers binnen. Kinderen zelfs 80 procent.
Te veel suiker consumeren is niet goed voor
je gezondheid en kan leiden tot overgewicht,
wat weer kan leiden tot diabetes type 2.
Dus, beste fabrikanten en supermarkten,
mag het misschien een onsje minder?
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oedselkeuzes, we maken er zo’n 200 per
dag. En dat in een omgeving vol zoete, vette,
ongezonde verleidingen. In winkelstraten,

supermarkten, op trein- en tankstations: overal
worden we verleid tot het maken van de ongezonde
keuze. Terwijl ongezonde producten als frisdrank
en snoepgoed steeds goedkoper worden, blijven
de prijzen van gezonde producten stijgen. En
hoewel iedereen weet dat onze leefomgeving
bepaalt of gezond gedrag mogelijk is, leven we
in een obesogene omgeving die ons aanzet tot
zoveel mogelijk eten en zo min mogelijk bewegen.

‘We leven in een
obesogene omgeving
die aanzet tot zoveel
mogelijk eten en zo min
mogelijk bewegen.’
Onze fysieke omgeving zet dus aan tot eten. Heel
veel eten. En dat is niet zonder gevolgen. De cijfers
zijn schrikbarend. Inmiddels heeft de helft van de
volwassenen in ons land overgewicht en daarmee
een verhoogde kans op het krijgen van diabetes
type 2. Meer dan een miljoen Nederlanders
hebben diabetes type 2. Naar schatting hebben
1,1 miljoen mensen pre-diabetes, een voorfase
van diabetes type 2 waarbij het lichaam al minder
gevoelig wordt voor insuline. De oplossing? Die
ligt voor een belangrijk deel in onze voeding. Bij
supermarkten en fabrikanten die hun aanbod
gezonder maken, zodat het voor de consument
makkelijker wordt om écht gezond te eten.
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‘De oplossing ligt voor een belangrijk deel in handen
van de voedingsindustrie. Supermarkten en fabrikanten:
maak de gezonde keuze makkelijk.’

Keuzegedrag
Kijkend

10

naar

Zelfdiscipline
ons

keuzegedrag

wordt

‘Het is te intensief om
bij al onze dagelijkse
beslissingen een
beroep te doen op
ons reflectieve
systeem. Veel van
onze keuzes maken
we daarom via ons
impulsieve systeem.’

Een zetje in de gezonde richting

snel

Een middagje winkelen, met een knorrende

duidelijk hoe belangrijk een gezonde omgeving

maag op de trein wachten of rond etenstijd bij

is. Onze voedingskeuze wordt beïnvloed door

de

verschillende factoren. Het vindt plaats via twee

met een rek vol chocoladerepen. Weerstand

complexe processen in onze hersenen, namelijk

bieden aan ongezonde verleidingen vereist een

het reflectieve en het impulsieve systeem. Ons

enorme zelfdiscipline. Heb je die reep bij de kassa

reflectieve systeem is het deel dat keuzes bewust

weerstaan, word je op de weg van de supermarkt

en langzaam overweegt en rekening houdt met

naar

de lange termijn. Terwijl ons impulsieve systeem

snoepwinkel of pizzeria. Ongezonde prikkels:

juist heel snel, onbewust en op de automatische

je ontkomt er simpelweg niet aan. Blootgesteld

piloot keuzes maakt. Het is te intensief om bij

worden aan deze prikkels betekent dat je

al onze dagelijkse beslissingen, waaronder dus

zelfcontrole continu op de proef wordt gesteld. Je

die 200 voedselkeuzes, een beroep te doen op

moet sterk in je schoenen staan, wil je dat frietje

ons reflectieve systeem. Een groot deel van

of chocolaatje keer op keer kunnen weerstaan.

onze voedselkeuzes maken we daarom via ons

Want hoe meer we geconfronteerd worden met

impulsieve systeem, zo’n 70 procent. Dit is immers

ongezonde verleidingen, hoe groter de kans dat

het systeem waar we het grootste gedeelte van

onze wil om gezond te leven uitgeput raakt. Kom

onze gewoontes mee tot stand brengen. En of we

je met een tas vol gezonde boodschappen thuis,

en fabrikanten: geef consumenten een zetje in de

het nu willen of niet: voedselkeuzes zijn vaak een

zwicht je alsnog voor die chocoladereep die in de

gezonde richting. Namens alle deelnemers van de

kwestie van gewoontegedrag.

keukenla ligt.

Nationale Suiker Challenge: alvast bedankt!

supermarktkassa

huis

weer

geconfronteerd

verleid

door

de

worden

snackbar,

De oplossing ligt voor een belangrijk deel in
handen van de voedingsindustrie. Supermarkten
en fabrikanten: maak de gezonde keuze makkelijk.
Vergroot het aantal gezonde producten ten
opzichte van het aantal ongezonde producten.
Zet gezonde voeding prominent in het zicht, haal
de suikerrijke dranken uit de kortingschappen
en zet snoepgoed niet langer op ooghoogte. Het
gemak waarmee voedsel te consumeren is, kan
al leiden tot een keuzeverandering. Een aantal
supermarkten en fabrikanten voert met zogeheten
suikerwijzers, aanbiedingen op gezonde producten
en suikerreductie al mooie veranderingen door.
Natuurlijk zal de ongezonde keuze op termijn niet
uit de schappen en het straatbeeld verdwijnen,
maar laten we de gezonde keuze dan in ieder
geval wat makkelijker maken. Dus, supermarkten
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7 DAGEN ZONDER
Iedere dag krijgen we gemiddeld zo’n 30 procent te veel
vrije suikers binnen. Ruim 60 procent van de volwassenen
in Nederland voldoet niet aan de suikerrichtlijn van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). En dat terwijl te
veel suiker kan leiden tot overgewicht, wat het risico op
diabetes type 2 verhoogt. Een week zonder suiker heeft
dus zo zijn voordelen.
T E K S T_ R I C O H O P
BEELD_SHUTTERSTOCK

I
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edere week consumeren we maar liefst 99

Van nature aanwezige suikers in bijvoorbeeld

suikerklontjes aan toegevoegde suikers. Door

groente en fruit vallen niet onder vrije suikers,

mee te doen aan de Nationale Suiker Challenge

omdat deze producten passen binnen een gezond

beperk je dus je suikerinname aanzienlijk. En

voedingspatroon. Suiker is dus niet per definitie

dat is goed voor je gezondheid, want je lichaam

slecht voor je. Suiker leidt ook niet automatisch

heeft in principe geen toegevoegde suikers

tot diabetes. Te veel suiker, en dan met name uit

nodig. Wie gezond en gevarieerd eet volgens de

ongezonde producten, kan wel slecht zijn voor je

Schijf van Vijf, krijgt namelijk genoeg energie en

gezondheid. En juist op dit vlak willen we zorgen

voedingsstoffen binnen via gezonde producten

voor bewustwording. Suikerrijke producten als

als groente, fruit, vlees, vis, peulvruchten, zuivel-

frisdrank en snoep bevatten veel calorieën zonder

en volkorenproducten.

nuttige voedingstoffen als vitamines en mineralen.

‘Te veel suiker kan
slecht zijn voor je
gezondheid.’

‘Iedere week consumeren
we maar liefst 99
suikerklontjes aan
toegevoegde suikers.’

Minder suiker, meer energie
Door te minderen met vrije suikers en te kiezen
voor gezonde voeding, verklein je de kans op

De recepten die je vindt vanaf pagina 82

Krijg je langere tijd meer calorieën binnen dan

van dit magazine passen in een gezond en

je verbrandt, dan heb je kans dat je zwaarder

gevarieerd voedingspatroon. Ons advies tijdens

wordt. Op deze manier kan suiker dus zorgen

deze challenge: schrap de onnodige suikers uit

voor overgewicht. En als je overgewicht hebt, dan

je dagelijkse voedingspatroon en kies zoveel

heb je meer kans op diabetes type 2. Tijdens de

mogelijk voor verse en onbewerkte producten

Nationale Suiker Challenge laten we suikerrijke

om in je dagelijkse energiebehoefte te voorzien.

producten staan, daardoor schrappen we veel

Met het schrappen van suikers doelen we op de

onnodige calorieën. Dit kan goed van pas komen

je krijgt als je suikerrijke voeding consumeert,

vrije suikers. Dit zijn alle toegevoegde suikers plus

als je wat kilo’s wilt kwijtraken. Door een glas cola

kosten je lichaam veel energie. Zodra je suikerrijke

de suikers die aanwezig zijn in honing, siropen,

te laten staan, schap je bijvoorbeeld al meer dan

producten laat staan is je suikerspiegel een stuk

vruchtensappen en vruchtenconcentraat.

100 calorieën uit je dagmenu.

stabieler. Hierdoor zul je je energieker voelen.

overgewicht en diabetes type 2. Tegelijkertijd zul
je je waarschijnlijk fitter en vrolijker voelen. Minder
suiker betekent vaak meer energie. Dat zit zo: als
je veel suiker neemt en weinig gezonde producten,
dan kun je een tekort krijgen aan vezels, vitamines
en mineralen. Hierdoor kun je moe worden of
hoofdpijn krijgen. De suikerpieken en -dalen die

15

‘Het is niet zo vreemd dat veel mensen zeggen
dat ze verslaafd zijn aan suiker. Er zijn namelijk veel
overeenkomsten tussen de reacties die drugs
en suiker in onze hersenen oproepen.’

Het effect van suiker op je hersenen

Minder buikklachten

Er wordt de laatste jaren veel gezegd en

Veel mensen ervaren buik- en darmklachten als ze

Het belang van een gezonde leefstijl met
minder suiker

geschreven over het effect van suiker op ons

te veel suiker consumeren. De fructose in suiker,

Hoewel suiker geen directe veroorzaker is van

brein. Op basis van wetenschappelijk onderzoek

ook wel fruitsuiker of vruchtensuiker genoemd,

diabetes, kan het bij overmatig gebruik wel

weten we inmiddels een aantal dingen zeker.

kan ervoor zorgen dat je last krijgt van diarree,

leiden tot overgewicht en daarmee diabetes

Een daarvan is dat suiker ervoor zorgt dat onze

winderigheid of een opgeblazen gevoel. Fructose

type 2. Volgens prof. dr. Hanno Pijl wordt het je

hersenen dopamine afgeven. Dopamine zorgt

komt veel voor in koek, snoep, frisdranken en

als consument in Nederland ook niet bepaald

ervoor dat we ons tevreden en beloond voelen,

vruchtensappen. Een week zonder suiker kan er

makkelijk

waardoor de drang naar nog meer suiker kan

dus voor zorgen dat je minder last hebt van je buik

eenvoudig verkrijgbaar en de industrie beschikt

ontstaan. Naast eten zijn er meerdere activiteiten

en darmen.

over alle technieken om onze ongeremde behoefte

‘Suikerrijke

voeding

is

aan suiker maximaal te bevredigen. Suiker wordt

waarbij ons brein dopamine aanmaakt. Denk

16

gemaakt.

bijvoorbeeld aan sporten, seks en het gebruiken

Kleinere kans op gaatjes

bijna overal aan toegevoegd. Vervolgens eten

van drugs.

Suiker kan gaatjes, ook wel cariës genoemd, in je

we onszelf ziek en proberen we met medicijnen

Dopamine zorgt er dus voor dat we ons

gebit veroorzaken. Dat zit zo: suiker wordt door

de

beloond voelen. Omdat we ons prettig voelen,

bacteriën in je mond omgezet in zuur. Dit zuur

van onze leefgewoontes diabetes type 2 kan

kunnen we de neiging krijgen om vaker zoetigheid

lost het glazuur van je tanden en kiezen op. Het

voorkomen en zelfs omkeren. Je kunt enorme

te eten. Het is dus niet zo vreemd dat veel

tandglazuur kan zichzelf herstellen, maar daar

pieken in je bloedsuikerspiegel voorkomen en

mensen zeggen dat ze verslaafd zijn aan suiker.

heeft het wel wat tijd voor nodig. Krijgt je gebit

je suikerwaardes aanzienlijk verbeteren als je

Onderzoekers stellen echter dat drugs na een tijdje

dagelijks vaak zuren te verwerken, dan heeft

bewerkte suiker- en zetmeelproducten vervangt

het beloningssysteem écht kunnen veranderen.

het onvoldoende tijd om te herstellen. Hierdoor

door onbewerkte voeding. Ook is het van belang

Dit is iets wat suiker niet kan. Van suiker heb je

kunnen gaatjes ontstaan. Om tandbederf te

om voldoende te bewegen, goed te slapen en op

ook niet steeds meer nodig om hetzelfde effect in

voorkomen kun je dus het best zo min mogelijk

een juiste manier om te gaan met stress’, aldus

je hersenen te krijgen, van drugs bijvoorbeeld wel.

toegevoegde suikers binnenkrijgen.

Hanno Pijl.

schade

te

beperken,

terwijl

aanpassing

HANNO PIJL
Als het gaat om
leefstijl en diabetes zit
prof. dr. Hanno Pijl nooit
stil. Naast zijn werk als
Endocrinoloog en
Hoogleraar diabetologie
aan het Leids Universitair
Medisch Centrum,
is hij bestuurslid van
het Nederlands
Innovatiecentrum voor
Leefstijlgeneeskunde en
betrokken bij Stichting
Voeding Leeft.
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‘De rest van mijn leven insuline?
Dat dacht ik niet.’

TACO VAN DER LOUW
In 2006 krijgt Taco de diagnose diabetes type 2.
Volgens zijn internist kan hij nooit meer zonder
insuline leven. Maar dat accepteert hij niet.
Taco gooit zijn leefstijl drastisch om. Zo drastisch,
dat hij geen insuline meer hoeft te spuiten.
Dit is zijn verhaal.

18

anuit het niets protesteert mijn lichaam.

V

Ik geef veel dingen op voor mijn nieuwe

Ik moet overgeven en voel me slap. Ik

leefstijl, maar dat weegt niet op tegen de positieve

heb me nog nooit zó beroerd gevoeld.

dingen die ik ervoor terugkrijg. Op dit moment

resultaten van mijn vingerprik zijn onleesbaar

gebruik ik geen insuline en heb ik geen stress

en de huisarts verwijst me meteen door naar het

meer over een hypo of hyper. Daarnaast zijn mijn

ziekenhuis. Hier wordt het al snel duidelijk: ik heb

bloeddruk en bloedsuikerwaardes nog nooit zo

diabetes type 2. Mijn suikerwaarde staat op 54,

goed geweest. En dan heb ik het nog niet eens

ik ben uitgedroogd en moet een week aan het

gehad over mijn belangrijkste doel: er alles aan

infuus in het ziekenhuis blijven. Terwijl de artsen

doen om zo lang mogelijk bij mijn gezin te blijven.

onderzoeken of mijn organen zijn beschadigd,

Door mijn leefstijl aan te passen, vergroot ik mijn

vertelt de internist dat ik voor de rest van mijn

kans op een langer en gezonder leven. Dat vind

leven insuline moet spuiten. Vanaf dat moment

ik onwijs belangrijk. Diabetes heb je namelijk niet

raak ik in shock.

alleen.

