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Voorwoord
Nu ik zelf een dochter heb, 
vind ik het shockerend dat 
mijn moeder mij als 6 weken 
oude baby sinaasappelsap 

gaf. Dat ‘mag’ nu namelijk helemaal niet! Vroeger wel. Mijn moeder gaf dat natuurlijk niet 
 zomaar omdat ze dat zelf een goed idee vond, dat was de richtlijn toen. Toen ik 6 weken oud 
was kreeg ik dus niet alleen mamamelk, maar ook sinaasappelsap. 
Door de jaren heen werd daar koemelk (veel melk, ik vond melk heerlijk), nog meer sap en 
frisdrank aan toegevoegd. Ik herinner me nog de lekkere pakjes schoolmelk, siroop,  appelsap 
wanneer ik ziek was, en later natuurlijk cola. Prik vond ik fan-tas-tisch. Ik kan me dan ook niet 
herinneren dat ik als kind water dronk.
Dat veranderde toen ik tiener werd en ging puberen. Ik moest van mezelf gezond eten en 
drinken en op de lijn letten, en dat deed ik aan de hand van de voor mij beschikbare informatie. 
Mijn waterflesje en ik werden dan ook onafscheidelijk. Ik dronk uitsluitend lightfrisdrank, 
voornamelijk cola, en ik dwong mijn moeder yoghurtdrank met 0% vet te kopen. Suikervrij 
het liefst. Nou ja, je weet wel – met zoetstoffen. Als student zette ik dat voort, maar ik dronk 
wel steeds meer water, dat was tenslotte goedkoop. Ik leerde koffie drinken met 2 zakjes 
 suiker en 2 zakjes melkpoeder. Dat was natuurlijk niet gezond genoeg, dus ik ‘studeerde’ 
door naar zwarte koffie. Wat je jezelf allemaal kunt leren!
Toen ik mijn heel gezonde suikervrije eetregime startte, had ik misschien wel de meeste 
moeite met wat ik wel en niet kon of wilde drinken. Ik dronk best wat water op een dag, maar 
om nu alleen maar water te drinken. Van de gedachte alleen al werd ik een beetje simpel. 
Toen bestonden er nog geen Sugarchallenges, en was er nog niet zoveel aandacht voor 
 suikervrij. Ik moest het allemaal zelf uitzoeken. Dus mijn verandering ging vrij langzaam, met 
ups en downs en vallen en opstaan. Ik dronk nog steeds cola light, vruchtensappen en veel 
koffie. Wel zonder toegevoegde suiker, dat wel. Maar ja…
En nu? Nu geniet ik van water. Het is zelfs mijn favoriete drank. Ook op verjaardagen drink ik 
water en ik schaam me er niet (meer) voor. Ik drink gewoon wat ik het lekkerste vind en dat 
bestel ik, net zoals iedereen doet. Soms maak ik wat lekkers, bijvoorbeeld warme chocolade-

melk of een smoothie. Nog steeds drink ik graag een kopje koffie, gewoon af en toe. En in een 
restaurant bestel ik best nog wel eens water met bubbels, gewoon: voor mijn nostalgische 
‘prik-in-de-keel-gevoel’ van vroeger.
Toch is het maken van goede, verantwoorde keuzes op gebied van eten, maar zeker ook drin-
ken niet altijd zo eenvoudig. De informatie die we krijgen is veelal tegenstrijdig, onvolledig en 
soms zelfs onjuist. Veel fabrikanten proberen hun geld te verdienen met het verkopen van 
hun uiterst ‘gezonde’ drankjes. Dat maakt het extra lastig, want hoe weet je nu wat gezond is 
en wat niet. De verpakkingen schreeuwen allemaal ‘minder suiker!’ of ‘zonder toegevoegde 
suiker!’ en ‘0% vet!’ en ‘verantwoorde keuze’ en ‘met extra vitamine x, y en z!’. Maar wat is er 
eigenlijk waar van al die prachtige kreten?
Gelukkig hoef je nu niet meer opnieuw het wiel uit te vinden, dat hebben wij voor je gedaan in 
dit prachtige boek, waarin je gaat ontdekken hoe het allemaal echt zit met die drankjes. 
 Carola heeft het theoretische gedeelte op zich genomen en ik heb mijn jarenlange ervaring 
met het brouwen van gezonde drankjes gebruikt om heerlijke recepten samen te stellen. 
 Zodat er vanaf nu meer te drinken valt dan water, koffie en thee!
Per ‘drink-categorie’ ontdek je in dit boek precies het hoe, wat, waar en waarom. Je ontdekt 
wat je drinkt en welke ingrediënten al deze prachtige dranken bevatten. Maar ook (en dat is 
eigenlijk nog belangrijker) wat ze doen in je lichaam en hoe je lichaam erop reageert. De 
 informatie in dit boek zorgt ervoor dat je écht een goede afgewogen keuze kunt maken over 
het drinken dat je drinkt. En niet te vergeten, over wat je kiest om jouw kinderen als gewoonte 
aan te leren. 
Het is tenslotte de gewoonste zaak van de wereld dat kinderen vanaf ongeveer 9 maanden al 
wat diksap of sap in hun tuitbeker krijgen. Maar is dat echt zo gezond als dat het gewoon is? 
Realiseer je wel dat dáár al de basis wordt gelegd voor de voorkeur voor al ons zoete drinken. 
Ik verbaas me over hoezeer we gewoontedieren zijn – iedereen doet het, we zijn het gewend, 
dus we doen het zelf ook. En dat terwijl kinderen ook prima water kunnen drinken, dat is echt 
niet zielig, hoor! Sterker nog: de meeste kinderen vinden water in beginsel veel lekkerder dan 
dat ‘vloeibare snoep’ waarvan wij (vaak onder invloed van de reclameboodschappen en 
mooie verpakkingen) denken dat dát is wat ze willen hebben. Zeker als je ze vanaf het begin 
water te drinken geeft, zullen ze daar ook om vragen wanneer ze ouder worden. Mijn dochter 
vraagt me zeer regelmatig om water – en zo kan het ook gewoon!

De waardevolle informatie die Carola heeft opgeschreven helpt je om die gezonde keuzes 
voor jezelf te kunnen maken. Zonder deze informatie wordt het bijna onmogelijk gemaakt om 
door de slimme trucs van fabrikanten heen te prikken. Maar vanaf nu hoeven we ook op 

OPGEVOED ALS EEN TYPISCH HOLLANDS KIND, HEB IK MIJN LEVEN 
LANG GEDRONKEN WAT TYPISCH HOLLANDSE KINDEREN DRINKEN. 
NATUURLIJK BESLOOT MIJN MOEDER EERST WAT IK KREEG, LATER 
WERD IK ZO’N GEZONDHEIDSBEWUSTE TIENER EN MAAKTE IK MIJN EIGEN 
KEUZES HIERIN.
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drankgebied geen speelpoppetjes meer te zijn en kunnen we zelfverzekerd door die super-
markt lopen en mooi zelf beslissen of we iets gezond genoeg vinden om te drinken of niet. 
En mocht je het in de supermarkt niet meer kunnen vinden, dan helpen we je in dit boek een 
stukje op weg! In dit boek deel ik je met veel plezier al mijn favoriete recepten, gebaseerd op 
jarenlang experimenteren, oefenen en knoeien. Lekkere watertjes met smaak, smoothies en 
warme chocolademelk, het kan allemaal, de meeste suikervrij, andere suikerbewust en 
 sommige met iets meer suiker, maar in ieder geval altijd gemaakt met natuurlijke ingrediënten. 
Zelfs frisdrank kun je zelf maken, wie had dat gedacht? Op deze manier is verantwoord 
 drinken nog steeds heel afwisselend, leuk en gezellig!

Sharon Numan
FOODIE OP GEBIED VAN NATUURLIJKE VOEDING EN OPRICHTSTER VAN DE 
SUCCESVOLLE BLOGS WWW.VOEDZO.NL EN WWW.DEGEZONDEMAMA.NL

 

Zelf lustte ik geen cola en an-
dere prik, ik vond het vies, 
net zoals ik koffie en melk 
nooit lekker heb gevonden 
en chocolademelk alleen maar 
lustte als mijn moeder hem 
zelf had gemaakt. Als het uit 
een fles kwam dan hoefde ik 
het niet want dan was het 
echt veel te zoet! Alcohol heb 
ik ook nooit lekker gevonden. 
Tot groot verdriet overigens van veel ex-vriendjes, maar ook van mezelf. Samen een ‘glaasje 
rood’ drinken is immers toch gezelliger dan samen aan het water. Dan kun je het nog wel in 
een wijnglas doen, maar toch… Geloof me, ik heb echt mijn stinkende best gedaan, maar ik 
krijg het gewoon niet weg. 
Achteraf ben ik er niet zo rouwig om. Ik geloof dat mijn lichaam mij toen al haarfijn heeft aan-
gegeven waar het behoefte aan heeft: aan water en kruidenthee. Ook al heb ik heel wat keren 
moeten horen dat water en thee eigenlijk bedoeld zijn voor kinderen en zieke mensen, dit is 
een van de dingen waarin ik mezelf altijd trouw ben gebleven. Ik vind het nou eenmaal lekker 
en ik doe het er goed op! Helaas blijven vooral water en kruidenthee voor veel mensen lastig 
om te drinken. Ook is het voor velen ‘not-done’ om een avondje uit te gaan op water en kruiden-
thee.
Ik kan me dat heel goed voorstellen. Vooral water en kruidenthee hebben nou niet echt het 
spannende imago, de sfeer en de uitstraling die bijvoorbeeld een biertje, wijntje, colaatje, 
Breezer, cocktail, Mojito of een blikje energydrank hebben. Het is dan ook (zeker voor man-
nen) absoluut niet stoer en eigenlijk not-done om water en thee te drinken, laat staan te 
bestellen in een café. Chapeau dus voor de kerels die dit wel durven en doen!
Maar dat even terzijde. Naast het imagoprobleem is het ook een feit dat het voor veel mensen 