Het voelt alsof mijn wereld instort. De rest van

Met de juiste mindset, een gezonde leefstijl

mijn leven insuline? Dat dacht ik niet. Met tranen

en veel beweging is er veel meer mogelijk dan

over mijn wangen roep ik dat ik het tegendeel ga

je denkt. Het is niet altijd even makkelijk. Het is

bewijzen. Maar dat blijkt lastig, want in het begin

vallen en opstaan, tot je ontdekt wat het beste

sta ik er niet bij stil hoeveel impact diabetes heeft

voor jou werkt. Dan krijg je er zowel fysiek als

op mij en mijn gezin. Stress blijkt voor mij een

mentaal energie van. Soms heb je een zetje in

trigger te zijn. Ik raak in paniek. Hoe ga ik hiermee

de rug nodig, van een personal trainer of coach

om? En hoe moeten de mensen om mij heen

bijvoorbeeld. Samen kijk je onder andere naar

leven met mijn diabetes? Na een aantal heftige

je dieet, je houding, je manier van bewegen en

en emotionele weken besluit ik mijn dieet om te

je blessures. Voor mij werkt het goed om vaste

gooien, een paar maanden later pas ik mijn hele

sportdagen in te plannen. Qua voeding is de

leefstijl drastisch aan.

hoeveelheid koolhydraten voor mij erg belangrijk.

Samen met een personal trainer ga ik aan

De koolhydraten vervang ik nu door vlees of vis en

de slag. Vanaf dat moment bestaat mijn leven

heel veel groenten. Met zes eetmomenten per dag

uit veel beweging, veel groente en fruit en weinig

voorkom ik verleiding om te gaan snacken. Naast

koolhydraten. Gebakjes en alcohol? Die zijn

de drie hoofdmaaltijden, eet ik fruit en noten.

verleden tijd. Na vier maanden merk ik al een

Mijn belangrijkste tip? ‘Never give up.’ Leer

groot verschil en na uitgebreid overleg met de

omgaan met je diabetes en accepteer dat niet

huisarts stop ik geleidelijk met mijn daginsuline.

iedereen op dezelfde manier leeft. Als iets niet

Onwijs spannend, maar het gaat gelukkig goed.

gaat, probeer het dan op een manier die voor jou

Sterker nog: na een tijdje stop ik ook met mijn

werkt. Ga net zo lang door tot iets wél lukt. Want

nachtinsuline.

geloof het of niet: uiteindelijk lukt het je!
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#DURFTEVRAGEN

Een volwassen vrouw mag iedere dag maximaal 50 gram
aan vrije suikers binnenkrijgen. Een man mag iets meer
vrije suikers consumeren, namelijk maximaal 60 gram.
Maar wie heeft deze richtlijn eigenlijk bedacht en waarop
is deze gebaseerd? En wat zijn vrije suikers precies?

#DURFTEVRAGEN

HOEVEEL
SUIKER MAG JE
PER DAG?

Suiker in gezonde producten
Precies: vrije suikers zijn de suikers die we tijdens
de Nationale Suiker Challenge vermijden, omdat
je lichaam ze niet nodig heeft als je voldoende

H

gezonde producten als groente, fruit en zuivel
vrije

consumeert. Deze producten bevatten namelijk

suikers voor volwassen vrouwen en 60

van nature aanwezige suikers. En omdat deze

gram voor mannen is afkomstig van

producten een positief effect hebben op je

de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De

gezondheid, wordt hier door de WHO geen

WHO is een gespecialiseerde organisatie van de

suikerrichtlijn voor gegeven.

et

suikeradvies

van

50

gram

Verenigde Naties die als doel heeft de gezondheid
van de wereldbevolking te verbeteren. Het

Nederland eet te veel suiker

specifieke doel van de suikerrichtlijnen is om

Ondanks

overgewicht en tandbederf te voorkomen.

procent van de volwassenen in Nederland niet

het

WHO-advies

voldoet

ruim

60

aan de gestelde richtlijn. We eten gemiddeld zo’n

12,5 tot 15 suikerklontjes per dag

16 suikerklontjes aan vrije suikers per dag. Dit

Op basis van uitgebreid onderzoek adviseert

komt neer op ruim 23 kilo aan vrije suikers per

de WHO om de consumptie van vrije suikers

jaar. Gaat het om kinderen tot en met 18 jaar, dan

te beperken tot maximaal 10 procent van het

voldoet maar liefst 90 procent niet aan de WHO-

totaal aan calorieën dat je dagelijks nodig hebt.

richtlijnen. Met name de vrije suikers in frisdrank,

Voor een vrouw die dagelijks 2.000 kilocalorieën

vruchtensap, koek en snoep zorgen ervoor dat

(kcal) consumeert komt dit neer op maximaal

we in Nederland iedere dag veel meer suiker

50 gram vrije suikers per dag. Dit is gelijk aan

binnenkrijgen dan goed voor ons is.

12,5 suikerklontjes. Een man mag maximaal 15
suikerklontjes. Dit omdat mannen een grotere

106 suikerklontjes

energiebehoefte hebben dan vrouwen. Maar let

Kinderen in Nederland krijgen iedere week bijna

op: het WHO-advies heeft alleen betrekking op de

4 liter aan frisdrank binnen, zo blijkt uit de meest

vrije suikers. Dit zijn alle toegevoegde suikers plus

recente Voedselconsumptiepeiling van het RIVM.

de suikers die van nature aanwezig zijn in honing,

Ter illustratie: vier liter cola is gelijk aan maar

siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraat.

liefst 106 suikerklontjes.
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ARTIKEL

SUIKER IN NL:
FEITEN & CIJFERS
T E K S T_ R I C O H O P
BEELD_SHUTTERSTOCK

We doen ons best, maar we kunnen nog
altijd niet om suiker heen. Hoe komt het
toch dat we iedere dag meer van deze zoete
stof binnenkrijgen dan goed voor ons is?
Krijgen we onbewust te veel suiker binnen?
Weten we door een overkill aan informatie
over voeding niet meer wat we moeten
geloven of vinden we het moeilijk om de
verleiding van die traktatie of snack te
weerstaan? We hebben een aantal feiten
en cijfers over onze suikerconsumptie op een
rij gezet, met een verklaring van zoet gedrag.
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60% van de volwassenen
en 90% van de kinderen
in Nederland voldoet niet
aan de WHO-suikerrichtlijn.

99

4

suikerklontjes krijgen we

bijna 4 liter frisdrank wordt

wekelijks binnen aan

iedere week door kinderen in

toegevoegde suikers

ons land gedronken

30%

77%

gemiddeld te veel aan

van alle toegevoegde

vrije suikers per dag

suikers wordt door ons

bij volwassenen

thuis geconsumeerd

‘Het is niet zo
vreemd dat mensen
door de bomen
het bos niet
meer zien.’

B

ijna

100

suikerklontjes,

210

RENS VANDEBERG

gram

De plekken waar we voeding tegenkomen,

snoepgoed en 4 liter frisdrank, iedere

zijn vaak de ongezonde plekken. Supermarkten,

week weer. De cijfers zijn schrikbarend,

tankstations,

kiosken:

vaak

bieden

ze

ons

maar liegen niet. Hoe komt het toch dat we zoveel

ongezonde, bewerkte producten aan. Makkelijk

suiker consumeren? Moeten we bij onszelf te rade

voor onderweg en een snelle bron van energie,

gaan of spelen er andere zaken die van invloed

maar gezond is het allemaal niet. Voor de industrie

210

zijn op onze suikerconsumptie? Het is lastig om

is het een eenvoudig sommetje. De winstmarge

conclusies te trekken, maar dit weet ik zeker: als

zit namelijk op producten die fabrikanten goed

er iets ingewikkeld is, dan is het wel het aanpassen

kunnen produceren en duur kunnen verkopen.

van je leefstijl. Alle informatie over voeding en

Suiker is een goedkope grondstof die onder

van de volwassenen in ons

gram snoepgoed wordt

diëten die je constant via de media te zien krijgt,

andere

land voldoet niet aan de

wekelijks gemiddeld in

helpt daar niet bij. Het is niet zo vreemd dat veel

houdbaarheid van voedingsmiddelen. Voor de

WHO-suikerrichtlijn

ons land geconsumeerd

mensen door de bomen het bos niet meer zien. We

consument werkt dat iets anders, want mede door

60%
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VERKLARING
VAN ZOET
GEDRAG

bijdraagt

aan

de

structuur

en

de

hebben te maken met een overkill aan informatie

het ongezonde aanbod heeft inmiddels de helft

over voeding en gezondheid. De ene blogger zegt

van de volwassenen in Nederland overgewicht.

dit, de andere vlogger stelt dat. Hoe weet je nu wat

Meer dan 1 miljoen mensen hebben diabetes

goed voor je is en wat niet? Wat we in ieder geval

type 2. Dat moet veranderen, en daarom gaan

zeker weten is dat een te hoge suikerconsumptie

we vanuit het Diabetes Fonds in gesprek met

kan leiden tot overgewicht en daardoor zelfs tot

fabrikanten, supermarkten en overheid om het

90%

80%

diabetes type 2. Wat we ook zeker weten is dat we

aanbod gezonder te maken. Daar heeft heel

van de kinderen in ons

gemiddeld te veel aan

door bewerkte producten als frisdrank, snoep en

Nederland immers baat bij.

land voldoet niet aan de

vrije suikers per dag

koek al vroeg in het jaar onze suikerlimiet hebben

WHO-suikerrichtlijn

bij kinderen

bereikt. Dat komt doordat we geprogrammeerd

Rens Vandeberg is Adjunct Directeur en

zijn om voeding tot ons te nemen op het moment

Manager Kennis & Innovatie bij het Diabetes

dat we het tegenkomen.

Fonds.
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SPREKEN UIT ERVARING #2

SPREKEN UIT
ERVARING
Overgewicht beheerste en verpestte een belangrijk deel
van hun leven. Schaamte en verdriet maakte hun levens
niet bepaald makkelijk. Toch wist zowel Tiffany als Florence
de knop om te zetten en de strijd aan te gaan met de
overtollige kilo’s. Allebei delen ze hun persoonlijke verhaal.
‘Door gezonder te leven ben ik 25 kilo afgevallen.’
BEELD_SHUTTERSTOCK

Tiffany (22)

Florence (55)

‘Ik voel me goed, heb meer
energie en een betere conditie.’

V

roeger zag mijn leven er heel anders

zitten vol met vitamines en mineralen en zijn veel

uit. Als kind at ik veel snoep en dronk ik

voller van smaak. Door geen pakjes en zakjes te

veel suikerrijke frisdranken, waardoor ik

gebruiken, vermijd je veel toegevoegde suikers en

overgewicht kreeg. Ik was altijd dikker dan mijn

andere onnodige toevoegingen. Om te voorkomen

leeftijdsgenoten, kon niemand bijhouden met

dat ik in de verleiding kom om ongezond te eten,

sporten en moest al snel kleding kopen op de
afdeling voor volwassenen. Ik schaamde me en
werd soms uitgescholden. Je gezondheid heeft

I

n 2018 en 2019 heb ik meegedaan aan de

Tien jaar geleden kreeg ik van de arts te horen

Nationale Suiker Challenge. Beide keren is het

dat ik diabetes type 2 heb. Door mijn gezonde

me gelukt om een week geen toegevoegde

leefstijl ben ik 25 kilo afgevallen en hoef ik geen

suikers binnen te krijgen. Ik heb de challenge

insuline te gebruiken, dat wil ik graag zo houden.

vorig jaar zelfs tot 3 weken verlengd, daardoor

Overgewicht heeft een belangrijk deel van mijn

haal ik geen snacks in huis. Af en toe een stukje

viel ik 2 kilo af. Dat was een mooie bonus. Dit jaar

leven verpest. Ik was doodongelukkig en zelfs

chocolade kan best, zolang je maar geen hele

doe ik weer mee om mezelf bij de les te houden.

tegen het depressieve aan, had een laag zelfbeeld

reep naar binnen werkt. Het gaat allemaal om

Bewustwording vind ik namelijk erg belangrijk

en kwam in een neerwaarste spiraal terecht.

veel invloed op hoe je je

balans. Ik vind het leuk

en deze challenge vormt

Natuurlijk heb ik zo af en

voelt.

om mezelf uit te blijven

mijn leidraad. Ik probeer

toe nog mijn zwakkere

dagen, daarom doe ik

zo normaal en gezond

voor de tweede keer mee

mogelijk te eten, zet alles

met de Nationale Suiker

met toegevoegde suikers

Challenge. Mijn tip voor

uit het zicht en kijk kritisch

alle andere deelnemers?

naar de productetiketten

Bereid jezelf goed voor

in

met het Nationale Suiker

hoeveelheid

Challenge

waar

Mijn

leefstijl
deel

ongezonde

verpestte

van

mijn

een
jeugd,

daarom wilde ik leren
om gezonder te leven.
Als je mindert of zelfs
stopt met toegevoegde
suikers,
aan

je

merk

je

dat

lichaam.

Zo

ben ik door gezonder
te leven maar liefst 25

‘Ik vind het leuk om
mezelf uit te blijven
dagen, daarom doe ik
voor de tweede keer mee
met de Nationale Suiker
Challenge.’

kilo afgevallen. Ik voel
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‘Door mijn gezonde leefstijl
ben ik 25 kilo afgevallen.’

en

alle

die

je

e-mail.

Magazine
nieuwsbrieven
ontvangt
Hierdoor

de

supermarkt.
suiker

toegevoegd

De

producten
aan
blijft

is
me

via

verbazen. Van chips tot

heb

vleeswaren, en zelfs in

‘Natuurlijk heb ik zo
af en toe nog mijn
zwakkere momenten,
dan vind ik het
bijvoorbeeld lastig om
traktaties af te slaan.’

momenten. Dan vind ik
het

bijvoorbeeld

lastig

om een traktatie af te
slaan. Maar ik voel me
direct daarna weer goed
omdat ik sterk in mijn
schoenen

blijf

staan.

Mijn tip voor iedereen
die dit jaar meedoet aan
de challenge: maak een
eetplanning in combinatie

me nu goed, heb meer energie en een betere

ik me vooraf goed kunnen inlezen en leerde ik

sommige groenteconserven zit suiker. Een groot

met een gezond boodschappenlijstje. Zeker nu we

conditie. Hierdoor gaat ook het sporten een stuk

hoe je toegevoegde suikers kunt herkennen. Ik

voordeel: deelnemen aan de Nationale Suiker

zo min mogelijk naar buiten gaan is een planning

beter. De quote ‘Don’t dream your life, live your

wist bijvoorbeeld niet dat er ook suiker wordt

Challenge heeft me vindingrijk gemaakt wat eten

voor mij een handig hulpmiddel. Kijk goed naar

dream’ inspireert mij om gezond te leven. Als je

toegevoegd aan hartige producten zoals chips,

betreft. Ik voeg bessen, aardbeien of stukjes

wat je lekker vindt en of het gezond is. Maak het

iets wilt, blijf hier dan niet over dromen maar ga

vleeswaren en toastjes. Met behulp van de

vijg toe aan mijn havermout om op een gezonde

jezelf vooral makkelijk. Op deze manier hou ik het

het gewoon doen. Ik blijf gezond door te koken

gezonde recepten bereidde ik zelf maaltijden en

manier toch smaak toe te voegen. Gezond leven

goed vol om gezond te eten en mijn gewicht op

en bakken met verse en onbewerkte producten.

tussendoortjes voor, zónder pakjes en zakjes.

is namelijk ontzettend belangrijk voor mij. Ik wil

peil te houden. Je zult zien dat minder suiker eten

Deze producten leveren veel voedingsstoffen,

Zoals gezonde kwarktaart. Heel lekker!

zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

je meer energie geeft.
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ARTIKEL

GEZOND ETEN:
OOK EEN FEESTJE
VOOR DE KIDS
Gezond eten is belangrijk, zeker voor kinderen.
Toch krijgen veel kinderen in Nederland nog te weinig
gezonde voeding binnen, en is de suikerconsumptie erg hoog.
Nederlandse kinderen drinken bijvoorbeeld iedere week zo’n
4 liter frisdrank. Dat staat gelijk aan 106 suikerklontjes.
Hoe kan dit? En hoe kun je dit als ouder voorkomen?
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N & K I M B R O U W E R S
BEELD_DAISY KOMEN
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‘Kinderen drinken
iedere week maar
liefst 4 liter frisdrank.’

K

inderen zijn volop in ontwikkeling, maar
door verschillende oorzaken krijgen ze lang

niet altijd binnen wat ze nodig hebben. Zo blijkt
uit onderzoek van het RIVM dat kinderen van 9
tot 18 jaar oud gemiddeld 94 gram fruit per dag
eten, terwijl een dagelijkse hoeveelheid van 200
gram wordt aanbevolen. Ook blijkt dat een kind
tussen de 4 en 8 jaar oud jaarlijks gemiddeld
maar liefst 31 kilo suiker binnenkrijgt. Deze groep
heeft volgens de cijfers op 9 juli al de maximale
hoeveelheid suikers binnen voor een heel jaar. En
dat terwijl de feestelijke, vaak suikerrijke maand
december nog moet komen. Kinderen tussen de 9
en 13 jaar bereiken hun zogeheten ‘Suikermaxdag’
op 26 juli en kinderen in de leeftijdscategorie 14
tot en met 18 jaar op 14 augustus. Ondanks deze
alarmerende cijfers is het feit dat kinderen relatief
veel suiker eten en minder gezonde voeding
goed te verklaren. Want waar het ene kind wat
meer moeite heeft met het eten van groente en
fruit, krijgt het andere kind te veel zoetigheid
binnen

doordat

producten

gezonder

lijken

dan ze in werkelijkheid zijn. Veel ouders weten

Ter illustratie: 4 liter cola is gelijk aan maar

bijvoorbeeld niet dat er veel suikers ‘verstopt’

liefst 106 suikerklontjes. En dat terwijl de kans

zitten in ogenschijnlijk gezonde zuiveltoetjes,

op diabetes type 2 al met 20 procent stijgt als je

ontbijtgranen en vruchtensappen. Juist dit soort

iedere dag een blikje suikerrijke frisdrank van 330

producten worden veel gegeten en gedronken

milliliter drinkt.

door jonge kinderen. De te hoge suikerinname
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bij tieners komt voornamelijk door frisdranken en

Omdat het belangrijk is dat kinderen gezond

energiedrankjes. Suikerbommen die vaak en veel

eten en drinken, geven we verderop in dit artikel

buitenshuis worden geconsumeerd, op plekken

zes tips die het makkelijker maken om gezond te

waar geen controle is van ouders, bijvoorbeeld

eten met je kind(eren).

tijdens de middagpauze op school. Kinderen in

een feestje, geef het goede voorbeeld en maak de

Nederland krijgen iedere week bijna 4 liter aan

hoeveelheid suiker in een product inzichtelijk. Zo

frisdrank binnen, zo blijkt uit de meest recente

kun je samen met het hele gezin genieten van een

Voedselconsumptiepeiling.

gezonde maaltijd.

Maak van gezond eten
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GEZOND ETEN MET
DE KIDS - 6 TIPS
1 Maak er een feestje van
Als het eten er aantrekkelijk uitziet, dan zal je kind
sneller geneigd zijn om zijn of haar bordje leeg te
eten. Snijd met koekvormpjes leuke figuurtjes uit
fruit of groenten. En maak het feestje compleet
met vrolijke lunchbakjes, kleurrijke bordjes en
kommetjes. Varieer met voldoende groenten en
fruit als tussendoortje, maar denk ook aan variatie
van beleg op de boterham. Verras je kind ook eens
met een gezonde salade, wrap, mini-pannenkoek

5 Verleg de nadruk

of omelet in de lunchtrommel.

Blijft het lastig om je kind voldoende groente te
laten eten? Verleg de nadruk en praat over andere

2 Bedenk samen wat je gaat eten

dingen. Vraag je kind bijvoorbeeld wat hij of zij

Geef je kind inspraak in het boodschappenlijstje.

heeft gedaan op school en neem terwijl je luistert

Vraag

kind

een hapje van je eten. Vervolgens is het jouw beurt

vanavond wilt eten. Of welk fruit hij of zij lekker

om wat te vertellen. Vergeet je kind om een hapje

vindt. Laat oudere kinderen een lekker en gezond

te nemen? Vraag dit dan subtiel en ga vervolgens

recept uitkiezen uit een kookboek, tijdschrift of

verder met je verhaal. Door de focus te verleggen

van internet. Samen bepalen jullie dan welke

voelt je kind minder druk. Het eten hoeft trouwens

ingrediënten je hier voor in huis moet halen.

ook niet altijd op. Leer je kind te luisteren naar zijn

bijvoorbeeld

welke

groente

je

of haar lichaam, laat het niet tegen de zin in eten

3 Geef het goede voorbeeld

en zet het restje in de koelkast voor later. Kinderen

Uiteraard is het goede voorbeeld geven een van

die gewend zijn om hun bord leeg te eten zullen op

de belangrijkste dingen. Jij bent het belangrijkste

latere leeftijd vaker te veel eten. Heeft je kind na

voorbeeld voor je kind. Wat jij doet, doet je kind

het eten toch nog trek? Beloon dan niet altijd met

vaak ook. Laat dus zien dat jij voor water kiest als

een toetje, maar geef een stuk fruit of een bakje

je dorst hebt en een stuk fruit neemt wanneer je

snoepgroenten.

trek hebt. Het is niet nodig om hier de nadruk op te
leggen of om elke stap te benoemen. Je kind pikt

6 Laat je kind het zelf doen

namelijk onbewust ook de subtiele gedragingen

Kinderen

op.

gebruiken hun handen, ogen, smaak en reuk om

zijn

heel

sensorisch

ingesteld.

Ze

eten te ontdekken. Daarom spelen peuters vaak
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4 Maak de hoeveelheid suiker inzichtelijk

met hun eten. Wij volwassenen zien dit als spelen,

Wat weet jouw kind al over suiker? Afhankelijk

maar eigenlijk zijn ze dus aan het ontdekken. Geef

van hoe oud je kind is, kun je vertellen wat te veel

ze de vrijheid om groente en fruit te ontdekken,

suiker met je doet. Lees samen een etiket en vertel

dan zullen ze sneller geneigd zijn om hier ook

hoeveel suiker er in de producten zit die jullie

een hapje van te proeven. Lusten ze het de eerste

regelmatig eten en drinken. Tip: een suikerklontje

keer niet? Blijf proberen, smaakontwikkeling heeft

staat gelijk aan vier gram suiker.

soms tijd nodig.
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INTERVIEW

‘85% van het aanbod in
de supermarkt is ongezond.
Daar schrik ik van.’
Professor Emely de Vet is hoogleraar en leerstoelhouder
Consumptie en Gezonde Leefstijl. Ze is gespecialiseerd in het
verklaren en veranderen van (on)gezond gedrag. Ook onderzoekt
Emely waarom het zo moeilijk is om een ongezonde leefstijl te
veranderen en welke innovatieve methoden ingezet kunnen
worden voor een gezondere en meer duurzame leefstijl.
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N

EMELY
DE VET
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‘Door thuis kleine aanpassingen
door te voeren, kun je de gezonde
keuze makkelijker maken
voor jezelf en je gezin.’

Hoe kijk jij naar het supermarktaanbod?

Wat is het effect van kortingsacties?

Wat kun je als consument zelf doen?

‘Ik vind het schrikbarend dat 85% van het

‘Nudges zijn hele kleine aanpassingen in een

‘Promoties en kortingsacties worden op dit

‘Je kunt thuis ook nudgen, dit wordt cludging

supermarktaanbod niet binnen de Schijf van Vijf

keuzecontext. Hiermee worden de plek en de

moment voornamelijk toegepast op ongezonde

genoemd. Denk hierbij zelf goed na over welke

past. Over het algemeen worden kortingsacties

inrichting waar je een voedselkeuze maakt

producten. Fabrikanten en supermarkten kunnen

gedragsverandering er moet plaatsvinden. Als je

op ongezonde producten geaccepteerd, maar ik

bedoeld. Denk hierbij aan plekken als de keuken

het verschil maken door alleen kortingsacties

een gezond BMI hebt, kan een aanpassing anders

merk dat er een tegenbeweging ontstaat. Vanuit

en de supermarkt. Uit wetenschappelijk onderzoek

op gezonde producten in te voeren. Zo wordt

zijn dan wanneer je een slechte gezondheid hebt.

de consument, maar ook vanuit de fabrikanten.

blijkt dat verschillende factoren, zoals plek en

de gezonde keuze voor de consument een stuk

Door thuis kleine aanpassingen door te voeren,

Er is vraag naar meer steun voor het makkelijker

inrichting, invloed hebben op onze aankopen en

makkelijker. Daarnaast kunnen ze de consument

kun je de gezonde keuze voor jezelf en je gezin

maken van de gezonde keuze en minder steun

wat we eten. Dit gaat heel automatisch en subtiel,

sturen door nieuwe, gezonde producten aan te

makkelijker maken. Dit doe je door gezonde

voor de ongezonde keuze.’

zonder dat we ons bewust zijn van de invloed van

bieden of door mensen gezonde alternatieven te

producten als groente en fruit binnen handbereik

externe factoren. Supermarkten spelen hier op in

laten proeven. Maar de verantwoording ligt niet

en in het zicht te zetten. De ongezonde producten

keuze te stimuleren?

door bewust te kiezen om bepaalde producten

alleen bij de supermarkten. Ook de rol van de

berg je op in de voorraadkast, zodat je minder

‘Hoeveel er nu al is gedaan door de supermarkten

op ooghoogte te plaatsen. Ook de route en de

producent en de overheid is belangrijk.’

snel in de verleiding komt. Om te voorkomen dat

om de gezonde keuze te stimuleren, is lastig te

indeling van de schappen sturen ons om bepaalde

zeggen. Supermarkten proberen onder andere de

producten te kopen. Op deze manier kunnen

‘Supermarkten, producenten, horeca, zorg en

een kan water vullen met verse schijfjes citroen,

gezonde keuze makkelijker te maken door middel

supermarkten ons koopgedrag beïnvloeden.’

de overheid moeten de handen ineen slaan.

sinaasappel of komkommer.’

Wat doen supermarkten om de gezonde

van nudging.’
Wat houdt dit precies in?
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Hoe zie je dit precies voor je?

Wat zouden supermarkten nog meer kunnen

Hoe zie je deze rol precies?

Supermarkten en retailers spelen een belangrijke

kinderen veel suikerrijke dranken drinken, kun je

Hoe weersta je zelf ongezonde producten?

doen om de gezonde keuze makkelijk te maken?

rol als het gaat om een gezonder en duurzamer

‘Ik weersta zoete verleidingen door niet te vaak

‘Dit is een kleine aanpassing in de omgeving,

‘Van de route door de winkel en de inrichting van

voedselaanbod. De gezonde keuze eenvoudiger

naar de supermarkt te gaan. Hoe minder vaak

met logischerwijs kleine veranderingen bij de

de schappen tot de kortingsacties. Supermarkten

maken is een taak van de overheid. Het begin is

je in de supermarkt komt, hoe minder kwetsbaar

consument tot gevolg. Daarom kan je je afvragen

kunnen veel invloed op de consument uitoefenen,

er. Nu is het belangrijk om onderzoek te blijven

je bent en hoe minder snel je in de verleiding

of er niet te makkelijk over wordt gedacht. Wat

maar ook op de producent. Door transparante

doen, maar ook om in coalitieverband afspraken

komt. Eigenlijk geldt dit ook voor thuis. Als je iets

mij betreft is nudging pas het begin en kan er veel

communicatie, een andere inrichting, een gezonder

te blijven maken zoals in het Preventieakkoord.

niet in huis hebt, dan kan je het ook niet eten of

meer gedaan worden. Vooral voor de mensen die

aanbod en prijsmaatregelen kunnen gezonde

Elke stap is weer een stap vooruit. Daar moeten

drinken. Om die reden maak ik altijd gezonde

al te maken hebben gezondheidsproblemen.’

producten aantrekkelijker worden gemaakt.’

we blij mee zijn.’

boodschappenlijstjes voor mezelf.’

39

#DOEHETZELF

1 Kies je (plantaardige) zuivel
Kies om te beginnen voor melk, kwark, yoghurt
of voor een plantaardige sojadrink. Goed om te
weten: plantaardige zuivelproducten hebben niet
dezelfde gezondheidseffecten als zuivel, maar
leveren wel belangrijke voedingsstoffen. Kies
daarom voor plantaardige zuivelproducten met
toegevoegde vitamine B12 en calcium.

2 Voeg een volkoren graanproduct toe
Voeg bij de tweede stap een graanproduct met
veel vezels toe. Denk hierbij aan ongezoete
muesli,

havermout,

bulgur,

quinoa,

volkoren

gerst, boekweit- of havervlokken. Wil je minder
koolhydraten eten? Voeg dan slechts een kleine
hoeveelheid toe of sla deze stap over. Om je dag
wel met voldoende energie te starten, raden we
aan om je ontbijt te verrijken met gezonde vetten.
Sla stap 5 daarom zeker niet over.

‘Een gezond
ontbijt helpt je
om de dag
energiek te
beginnen en
je spijsvertering
op gang te
brengen. Ook
functioneer je
een stuk beter
na een gezond
ontbijt.’

3 Voeg fruit toe
Fruit

levert

veel

vitaminen,

mineralen

en

voedingsvezels en is daardoor heel gezond. Er
wordt aanbevolen om dagelijks 2 porties fruit te
eten. Heb je moeite om aan deze hoeveelheid te
komen? Begin dan je dag met een stukje fruit in
of bij je ontbijt: dat is alvast één! Probeer zoveel

5 Voeg een crunch toe

mogelijk te variëren met fruit. Zo krijg je voldoende

In de laatste stap kun je een crunch toevoegen

vitaminen en mineralen binnen.

om je zuivelontbijt extra knapperig te maken. Er
zijn verschillende opties waaruit je kunt kiezen,

DOE HET ZELF
ZUIVELONTBIJT

4 Voeg kruiden en specerijen toe

zoals pompoenpitten, zonnebloempitten, lijnzaad,

Wist je dat kruiden niet alleen geschikt zijn voor

chiazaad en sesamzaad. Maar je kunt ook kiezen

je avondmaaltijd, maar ook voor je ontbijt?

voor nootsoorten zoals cashewnoten, amandelen,

Kruiden geven veel smaak en kunnen je helpen

paranoten, pecannoten of hazelnoten.

om minder suiker te eten. Zo geven kaneel en
speculaaskruiden een zoete smaak waardoor

Tip: kies voor seizoensfruit of kijk eens naar

je toegevoegde suikers steeds makkelijker kunt

fruit in het vriesvak. Deze fruitsoorten zijn net zo

vermijden. Je kunt ook kiezen voor cacao of dille.

gezond en vaak een stuk goedkoper.