Inleiding
MIJN BROERTJE HAD VROEGER EEN ENORME VERZAMELING COCA 
COLA-SPULLEN. ZIJN KAMER STOND VOLGEPAKT MET GLAZEN, 
FLESJES, POSTERS EN VOORAL BLIKJES. ALLES IN HET WELBEKENDE 
COCA COLA-ROOD. WIJ WOONDEN VLAK BIJ DE DUITSE GRENS EN ZEKER 
ÉÉN KEER PER WEEK GING HIJ SAMEN MET EEN VRIENDJE OP DE FIETS 
NAAR ELTEN OM DAAR LANGS DE SNELWEG IN DE AFVALBAKKEN TE 
GRAVEN NAAR NIEUWE SCHATTEN. ACHTERGELATEN DOOR DE INTER-
NATIONALE VRACHTWAGENCHAUFFEURS. TROTS KWAM-IE DAN THUIS 
MET EEN NIEUWE LADING BLIKJES EN FLESJES. ECHT OVERAL KWAMEN 
ZE VANDAAN. ZO HAD-IE BLIKJES UIT POLEN, RUSLAND EN ROEMENIË, 
MAAR OOK UIT SPANJE, ITALIË EN ZELFS AMERIKA! TOT GROOT ONGE-
NOEGEN VAN MIJN MOEDER DIE ZIJN STEEDS GROTER WORDENDE 
VERZAMELING IEDERE WEEK PROBEERDE AF TE STOFFEN…
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belangrijk is dat hun drinken voldoende smaak heeft. We leven nu eenmaal in een maat-
schappij waarin het draait om meer, beter en vooral nieuw. Dingen moeten spannend zijn, 
vernieuwend en mogen vooral niet vervelen. Wekelijks worden er daarom nieuwe, vaak mier-
zoete drankjes gelanceerd in spannende kleuren en verpakkingen, uiteraard begeleid met 
spectaculaire reclamecampagnes en mooie social media-acties. 
Hierdoor zijn onze smaakpapillen inmiddels behoorlijk verwend geraakt en wordt de normale 
smaak van voeding en van natuurlijke drankjes door veel mensen al snel als flauw en saai 
betiteld. Om naast al het zoete geweld toch tegemoet te komen aan de vraag naar gezond en 
lekker drinken, is de voedingsindustrie dan ook druk bezig om ons te voorzien van ‘gezonde 
alternatieven’. Zodat we zonder schuldgevoelens drankjes kunnen blijven drinken waarvan 
we denken dat ze gezond zijn én die voldoen aan onze behoefte aan variatie en avontuur. 
Maar hoe zit dat nu met al die drankjes? Zijn ze nou echt zo slecht als wordt beweerd? En hoe 
zit dat met de gezonde alternatieven die steeds vaker worden aangeboden? Onderzoeks-
resultaten buitelen over elkaar heen, meningen van experts schieten alle kanten op, het is al 
met al behoorlijk verwarrend aan het worden. De meest gestelde vraag van Sugarchallenge- 
deelnemers is dan ook: ‘Carola, wat kan ik anders drinken dan water, koffie en thee? Ik bedoel, 
het gaat best goed, hoor, maar af en toe ben ik die drankjes zoooooo zat! Het is zo saai. Ik heb 
ook wel eens zin in iets anders dan dat eeuwige water.’
Ook krijg ik veel vragen over zogenaamde gezonde frisdranken die nieuw worden geïntrodu-
ceerd met prachtige kreten erop zoals: ‘ongezoet’ of ‘alleen natuurlijke zoetstoffen’ of ‘gezoet 
met het zoet uit de natuur’. Mogen die dan misschien? En water met een smaakje dan? Wat 
ik daar dan van vind, want dat is toch niet zo slecht? Het is immers water, dus wat kan daar 
nou verkeerd aan zijn?
Hoogste tijd dus voor meer duidelijkheid over ons drinken. Eigenlijk is het wel heel bijzonder 
dat in alle aandacht voor suiker en onze gezondheid, ons drinken nog steeds redelijk buiten 
schot blijft. Ik vraag me wel eens af hoe dit komt. De aarde bestaat voor 70 procent uit vocht 
en dit geldt ook voor ieder levend wezen. Voldoende drinken is dus van levensbelang en is 
eigenlijk nog belangrijker voor ons dan voeding. Toch lijken maar weinig mensen daarbij stil 
te staan.
Als het gaat om onze dagelijkse suikerconsumptie, dan speelt ons drinken een heel belang-
rijke rol. Wist je dat ruim 40 procent van alle suikers die we dagelijks binnenkrijgen afkomstig 
zijn van frisdranken en vruchtensappen? Eigenlijk zijn al die lekkere drankjes gewoon vloei-
baar snoep en ze dragen dan ook in ruime mate bij aan het ontstaan van veel van onze 
lichamelijke welvaartsproblemen. We drinken ze als water, maar ze leveren de energie van 
volwaardige boterhammen, chips, pizza’s, chocoladetaart en zakken snoep. Heb je daar ooit 

wel eens bij stilgestaan terwijl je snel een cola of icetea naar binnen werkte? Dat je eigenlijk 
gewoon in een mum van tijd een hoeveelheid van minimaal 8 suikerklontjes naar binnen 
drinkt? Waarschijnlijk niet.
Gelukkig kan drinken vanaf nu spannend en gezond! Samen met Sharon, mijn geweldige 
suikervrije en supercreatieve ‘kook-collega’ neem ik je in dit boek mee op ontdekkingstocht 
in de wondere wereld van de drankjes. Alle soorten drank komen aan bod, van water en 
 kruidenthee tot frisdranken, zuiveldranken, vruchtensappen, alcohol en smoothies. 
We  bespreken achtergronden, ingrediënten, maar vooral de effecten van al die drankjes op je 
lichaam, bloedsuikerspiegel en gezondheid. En uiteraard geven we je veel, heel veel recepten 
voor gezonde drankjes. Zodat je vanaf nu zelf kunt beslissen welke drankenkeuze je maakt en 
niet meer hoeft te vragen: ‘Carola, wat kan ik nog meer drinken behalve water?’

Carola
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frisdranken
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WIE IS ER NIET MEE OPGEGROEID? EEN GLAASJE FRISDRANK OF AANMAAKLIMONADE BIJ 
THUISKOMST UIT SCHOOL, VOOR DE TELEVISIE MET EEN BAKJE CHIPS EN EEN GLAS SINAS. 
GEZELLIG MET EEN GLAASJE IJSKOUDE COLA OP EEN TERRAS IN DE ZON, ALS WELVERDIEND 
MOMENT VOOR JEZELF. OF NA DAT POTJE TENNIS OF DIE INSPANNENDE WANDELING EEN 
GROOT GLAS ICETEA MET CITROEN EN VEEL IJS, HEERLIJK! ZELF HEB IK JARENLANG EEN JUS 
D’ORANGE-VERSLAVING GEHAD. LITERS GINGEN ERDOOR PER WEEK. IK DACHT NAMELIJK DAT IK 
BETER VRUCHTENSAP KON DRINKEN DAN FRISDRANK OMDAT HET GEZONDER WAS. DE WAARHEID IS 
DAT HET NIETS UITMAAKT. IN BEIDE GEVALLEN DRINK JE EIGENLIJK VLOEIBAAR SNOEP. EN DE HOE-
VEELHEID SUIKER PER GLAS IS OOK IN BEIDE GEVALLEN GELIJK: ZO’N 8 SUIKERKLONTJES. INMIDDELS 
CONSUMEREN WE PER JAAR PER PERSOON GEMIDDELD 170 LITER VAN DEZE ZOETE DRANKJES. DIT 
IS ÉÉN GROOT GLAS PER DAG. AL DIE GLAZEN PER DAG ZIJN PER JAAR GOED VOOR ZO’N 23 KILO 
SUIKER. DIT BETEKENT DAT BIJNA DE HELFT VAN ONZE JAARLIJKSE SUIKERCONSUMPTIE (OP DIT 
MOMENT CONSUMEREN WE PER PERSOON ZO’N 50-60 KILO SUIKER PER JAAR) AFKOMSTIG IS VAN 
FRISDRANKEN EN VRUCHTENSAPPEN. DAAR KOMT BIJ DAT DEZE DRANKEN ONS NIET HELPEN OM DE 
DORST TE LESSEN. INTEGENDEEL, WE KRIJGEN ER JUIST MEER DORST VAN.

Als je continu te veel frisdrank consumeert zal je lichaam op den duur een manier vinden 
waarmee het zich zal aanpassen aan de constante stroom van gifstoffen die het toegediend 
krijgt. Het maakt er zogezegd het beste van. Om de balans zo goed en zo kwaad mogelijk te 
bewaren, zullen er meer lichamelijke klachten ontstaan zoals pijnlijke gewrichten (‘jicht-achtige 
klachten’), vermoeidheid, reuma-achtige klachten en bijvoorbeeld opgezwollen handen en 
voeten doordat het lichaam meer vocht vasthoudt, vergrote schimmelgroei en een constant 
gevoel van opgejaagd zijn of onrust.

Frisdranken zijn eigenlijk 
                              vloeibaar snoep
EN DAT IS NOU NET HET GEVAAR ERVAN. WE DRINKEN HET ALS 
WATER, MAAR HET IS GEEN WATER. MET ALS GEVOLG DAT WE VEEL 
EXTRA CALORIEËN BINNENKRIJGEN DIE WE NIET MEETELLEN BIJ ALLES 
WAT WE ETEN. 