BEELD_UNSPLASH
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#DURFTEVRAGEN

Als je wilt weten hoeveel suiker er in een product zit, dan
is het handig als je etiketten kunt lezen. Dat is niet altijd
even makkelijk, want suiker zit vaak verstopt onder
verschillende schuilnamen. Waar moet je nu precies op
letten als je een product wilt checken op suiker?

#DURFTEVRAGEN

hoe check
je het etiket
op suiker?

Schuilnamen voor suiker
Wees bij de ingrediëntenlijst extra scherp op de
verschillende benamingen voor suiker. Er zijn

V

oor je verder leest: pak eens een willekeurig

namelijk

product uit je keuken en inspecteer op

Bekende voorbeelden van ‘suikerschuilnamen’

je gemak het etiket. Dat maakt het

zijn: agavesiroop, dextrose, fructose en lactose.

lezen van dit artikel direct een stuk makkelijker.

De meeste vormen van suiker eindigen op -ose,

Waarschijnlijk

kopje

-siroop of -stroop. Kom je meerdere schuilnamen

‘Voedingswaarde’ staan op het etiket. Onder

tegen op het etiket en staan deze vooral vooraan

dit kopje zie je hoeveel energie, koolhydraten,

in de lijst van ingrediënten, dan is het een suikerrijk

suikers, vetten en eiwitten er in het product zitten

product.

zie

je

als

eerste

het

meerdere

schuilnamen

voor

suiker.

per 100 milliliter of per 100 gram.

Suikerklontjes tellen
‘Waarvan suikers’

Hoeveel suikerklontjes er daadwerkelijk in het

Suiker is een koolhydraat en staat vermeld

product zitten, kun je vrij eenvoudig zelf berekenen.

onder het kopje ‘waarvan suikers’. Dit kunnen

Is de hoeveelheid suiker in het product vier gram

toegevoegde suikers zijn, maar ook suikers die

of meer? Dan zit er minimaal een suikerklontje in.

van nature aanwezig zijn in het product. Denk

Een suikerklontje is namelijk gelijk aan vier gram

bijvoorbeeld aan de suikers die van nature

suiker.

aanwezig zijn in fruit en zuivel. Goed om te weten:
sommige fabrikanten vermelden de hoeveelheid

Tip: let ook op vermeldingen of afbeeldingen

suiker ook per portie. Dat scheelt rekenwerk. Wil

van ingrediënten op de verpakking. Vaak wordt er

je weten of er extra suiker aan een product is

namelijk een ingrediënt gebruikt in de naam van

toegevoegd, bekijk dan de ingrediëntenlijst.

een product, zoals ‘tomatensaus’. Door de naam
van het product denk je misschien dat tomaat

De ingrediëntenlijst

het hoofdingrediënt is, maar dat is niet altijd het

Onder het kopje ‘Ingrediënten’ worden altijd de

geval. De regel is als volgt: een ingrediënt mag

grondstoffen vermeld die in het product zitten.

als naam of als afbeelding worden getoond als

Als eerste op de ingrediëntenlijst staat altijd de

er op de ingrediëntenlijst wordt vermeld hoeveel

grondstof vermeld waarvan het meeste in het

procent er van het getoonde ingrediënt in het

product is verwerkt, en zo verder.

product aanwezig is.
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ARTIKEL

LET OP MET
VOEDINGSCLAIMS
T E K S T_ K I M B R O U W E R S & R I C O H O P
BEELD_SHUTTERSTOCK

Fabrikanten gebruiken voedingsclaims om
iets positiefs te melden over de samenstelling
van hun product. Denk hierbij aan claims als
‘suikervrij’, ‘light’ en ‘zonder toegevoegde
suikers’. Dat klinkt allemaal verantwoord en
gezond, maar is dat ook zo? Voedingsclaims
kunnen namelijk misleidend zijn als je niet
weet wat ze precies betekenen. Wat mag
wel en wat mag niet volgens de Nederlandse
wet? Wie controleert de fabrikanten? En ook
belangrijk: hoe laat je je niet gek maken?
Wij zochten het voor je uit.
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E

en product moet voldoen aan de wettelijke

eisen van een claim om deze daadwerkelijk
te mogen dragen. Fabrikanten mogen een

voedingsclaim alleen gebruiken als deze op de
Europese lijst van goedgekeurde claims staat.
Deze lijst is bedoeld om de veiligheid van voedsel
te waarborgen. De Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de
gebruikte claims in ons land en zorgt ervoor dat
fabrikanten zich aan de regels houden. Op deze
manier zorgt de NVWA ervoor dat ons eten en
drinken veilig is voor consumptie.

‘Een product met
een voedingsclaim
is niet automatisch
een gezond product.’
Voorbeelden van voedingsclaims die in Nederland
gevoerd

mogen

worden,

zijn

‘vetvrij’,

‘bron

van vezels’, ‘zoutarm’, ‘light’ en ‘eiwitrijk’. Ook
op het gebied van suiker worden de nodige
claims gedaan. Zo kun je in de supermarkt
veel producten kopen die claims bevatten als
‘suikervrij’, ‘suikerarm’ en ‘zonder toegevoegde
suikers’. Dit soort producten lijken misschien
verantwoord en gezond, maar zijn dat lang niet
altijd. Een product met een voedingsclaim is niet
automatisch een gezond product. Een vezelrijke
mueslireep kan nog steeds veel suiker bevatten.
Dat geldt ook voor een vetvrije vruchtenyoghurt.
Inspecteer daarom altijd het etiket om te kijken
hoe gezond een product écht is.
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Suikerclaims
Een veelgebruikte voedingsclaim in Nederland
is ‘suikervrij’. Hoewel de claim anders doet
vermoeden, betekent suikervrij niet dat een
product helemaal geen suiker bevat. Suikervrij
houdt in dat er per 100 gram of 100 milliliter
maximaal 0,5 gram suiker in mag zitten. Wat de
claim ‘suikerarm’ betreft, geldt de volgende regel:
per 100 gram mag een product maximaal 5 gram
suiker bevatten of 2,5 gram per 100 milliliter.
Hoewel het hier niet gaat om grote hoeveelheden
suiker, kunnen de claims misleidend zijn. Suiker
blijft immers suiker.
Op andere etiketten kom je de claim ‘zonder
toegevoegde suikers’ tegen. De claim zegt het al:
aan dit product mag door de fabrikant geen suiker
worden toegevoegd. Dit betekent echter niet dat
dit product helemaal geen suiker bevat. Er kunnen
nog suikers in zitten die van nature aanwezig zijn,

‘Een ‘ambachtelijk brood kan net zo goed in de
fabriek zijn gemaakt, net zoals een ‘vers’ sapje.’

zoals de suikers in fruit of zuivel. Als hier sprake
van is, dan is de fabrikant verplicht om dit aan te
geven op het etiket.

Hoe zit het met ‘light’?
Light- of lite-producten zijn een tijd lang een
enorme hype geweest onder fabrikanten en
consumenten. Het is een voedingsclaim die vooral
voor frisdranken wordt gebruikt. De term ‘light’ of
‘lite’ mag gebruikt worden als het gehalte van het
product minimaal 30 procent lager is dan dat van
een vergelijkbaar product. Op het product moet
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dan staan op welk aspect light van toepassing is.

Vrij gebruik van claims

Ingrediënten op verpakking of in naam

Laat je niet gek maken

In veel gevallen geldt dit voor energie (kcal), vet

En dan zijn er nog termen als ‘vers’, ‘ambachtelijk’

Op de verpakking staan vaak afbeeldingen van

Veel producten hebben etiketten die vol staan

of suikers.

of ‘natuurlijk’. Het klinkt allemaal mooi, maar in

ingrediënten. Ook wordt er vaak een ingrediënt

met teksten, afbeeldingen, logo’s en tabellen.

Maar let op: light betekent niet automatisch 30

werkelijkheid zeggen deze begrippen niet veel

gebruikt in de naam van een product, zoals

Laat je niet gek maken door reclameteksten en

procent minder calorieën. In light-chips wordt het

en zijn ze bovendien op verschillende manieren

bij aardbeienkwark. Door de naam van het

misleidende claims, maar neem de tijd om een

vet bijvoorbeeld vervangen door koolhydraten en

te interpreteren. Het zijn claims die fabrikanten

product denk je misschien dat aardbei het

etiket te bestuderen. Laat je hierbij niet leiden

eiwitten die ook calorieën bevatten. Blijf dus altijd

vrij mogen gebruiken, omdat hier wettelijk geen

hoofdingrediënt is. Toch is dit niet altijd het geval.

door ogenschijnlijk gezonde kleuren of plaatjes

oppassen met light-producten. Zeker omdat de

regels voor zijn. Hierdoor kunnen fabrikanten

Als er een ingrediënt in de naam of als afbeelding

van fruit of groente. Als je weet hoe je een etiket

kans aanwezig is dat je er meer van consumeert,

producten onterecht gezonder laten lijken dan

op de verpakking staat, dan moet er in de

leest, kun je alle informatie in je voordeel laten

waardoor je uiteindelijk toch evenveel calorieën

andere producten. Een ‘ambachtelijk’ brood kan

ingrediëntenlijst vermeld worden hoeveel procent

werken en wordt het ineens een stuk makkelijker

binnenkrijgt.

net zo goed in de fabriek zijn gemaakt.

er van dat ingrediënt in het product aanwezig is.

om de gezonde keuze te maken.
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ARTIKEL

EMOTIE-ETEN
DE BAAS
Een zoete, ongezonde snack eten als je niet
lekker in je vel zit: we kennen het allemaal wel.
Hoe ontstaat zoiets als emotie-eten eigenlijk?
En wat kun je eraan doen om na een stressvolle,
vermoeiende of verdrietige dag niet meteen in
de snoeppot te duiken?
T E K S T_ K I M B R O U W E R S & R I C O H O P
BEELD_SHUTTERSTOCK

‘Hoewel het heel logisch
is dat we door middel van
voedsel vervelende gevoelens
willen bestrijden, pakken
we de oorzaak van het
probleem niet aan.’

B
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ij emotie-eten staat (onbewust) dempen

Eten wordt bij emotie-eten gebruikt als oplossing

of onderdrukken van negatieve gevoelens

voor een probleem waar het niet de oorzaak van

centraal. Emotie-eters gebruiken eten als

is. Voor emotie-eters is het daarom belangrijk

Zo ga je om met emotie-eten

troostmiddel of beloning als ze chagrijnig, moe,

om te achterhalen wat wél de oorzaak is van het

Denk je de hele dag door aan eten, gebruik

verdrietig of boos zijn. Vaak worden ongezonde

probleem. Waarom voel je je verdrietig of boos?

je een zoete snack vaak als excuus, eet je om

producten geconsumeerd om negatieve emoties

Hoe confronterend het ook is om jezelf dit soort

je op je gemak te voelen en grijp je snel naar

te dempen. De grote bak ijs bij liefdesverdriet of

emotionele vragen te stellen, het helpt je om

iets ongezonds na een stressvolle dag? Grote

de chocoladereep na een stressvolle dag: het zijn

erachter te komen wat je échte behoefte, en wat

kans dat je een emotie-eter bent. Gelukkig zijn

de meest bekende voorbeelden van emotie-eten.

de oplossing van je probleem is. Je zult zien dat

er verschillende manieren om emotie-eten te

Hoewel het heel logisch is dat we door

het in veel gevallen niet je behoefte is om te eten.

voorkomen. Breng eerst de situaties in kaart

middel van voedsel vervelende gevoelens willen

In sommige situaties kun je jouw echte

waarin je de neiging hebt om iets ongezonds te

bestrijden, pakken we de oorzaak van het

behoefte gelijk vervullen. Bijvoorbeeld als je

eten. Vraag jezelf vervolgens af hoe je je in deze

probleem niet aan. Eten zorgt namelijk voor een

erachter komt dat je behoefte hebt aan slaap of

situaties voelt en wat de échte oorzaak is van je

verlichting op de korte termijn en is geen blijvende

een luisterend oor van een vriend of familielid. Ga

emotie, en dus je échte behoefte. Wat kun je, los

oplossing. Ben je gestrest en neem je een zoete

in dat geval lekker naar bed of pak de telefoon.

van eten, doen om je behoefte te vervullen? Ben je

snack, dan zul je je tijdelijk wat beter voelen.

Soms is je situatie ingewikkelder en niet direct

moe? Pak een paar uurtjes slaap. Zit je iets dwars?

Maar daarna voel je je zeer waarschijnlijk nog

op te lossen. Kies er op zo’n moment voor om

Praat erover met een goede vriend(in) of lucht je

ellendiger en misschien zelfs schuldig, waardoor

een andere afleiding te kiezen dan eten. Wil je

hart door het van je af te schrijven. Vervolgens

je in een vicieuze cirkel van nog meer eten beland.

professionele hulp bij het emotie-eten? Ga dan

kun je afleiding zoeken en een nieuw patroon voor

Tegelijkertijd leer je jezelf aan dat het helpt om te

voor begeleiding en advies naar een diëtist die

jezelf creëren, waardoor je in de toekomst minder

eten als je moe, verdrietig, boos of gestrest bent.

hierin gespecialiseerd is.

snel in de verleiding komt tot emotie-eten.
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INTERVIEW

‘Een gezonde leefstijl
kent geen eindpunt,
een dieet wel.’
Na jarenlang diëten zijn de ‘Healthy Sisters’ het zat.
Afvallen lukt niet, laat staan de kilo’s blijvend kwijt te raken.
Najima en Rachida gooien het roer om en gaan de strijd
aan met overgewicht. Met hun healthy lifestyle blog inspireren,
motiveren en adviseren de twee Nederlands-Marokkaanse
zussen volgers uit verschillende culturen op het gebied van
eten, diëten, sporten en tradities.
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N
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RACHIDA

NAJI

MA

‘Op social media lijkt het
misschien allemaal makkelijk,
maar gezond leven is niet
altijd zo rooskleurig als het lijkt.’

Op welk moment ging voor jullie de knop om
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Wat is de kracht van Healthy Sisters?