Gemiddeld krijgen we ruim 
40 procent van onze dagelijk-
se suikerconsumptie binnen 

door het drinken van frisdranken. Hierbij tel ik ook de lightfrisdranken mee! Toch blijven we 
ze drinken. Naast hoofdleverancier van suikers, is frisdrank ook een soort onzichtbare dik-
maker omdat we het niet zien als eten. We drinken het namelijk bij ons eten in plaats van 
water. En daardoor tanken veel mensen ongemerkt een boel extra energie die het lichaam 
niet nodig heeft. Onze smaakpapillen zijn inmiddels gewend geraakt aan de agressieve en 
zoete smaak van veel van deze drankjes, met als gevolg dat we water maar een saai alter-
natief vinden. Het smaakt immers naar niets en op een gegeven moment wil je wel eens wat 
anders. Toch? Zelf ken ik dat probleem niet. Ik vind water heerlijk en drink het graag. En het 
grappige is dat de kinderen hier in huis dat probleem ook niet hebben. Sterker nog: ze 
 verkiezen heel vaak zelfs water boven een zoete drank.

WIST JE DAT KINDEREN IN DE LEEFTIJD VAN 6 TOT 11 JAAR PER DAG GEMIDDELD DRIE GLAZEN 

FRISDRANK DRINKEN? DIT BETEKENT DAT ZE HIERMEE VRIJWEL ONGEMERKT ZO’N 15-20 SUIKERKLONTJES 

PER DAG BINNENKRIJGEN, DIT IS 600 PROCENT MEER DAN DE BENODIGDE HOEVEELHEID SUIKER 

VOOR KINDEREN IN DIE LEEFTIJD! 

Frisdrank is gevaarlijker 
dan je denkt

JE KUNT RUSTIG ZEGGEN DAT FRISDRANK WERELDWIJD EEN VAN 
DE GROOTSTE VEROORZAKERS IS VAN ZIEKTEN ALS DIABETES, 
HART- EN VAATZIEKTEN EN OBESITAS. OOK DRAAGT HET BIJ AAN HET 
ONTSTAAN VAN BOTONTKALKING (OSTEOPOROSE) EN TAL VAN ANDERE 
DEGENERATIEVE ZIEKTEN. 

In eerste instantie zul je er niet 
zo heel veel van merken wat 
frisdrank doet in je lichaam. 
Sterker nog, in eerste instan-
tie zal een glas frisdrank er juist voor zorgen dat je je geweldig voelt, waardoor je er meer van 
wilt. Dat maakt het ook zo lastig om ervan af te blijven. Toch veroorzaakt elk glas dat je drinkt 
wel degelijk schade en meestal ervaar je dat pas een tijdje later in de vorm van hoofdpijn, 
vermoeidheid, dorst, hyperactiviteit etc. Het gekke is dat veel van die bijverschijnselen er vaak 
juist voor zorgen dat je nog een glas neemt. 

Het begint met vage lichamelijke ongemakken
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Voor veel mensen horen dit soort symptomen bij het ouder worden en daarom wordt er weinig 
aandacht aan besteed. Lastig is het wel, maar ja, opa had vroeger ook jicht dus ach, het zal 
wel in de genen zitten, toch? Maar ik kan je vertellen: dat is in de meeste gevallen echt onzin. 
Natuurlijk kan het zo zijn dat je genetisch gezien aanleg hebt om bepaalde zaken te ontwik-
kelen. Maar het is nog altijd zo dat de genen het geweer laden en dat jij zelf in de meeste 
gevallen degene bent die de trekker overhaalt door wat je eet, drinkt en hoe je kiest jouw le-
ven vorm te geven. Dit betekent overigens niet dat ik hiermee beweer dat alles jouw schuld is. 
Zeker niet als je op dit moment worstelt met je gezondheid. Soms heb je gewoon domme 
pech en dat is vaak meer dan vervelend. Wel kun je zelf voor een groot gedeelte bepalen hoe 
je hiermee omgaat. Op dat stuk ben en blijf je zelf altijd baas over jouw lichaam. Veel mensen 
ervaren een enorme verbetering op het gebied van hun gezondheid dankzij bepaalde aan-
passingen in hun leefstijl! Er is dus vaak veel meer mogelijk dan je nu misschien denkt.

Frisdrank berooft het lichaam van 
zijn mineralenvoorraad
Mineralen zijn ontzettend belangrijk bij het in stand houden van je gezondheid en spelen een 
belangrijke rol in de stofwisseling. Ze zorgen voor een goede opname van vitaminen in het 
lichaam en dragen bij aan een optimale werking van de verschillende hormonen. Ze trans-
porteren zuurstof door het lichaam en helpen bij de vorming van sterke botten. Ook dragen 
ze in belangrijke mate bij aan de groei en het herstel van weefsels. En ze spelen een belang-
rijke rol bij het functioneren van de zenuwen en het samentrekken van de spieren. 
In totaal zijn er 60 verschillende mineralen die je kunt onderverdelen in twee groepen. De 
eerste groep hebben we in grote hoeveelheden nodig. In deze groep vallen mineralen als 
magnesium, calcium, sodium en fosfor. De tweede groep mineralen, de sporenelementen, 
hebben we in minimale hoeveelheden nodig. Hierbij kun je denken aan selenium, chroom, 
fluor, jodium en koper. Beide mineraalsoorten zijn voor het lichaam evenveel van belang. 
Inmiddels is bekend dat de meeste mensen een chronisch tekort hebben aan bepaalde mi-
neralen. Dit heeft te maken met de schraalheid van onze landbouwgrond, maar ook met onze 
manier van leven (stress doet een enorm beroep op de mineralenvoorraad) en met onze voe-
ding. Het lichaam kan zelf geen mineralen aanmaken en is voor zijn dagelijkse 
mineralenaanvoer volledig afhankelijk van wat we eten en drinken. Met onze voeding kunnen 
we dus een mogelijk tekort voor een groot deel voorkomen.

Broze botten door een glaasje prik
In het lichaam is een juiste balans tussen de verschillende mineralen van levensbelang. 
Alleen in een juiste verhouding kunnen ze hun werk optimaal doen. Dit geldt vooral voor de 
mineralen calcium, magnesium en fosfor. 
Doordat frisdranken enorme hoeveelheden fosforzuur bevatten en vrij weinig calcium gooien 
ze in no-time je hele mineralenhuishouding door elkaar. Je zult al heel snel een te hoge hoe-
veelheid fosfor in je lichaam hebben en te weinig calcium (veel mensen komen dit mineraal 
overigens al tekort). Om de balans te herstellen, zal het lichaam het teveel aan fosfor zo snel 
mogelijk uitscheiden. Dit doet het door het te binden met lichaamseigen calcium waardoor 
het via de urine kan worden afgevoerd. Hierdoor raak je dus nog meer calcium kwijt, terwijl je 
het al tekortkwam! Het lichaam zal dit calcium ergens vandaan moeten halen en plundert 
daarom de voorraad lichaamseigen calcium die je kunt vinden in bijvoorbeeld botten, nagels 
en tanden. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat het drinken van frisdrank ervoor 
zorgt dat je je eigen botten stukje bij beetje uitplast… 

Frisdrank vergroot de kans op obesitas 
en diabetes type 2
Frisdrank wordt over het algemeen gezoet met glucose-fructosestroop, een zoetstof die ge-
wonnen wordt uit het zetmeel van maïs en van aardappelen. Steeds meer wetenschappers 
zijn het erover eens dat deze suikersoort wel eens een enorme rol zou kunnen spelen in de 
huidige obesitasepidemie. Het is ook wel frappant dat sinds de introductie van deze suiker-
soort (en de verwerking ervan in veel, heel veel voedingsmiddelen) in de jaren zeventig het 
aantal mensen met overgewicht fors is toegenomen.
Deze mierzoete stof wordt door de lever direct omgezet in vet en cholesterol en zorgt er daar-
door voor dat je al snel meer vetten gaat opslaan dan je lief is. Daar komt bij dat de enorme 
hoeveelheden suiker die worden gebruikt in frisdrank je bloedsuikerspiegel heel snel uit 
balans brengen waardoor je tevens meer honger én meer dorst krijgt. 
De dorst wordt veroorzaakt doordat de nieren zo snel mogelijk het teveel aan suiker uit willen 
scheiden (en daarvoor hebben ze vocht nodig) en de honger wordt veroorzaakt doordat het 
lichaam insuline gaat aanmaken om de bloedsuikerspiegel omlaag te brengen. Voordat je 
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Aan deze siroop worden ver-
volgens de overige ingrediën-

ten toegevoegd die ervoor zorgen dat het drankje zijn karakteristieke eigenschappen krijgt. 
Hierbij kun je denken aan ingrediënten als vruchtensap, kruiden, aroma’s, extracten en andere 
belangrijke smaakmakers. Ook worden er stoffen toegevoegd die zorgen voor de houdbaar-
heid van de drank. Na controle op de smaak en consistentie wordt de siroop gemengd met 
water en koolzuur waarna het wordt gebotteld. 

Ook al doen de fabrikanten 
ons iets anders geloven, veel 
natuurlijks zit er echt niet in. 
Ik durf gerust te beweren dat 

het overgrote deel van de frisdranken eigenlijk gewoon een chemische mix is van allerlei 
componenten die kunstmatig zijn vervaardigd en totaal geen voedingswaarde meer hebben. 
Hierdoor zijn frisdranken een regelrechte bedreiging voor je gezondheid. 