Jullie hebben veel volgers met verschillende

Hoe gaan jullie hiermee om?

en is de route naar een gezonder leven voor jullie

Rachida: ‘Op Instagram vliegen de slanke fitgirls,

eetculturen. Wat zijn de uitdagingen binnen jullie

Najima: ‘We willen onze volgers helpen gezonder

gestart?

groene smoothies en sixpacks je om de oren. Wij

eetcultuur?

te leven. Onze vader zei ooit: ‘Bestond er vroeger in

Rachida: ‘Ik voelde me ongelukkig, lui en zelfs

laten de realiteit zien en inspireren, motiveren en

Najima: ‘Eten is alles in onze cultuur. Het staat

onze eetcultuur maar zoiets als de Healthy Sisters,

een beetje levenloos. En dat als jonge moeder.

adviseren onze volgers vanuit onze eigen kennis en

voor gastvrijheid, saamhorigheid en verbinding.

dan was mijn leven een stuk beter geweest’. Dat

Het sponsoren van sportscholen en het eeuwige

ervaring. Daar ligt onze kracht. Bovendien zorgen

Wat voller zijn zorgt voor aanzien. Onze familie

is toch wel het mooiste compliment dat we ooit

diëten zag ik niet meer zitten. Ik schreef me in voor

we voor herkenning onder een grote doelgroep

was daarom in het begin erg sceptisch over onze

hebben gekregen.’

een hardloopgroep en dat voelde als liefde op het

met verschillende (eet)culturen. Veel onderwerpen

nieuwe, gezonde leefstijl. Mijn moeder vroeg zich

eerste gezicht. De trainingen waren afzien, maar

waren niet bespreekbaar. Zoete Marokkaanse

af wat wij onszelf aandeden. ‘Hoezo eet je gras

jullie hele familie. Hoe komt dat?

het resultaat was het meer dan waard. Niet alleen

thee zonder suiker? Dat bestaat helemaal niet

in plaats van een tajine? Hoezo ga je hardlopen

Rachida: ‘Tijdens de Ramadan en het Suikerfeest

de kilo’s vlogen eraf, ook zat ik een stuk lekkerder

in onze cultuur. Dat soort dingen willen we juist

in de regen?’. Toen wij uitlegden wat gezonde

gaat er zoveel mis in onze cultuur. Voor veel

in mijn vel en kreeg ik meer energie.’

bespreekbaar maken.’

voeding, minder suiker en meer beweging met je

mensen voelt het als een extra lange versie van

Najima: ‘Al vanaf jonge leeftijd worstel ik met

Najima: ‘Gelukkig hebben we al een deel van

doet, kregen we meer begrip.’

Kerst. Zij geven zichzelf de hele maand vrij spel.

gewicht. Ik stond altijd 1-0 achter ten opzichte van

dit soort taboes kunnen doorbreken. Op social

mijn leeftijdsgenootjes en was altijd dat ene meisje

media lijkt het misschien allemaal makkelijk, maar

jullie hele familie. Hoe komt dat?

vetten spelen de hoofdrol. De lange dagen houd

dat als laatste werd gekozen met gym. Ik keek

gezond leven is niet altijd zo rooskleurig als het

Rachida: ‘Overgewicht is erg, maar de gevolgen

je op deze ongezonde manier nooit vol. Daarom

vol bewondering naar hoe Rachida naast haar

lijkt. Daarom geven we aan onze volgers mee dat

daarvan zijn nog veel erger. Onze vader is onze

toveren we de Healthy Sisters tijdens deze periode

beweeggedrag ook haar eetpatroon veranderde.

het menselijk is om helemaal uitgeput, bezweet of

grootste inspiratie. Hij heeft diabetes type 2 en

om in de Fasting Sisters. Onze blog staat dan

We aten regelmatig samen op de bank zakken

buiten adem te zijn na een zware training. Ook

leeft enorm beperkt door de ‘sluipmoordenaar’.

geheel in het teken van gezonde recepten en

chips en pakken koekjes leeg. Uit verveling, uit

wij eten nog steeds af en toe een frietje. Het gaat

Zijn tenen zijn geamputeerd, zijn zicht is slechter

handige tips voor tijdens de Ramadan en het

emotie of gewoon voor de gezelligheid. Dat is

erom dat je kleine stapjes vooruit zet, leert van je

en hij kan niet meer zonder begeleiding naar

Suikerfeest. We merken dat onze volgers, net

nu verleden tijd. Ik startte met een opleiding tot

fouten en jezelf uiteindelijk weer herpakt. Je goed

buiten. Onwijs heftig. Het ontbrak hem aan kennis

zoals wij, veel hebben aan de 80/20-regel. We

Voedingscoach, groeide op alle vlakken en kreeg

voelen dankzij een gezonde leefstijl, dát is waar

en begeleiding. Op het gebied van gezond leven

eten zoveel mogelijk gezond, afgewisseld met af

uiteindelijk weer zelfvertrouwen.’

het bij onze aanpak om draait.’

valt nog veel winst te halen in onze cultuur.

en toe wat lekkers. Bijvoorbeeld in het weekend.’

Inmiddels speelt gezond leven een grote rol in

Inmiddels speelt gezond leven een grote rol in

Veel suiker, lege koolhydraten en ongezonde
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‘Wij gaan voor een gezonde
toekomst met minder suiker.
Daarom doen we mee met
de Nationale Suiker Challenge.’

Wat maakt de gezonde keuze makkelijker?
Najima:

‘Op

dit

moment

worden

we

Wat kunnen we zelf doen om toegevoegde
suikers te vermijden?

overal omringd door zoete verleidingen. Bij

Najima: ‘Een gezondere leefstijl begint natuurlijk

(tank)stations

tussendoortjes

bij jezelf. Vermijd om te beginnen alle zichtbare

goedkoper dan een stuk fruit, in kantines zijn er

suikers, zoals suikerklontjes in je thee of suiker in je

bijna geen goedkope gezonde opties te vinden

yoghurt, dat scheelt al veel. Daarnaast hebben we

en in het ziekenhuis geven ze nog steeds suiker

een handig ezelsbruggetje voor alle verschillende

bij de yoghurt. Overheid en supermarkten kunnen

schuilnamen voor suiker: ‘alles wat eindigt op

nog een hoop stappen zetten om de omgeving

-ose, is uit den boze’. Meal preppen werkt voor

gezonder te maken.’

ons erg goed. Een kant-en-klare maaltijd lijkt

zijn

ongezonde

Doen jullie dit jaar mee aan de Nationale

misschien handig, maar ze zijn vaak erg ongezond

Suiker Challenge?

en duur. Door zelf eten voor te bereiden en mee

Rachida: ‘Zeker! Wij gaan voor een gezonde

te nemen bespaar je geld én vermijd je een hoop

toekomst met minder suiker. Daarom doen wij

toegevoegde suikers. Een win-winsituatie dus.

mee met de Nationale Suiker Challenge. Tijdens

Maak bijvoorbeeld bananenbrood en vries de

deze week delen we concrete tips en tricks op

plakjes in zodat je elke dag een vers stukje mee

onze kanalen en motiveren we onze volgers om

kan nemen voor onderweg. Of neem wat nootjes,

mee te doen.’

fruit of snoepgroente mee. Wij kunnen inmiddels

Wat is jullie droom of wens voor de toekomst?

niet

meer

zonder

wortels,

komkommer

en

Rachida: ‘We willen in de toekomst nog meer

amandelen. Ook de snoeptomaatjes gaan overal

inspireren, motiveren en bewustwording creëren.

mee naartoe.’

We hebben al een paar taboes doorbroken in
onze eetcultuur, maar hopen nog meer stappen te
maken. De mooie aspecten van onze eetcultuur,

De Healthy Sisters volgen?

zoals samenhorigheid en verbinding, willen we

facebook.com/healthysistersnl

hierbij in ere te houden.’

instagram.com/healthysistersnl
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#DOEHETZELF

1 Kies een volkoren basis
Kies als basis altijd voor een volkoren variant, zoals
volkoren brood, volkoren crackers of roggebrood.
Deze producten bevatten veel voedingsvezels,
vitaminen en mineralen. De vezels vullen goed en
zorgen voor een goede werking van je darmen.

2 Gezond basisbeleg kiezen
De grootste uitdaging? Dat is toch wel het kiezen
van gezond broodbeleg. Want aan zowel zoet

‘Gezond
broodbeleg
kiezen is lastig,
want aan zowel
zoet als hartig
beleg wordt
vaak suiker
toegevoegd.’

als hartig beleg wordt door fabrikanten vaak
suiker toegevoegd. Laat je niet misleiden door
ogenschijnlijk

verantwoorde

producten

met

gezonde etiketten. Het is een hele zoektocht,
maar met de juiste kennis is het relatief eenvoudig
om gezond broodbeleg te kiezen. Goed het etiket
checken dus. Hoe je dat doet, lees je op pagina
42 van dit magazine. Voorbeelden van gezond

Inspiratie voor toppings

basisbeleg zijn 100% pindakaas, notenpasta,

Groenten:

hüttenkäse,

paprikareepjes,

kaas,

smeerkaas,

zuivelspread,

tomaat,

komkommer,

radijsjes,

courgette,

(rode)

rucola,
of

sla,
of

hummus en kip- of kalkoenfilet. Je kunt ook kiezen

gegrilde

voor vis op je brood, zoals zalm, makreel, forel,

Fruit: plakjes verse vijg, banaan, blauwe bessen,

tonijn of haring.

mango,

granaatappelpitjes,

ui

rauwe

peer,

avocado.
appel

of

frambozen. Overig: gekookt ei, noten, pitten,

3 Kies je toppings

zaden, kikkererwten of kruiden zoals basilicum,

Heb je je basisbeleg gekozen? Ga dan los met de

kaneel, peper of chilivlokken.

toppings en wees creatief met het combineren
van verschillende soorten groente en fruit. Zo

DOE HET ZELF
BROODBELEG

Wist je dat...

maak je, ook voor je kinderen, van een simpele

Volkoren en bruin brood het risico op bepaalde

boterham met hummus een echt feestje. Een

ziekten verminderen? Vooral volkoren brood

rijk gevulde boterham met groente, fruit of een

bevat veel gezonde stoffen die belangrijk zijn

gekookt eitje bevat veel verschillende, gezonde

voor je lichaam. Als brood volkoren is, moet

voedingsstoffen. Vol van smaak én hartstikke

dit bij verpakt brood op het etiket staan. Wit

gezond. Door groente toe te voegen aan je

brood bevat minder voedingsstoffen, levert geen

boterham kom je bovendien makkelijker aan de

gezondheidsvoordeel en staat daarom niet in de

aanbevolen hoeveelheid per dag. Vers fruit op

Schijf van Vijf. Het advies is om wit brood zoveel

je boterham is de perfecte oplossing wanneer je

mogelijk te vervangen door volkoren of bruin

gewend bent aan zoet beleg.

brood.

BEELD_UNSPLASH
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#DURFTEVRAGEN

Koolhydraten zijn onder te verdelen in suiker, zetmeel
en vezels. De Gezondheidsraad adviseert 40 tot 70
procent van je dagelijkse energiebehoefte uit
koolhydraten te halen. Hoe zit dat precies? En hoe kies
je de juiste koolhydraten binnen je voedingspatroon?

A

lle soorten koolhydraten verhogen je

#DURFTEVRAGEN

hoe zit het nu
precies met
koolhydraten?

bloedsuikerspiegel, maar dat doen ze
niet allemaal op dezelfde manier. Er is

namelijk een verschil tussen ‘snelle’ en ‘langzame’
koolhydraten.

Glycemische respons en index
Hoewel twee verschillende producten dezelfde

Langzame koolhydraten

hoeveelheid

Langzame koolhydraten hebben langere ketens

kunnen ze in verschillend tempo in je bloed komen.

van moleculen dan snelle koolhydraten. Hoe

Dit heeft te maken met de ‘glycemische respons’ van

langer de ketens van moleculen, hoe meer tijd

het voedingsmiddel, dus de manier waarop jouw

je lichaam nodig heeft om de koolhydraten om

bloedsuiker reageert op het gegeten product. Om

te zetten in energie. Het voordeel van langzame

hier een beeld van te krijgen wordt de ‘glycemische

koolhydraten is dat je lichaam er langzamer en

index’ gebruikt. Deze index geeft een inschatting

geleidelijker energie uit haalt. Hierdoor krijg je

voor de snelheid waarmee je bloedsuikerspiegel

minder hoge pieken in je bloedsuiker en dat is

stijgt als je 50 gram koolhydraten uit een bepaald

beter voor je gezondheid. Langzame koolhydraten

voedingsmiddel binnenkrijgt. De glycemische index

vind je in gezonde producten als zilvervliesrijst,

is vooral bedoeld als hulpmiddel om verschillende

volkoren pasta, volkoren brood, groente, fruit,

producten met elkaar te vergelijken. Maar er

bulgur, haver, melk en yoghurt.

zijn veel (persoonlijke) factoren die van invloed

koolhydraten

kunnen

bevatten,

kunnen zijn op deze waarde, dus houd je er niet

Snelle koolhydraten

te veel aan vast. Denk aan de samenstelling van

Snelle koolhydraten zijn koolhydraten die in

de maaltijd, de bereidingswijze, bereidingsduur,

hoger tempo worden opgenomen in je bloed dan

portiegrootte en de temperatuur van je eten.

langzame koolhydraten. Dit zorgt voor pieken in
je bloedsuiker en dat kan je risico op diabetes

Koolhydraatarm en koolhydraatbeperkt

type 2 verhogen. Ze zorgen voor een kortstondige

Op basis van onderzoek weten we dat het

energieboost. Na deze piek kan je bloedsuiker

voor sommige mensen kan helpen om een

ook weer snel dalen, waardoor je je vermoeid

koolhydraatarm of koolhydraatbeperkt dieet te

of minder geconcentreerd kunt voelen. Snelle

volgen. Bijvoorbeeld om de suikerspiegel beter

koolhydraten vind je onder andere in snoep,

te reguleren of om af te vallen. Ons advies:

koek, vruchtensap en frisdrank. Je vindt ze ook in

kies niet zomaar voor een koolhydraatarm of

honing, ijs en producten met witmeel zoals witte

koolhydraatbeperkt dieet, maar doe dit altijd in

pasta, witte rijst en wit brood.

overleg met een diëtist.
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ARTIKEL

VALKUILEN
HERKENNEN 				
& VOORKOMEN
Tijdens de Nationale Suiker Challenge kiezen we een week
lang voor gezonde voeding. Wil je na de challenge een vervolg
geven aan je gezonde leefstijl, dan is het belangrijk om te weten
wanneer en vooral waarom je eet. Als je weet wat voor een soort
eter je bent, kun je je valkuilen leren herkennen en voorkomen.
Zo maak je het jezelf een stuk makkelijker.
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N
BEELD_DAISY KOMEN

66

67

B

en jij een externe eter, emotie-eter of

‘Ben je een
externe eter,
emotie-eter
of juist een
lijngerichte
eter?’

misschien wel een lijngerichte eter? Lees
verder om te zien welk profiel bij jou past.

De externe eter
Ben jij gevoelig voor wat je ziet, ruikt en hoort en
wat de mensen om je heen doen? Als externe eter

De lijngerichte eter

laat jij je beïnvloeden door je omgeving. Wanneer

Beheersen eten, afvallen en diëten jouw leven?

je wordt geconfronteerd door de prikkels om je

En voel je je regelmatig schuldig als je eet? Het

heen heb jij moeite om ongezonde verleidingen

is voor jou vaak alles of niets. Nadat je weer ‘in

te weerstaan. Als externe eter is het belangrijk

de fout’ bent gegaan wil je met een crashdieet

om een plan te maken voordat je op pad gaat.

snel resultaat zien. Eten is bij jou gebonden aan

Bedenk vooraf wat en hoeveel je gaat eten. Loop

allerlei regeltjes, waardoor je het moeilijk vindt om

de moeilijke situaties stap voor stap door en

naar je lichaam te luisteren. Belangrijk is om je

bedenk een strategie die voor jou werkt. Dit kun

onrealistische verwachtingen om te zetten naar

je doen door deze strategie uit te schrijven. Begin

een normaal eetpatroon en -gedrag. Straf jezelf

je zin met ‘als’ en vervolg met ‘dan’. Bijvoorbeeld:

niet, maar vraag jezelf af hoe je het de volgende

‘Als ik vrijdagavond naar dat feestje ga, dan neem

keer anders zou kunnen doen. Leer belemmerende

ik maximaal drie keer een klein hapje.’

gedachten met behulp van een diëtist te herkennen
en te voorkomen. Werk samen realistische doelen

De emotie-eter

voor de lange termijn uit en ga vervolgens stap

Eet jij vaak wanneer je boos, verdrietig, bang of

voor stap aan de slag met een blijvend gezonder

gestrest bent? Als emotie-eter koppel jij zowel

eetgedag en -patroon.

positieve als negatieve gevoelens aan eten.
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Eten biedt jou troost en laat je alle zorgen even

Tip: zet je tv, laptop of computer uit en zet je

vergeten. Voor je het weet is die zak chips leeg

telefoon op stil. Door alle prikkels raak je namelijk

of chocoladereep op en voel jij je schuldig. Een

snel afgeleid, waardoor je geen idee hebt wat en

emotie-eter kan inzicht krijgen in emotioneel

hoeveel je nu precies hebt gegeten. Eet daarom

eetgedrag door een eetdagboek bij te houden.

voortaan mindful, met aandacht. Neem de tijd en

Leer het verschil kennen tussen buikhonger en

geniet in alle rust van je eten. Kijk, proef en ervaar

hoofdhonger. Heb je écht behoefte aan eten of

bewust wat je eet. Door op een bewuste manier te

heb je juist behoefte aan ontspanning, troost,

eten geniet je meer en heb je langer een voldaan

rust of afleiding? Voor tips kun je het artikel over

gevoel. Daarnaast voel je je vaak een stuk fitter,

emotie-eten lezen op pagina 50.

energieker en gezonder.
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ARTIKEL

MEAL PREPPEN
DOE JE ZO
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N
BEELD_UNSPLASH

Geen inspiratie, te laat thuis, te druk,
nog even de kinderen ophalen… Je wilt
wel gezond(er) eten, maar je hebt altijd
een excuus om iets anders te doen of er
komt onverwachts iets tussen. De oplossing?
Meal preppen. Doe je het goed, dan eet je
niet alleen gezonder, maar win je ook tijd,
ga je voedselverspilling tegen en bespaar
je bovendien kosten. Zeg maar dag
tegen die ongezonde pakjes, zakjes en
magnetronmaaltijden. Vanaf vandaag
ga je het helemaal anders doen.
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M

eal preppen is het voorbereiden van een
maaltijd. Je kookt bijvoorbeeld voor de
volgende dag, een paar dagen of zelfs

voor de hele week. Je ‘geprepte’ maaltijd doe je
in verschillende bakjes of zakjes en bewaar je in
de koelkast of vriezer. Vervolgens haal je er per
dag uit wat je nodig hebt. Denk bijvoorbeeld
aan een bakje soep of een grote pan met rijst en
groente die je de volgende dag of over een week
op kunt eten. Zo hoef je niet iedere avond lang in
de keuken te staan om een gezonde maaltijd te
bereiden.

‘Met behulp van een
eetplanning kun je
onnodige uitgaven
voorkomen en slim
boodschappen doen.’
Meal preppen heeft verschillende voordelen.
Door gezonde maaltijden en tussendoortjes in te
plannen en voor te bereiden wordt het vermijden
van ongezonde snacks bijvoorbeeld een stuk
makkelijker. Met behulp van een eetplanning
kun je vervolgens onnodige uitgaven voorkomen
en slim boodschappen doen. Daarnaast gooi je
minder eten weg. Heb je bijvoorbeeld veel broccoli
of sperziebonen gekocht en krijg je niet alles op
tijd op? Kook dan alle groenten in een keer en
verdeel alles over verschillende bakjes. Het deel
wat je niet direct nodig hebt kun je maar liefst
drie maanden in de diepvries bewaren. Zo ga je
voedselverspilling tegen.
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MEAL PREPPEN
IN 6 STAPPEN

4 Prep je maaltijd

6 Bewaar je maaltijden

Nu je de boodschappen in huis hebt, is het tijd voor

Niet alle zakjes en bakjes zijn geschikt voor de

het echte werk. Kook je complete maaltijden? Dan

vriezer. Koop altijd bakjes die goed afsluiten,

Maak een lijstje van deze producten en noteer

kost het je vaak alleen wat extra snijwerk. Bij veel

luchtdicht en lekbestendig zijn. Wil je geen

afspraken. Breng bijvoorbeeld in kaart op welke

hoeveel porties dit nog zijn. Zo zorg je ervoor dat

gerechten ben je namelijk nauwelijks tijd kwijt als je

bakjes gebruiken? Kies dan voor aluminiumfolie

dagen je sport, wanneer je de kinderen moet

je straks geen dingen koopt die je nog in de kast

een grotere hoeveelheid maakt. Je kunt natuurlijk

en speciale vrieszakjes. Schrijf de datum van

ophalen of wanneer je later thuis bent van

had staan óf dat je producten moet weggooien.

ook verschillende onderdelen voorbereiden. Denk

bereiding op een label en plak deze op de maaltijd.

werk. Zo weet je precies voor welke momenten

Vul je kast vervolgens verder aan met een goede

aan sauzen, porties zilvervliesrijst en een voorraad

Bewaar eten maximaal twee dagen in de koelkast.

je maaltijden en gezonde tussendoortjes kunt

basisvoorraad noten, pitten, zaden, quinoa, rijst,

groenten.

Heb je voor meerdere dagen gekookt? Bewaar

voorbereiden.

bulgur en volkoren pasta. Schrijf vervolgens op

1 Maak een eetplanning

3 Koop je boodschappen slim in

Houd bij je eetplanning rekening met het aantal

Zet op een rijtje wat en hoeveel je al in huis hebt.

personen, de verschillende maaltijden en je

dan de bakjes met eten maximaal drie maanden

wat je verder nodig hebt. Houd je tijdens het

2 Selecteer de recepten

5 Stel je koelkast en vriezer in

in de vriezer. Zorg ervoor dat een warme maaltijd

winkelen aan je boodschappenlijstje, zo voorkom

De ideale temperatuur voor de koelkast is 4 °C,

goed is afgekoeld voordat je deze in de koelkast of

Bedenk op welke dag je vlees, vis of vegetarisch

je onnodige uitgaven en vermijd je ongezonde

voor de diepvries is dit -18 °C. De groentelades

vriezer plaatst maar laat het eten niet langer dan

wilt eten en houd rekening met de houdbaarheid

verleidingen.

zijn de koudste plek in de koelkast en zijn hierdoor

twee uur buiten de koelkast staan, want dan is de

het meest geschikt voor het bewaren van groente.

kans op bederf groter. Wil je je geprepte maaltijd

van de producten. Door elke week een ander
menu te maken zorg je voor variatie. Hierdoor
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‘Bedenk op welke dag je vlees, vis of vegetarisch
wilt eten en houd rekening met de houdbaarheid
van de producten. Door elke week een ander menu
te maken zorg je voor variatie.’

Wist je dat...

Vlees en vis kun je het beste bewaren onder de

opeten? Haal je bakje een dag van tevoren uit de

krijg je voldoende verschillende voedingsstoffen

Veel koelkasten te koud staan afgesteld?

bovenste plank. De bovenste plank is het minst

vriezer en ontdooi je maaltijd in de koelkast om

binnen én wordt meal preppen leuk en uitdagend.

De ideale temperatuur is 4 °C.

koud, hier bewaar je de zuivelproducten.

bacteriën te voorkomen.

75

INTERVIEW

‘De overheid kan
onze voedselomgeving
gezonder maken.’
Iedere dag maken we ongeveer 200 voedselkeuzes.
Wat is de invloed van de overheid op de omgeving waarin we
deze keuzes maken? En hoe kan zowel op nationaal als
Europees niveau de gezonde keuze worden gestimuleerd?
Promovendus Sanne Djojosoeparto van de Universiteit Utrecht
doet hier onderzoek naar. ‘Er zijn diverse maatregelen die de
overheid kan nemen om de omgeving gezonder te maken.’
T E K S T_ M I C H E L L E VA N K L AV E R E N

SANNE
DJOJOSOEPARTO
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‘Mijn tip: zet kleine stapjes.
Vermijd suikerrijke dranken
en sterk bewerkte producten en
zoek naar gezonde alternatieven.’

Waarom is het zo belangrijk dat jullie het

En hoe is het in Nederland geregeld?

Hoe ga je zelf om met zoete verleidingen?

onze voedselomgeving?

‘In Nederland is het beleid met betrekking tot

‘Zelf ben ik inmiddels gewend aan een minder

in Europa en Nederland onderzoeken?

‘Misschien heb je het gevoel dat je voedselkeuzes

onze voedselomgeving bijvoorbeeld vastgelegd

zoete smaak, waardoor het steeds makkelijker

‘Het aantal mensen met overgewicht en obesitas

heel bewust en onafhankelijk maakt, maar in de

in het Nationaal Preventieakkoord en het Akkoord

wordt om zoete verleidingen te laten staan. Thuis

is sterk gestegen in de afgelopen decennia. De

realiteit worden onze keuzes de hele dag door

Verbetering Productsamenstelling. Het is de vraag

eten wij vooral vers en gezond. Verjaardagen,

stijging wordt grotendeels veroorzaakt door

beïnvloed door het aanbod om ons heen, door

of deze vrijblijvende afspraken ervoor zorgen dat

kinderfeestjes en traktaties op school blijven

de

en

wat andere mensen eten en door bijvoorbeeld

producenten en aanbieders van voeding tot een

voor mij en mijn kinderen wel een uitdaging.

doordat we lichamelijk minder actief zijn. Onze

veranderingen

in

voedselconsumptie

regelgeving die invloed heeft op de prijzen van

gezonder aanbod komen. Een gezonder aanbod

Een snoepje kan op zijn tijd niet zoveel kwaad,

voedselomgeving speelt een belangrijke rol in

producten. Door een overvloed aan prikkels

stimuleert ons om onze gewoonten, impulsieve

maar op feestjes krijgen de kinderen vaak te

onze voedselconsumptie. Beleid van de overheid

maken we de meeste voedselkeuzes onbewust,

voedselkeuzes en leefstijl blijvend aan te passen.’

veel ongezonde producten zoals taart, chips en

kan deze omgeving sterk beïnvloeden. Daarom

op de automatische piloot. Het aanbod van

Wat kunnen we in Nederland doen om de

snoep aangeboden. Traktaties zijn vaak grote

is het erg belangrijk dat we onderzoek doen

sterk bewerkt voedsel, dat veel verzadigde

voedselomgeving gezonder te maken?

porties. Ik geef mijn kinderen dan soms gezonde

naar de rol van de overheid en waar nog kansen

vetten, suikers en zout bevat, is de afgelopen

‘Er zijn diverse maatregelen die de overheid kan

alternatieven mee, maar dat lost het probleem

liggen om de voedselomgeving in Europa en

decennia

vaker

nemen om de voedselomgeving gezonder te

niet op. Scholen kunnen hierop inspelen door een

Nederland gezonder te maken. De resultaten van

ongezonde keuzes maken. Het voedselbeleid

maken. In ons onderzoek kijken we welk beleid

traktatiebeleid in te voeren.’

het onderzoek zullen naar verwachting in 2021

kan de gezonde keuze stimuleren en makkelijker

er is om de promotie van ongezonde voeding

Wat is jouw ultieme tip voor ‘minder suiker’?

worden gepubliceerd.’

maken. Bijvoorbeeld door regels voor te schrijven

te beperken en het gehalte aan suiker, vet en

‘Het is niet altijd eenvoudig om ongezonde

over productsamenstelling en over marketing van

zout in producten te verlagen. Onafhankelijke

gewoonten en aangeleerd gedrag te doorbreken.

ongezonde producten.’

experts zullen in ons onderzoek bepalen welke

Onze voedselomgeving en het beleid hierop

kansen er zijn om ons voedselbeleid gezonder

kunnen een essentiële rol spelen in het stimuleren

Wat is een voedselomgeving?
‘De voedselomgeving zijn fysieke, sociale, digitale
en beleidsmatige aspecten van de omgeving om
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Welke invloed heeft het voedselbeleid op

effect van beleid op de gezonde voedselomgeving

toegenomen,

waardoor

we

Wat is het huidige voedselbeleid in Europa?

ons heen die invloed hebben op wat en hoeveel

‘De Europese Unie (EU) hanteert momenteel

te maken. We maken hierbij ook een vergelijking

van de gezondere keuze. Tip: zet kleine stapjes.

we eten. Bij het maken van onze dagelijkse

een strikt voedselbeleid als het bijvoorbeeld

met maatregelen in andere landen. Bijvoorbeeld

Vermijd suikerrijke dranken en sterk bewerkte

voedselkeuzes worden we onbewust beïnvloed

gaat om voedseletiketten en claims op voeding

de belasting op suikerhoudende dranken in

producten en zoek naar gezonde alternatieven. De

door verschillende factoren. Bijvoorbeeld door het

en gezondheid. Verder heeft de EU vooral een

Engeland en het reclameverbod voor ongezonde

Eetwissel van het Voedingscentrum kan je hierbij

voedselaanbod, de zichtbaarheid, de promoties

vrijblijvend voedselbeleid ingevoerd. Dit betekent

voedingsmiddelen in het openbaar vervoer in

helpen. Het kost tijd en moeite om je leefstijl aan

en de prijzen van producten.’

dat de lidstaten zelf de regels mogen bepalen.’

Londen.’

te passen, maar het levert uiteindelijk veel op.’
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#DOEHETZELF

1 Kies een groentebasis
Kies bij de eerste stap van je zelfgemaakte
lunchsalade voor een grote bak met ijsbergsla,
rucola, kropsla, veldsla of gemengde sla. Of
kies voor groente als basis, zoals spinazie,
sperziebonen, rode kool, witlof of rauwe andijvie.

2 Voeg extra groenten toe
Vul nu je gekozen basis aan met extra groenten.
Zo krijg je extra vitamines en mineralen binnen

‘Wil je wat
koolhydraten
toevoegen aan
je salade? Ga
dan altijd voor
koolhydraten
van goede
kwaliteit.’

en geef je binnen een handomdraai meer smaak
en kleur aan je salade. Ga bijvoorbeeld voor
broccoli, tomaat, komkommer, doperwtjes, wortel,
courgette, rode bieten, (rode) ui of avocado.

3 Voeg een knapperige ‘bite’ toe
Een gezonde, vullende maaltijdsalade bestaat uit

5 Voeg volkorengranen/peulvruchten toe

verschillende smaken en texturen. Voeg bij stap

Wil je wat koolhydraten toevoegen aan je salade?

3 een knapperige bite toe aan je salade door

Ga dan voor koolhydraten van goede kwaliteit. Kies

een handje ongezouten noten, pitten of zaden

voor volkorengranen met voldoende vezels, zoals

toe te voegen. Ga bijvoorbeeld voor pecannoten,

zilvervliesrijst, volkoren pasta, bulgur of quinoa.

amandelen of walnoten. Zin in een frisse bite? Ga

Of ga voor peulvruchten, zoals kikkererwten,

dan voor stukjes frisse groene appel, een handje

kidneybonen, kapucijners, sojabonen of linzen. Eet

bessen of wat granaatappelpitjes.

je liever koolhydraatarm? Dan kun je kiezen voor
een kleine hoeveelheid of deze stap overslaan.