Lekker, met bubbels!
Het meest magische aan frisdrank is toch wel dat het bubbelt en tintelt op je tong. Met name 
de sssshhhh die je hoort bij het openen van een blikje of fles frisdrank blijft iets bijzonders. 
Het schijnt zelfs zo te zijn dat voor veel frisdrankjunkies dit geluid een belangrijk onderdeel is 
van hun verslaving!
Van Sugarchallenge-deelnemers ontvang ik regelmatig de vraag of spa rood of beter gezegd 
‘water met bubbels’ gedronken mag worden, want ‘je wilt toch af en toe eens wat anders’. Op 
zich is dit een goede gedachte. Er zit immers geen suiker in. En op basis van dat argument 
zeg ik ja, maar op basis van wat de bubbels doen voor je gezondheid adviseer ik toch om dit 
te beperken en te kiezen voor gewoon een ‘saai’ watertje. 
Bubbels worden in frisdrank gemaakt door het toevoegen van koolstofdioxide. Hierdoor 
wordt er carbonzuur gevormd in de drank. In combinatie met water kan dit over het alge-
meen niet zo heel veel kwaad, al kan het er wel voor zorgen dat je winderiger wordt en meer 
opboert. Zodra het carbonzuur reageert met het fosforzuur dat aan de meeste frisdranken 
wordt toegevoegd wordt het een ander verhaal. Door deze reactie voegt de drank eigenlijk 
geen waarde meer toe en draagt enkel bij aan het afbreken van het lichaam. Fosforzuur is 
zuurder dan citroen en azijn en is wederom een reden dat er zoveel suiker wordt toegevoegd 
aan frisdrank. Hierdoor wordt de giftigheid van het fosforzuur prachtig gecamoufleerd.
Naast het creëren van bubbels heeft het koolzuur nog een andere functie: het heeft een sterk 
conserverende werking en het versterkt de smaakaroma’s die in de drank ontstaan. 

het weet zit je dus gevangen in een dubbele val die ervoor zorgt dat je én meer frisdrank wilt 
drinken én daarbij iets wilt eten. 
Gelukkig zijn veel van bovengenoemde effecten heel goed terug te draaien door je frisdrank-
consumptie af te bouwen en te kiezen voor gezonde(re) alternatieven zoals water en heerlijke 
zelfgemaakte frisdranken. Het is ongelooflijk hoe mensen opknappen als ze hiervoor kiezen, 
echt, probeer het maar eens!

Hoe wordt frisdrank gemaakt?
FRISDRANK HEEFT ALS BASIS WATER. IN DIT WATER WORDT SUIKER 
OF ZOETSTOF OF EEN COMBINATIE VAN BEIDE OPGELOST ZODAT HET 
EEN SOORT VAN SIROOP WORDT.

Dit zit erin…
FRISDRANKEN ZIJN DUS LETTERLIJK EEN BROUWSEL DAT BESTAAT 
UIT WATER PLUS DE NODIGE SUIKERS OF ZOETSTOFFEN EN INGRE-
DIËNTEN ALS CAFEÏNE, KOOLZUUR EN UITERAARD EEN BEHOORLIJKE 
PORTIE GEUR-, KLEUR- EN SMAAKSTOFFEN DIE ZORGEN VOOR DE KA-
RAKTERISTIEKE SMAAK EN HET UITERLIJK VAN HET DRANKJE.
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De hoge zuurtegraad van het drankje zorgt ervoor dat het lichaam zijn mineralenvoorraad 
aan gaat spreken om de balans weer te herstellen. Met als uiteindelijk gevolg dat het lichaam 
mineraaltekorten kan krijgen die op hun beurt weer kunnen leiden tot allerlei gezondheids-
problemen.

In geuren, kleuren en smaken
Een bezoekje aan de supermarkt leert al snel dat frisdrank, net als alcohol, in de meest waan-
zinnige kleuren te verkrijgen is. Van het bekende donkerbruin van cola tot het knalgele fanta, 
het rozerode cassis en het groen van bijvoorbeeld aloë vera-drankjes. Ergens hoort een ge-
zellig kleurtje ook bij een glaasje prik. Toch? Het maakt het drankje extra feestelijk en 
aantrekkelijk. Wat dat betreft zijn wij mensen net insecten: des te mooier de kleur, des te 
lekkerder we het vinden. En dat weten de frisdrankproducenten. Ze zijn om die reden dan ook 
niet zuinig met het toevoegen van het een en ander. De belangrijkste toevoegingen zijn:

KARAMELKLEUR (E150D)
Over deze kleurstof, die met name in cola wordt gebruikt, is de laatste tijd nogal wat te doen 
geweest. Onderzoek met ratten zou hebben aangetoond dat de kleurstof kankerverwekkend 
is en heeft er uiteindelijk toe geleid dat deze in de staat Californië niet meer mag worden ge-
bruikt. Uiteraard wordt dit door de cola-producenten in alle toonaarden ontkend. Zij geven 
aan dat iemand minimaal 1000 blikjes cola per dag dient te drinken voordat er een gevaar 
ontstaat. Tsja… ik zeg altijd maar zo: waar rook is, is vuur, voorzichtigheid is dus zeker gebo-
den hier. 
De kleurstof heeft overigens totaal niets met karamel te maken. Het is een chemisch product 
dat wordt gemaakt door suiker te laten reageren met ammoniak en sulfiet.

CITROENZUUR (E330)
Citroenzuur is een voedingszuur dat in veel voedingsmiddelen naast smaakmaker wordt ge-
bruikt als conserveringsmiddel. Doordat het zuur ervoor zorgt dat producten zuurder worden, 
werkt het als een soort anti-oxidant waardoor de voeding minder snel veroudert. Heel be-
kend is het toevoegen van een paar druppels citroen om te voorkomen dat groente of fruit 
bruin wordt. Citroenzuur wordt over het algemeen niet gewonnen uit citrusvruchten, maar uit 
suikermelasse, maïs en tarwe. 
Citroenzuur is een van de weinige ‘veilige’ ingrediënten in frisdrank. Het wordt toegevoegd 
aan frisdranken vanwege de frisse smaak die het geeft. Omdat het volledig door het lichaam 
wordt afgebroken, zien wetenschappers geen gevaar voor gebruik van de stof. Wel werkt het 
zuur behoorlijk in op het tandglazuur, waardoor het bij veelvuldig gebruik tanderosie (waarbij 
het tandglazuur oplost) kan veroorzaken. 

CONSERVERINGSMIDDELEN 
Conserveringsmiddelen worden gebruikt om de houdbaarheid van producten te verlengen. 
Ze remmen of stoppen de groei van onder andere bacteriën en gistsoorten die zorgen voor 
bederf. Veelgebruikte conserveringsmiddelen in frisdrank zijn benzoëzuur (E210) en sorbine-
zuur  (E202). Beide zuren maken histamine vrij en kunnen allergische reacties oproepen. Ook 
al komen beide zuren van nature voor in onder andere fruit, over het algemeen worden ze 
daar niet uit gewonnen. Benzoëzuur wordt chemisch gewonnen uit tolueen en ook sorbine-
zuur wordt over het algemeen synthetisch vervaardigd. 

SMAAKSTOFFEN
Iedere frisdrank heeft uiteraard een andere smaak. Vaak worden frisdranken gebrouwen 
 volgens een geheime receptuur die met hand en tand wordt bewaakt. Het bekendst is 
 natuurlijk het recept van Coca Cola: binnen het bedrijf schijnen er maar twee mensen te zijn 
die dit weten en deze twee mogen onder geen beding samen vliegen of in één auto rijden. 
Naast de nodige kunstmatige smaakstoffen, kun je afhankelijk van de receptuur denken aan 
toevoegingen uit kruidenextracten, vruchtenextracten of planten. LEUK WEETJE

WIST JE DAT COLA 
ZONDER HET GEBRUIK VAN 

DE KARAMELKLEURSTOF 
GROEN VAN KLEUR 

ZOU ZIJN?
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Vooral voor kinderen is de 
enorme zoetheid van de ver-
schillende frisdranken heel 
verleidelijk en verslavend. 
Met als gevolg dat de meeste kinderen geen water meer lusten en liefst alleen nog zoete 
drankjes drinken. De gevolgen hiervan op de lange termijn zijn echt desastreus. Het is niet 
voor niets dat momenteel het aantal gevallen van diabetes en obesitas bij kinderen fors toe-
neemt. Ik vermoed dat de hoge consumptie van frisdrank door kinderen hierin wel eens een 
grote rol zou kunnen spelen. 

HOEVEELHEID SUIKERKLONTJES PER GLAS EN BLIKJE FRISDRANK
SOORT FRISDRANK SUIKERKLONTJES PER GLAS (250 ML) SUIKERKLONTJES PER BLIKJE (330 ML)

TONIC   4,5     6

SPRITE   5     6,5

ICETEA   5,5     7

BITTER LEMON  5,5     7

CASSIS   5,5     7

COLA   6     8

FANTA   6     8

Frisdrank, lekker zoet!
EÉN GLAS FRISDRANK BEVAT GEMIDDELD 5/6 SUIKERKLONTJES. 
DIT BETEKENT DAT JE DOOR HET DAGELIJKS DRINKEN VAN ÉÉN GLAS 
FRISDRANK AL RUIMSCHOOTS HEBT VOLDAAN AAN JE DAGELIJKSE 
 SUIKERBEHOEFTE VAN 3 SUIKERKLONTJES VOOR KINDEREN EN 4 TOT 5 
VOOR VOLWASSENEN (ZIE TABEL HIERONDER). 

Cafeïne, het geheime wapen van de 
frisdrankindustrie
In veel frisdranken wordt naast vrachtladingen suiker ook het enorm verslavende cafeïne ge-
bruikt. Ongeveer 90 procent van de volwassenen gebruikt dagelijks cafeïne in een bepaalde 
vorm. Naast frisdranken en energydrankjes vind je cafeïne in chocolade, thee en in koffie. In 
hoofdstuk 7 ga ik dieper in op de effecten van cafeïne op je gezondheid.
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Het begint met af en toe een glaasje 
Voordat je het weet zit je er dan aan vast en kun je niet meer zonder. En afkicken van een fris-
drankverslaving is niet zo eenvoudig als het lijkt. Veel mensen hebben hun dagelijkse drankje 
fris nodig om zich goed te voelen, ze zitten gevangen in de vicieuze cirkel van wel willen stoppen, 
maar zich vervolgens zo ellendig voelen dat ze toch maar weer een glas nemen. Want ach, 
één glas is toch niet zo erg? 
Het grote probleem bij frisdrank is echter niet alleen de enorme hoeveelheden suiker die het 
bevat. Het is de optelsom van suiker met het enorm verslavende effect van cafeïne en het 
hele imago dat eromheen is gecreëerd dat mensen in de ban houdt van dit vloeibare snoep. 
Immers, het is al heel wat als je in de kroeg of op een feestje de alcohol laat staan, maar om 
een hele avond alleen maar water te drinken? Dat is voor veel mensen echt een brug te ver. 