4 Voeg eiwitten toe

DOE HET ZELF
LUNCHSALADE

Je hebt extra groenten, gezonde vetten en een

6 Voeg een gezonde dressing toe

knapperige bite toegevoegd. Maak van jouw

Het is niet altijd nodig om een dressing toe te

salade een goed vullende, volwaardige maaltijd

voegen. Maar mocht je dit toch willen, maak

door eiwitten toe te voegen. Dit kan door vlees,

dan je dressing zelf. Kant-en-klare dressings

vis of een vegetarische ingrediënt toe te voegen.

bevatten vaak veel toegevoegde suikers. Hoe je

Ga je voor vlees, kies dan bijvoorbeeld voor

dat eenvoudig doet lees je hieronder.

gerookte of gegrilde kip of hamblokjes. Zin in
vis? Ga dan voorgerookte zalm, forel, garnalen,

Kies als basis voor olijfolie, (plantaardige)

tonijn, makreel. Vegetariërs kunnen kiezen uit een

yoghurt of citroen- of limoensap. Voeg hier

gekookt ei, mozzarella, geitenkaas, feta, tofu,

naar smaak allerlei kruiden aan toe zoals

hüttenkäse of ricotta. En voor veganisten zijn

knoflook(poeder), kerrie, kurkuma, dille, verse

peulvruchten een goed alternatief, zie stap 5.

munt of basilicum of een beetje mosterd.

BEELD_UNSPLASH
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RECEPT / ONTBIJT

HAVERMOUT
PANNENKOEKEN
Dit recept is:
Vegetarisch

Ingrediënten (2 personen)
•

75 g havermout

•

50 ml (plantaardige) yoghurt

•

2 eieren

•

50 g ongezouten noten

•

olijfolie

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 379 kcal			

Eiwit 17,4 g

Koolhydraten 27,2 g		

Vezels 4,2 g

waarvan suikers 2,9 g		

Groente 0 g

Vet 21,4 g			

Zout 0,23 g

waarvan verzadigd 4,1 g

Bereidingswijze (15 minuten)
1. Meng de havermout met 50 ml water, de
yoghurt en de eieren goed door elkaar.
2. Verkruimel de ongezouten noten en schep
deze door het beslag.
3. Verhit een klein beetje olijfolie in een pan
en bak van het beslag een paar pannenkoekjes.

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Neem dan
wat minder havermout en voeg er wat extra
noten, zaden en pitten aan toe. Of vervang
de havermout eens voor gebroken lijnzaad!

Bewaaradvies
Deze pannenkoeken kun je goed afgedekt
ongeveer 2 dagen bewaren in de koelkast.
Ingestuurd door Daniella Bruinsma (61)

‘Lekker met fruit, maar voeg ook eens wat
groenten, feta of specerijen toe!’
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RECEPT / ONTBIJT

HUMMUSWRAPS
Dit recept is:
Vegetarisch

Ingrediënten (2 personen)
•

2 volkoren wraps

•

40 g hummus

•

¼ komkommer

•

50 g (baby)spinazie

•

50 g biet (julienne)

•

Handje milde kiemgroente

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 261 kcal			

Eiwit 8,9 g

Koolhydraten 32,2 g		

Vezels 6,5 g

waarvan suikers 3,6 g		

Groente 100 g

Vet 9 g				

Zout 0,66 g

waarvan verzadigd 1,3 g

Bereidingswijze (10 minuten)
1. Besmeer de volkoren wraps met de hummus.
2. Snijd de komkommer in lange reepjes en
beleg hiermee de wraps.
3. Beleg de wraps met de spinazie, rode biet
en kiemgroente.
4. Vouw aan één kant van de wrap een stukje
naar binnen en rol de wrap vervolgens vanaf
de zijkant op. Zo is de onderkant van de wrap
dicht zodat er niets uit kan vallen.

Bewaaradvies
Je kunt de andere wrap in de koelkast bewaren
tot morgen of tijdens de lunch eten met een
extra salade.

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Maak de
wrap dan zelf van ei of met amandelmeel.
Bekijk het recept ‘omeletwrap’ op pagina 88.

Extra tip
Niet alle wraps en hummussoorten zijn
zonder toegevoegde suikers. Lees daarom
altijd goed het etiket en kies een variant zonder
(of met zo min mogelijk) toegevoegde suikers.
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RECEPT / ONTBIJT

OMELETWRAP
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

4 eieren

•

1 theelepel gedroogde oregano

•

1 avocado

•

8 cherrytomaatjes

•

2 eetlepels zure room

•

100 g ijsbergsla

•

olijfolie

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 415 kcal			

Eiwit 15,5 g

Koolhydraten 4,9 g		

Vezels 5,3 g

waarvan suikers 4,9 g		

Groente 180 g

Vet 35,9 g			

Zout 0,43 g

waarvan verzadigd 8,3 g

Bereidingswijze (10 minuten)
1. Kluts de eieren en voeg hier de gedroogde
kruiden aan toe.
2. Verhit een beetje olijfolie in een pan en bak
twee dunne omeletten.
3. Snijd ondertussen het vruchtvlees van
de avocado in blokjes en halveer de cherrytomaatjes.
4. Besmeer de omeletten met de zure
room en beleg met ijsbergsla, blokjes avocado
en cherrytomaatjes.
5. Rol de omelet op als een wrap.

Variatietip
Varieer gerust eens met andere groenten die
je in huis hebt hebt om deze wrap klaar te maken.

Bewaaradvies
De gebakken omelet kun je goed afgedekt
maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren.
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RECEPT / ONTBIJT

GEKOOKTE
HAVERMOUT
Dit recept is:
Veganistisch

Ingrediënten (2 personen)
•

50 g havermout

•

500 ml ongezoete havermelk

•

1 theelepel kaneel

•

½ theelepel kardemom

•

1 eetlepel cacao nibs

•

6 walnoten

•

2 eetlepels lijnzaad

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 373 kcal			

Eiwit 9,2 g

Koolhydraten 30,8 g		

Vezels 6,1 g

waarvan suikers 8,7 g		

Groente 0 g

Vet 22,2 g			

Zout 0,01 g

waarvan verzadigd 3,8 g

Bereidingswijze (10 minuten)
1. Meng de havermout, havermelk, kaneel
en kardemom door elkaar en breng deze in
een steelpannetje aan de kook.
2. Laat ongeveer 7 tot 10 minuten pruttelen.
3. Verdeel de cacao nibs, walnoten en lijnzaad
over 2 kommetjes.
4. Giet de warme havermoutpap erover
en serveer warm.

Variatietip
Liever minder koolhydraten? Vervang dan
de havermout eens door gebroken lijnzaad.

Bewaaradvies
Je kunt deze havermoutpap in de koelkast
bewaren en de volgende dag koud eten.
Ingestuurd door Janet Mol (54)

‘Lekker met banaan of blauwe bessen!’
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RECEPT / ONTBIJT

YOGHURT
MET NOTEN
Dit recept is:
Vegetarisch

Met minder koolhydraten

Ingrediënten (2 personen)
•

50 g gemengde noten

•

150 g aardbeien

•

500 ml (plantaardige) yoghurt

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 309 kcal			

Eiwit 16,3 g

Koolhydraten 18 g		

Vezels 2,2 g

waarvan suikers 15,7 g		

Groente 0 g

Vet 17,6 g			

Zout 0,33 g

waarvan verzadigd 4,4 g

Bereidingswijze (5 minuten)
1. Hak de noten grof en snijd de aardbeien in partjes
2. Doe de yoghurt in een kommetje en garneer
met de noten en aardbeien.

Variatietip
Lekker variëren is makkelijk met dit recept.
Voeg dagelijks een ander stuk fruit toe aan
dit ontbijt!
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RECEPT / ONTBIJT

EIMUFFINS
Dit recept is:
Vegetarisch

Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

Handje spinazie

•

8 cherrytomaatjes

•

½ avocado

•

4 eieren

•

50 ml (plantaardige) melk

•

40 g geraspte kaas

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 321 kcal			

Eiwit 19,7 g

Koolhydraten 3,8 g		

Vezels 3,1 g

waarvan suikers 3,6 g		

Groente 105 g

Vet 24,5 g			

Zout 0,67 g

waarvan verzadigd 8,1 g

Bereidingswijze (20 minuten)
1. Verwarm de oven voor op 180 graden.
2. Snijd de spinazie fijn, de cherrytomaatjes
in kwarten en de avocado in kleine blokjes.
Verdeel de groenten over 4 tot 6 cupcakevormpjes.
3. Kluts de eieren met een klein scheutje melk.
En verdeel over de groenten.
4. Strooi de geraspte kaas over de muffins
en bak in een voorverwarmde oven in 20
minuten gaar.

Variatietip
Dit is een ideaal recept om restjes op te maken.
Gebruik dus groenten die je nog wel in de
(koel)kast hebt liggen.

Bewaaradvies
Bewaar de eimuffins maximaal 2 dagen afgedekt
in de koelkast.
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RECEPT / ONTBIJT

APPELTAART
CHIAPUDDING
Dit recept is:
Vegetarisch

Ingrediënten (2 personen)
•

6 eetlepels chiazaad

•

2 theelepels kaneel

•

200 ml (plantaardige) melk

•

300 ml (plantaardige) yoghurt

•

1 appel

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 247 kcal			

Eiwit 13 g

Koolhydraten 22,4 g		

Vezels 8,1 g

waarvan suikers 18,1 g		

Groente 0 g

Vet 9,4 g			

Zout 0,31 g

waarvan verzadigd 3,1 g

Bereidingswijze (5 minuten)
(+ min. 2 uur in de koelkast)
1. Roer in een kom de chiazaad, kaneel,
melk en yoghurt goed door elkaar. Zet 2 uur
of de hele nacht in de koelkast om op te stijven.
2. Haal het mengsel uit de koelkast en verdeel
over 2 porties.
3. Snijd de appel in blokjes en serveer deze
samen met de chiapudding.

Bewaaradvies
Je kunt de chiapudding afgedekt maximaal
4 dagen bewaren in de koelkast.
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RECEPT / LUNCH

EIWRAPS
MET SPINAZIE
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

3 eieren

•

25 ml (plantaardige) melk

•

3 theelepels olijfolie

•

25 g walnoten, ongezouten

•

100 g (baby)spinazie

•

100 g biet (julienne)

•

100 g zachte geitenkaas

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 459 kcal			

Eiwit 20,5 g

Koolhydraten 4,7 g		

Vezels 3 g

waarvan suikers 3,9 g		

Groente 100 g

Vet 39,2 g			

Zout 0,89 g

waarvan verzadigd 10,7 g

Bereidingswijze (15 minuten)
1. Klop de eieren met de melk los in een kom.
2. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan
en bak de helft van het eimengsel op middelhoog
vuur tot het ei gestold is. Herhaal dit ook met
de andere helft van het mengsel.
3. Hak de walnoten fijn.
4. Verdeel de spinazie, bieten, geitenkaas
en de gehakte walnoten over de eiwraps,
maak in het midden een strook en laat hierbij
2 centimeter aan de onderkant vrij.
5. Vouw de onderkant naar binnen en rol de
eiwraps op.

Variatietips
Liever veganistisch? Laat dan de geitenkaas weg.
Varieer ook eens met andere groenten die je in huis hebt.
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RECEPT / LUNCH

KIMCHI
PANNENKOEK
Dit recept is:
Vegetarisch

Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

2 eieren

•

2 eetlepels psylliumvezels

•

100 g amandelmeel

•

Scheutje amandelmelk

•

150 g kimchi

•

olijfolie

•

½ avocado

•

2 bosuitjes

•

1 eetlepel sesamzaad

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 533 kcal			

Eiwit 20,2 g

Koolhydraten 11,8 g		

Vezels 17,6 g

waarvan suikers 7,4 g		

Groente 160 g

Vet 43,5 g			

Zout 1,6 g

waarvan verzadigd 5,5 g

Bereidingswijze (25 minuten)
1. Meng de eieren met de psylliumvezels en
het amandelmeel met een scheutje amandelmelk.
2. Meng vervolgens 100 gram van de kimchi erdoor
en laat het geheel 10 minuten staan. Is het mengsel
te dik? Voeg dan nog wat amandelmelk toe tot
het een mooi beslag is.
3. Verhit een beetje olijfolie in een pan en schep de
helft van het mengsel in de pan. Vorm er een dikke
pannenkoek van en laat hem zo’n 5 minuten garen.
4. Keer dan om en bak ook de andere kant gaar.
Maak van de andere helft een 2e pannenkoek.
5. Halveer de avocado en verwijder de pit. Snijd de
avocado in partjes.
6. Serveer de pannenkoek met de avocado en de
rest van de kimchi. Bestrooi met gesneden bosui en
het sesamzaad.
Ingestuurd door Conny Klop (54)

‘Sinds wij koolhydraatarm eten, eten we ook
veel minder suiker. Daarom heb ik deze hartige
pannenkoek bedacht, omdat ik gek ben op kimchi.’
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RECEPT / LUNCH

FRISSE
KOOLSLA
Dit recept is:
Vegetarisch

Met minder koolhydraten

Ingrediënten (2 personen)
•

½ spitskool

•

1 grote appel

•

1 rode ui

•

4 eetlepels volle kwark

•

1 eetlepel citroensap

•

1 mespuntje knoflookpoeder

•

50 g gebrande pecannoten

•

peper naar smaak toevoegen

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 372 kcal			

Eiwit 11,9 g

Koolhydraten 23,7 g		

Vezels 8,7 g

waarvan suikers 20,5 g		

Groente 250 g

Vet 23,3 g			

Zout 0,09 g

waarvan verzadigd 4,3 g

Bereidingswijze (10 minuten)
1. Halveer de spitskool en haal de kern eruit.
Snijd de kool in dunne reepjes.
2. Was en snijd de appel in blokjes en de rode
ui in halve ringen.
3. Meng de kool, appel en ui in een grote
kom goed door elkaar.
4. Doe in een aparte kom de kwark, citroensap
en knoflookpoeder en roer tot een gladde dressing.
5. Meng de dressing door de sla en verkruimel
als laatste de pecannoten over de salade.

Variatietip
Maak deze salade ook eens met rode kool of
voeg wat extra groenten toe, zoals wortel, die
je nog in de (koel)kast hebt liggen.
Ingestuurd door Jessica Mendels (39)

‘Tijdens mijn eerste zwangerschap werd er
suikerziekte bij mij geconstateerd, dit bleek later
type MODY te zijn. Gezonder leven is daarom
voor ons extra belangrijk!’
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RECEPT / LUNCH

BOTERHAM
MET TAPENADE
Dit recept is:
Vegetarisch

Ingrediënten (2 personen)
•

4 sneetjes volkorenbrood

•

80 g tomatentapenade

•

2 handjes verse spinazie

•

2 handjes alfalfa

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 340 kcal			

Eiwit 9,9 g

Koolhydraten 30,3 g		

Vezels 7,2 g

waarvan suikers 3,3 g		

Groente 55 g

Vet 18,2 g			

Zout 1,1 g

waarvan verzadigd 2,1 g

Bereidingswijze (5 minuten)
1. Besmeer 2 sneetjes brood met
de tomatentapenade.
2. Beleg met wat blaadjes spinazie en
een handje alfalfa.