Bij veel vriendjes en vriendin-
netjes ging het echter anders 
en werd frisdrank al snel ge-
dronken in plaats van water. 
Zo ben je voordat je het weet 
verslaafd. En geloof me, zo 
gaat het nog steeds in het 
merendeel van de huishoudens. De frisdrankflessen zijn groter geworden en ook de glazen 
worden steeds groter. We drinken het spul als water en in plaats van water, om er uiteindelijk 
achter te komen dat we niet meer zonder kunnen. 

                              Ben jij 
verslaafd aan frisdranken?
TOEN BIJ ONS IN HUIS DE FRISDRANK WERD GEÏNTRODUCEERD 
KOCHT MIJN MOEDER IEDERE WEEK EEN FLES COLA EN EEN FLES 
FANTA ‘VOOR HET WEEKEND’. AF EN TOE KREGEN WE DAN EEN GLAASJE, 
UITERAARD SAMEN MET EEN BAKJE CHIPS. DE REST VAN DE WEEK KRE-
GEN WE RANJA. MAAR JA, TOEN WE EENMAAL VAN DE FRISDRANK 
HADDEN GEPROEFD WAS DIE RANJA NATUURLIJK EEN FLAUW AFTREKSEL. 
TOCH BLEEF HET VOOR ONS DAARBIJ, EN IK KAN NU WEL ZEGGEN ‘GE-
LUKKIG’.

TIJDENS DE FIZZY DRINK STUDY IN ENGELAND ZIJN BIJ EEN DEEL VAN DE DEELNEMENDE SCHOLEN 

ALLE FRISDRANKAUTOMATEN VERWIJDERD EN BIJ EEN ANDER DEEL VAN DE DEELNEMENDE SCHOLEN 

HEEFT MEN DE AUTOMATEN LATEN STAAN. OPVALLEND WAS DAT BIJ DE SCHOLEN WAAR DE AUTOMATEN 

ZIJN BLIJVEN STAAN, DE KINDEREN STEEDS DIKKER WERDEN, TERWIJL BIJ DE SCHOLEN WAAR DE 

AUTOMATEN WAREN VERWIJDERD DE KINDEREN HETZELFDE GEWICHT HEBBEN BEHOUDEN. 

Waarom we dik worden van frisdranken
De meest gebruikte suiker in frisdrank is glucose-fructosestroop, ook wel bekend onder de 
Engelse naam ‘High Fructose Corn Syrup’ (HFCS). Deze zoetmaker is per ongeluk ontdekt 
door een medische student in Japan en wordt sinds 1975 gebruikt in heel veel voedingsmid-
delen. Hierbij kun je naast frisdranken en vruchtensappen denken aan brood, sauzen, 
koekjes, chips, vleeswaren en nog vele andere industrieel vervaardigde producten. 
Het wordt vervaardigd uit maïs of aardappelzetmeel en is een veel goedkopere zoetstof dan 
suiker. Bovendien smaakt het ook nog eens zoeter (zo’n 120 procent) dan tafelsuiker, waar-
door je er minder van nodig hebt. Tenminste, dat is de gedachte. In werkelijkheid gebruiken 
we er juist meer van. 
Sinds de jaren zeventig is in de meeste frisdranken (en ook in veel voedingsmiddelen) de 
suiker vervangen door deze stroop. Toch is deze zoetmaker geen lieverdje. Het is een heel 
gevaarlijk gif dat ons lichaam niet kan verwerken en daardoor direct wordt omgezet in vet. 
Onderzoeken tonen meer en meer aan dat een langdurige consumptie van glucose-fructo-
sestroop wel eens een van de hoofdveroorzakers zou kunnen zijn van onze huidige 
obesitas- en diabetesepidemie en het metaboolsyndroom! Daarnaast wordt deze zoetmaker 
ook in verband gebracht met kanker, ADHD, migraine en andere welvaartsziekten. Verderop 
in dit hoofdstuk ga ik uitgebreid in op de gevaren van fructose voor onze gezondheid.
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COLA
Coca Cola is een van de sterkste merken ter wereld. Per dag worden er ruim 1,7 biljoen 

glazen cola gedroken en na ‘oké’ is cola wereldwijd de meest  gebruikte term. Ruim 
94 procent van de wereldbevolking kent Coca Cola. Dat is een enorm hoog percentage 

naamsbekendheid waar menig  marketeer alleen maar van kan dromen. De reden dat 
Coca Cola zo bekend is, heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat het bedrijf meer 

geld uitgeeft aan  reclame dan Microsoft en Apple samen, namelijk zo’n 3 biljoen dollar 
per jaar. Cola is in eerste instantie gebrouwen als medicinale drank. Vanaf 1850 werd 

het uitsluitend verkocht door apothekers als middel tegen hoofdpijn en algehele malaise. 
Het drankje bestond uit een combinatie van kruidenextracten gecombineerd met 

 cocaïne en cafeïne en vond grif aftrek. Het hielp namelijk goed, voor een tijdje, maar 
daarna kwamen de klachten vaak gewoon weer terug met als gevolg dat de gebruikers 
meer wilden. Dit zal zeker ook te maken hebben met het feit dat een glas cola destijds 

ongeveer 9 gram cocaïne  bevatte. Vanaf 1914 is het niet meer toegestaan om 
cocaïne en andere opiaten in producten te gebruiken en vanaf 1920 is de frisdrank 

overal vrij verkrijgbaar.

Waarom frisdranken zo 
extreem verslavend zijn
De enorme hoeveelheid suikers en zoetstoffen in combinatie met de cafeïne zorgt ervoor dat 
het voor veel frisdrank-addicten moeilijk is om hun drankje te laten staan. Zelfs het sssss-
shhhh-geluid bij het openen van de fles schijnt voor veel mensen een extra kick te geven. 
Er zijn dan ook meer mensen verslaafd aan frisdranken en zoete drankjes dan je denkt. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat zelfs al op lagere scholen frisdrank wordt aange-
boden. Ook in menig sportkantine en benzinestation is geen gezond drankje te verkrijgen. De 
frisdrankenindustrie heeft echt stevige voet aan de grond en is niet voor één gat te vangen. 
Vroeg of laat val je voor de verleiding! Waardoor er tegenwoordig in iedere koelkast wel een 
fles frisdrank te vinden is.

Zo kun je stoppen met 
jouw frisdrankverslaving
Ik spreek regelmatig mensen die iedere dag één of meerdere glazen frisdrank moeten heb-
ben om zich goed te voelen. Het vervelende is ook hier dat je steeds meer nodig zult hebben 
om hetzelfde effect te bereiken. De enige oplossing is in dit geval dan ook: STOPPEN! Uiter-
aard kun je dit doen door direct alle frisdranken te laten staan. Maar mocht dat teveel voor je 
zijn, dan kun je het ook doen door middel van de volgende stappen:

1.  Leng je frisdrank gedurende 1 week aan met steeds meer water (ja, ik weet het, voor 
de colalightdrinkers onder ons is dat not-done, maar het werkt wel!). Doordat je de glazen 
aanlengt met water maak je ze minder zoet en daardoor krijg je minder dorst (waardoor je 
minder zult gaan drinken). Ook zal de frisdrank steeds minder lekker worden…
2.  Vervang na die week iedere dag één glas frisdrank door een glas water. Op dag één 
vervang je één glas fris door water, op dag twee vervang je twee glazen fris door water etc. De 
overige glazen fris drink je flink verdund met water.
3.  Stop na de tweede week met het kopen van frisdrank en stap over op water en de 
gezonde frisdranken die je in dit boek vindt. Drink echter deze ook met mate (max. drie glazen 
per week) want ook deze zijn en blijven zoet.

DE ‘COLA-VAL’
DE COLA-MARKETEERS ZIJN SLIMME 

MENSEN DIE ALLE TRUCS UIT DE KAST HALEN 

OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ER VEEL VAN HUN 

PRODUCT WORDT GECONSUMEERD. NAAST HET 

 ENORME BEDRAG DAT WORDT UITGEGEVEN AAN 

RECLAME, ZIJN OOK DE GEBRUIKTE INGREDIËNTEN GOED 

DOORDACHT. ZO STOPPEN ZE HET VERSLAVENDE CAFEÏNE IN 

DE DRANK DAT TEVENS EEN  VOCHTAFDRIJVENDE WERKING 

HEEFT EN VOEGEN ZE EEN AANZIENLIJKE HOEVEELHEID ZOUT 

TOE. DEZE BEIDE FACTOREN, GECOMBINEERD MET EEN 

FLINKE PORTIE SUIKER (OM HET ZOUT EN DE BITTERE 

SMAAK VAN DE CAFEÏNE TE MASKEREN) ZORGEN 

ERVOOR DAT JE VAN HET DRINKEN VAN COLA 

JUIST MEER DORST KRIJGT EN ER DUS 

NOG ÉÉN WILT.



VAN SHARON
Voor mensen die ervoor kiezen om suikervrij te gaan eten zou frisdrank wel eens de 
meest gemiste en meest lastig te vervangen categorie kunnen zijn. Dat is niet zo gek, 
als je leest wat frisdrank allemaal met je lichaam doet en hoe extreem verslavend het is.

Toen ik net begon met suikervrij eten, miste ik de cola eerlijk gezegd wel. Ik hield 
 gewoon ontzettend van prik in het algemeen, dat was echt even afkicken. Maar er is 
hoop voor  iedereen die dat herkent, uiteindelijk vond ik alle frisdrank te zoet en omdat 
ik wist wat voor gevolgen het had in mijn lichaam, hoefde ik het niet meer. Water werd 
steeds lekkerder en nu drink ik dit het liefste. Als ik dat 5 jaar geleden had gehoord, had 
ik nooit geloofd dat deze uitspraak van mij komt.
Toch was het erg leuk om deze enigszins verantwoorde recepten te maken voor de 
 bekende sinas, cola, 7-up en alle andere frisdranken, inclusief de populaire ijsthee. Het 
is een leuk alternatief op de gangbare frisdranken die je in de winkel kunt kopen, maar 
echt (nog steeds) wel voor de afwisseling. Het handige is wel dat nu je je eigen frisdranken 
kunt  maken, je ze niet zo vies zoet hoeft te maken zoals ze wel verkocht worden. Nu kun 
je het helemaal zelf bepalen. Zeker omdat we geen synthetische hulpstoffen toevoegen, 
zijn deze frisdranken een stuk natuurlijker en eindigen ze hoger op de gezonde ladder.

Mocht je nu gaan dansen van geluk omdat je zelf gezonde frisdrank kunt maken, wacht 
dan nog even. Ik heb de frisdranken zo gemaakt dat ze het dichtst bij de originele smaak 
komen van de frisdrank, alleen dan wel een stuk minder zoet. Om dit te kunnen doen 

heb ik  gebruikgemaakt van onder andere palmsuiker (deze kun je eventueel ook simpel 
vervangen door kokosbloesemsuiker). Wanneer je net begint met de Sugarchallenge en 
in de suikervrije fase zit, zijn deze recepten dus –helaas, helaas– niet geschikt. 
In de suikerbewuste fase kan het wel, maar houd er rekening mee dat er geen vetten en/
of eiwitten in het drankje zitten en ze om die reden nog steeds een behoorlijke schom-
meling van je bloedsuikerspiegel kunnen veroorzaken. Ons wijze advies is daarom: 
drink ze met mate en zie ze echt als een traktatie voor jezelf. Het voordeel is dat de 
meesten van ons niet iedere dag alle tijd hebben om liters frisdrank te maken. In die zin 
zal het voor velen dan ook echt bij een af-en-toe-drankje blijven. Maar toch, voor een 
keertje, voor de leuk, is het wel echt genieten! Niet alleen het drinken, ook het maken 
ervan. Je zelfgemaakte cola, dat is toch fantastisch!

Om het echt frisdrank-achtig te maken gebruik ik spa rood. Carola heeft in dit hoofd-
stuk al beschreven waarom spa rood en prik geen geweldig alternatief is, dus hierin kun 
je zelf kiezen wat je doet: met of zonder bubbels! 

Recepten voor 
           gezonde 
 frisdranken & ijsthee

TIP OM DE BLOEDSUIKERSPIEGEL NIET TE VEEL TE LATEN SCHOMMELEN, KUN JE TERWIJL JE GENIET VAN 

JE OVERHEERLIJKE FRISDRANK, ER IETS BIJ ETEN OM DEZE TE STABILISEREN. DENK BIJVOORBEELD AAN EEN 

HANDJE NOTEN OF EEN STUKJE KAAS OF EEN HALVE AVOCADO DIE JE VULT MET ZALMSNIPPERS.
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DRANKJES MET 
EEN * ZIJN  GESCHIKT 
VOOR  GEBRUIK VANAF 

SUGARCHALLENGE FASE 3. 
JE KUNT HET RECEPT AAN-

PASSEN ZODAT HET 
GESCHIKT IS VOOR  

 SUGARCHALLENGE 
 FASE 1 EN 2.



Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 
geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten 
zachtjes koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast.
Maak de sinas: giet 1/3 siroop en 2/3 water met bubbels in een glas. 
Serveer eventueel met een ijsklontje.

Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 
geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten 
zachtjes koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast.
Maak de bitter lemon: giet 1/3 siroop en 2/3 water met bubbels in 
een glas. Serveer eventueel met een ijsklontje.

Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 
geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten zachtjes 

koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast.
Maak de cola: giet 1/3 siroop en 2/3 water met bubbels in een glas. 

Serveer eventueel met een ijsklontje.

TIP VOEG 1 EXTRA VANILLESTOKJE TOE VOOR EEN

 ECHTE VANILLECOLA.

Frisdrank

Sinas*
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 10 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 rasp van 4 sinaasappels

 sap van 4 sinaasappels

 200 ml water

 3 el kokosbloesemsuiker*

 sap van 1/4 citroen
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Bitter lemon*
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 10 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 rasp en sap van 4-5 citroenen

 400 ml water

 4 el kokosbloesemsuiker*
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Cola*
JE HEBT NODIG VOOR

ONGEVEER 10 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 400 ml water

 5 el palmsuiker*

 rasp van 2 sinaasappels

 rasp van 1 citroen

 rasp van 1 limoen

 sap van 1/4 citroen

 1 vanillestokje, opengesneden 
en poeder eruit geschraapt

 1 kaneelstokje

 1 anijsster

 2 tl korianderzaad, gekneusd in 
een vijzel (of met de bolle kant 
van een lepel)

 1 tl lavendel

 snufje versgeraspte nootmuskaat

 snufje zout
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Kersencola*
JE HEBT NODIG VOOR 1 GLAS

 1/3 colasiroop (zie recept 
hierboven)

 50 gram gepureerde kersen

 2/3 water met bubbels

Meng alle ingrediënten in een glas. Serveer koud.
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Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appel in 
stukjes. Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng 
het geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten 
zachtjes koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast. 
Maak de appelbruis: giet 1/2 siroop en 1/2 water met bubbels 
in een glas. Serveer eventueel met een ijsklontje.

Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 
geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten zachtjes 

koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast.
Maak de rodevruchtenbruis: giet 1/2 siroop en 1/2 water met 

bubbels in een glas. Serveer eventueel met een ijsklontje.

Ontpit de kersen en snijd de kersen (of zwarte bessen) in stukjes. 
Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 

geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten zachtjes 
koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast. 

Maak de cassis: giet 1/2 siroop en 1/2 water met bubbels 
in een glas. Serveer eventueel met een ijsklontje.

Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje en breng het 
geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat het 30 minuten zachtjes 
koken. Laat de siroop afkoelen in de koelkast. 
Maak de lemon lime: giet 1/3 siroop en 2/3 water met bubbels 
in een glas. Serveer eventueel met een ijsklontje.

Lemon lime*
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 10 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 rasp en sap van 5 limoenen

 300 ml water

 5 el kokosbloesemsuiker*
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Appelbruis*
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 10 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 4 appels

 300 ml water

 3 el kokosbloesemsuiker*

 sap van 1 citroen
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Rodevruchtenbruis
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 6 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 250-300 gram gemengde 
rode vruchten

 200 ml water

 sap van 1 citroen
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels

Cassis*
JE HEBT NODIG VOOR 

ONGEVEER 6 GLAZEN

VOOR DE SIROOP

 250-300 gram kersen of 
zwarte bessen

 200 ml water

 1 el kokosbloesemsuiker*

 sap van 1 citroen
VOOR DE BUBBELS

 water met bubbels
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Je kunt de meeste soorten ijsthee zowel met als zonder suiker maken. Het (*) teken betekent dat je 
zelf het recept kunt aanpassen. Als je in fase 1 of 2 van de Sugarchallenge bent doe je het zonder
(of je gebruikt een klein beetje stevia), daarna kun je er zelf voor kiezen om wel of geen suiker of 
honing te gebruiken.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg de 
thee, rasp en sap van de citroenen toe. Voeg palmsuiker* of stevia 
naar smaak toe. Laat dit ongeveer 5 minuten trekken. Verwijder de 
theezakjes en zeef de thee. Laat de thee volledig afkoelen en bewaar 
in de koelkast. Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg de 
thee en het citroensap toe. Voeg palmsuiker* of stevia naar smaak toe. 
Laat dit ongeveer 5-10 minuten trekken. Verwijder de theezakjes en 
zeef de thee. Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 
Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de thee, citroensap en perzikpuree toe. Laat dit ongeveer 5 minuten 

trekken. Verwijder de theezakjes en zeef de thee eventueel. 
Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 

Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de thee, het citroensap en de ananaspuree toe. Laat dit ongeveer 

5 minuten trekken. Verwijder de theezakjes en zeef de thee eventueel. 
Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 

Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de munt en het citroensap toe. Voeg honing* naar smaak toe. 

Laat dit ongeveer 10 minuten trekken. Verwijder de muntblaadjes. 
Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 

Lekker met een ijsklontje.

IJsthee

Klassieke ijsthee met citroen(*)
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes zwarte thee

 rasp en sap van 2 citroenen

 palmsuiker* of stevia naar smaak

Groene ijsthee(*)
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes groene thee

 2 el citroensap

 Palmsuiker* of stevia 
naar smaak

IJsthee met perzik
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes zwarte thee (als je 
kiest voor minder theïne, neem 
dan groene thee)

 sap van 1 citroen

 300 gram gepureerde perzik

IJsthee met ananas
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes zwarte thee (als je 
kiest voor minder theïne, neem 
dan groene thee)

 sap van 1 citroen

 300 gram gepureerde ananas

IJsthee met munt (*)
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 6-7 takjes verse munt

 2 el citroensap

 koudgeslagen honing*
naar smaak
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Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de thee, het citroensap en de aardbeipuree toe. Laat dit ongeveer 
5 minuten trekken. Verwijder de theezakjes en zeef de thee eventueel. 
Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 
Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de thee, vanille en het citroensap toe. Voeg palmsuiker of stevia naar 
smaak toe. Laat dit ongeveer 5-10 minuten trekken. Verwijder de 
theezakjes en zeef de thee. Laat de thee volledig afkoelen en bewaar 
in de koelkast. Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook. Neem de pan van het vuur en voeg 
de thee toe. Laat dit ongeveer 10 minuten trekken. Verwijder de 
theezakjes. Laat de thee volledig afkoelen en bewaar in de koelkast. 
Lekker met een ijsklontje.

TIP VOEG EEN PAAR SCHIJFJES CITROEN OF SINAASAPPEL TOE 

VOOR EEN EXTRA FRUITIGE SMAAK!

 

                      Zoetstoffen:
het ei van Columbus 

                 of toch niet?