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan
het volkorenbrood door koolhydraatarm brood.
Ook lekker om je brood eerst even te roosteren.

Extra tip
Niet alle soorten tapenade zijn zonder toegevoegde
suikers. Lees daarom altijd goed het etiket en
kies een variant zonder toegevoegde suikers.
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RECEPT / LUNCH

PIZZABROODJE
Dit recept is:
Vegetarisch

Ingrediënten (2 personen)
•

200 g champignons

•

1 tomaat

•

4 sneetjes (oud) volkorenbrood

•

4 eetlepels groene of rode pesto

•

20 g geraspte kaas

•

50 g rucola

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 406 kcal			

Eiwit 17,6 g

Koolhydraten 30,9 g		

Vezels 8 g

waarvan suikers 3,6 g		

Groente 160 g

Vet 21,8 g			

Zout 1,6 g

waarvan verzadigd 5,4 g

Bereidingswijze (20 minuten)
1. Snijd de champignons in dunne plakjes.
Snijd de tomaat in kwarten en verwijder de
vochtige binnenkant. Snijd het vruchtvlees in
kleine blokjes.
2. Besmeer de sneetjes brood met de rode pesto.
3. Beleg met de rauwe champignons en
blokjes tomaat.
4. Bestrooi met de geraspte kaas (of gebruik
een plakje kaas) en bak 5 á 10 minuten
in een voorverwarmde oven (200 graden)
of in de airfryer.
5. Serveer met wat rucola.

Variatietip
Liever wat minder koolhydraten? Vervang dan
het volkorenbrood door koolhydraatarm brood.

Extra tip
Niet alle soorten pesto zijn zonder toegevoegde
suikers. Lees daarom altijd goed het etiket en kies
een variant zonder toegevoegde suikers.
Ingestuurd door Lia Havermans (63)

‘Heerlijke, snelle en warme lunch! Het is een
handig recept om je oude brood mee op te maken.’
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RECEPT / LUNCH

ZOMERSE
KIPSALADE
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

100 g gerookte kip

•

1 avocado

•

250 g cherrytomaatjes

•

150 g komkommer

•

150 g gemengde sla

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 316 kcal			

Eiwit 19,7 g

Koolhydraten 8,8 g		

Vezels 7,4 g

waarvan suikers 8,7 g		

Groente 365 g

Vet 20,8 g			

Zout 0,12 g

waarvan verzadigd 2,9 g

Bereidingswijze (10 minuten)
1. Snijd de gerookte kip, avocado,
cherrytomaatjes en de komkommer in blokjes.
2. Doe de gemengde sla in een grote kom en
voeg daar alle andere ingrediënten aan toe.
3. Meng het geheel door elkaar.

Variatietip
Liever vegetarisch? Je kunt de gerookte kip
natuurlijk ook vervangen voor een vegetarisch
alternatief, zoals ongezouten noten.

Bewaaradvies
Heb je een restje over? Bewaar de salade dan
afgedekt maximaal 2 dagen in de koelkast.
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RECEPT / LUNCH

GEVULDE OMELET
MET ZALM
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

250 g cherrytomaten

•

1 teentje knoflook

•

50 g gerookte zalm

•

½ avocado

•

3 eieren

•

100 g ricotta

•

1 theelepel gedroogde rozemarijn

•

50 g Parmezaanse kaas

•

olijfolie

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 417 kcal			

Eiwit 26,7 g

Koolhydraten 8,5 g		

Vezels 4,4 g

waarvan suikers 8 g		

Groente 170 g

Vet 29,9 g			

Zout 1,75 g

waarvan verzadigd 11,2 g

Bereidingswijze (15 minuten)
1. Was de cherrytomaten en ontdoe ze van
hun kroontje.
2. Snij de knoflook fijn, snijd de gerookte
zalm in reepjes en de avocado in partjes.
3. Klop de eieren schuimig met een
mixer of een garde.
4. Spatel hier de ricotta, rozemarijn,
Parmezaanse kaas, knoflook en gerookte
zalm doorheen.
5. Verhit een klein beetje olijfolie in een pan.
6. Giet het eimengsel in de pan en verdeel
de tomaten erover.
7. Laat de omelet garen met de deksel op de
pan tot het ei volledig is gestold.
8. Serveer met de avocado.
Ingestuurd door Beppie Intven (63)
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RECEPT / DINER

TRADITIONELE
SPAGHETTI
Ingrediënten (2 personen)
•

150 g rundergehakt (of vegetarisch gehakt)

•

50 g volkoren spaghetti

•

1 ui

•

250 g cherrytomaten

•

250 g champignons

•

1 paprika

•

1 prei

•

Italiaanse kruiden

•

400 g tomaten passata

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 438 kcal			

Eiwit 26,7 g

Koolhydraten 41,7 g		

Vezels 13,9 g

waarvan suikers 24,2 g		

Groente 395 g

Vet 15,4 g			

Zout 0,92 g

waarvan verzadigd 5,7 g

Bereidingswijze (30 minuten)
1. Bak het rundergehakt rul.
2. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen
op de verpakking.
3. Snijd ondertussen de ui in ringen, tomaten
in kwarten, champignons in plakjes, paprika
in blokjes en de prei in halve ringen.
Was de preiringen en laat deze goed uitlekken.
4. Voeg de ui toe aan het gehakt en bak dit
even mee.
5. Voeg vervolgens ook de gesneden groenten
toe en de Italiaanse kruiden naar smaak.
6. Voeg de tomaten passata toe en laat het
geheel een paar minuten pruttelen.
7. Serveer de spaghetti met de groenten en
saus direct.
Ingestuurd door Petri van Dinther (39)

‘Eenvoudig recept en genieten met het hele gezin.
In de drukte van alledag makkelijk vooraf klaar
te maken.’
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RECEPT / DINER

SALADE MET
PINDADRESSING
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

150 g kipdijfilet

•

300 g rode kool

•

150 g wortel

•

½ komkommer

•

2 lente-uitjes

•

40 g pecannoten

•

155 g edamame bonen

•

Voor de dressing: 1 eetlepel 100% pindakaas,
2 eetlepels rijstazijn en 1 theelepel sesamolie

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 611 kcal			

Eiwit 29,5 g

Koolhydraten 23 g		

Vezels 15,4 g

waarvan suikers 20,1 g		

Groente 420 g

Vet 40,8 g			

Zout 0,28 g

waarvan verzadigd 7,6 g

Bereidingswijze (15 minuten)
1. Bak de kipdijfilet in een klein beetje
olijfolie goudbruin.
2. Snijd de rode kool en wortel fijn (of gebruik
de voorgesneden variant).
3.Snijd ook de komkommer in blokjes, de
lente-ui in dunne ringen en verkruimel
de pecannoten. Doe alles in een grote kom.
4. Laat de edamame bonen goed uitlekken en
voeg ze toe aan de grote kom.
5. Meng alle ingrediënten door elkaar.
6. Meng de ingrediënten voor de dressing
in een klein schaaltje en serveer apart.
7. Serveer de groenten met de dressing
en de kipdijfilet.

Variatietip
Liever vegetarisch? Laat dan de kip weg en
voeg wat extra noten toe!

118

RECEPT / DINER

FRITTATA MET
CHAMPIGNONS
Dit recept is:
Vegetarisch

Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

1 ui

•

1 paksoi

•

250 gram champignons

•

2 tomaten

•

4 eieren

•

3 eetlepels Griekse yoghurt

•

30 gram geraspte kaas

•

olijfolie

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 595 kcal			

Eiwit 38,6 g

Koolhydraten 10,4 g		

Vezels 5,7 g

waarvan suikers 9,3 g		

Groente 395 g

Vet 43,1 g			

Zout 1,13 g

waarvan verzadigd 15,7 g

Bereidingswijze (35 minuten)
1. Snipper de ui, snijd de paksoi in grove repen
en de champignons in plakjes.
2. Verhit een beetje olijfolie in een koekenpan
en bak de groenten hierin tot ze wat zijn geslonken.
3. Kluts ondertussen de eieren met de yoghurt
en kaas in een kom los.
4. Giet het eimengsel over de groenten.
5. Snijd de tomaat in plakjes en leg deze
bovenop het eimengsel.
6. Doe een de deksel op de pan en bak het
geheel zo’n 20 – 25 minuten tot het ei volledig
is gestold.

Bewaaradvies
Bewaar de frittata afgedekt in de koelkast
maximaal 2 dagen. Ook erg lekker als lunch.
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RECEPT / DINER

COURGETTE
LASAGNE
Dit recept is:
Vegetarisch

Met minder koolhydraten

Ingrediënten (2 personen)
•

1 ui

•

1 teentje knoflook

•

1 rode paprika

•

2 eetlepels olijfolie

•

150 g vegetarisch gehakt

•

400 ml tomaten passata

•

1 courgette

•

100 g ricotta

•

oregano

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 445 kcal			

Eiwit 24,9 g

Koolhydraten 33 g		

Vezels 10,5 g

waarvan suikers 25,8 g		

Groente 300 g

Vet 21,5 g			

Zout 1,8 g

waarvan verzadigd 6,8 g

Bereidingswijze (40 minuten)
1. Verwarm de oven voor op 200 graden.
2. Snipper de ui, hak de knoflook en snijd de
paprika in blokjes.
3. Verhit een beetje olijfolie in een pan en fruit
hierin de ui en knoflook 2 minuten. Voeg vervolgens
de paprika en het gehakt toe, bak een paar
minuten mee.
4. Doe ook de passata in de pan en verwarm
de saus zo’n 5 minuten.
5. Snijd ondertussen met de kaasschaaf de
courgette in lange plakken.
6. Schep een lepel van de saus in de ovenschaal
en leg hierop een paar plakken courgette.
Herhaal dit met de rest van de saus en de
courgetteplakken. Eindig met courgetteplakken.
7. Smeer de ricotta over de bovenste laag courgette
en bestrooi met wat oregano.
8. Bak de lasagne 20 minuten in de voorverwarmde
oven.
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RECEPT / DINER

POKÉBOWL
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

250 g bloemkoolrijst (of broccolirijst)

•

1 rode ui

•

8 radijsjes

•

Halve komkommer

•

1 avocado

•

100 g wortel

•

150 g tonijnsteak (of zalm)

•

100 g zeewier

•

155 g edamame bonen

•

Sesamzaadjes

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 502 kcal			

Eiwit 32,9 g

Koolhydraten 21 g		

Vezels 16,9 g

waarvan suikers 14,7 g		

Groente 570 g

Vet 28,1 g			

Zout 1,01 g

waarvan verzadigd 3,8 g

Bereidingswijze (15 minuten)
1. Bereid de bloemkoolrijst zoals aangegeven
op de verpakking.
2. Snijd de ui in halve ringen, de radijs in plakjes,
komkommer met de kaasschaaf in lange plakken,
avocado in blokjes en rasp de wortel in dunne sliertjes.
3. Snijd ook de tonijn in blokjes.
4. Serveer de bloemkoolrijst in een kom en verdeel
de ui, radijs, komkommer, avocado, wortel, tonijn,
zeewier en edamame bonen erover.
5. Garneer met de sesamzaadjes.

Variatietips
Liever vegetarisch? Kies dan in plaats van
tonijn eens voor (geroosterde) kikkererwten.
Het leuke van een pokébowl is dat je al je
restjes groenten eraan kunt toevoegen!
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RECEPT / DINER

BROCCOLISOEP
Dit recept is:
Vegetarisch

Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

1 broccoli

•

1 sjalot of uitje

•

1 teentje knoflook

•

1 eetlepel olijfolie

•

500 ml groentebouillon, natriumarm

•

100 ml kookroom

•

40 g crème fraîche

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 306 kcal			

Eiwit 8,2 g

Koolhydraten 12,7 g		

Vezels 6,8 g

waarvan suikers 4,4 g		

Groente 220 g

Vet 23,1 g			

Zout 0,95 g

waarvan verzadigd 11,6 g

Bereidingswijze (20 minuten)
1. Snijd de broccoli in roosjes en snijd ook
de stronk in kleine stukjes. Kook de broccoli in
ongeveer 10 minuten beetgaar.
2. Haal de broccoli van het vuur en gebruik
het kookvocht om de bouillon mee te maken.
3. Pel en snipper de sjalot (of ui) en de knoflook.
4. Verhit een klein beetje olijfolie in een pan en
fruit de sjalot en knoflook.
5. Voeg de broccoli, bouillon, sjalot, knoflook
en kookroom samen in één pan en pureer met
een staafmixer.
6. Serveer met een flinke eetlepel crème fraîche.

Bewaaradvies
Dit gerecht is geschikt om in te vriezen.

Variatietip
Lekker met een geroosterd broodje of een salade!
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RECEPT / DINER

SUSHI MET
BLOEMKOOLRIJST
Dit recept is:
Koolhydraatarm

Ingrediënten (2 personen)
•

400 g bloemkoolrijst

•

½ komkommer

•

1 avocado

•

2 wortels

•

150 g verse zalm

•

1 eetlepel mirin azijn

•

2 eetlepels sesamolie

•

6 stuks sushi norivellen

•

Sushimatje

Voedingswaarde (per persoon)
Energie 560 kcal			

Eiwit 24,9 g

Koolhydraten 17,9 g		

Vezels 8,8 g

waarvan suikers 11,2 g		

Groente 410 g

Vet 41,2 g			

Zout 0,31 g

waarvan verzadigd 6,2 g

Bereidingswijze (20 minuten)
1. Bereid de bloemkoolrijst zoals aangegeven op
de verpakking en laat daarna volledig afkoelen.
2. Wring vervolgens de bloemkool uit in een schone
theedoek.
3. Snijd ondertussen de komkommer, avocado,
wortel en zalm in reepjes en roer dit door ½ eetlepel
mirin azijn.
4. Voeg het restant van de mirin azijn en de
sesamolie aan de bloemkool toe en roer er doorheen.
5. Leg de norivellen klaar op sushimat en verspreid
de bloemkoolmix gelijkmatig.
6. Leg in het midden de reepjes komkommer,
avocado, wortel en zalm. Maak de combinaties
die jij zelf lekker vind.
7. Rol de sushi stevig op met behulp van het
sushimatje en snijd in plakken van ongeveer 1,5 cm.

128

COLOFON
Redactie
Kim Brouwers
Michelle van Klaveren
Lara Schreuder
Rico Hop

Vormgeving
Rico Hop
Martin van Tilburg

DIT MAGAZINE IS
EEN UITGAVE VAN
HET DIABETES FONDS

Recepten
Kim Brouwers

Marketing
Eric Stellwag
Rico Hop

Projectmanagement
Miranda Mosch
Hester Hess

Public Relations & Affairs
Lara Schreuder

Partnerships
Suzanna Bekkema

Meer informatie
www.suiker-challenge.nl
facebook.com/mindersuikers
instagram.com/mindersuiker
info@diabetesfonds.nl
tel. (033) 462 20 55

130

Speciale dank aan
Emely de Vet, Sanne Djojosoeparto,
Healthy Sisters, Taco, Tiffany, Florence,
Beppie Intven, Janet Mol, Conny Klop,
Jessica Mendels, Petri van Dinther,
en Lia Havermans.