Het aantal mensen met obe-
sitas en diabetes type 2 is 
nog nooit zo hoog geweest. 
Ook kampen steeds meer 
mensen met allerlei gezond-
heidsklachten die variëren van 
ernstige migraine en depres-
sies tot en met hart- en vaatziekten en kanker. En nog gaat er bij velen geen lampje branden. 
We denken dat het normaal is dat we vanaf ons veertigste levensjaar dingen gaan mankeren. 
Dat dit komt omdat we ouder worden. Maar niets is minder waar…

Zoetjes groeien nog steeds niet aan de boom
Zoals je inmiddels misschien wel weet hanteer ik de slogan dat alles wat niet groeit in de na-
tuur of niet gaat groeien als je het in de grond stopt, voor ons lichaam niet direct noodzakelijk 
is als voeding. Zo is het ook voor alle chemisch gefabriceerde zoetstoffen. Immers: als het 
lichaam deze zoetstoffen echt nodig heeft dan had de natuur er vast wel in voorzien. Maar dat 
heeft ze niet. Al deze zoetstoffen zijn dan ook een bedenksel van slimme voedselfabrikanten 
die een behoefte hebben gesignaleerd en daarvoor een product hebben ontwikkeld. Met een 

Basilicum-ijsthee met aardbei
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 2 zakjes zwarte thee 

 sap van 1 citroen

 3 takjes basilicum

 300 gram gepureerde aardbei

Groene vanillethee (*)
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes groene thee

 2 el citroensap

 1 vanillestokje, opengesneden
 in de lengte

 Palmsuiker* of stevia naar smaak

Simpele snelle ijsthee
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 1 liter water

 3 zakjes kruidenthee naar keuze

Zoet zonder calorieën!
DAT IS HOE DE LIGHTDRANKEN, GEZOET MET ZOETSTOFFEN, IN DE 
JAREN ZEVENTIG HUN INTREDE MAAKTEN. HOE HEERLIJK WAS HET 
DAT JE VANAF NU ONBEPERKT KON GENIETEN VAN EEN ZOETE 
SMAAK ZONDER DAT JE JE OOK MAAR ENIGE ZORGEN HOEFDE TE 
MAKEN DAT JE DIK ZOU WORDEN? GEWELDIG TOCH? MASSAAL ZIJN 
WE DAN OOK OVERGESTAPT OP DE ZOETJES EN ZOETSTOFFEN ‘ZONDER 
CALORIEËN’. EN NU ZITTEN WE MET DE GEBAKKEN PEREN. 
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prachtige marketingcampagne wordt vervolgens de consument massaal verleid en ‘herop-
gevoed’ om de producten te gaan kopen en gebruiken. En wij trappen er iedere keer weer in, 
nog steeds. 
Zoetjes in de koffie, lightfrisdranken en andere lightproducten gezoet met ‘natuurlijke’ zoet-
stoffen, zuiveldrankjes met aspartaam; we vinden het de normaalste zaak van de wereld. Ze 
worden nog steeds aangeraden door veel diëtisten en artsen aan mensen die willen afvallen. 
En ook in de ziekenhuizen (waar de mensen juist gezonde voeding nodig hebben) worden 
deze producten nog grif gebruikt. 
Sterker nog: ik word soms aangevallen door mensen die ervan overtuigd zijn dat ze er goed 
aan doen om zoetstoffen en lightdrankjes te gebruiken. Want, zo zeggen zij: zoetjes zijn toch 
echt minder slecht dan suiker en lightdranken bevatten mooi weinig calorieën!

Zoetstoffen houden je lichaam voor de gek
Het verschil is dat echte suiker daadwerkelijk invloed heeft op de bloedsuikerspiegel en daar-
door kan worden opgenomen met behulp van de aangemaakte insuline. Voor zoetstoffen 
geldt dit echter niet. Deze hebben weliswaar geen of een geringe invloed op de bloedsuiker-
spiegel, maar zorgen er wél voor dat het lichaam insuline aanmaakt vanwege de zoete smaak 
die het in de mond proeft. Doordat er vervolgens geen zoete calorieën volgen hangt de in-
suline als het ware ‘werkloos’ rond in het bloed en gaat op zoek naar suikers die het op kan 
slaan. Hierdoor daalt je bloedsuikerspiegel, met als gevolg dat je honger krijgt (en vaak krijg 
je dan zin in producten die veel koolhydraten en suikers bevatten) en dat alles wat je dan eet 
met grote waarschijnlijkheid onder invloed van de aanwezige insuline wordt opgeslagen als 
vet. 
Je denkt dus dat je slim bezig bent door de suiker te vervangen door zoetstoffen, maar de 
waarheid is dat je in je lichaam grote verwarring veroorzaakt en je hele stofwisseling door de 
war gooit doordat je eigenlijk zegt dat er ‘zoet’ aankomt en er vervolgens geen zoete calorieën 
volgen. Hierdoor krijg je juist veel meer zin in nog meer zoet en ontstaan de zo gevreesde 
suikercravings die zorgen voor vreetbuien en een continue zin in ‘iets lekkers’. Uit onderzoek 
is overigens gebleken dat deze cravings tot 90 minuten na het drinken van zoetstoffen kunnen 
aanhouden.
Zoals je inmiddels zult begrijpen ben ik geen voorstander van chemisch geproduceerde voe-
ding. En al helemaal niet van chemisch geproduceerde suikers. De natuur biedt ons zoveel 
goede zoetstoffen en suikervervangers die het lichaam herkent en goed kan verwerken, 
waarom dan kiezen voor iets uit een fabriek vanwege een mooie verpakking en een goed 
verhaal? Kies dus als je kiest voor een suikerhoudende frisdrank, in ieder geval voor een fris-
drank gezoet met een zo natuurlijk mogelijke suiker. Beter is het uiteraard om vanaf nu de 
frisdrank te laten staan en af en toe jezelf te trakteren op een glas zelfgemaakte frisdrank!

Hoewel de industrie ons an-
ders wil doen geloven, ervaart 
ons lichaam zoetstoffen op 
dezelfde manier als suiker. 
Het maakt voor het lichaam 

dan ook echt helemaal niets uit of je suiker eet of een zoetstof. Het lichaam kijkt in de basis 
niet naar calorieën, maar reageert op de smaak van wat je in je mond stopt. Zowel bij het eten 
van zoetstof als bij het eten van suikers maakt het lichaam om die reden het hormoon insuline 
aan. Het lichaam kan in de mond namelijk niet goed onderscheiden of een zoetstof wel of 
geen calorieën bevat, het beslist op basis van de intensiteit van de zoete smaak óf en hoeveel 
insuline het in eerste instantie aan dient te maken.

HELAAS GAAT DIE VLIEGER NIET OP. SINDS DE INTRODUCTIE VAN 
ZOETSTOFFEN EN LIGHTPRODUCTEN ZIJN WE INMIDDELS VELE TIEN-
TALLEN JAREN VERDER EN NEEMT ONDANKS DE ENORME HOEVEELHEID 
LIGHTPRODUCTEN EN VETARME PRODUCTEN DIE TE KOOP IS, HET 
AANTAL MENSEN MET OVERGEWICHT EN DIABETES JAARLIJKS FORS 
TOE. ERGENS KLOPT ER DUS IETS NIET IN DEZE THEORIE. 

Lightproducten en zoetstoffen 
maken je dik
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Aspartaam
De zoetstof aspartaam werd per ongeluk ontdekt in 1965 door een Amerikaanse scheikun-
dige die bezig was met de ontwikkeling van een medicijn tegen maagzweren en een beetje 
morste van een stofje waarmee hij aan het werk was. Hij proefde per ongeluk aan zijn vingers 
en ontdekte de zoete smaak. Het bedrijf zag kansen in deze nieuw ontdekte zoetstof en heeft 
het na jaren van lobbyen op de markt gekregen. Inmiddels is aspartaam, dat tot 200 keer 
zoeter is dan suiker, verwerkt in meer dan 6000 producten, waaronder 95 procent van alle 
frisdranken en veel lightproducten.
Tot 1980 is de introductie van aspartaam als zoetstof geweigerd door de Amerikaanse Food 
& Drug Administration omdat zij vonden dat aspartaam niet veilig was voor de gezondheid. 
In 1981 veranderde er echter het een en ander in de politiek en werd er een nieuwe FDA-com-
missaris benoemd die de zoetstof wel goedkeurde. Aspartaam is beter bekend onder onder 
andere de merknamen NutraSweet, Canderel en Equal.
Aspartaam is gevaarlijker dan je denkt. Aspartaam werkt vooral in op je centrale zenuwstelsel 
en de hersenen. Zo zijn er onderzoeken bekend met muizen die gaten in de hersenen kregen 
door het gebruik van aspartaam. Aspartaam breekt in het lichaam af tot het extreem giftige 
methanol (ter informatie: 1 theelepel methanol zorgt ervoor dat we binnen 36 uur overlijden). 
De methanol wordt vervolgens in ons lichaam omgezet in formaldehyde. Dieren kunnen deze 
formaldehyde afbreken, maar mensen missen hiervoor een enzym, vandaar dat proeven met 
dieren hier niet volledig representatief zijn. 
Formaldehyde is een zenuwgif dat het lichaam nauwelijks kan verwerken. Om die reden 
wordt het veelal opgeslagen als een soort van stapelgif in ons vetweefsel en in de organen. 
Dit verklaart ook waarom we niet direct de negatieve effecten van aspartaam ervaren. 
Formaldehyde is zeer giftig en veroorzaakt wijzigingen in de eiwitstructuur van onze cellen 
waardoor het lichaam zichzelf gaat aanvallen en er ontstekingsreacties kunnen ontstaan 

die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan het ontstaan van allerlei aandoeningen en 
auto-immuunziekten. Hierbij kun je denken aan ziekten als multiple sclerose, alzheimer en 
kanker. 
Maar ook klachten als hoofdpijn, migraine, chronische vermoeidheid, spier- en gewrichtspijnen 
en allerlei aandoeningen van het centrale zenuwstelsel kunnen het gevolg zijn van het ge-
bruik van aspartaam. In totaal zijn er maar liefst 86 verschillende symptomen bekend die 
kunnen worden veroorzaakt door aspartaam. Je vindt het totale overzicht in bijlage 2.

Acesulfaam-K (E950)
Acesulfaam-K is per toeval ontdekt tijdens de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Over deze 
zoetstof is veel minder bekend dan over aspartaam. Toch gaan er geruchten dat acesul-
faam-K vele malen giftiger is dan haar boze stiefzus. Zo zou het kankerverwekkend zijn en 
zorgen voor een verhoging van het cholesterolgehalte. Ook is het in verband gebracht met 
hoofdpijn, misselijkheid, leverschade, nierfalen en depressieve klachten. Daarbij komt dat 
acesulfaam-K juist het afvallen zou verhinderen en gewichtstoename zou bevorderen.
Acesulfaam-K wordt vaak gebruikt in combinatie met aspartaam of sucralose om haar bittere 
nasmaak te verbloemen. Dit betekent dat het lichaam naast de verwerking van acesulfaam-K 
ook te maken krijgt met andere chemische (en schadelijke) zoetstoffen. Dubbelop dus!

Sucralose (Splenda)
Sucralose is per ongeluk ontdekt bij de productie van insecticide. Het wordt gemaakt door 2 
suikermoleculen van gewone tafelsuiker te vervangen door chloormoleculen (dit is overigens 
hetzelfde chloor dat wordt gebruikt om zwemwater te filteren). Sucralose is ongeveer 600 
keer zoeter dan gewone suiker en zou geen calorieën bevatten. Hierdoor zou het volgens de 
industrie een perfecte zoetstof zijn. Ook zou het volgens de industrie niet schadelijk zijn voor 
de gezondheid. Tsja… het is maar net hoe je het bekijkt.
Sucralose bevat wel degelijk calorieën. De meest verkochte vorm van sucralose is Splenda. 
Dit wordt op de verpakking aangeprezen als dé zoetstof voor diabeten en voor iedereen die 
op de calorieën let. De reden hiervoor is dat Splenda zelf geen calorieën bevat en (zo is de 
achterliggende gedachte) daardoor ook de bloedsuikerspiegel niet beïnvloedt. Toch is dit 
niet helemaal correct. Doordat sucralose 600 keer zoeter is dan suiker, heeft het een zoge-

Zoetstoffen in lightdranken
ASPARTAAM, ACESULFAAM-K, SUCRALOSE, NEOTAM, SACHARINE,    AL 
DEZE ZOETSTOFFEN WORDEN VEEL GEBRUIKT OM LIGHTFRIS-
DRANKEN TE VOORZIEN VAN HUN ZOETE SMAAK. IK BESPREEK DE 
DRIE GEVAARLIJKSTE.
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naamde ‘bulkstof’ of ‘vulstof’ nodig om gebruikt te kunnen worden door consumenten. In 
geconcentreerde vorm is het namelijk veel te zoet. Veelgebruikte vulstoffen zijn de suikers 
maltodextrine en dextrose. Gecombineerd met de bulkstof bevat een verpakking Splenda 
ongeveer 1 procent Splenda en 99 procent vulstoffen in de vorm van suikers… Het eindpro-
duct bevat dus wel degelijk calorieën (zo’n 4 per portie) én heeft een behoorlijk effect op de 
bloedsuikerspiegel.
De kortetermijneffecten van sucralose op de gezondheid zijn getest door de suikerindustrie 
en de producent van Splenda. In deze onderzoeken kwam naar voren dat ratten die 12 weken 
lang sucralose toegediend kregen gevoeliger bleken te zijn voor overgewicht. Ook lieten ze 
een afname in gezonde darmbacteriën zien en een verkleining van de thymusklier (dit is de 
klier die de T-cellen produceert die je immuunsysteem ondersteunen) van ongeveer 40 pro-
cent. Daarbij kregen de ratten een aanzienlijk vergrote lever en nieren. 
Het spreekt voor zich dat deze studies uiteindelijk niet zijn gepubliceerd. Bovendien zijn deze 
studies alleen uitgevoerd op dieren en niet op mensen. Het effect van sucralose op mensen, 
zeker op de lange termijn, is daarom nog relatief onbekend. En eerlijk gezegd voel ik me niet 
geroepen om hiervoor een proefkonijn te zijn. 
‘Splenda bevat chloorverbindingen, zoals deze voorkomen in veel natuurlijke producten en is 
daarom natuurlijk.’ Dat is wat er wordt vermeld door de fabrikant. Maar is dat waar? In veel 
natuurlijke en gezonde producten komen inderdaad chloorverbindingen voor. Dit is geen 
probleem voor het lichaam. Het lichaam herkent deze verbindingen en kan deze eenvoudig 
afbreken. Tenminste: zolang ze natuurlijk zijn gevormd. 
Chloorverbindingen die chemisch tot stand zijn gekomen (zoals in sucralose/Splenda, maar 
ook in andere suikeralcoholen het geval is) zal het lichaam niet herkennen en dus niet af 
kunnen breken. Het wordt daarom opgeslagen in de vetcellen als een soort van chemisch 
afval en blijft lange tijd in het lichaam. Het is dus eigenlijk gewoon gif voor het lichaam. 
Om een voorbeeld te geven: DDT – PCB’s en Agent Orange (een stof die wordt gebruikt voor 
biologische oorlogsvoering) bevatten vergelijkbare chloorverbindingen als Splenda. 
BRON: SWEET DECEPTION, DR. JOSEPH MECOLA EN DR. KENDRA DEGEN PEARSALL, WWW.MERCOLA.COM

Glucose levert energie
Glucose is de brandstof die is ontworpen voor ieder levend wezen op aarde. Het wordt door 
het lichaam verbrand voor een gezonde portie dagelijkse energie en wordt door middel van 
insuline opgenomen in de cellen. Zodra het lichaam voldoende glucose heeft opgenomen 
geeft het een signaal ‘vol’ aan de hersenen waardoor je stopt met eten. 
Over het algemeen gebruikt het lichaam vrijwel alle glucose die het toegediend krijgt. Vooral 
de hersenen hebben veel glucose nodig. Een teveel aan glucose wordt door de lever omge-
zet in reservesuikers in de vorm van glycogeen dat wordt opgeslagen in de spieren en in de 
lever zelf. De lever kan een behoorlijke hoeveelheid glucose opslaan als glycogeen. Het is niet 
giftig voor het lichaam en is bedoeld als reservebrandstof voor barre tijden. Glucose is dus 
over het algemeen niet het grootste probleem, sterker nog: het is van levensbelang om goed 
te kunnen functioneren. Om die redenen kan het lichaam het ook zelf aanmaken in geval van 
nood. Echter, bij een teveel aan glucose zal het lichaam deze suiker opslaan in de vetcellen 
waar het omgezet wordt in vetten.

Fructose, 
de vetmaker

Sucrose, glucose en fructose
QUA CHEMISCHE SAMENSTELLING ZIJN ER IN SUIKERLAND, NAAST 
DE ZOETSTOFFEN, GROFWEG DRIE VERSCHILLENDE SOORTEN SUI-
KER: SUCROSE, GLUCOSE EN FRUCTOSE. SUCROSE IS BETER 
BEKEND ALS TAFELSUIKER EN BESTAAT UIT 1 MOLECUUL GLUCOSE EN 
1 MOLECUUL FRUCTOSE. BEIDE MOLECULEN LEGGEN IN HET LICHAAM 
EEN ANDERE WEG AF EN DIENEN EEN ANDER DOEL.

TIP OP WWW.ASPARTAAM.NL VIND JE ONDER ‘PRODUCTEN’ EEN MEER DAN 

UITGEBREID OVERZICHT VAN DE VELE ARTIKELEN DIE ÉÉN OF MEERDERE VAN BOVENSTAANDE 

ZOETSTOFFEN BEVATTEN. 
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Fructose levert vetreserves
Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat fructose wel eens een van de hoofdveroorzakers zou 
kunnen zijn van onze huidige obesitas- en diabetesepidemie (met daarbij alle aanverwante 
aandoeningen en ziekten). Fructose legt in het lichaam namelijk een andere weg af dan 
glucose en daarin zit het gevaar. Het gaat in tegenstelling tot glucose, dat via de darmwand 
wordt opgenomen in het bloed en vervolgens onder invloed van insuline in onze cellen, 
rechtstreeks naar de lever, omdat dit het enige orgaan is dat fructose kan verwerken. De lever 
heeft meer tijd nodig voor de verwerking en daardoor heeft fructose een minder sterke 
 invloed op een stijging van de bloedsuikerspiegel. Hierdoor dénken we dat het gezonder is 
(en om die reden wordt het vaak aangeraden als goede suiker voor diabeten). Het tegendeel 
is echter waar. De praktijk is dat de spijsvertering al begint in de mond doordat het lichaam in 
eerste instantie reageert op de smaak van een product. In de mond worden spijsverterings-
enzymen geactiveerd die op hun beurt signalen afgeven aan de hersenen, die ervoor zorgen 
dat de alvleesklier start met het produceren van insuline. Of je dus kiest voor natuurlijke 
 suikers of voor kunstmatige zoetstoffen: de intensiteit van de zoete smaak die je eet bepaalt 
in belangrijke mate hoeveel insuline het lichaam aanmaakt, niet de hoeveelheid calorieën die 
een product levert. Omdat fructose zoeter is dan glucose kun je je voorstellen wat er gebeurt 
als je er te veel van binnen krijgt. Tenzij je een superintensieve en actieve leefstijl hebt, zal de 
lever vrijwel alle fructose die je eet rechtstreeks omzetten in vet. Deze vetten worden in eerste 
instantie opgeslagen in de lever zelf. De lever wordt daardoor steeds vetter. Hierdoor kan hij 
zijn werk, dat bestaat uit zo’n 600 processen, waaronder het opnemen van voedingsstoffen 
uit het bloed, het onschadelijk maken van gifstoffen, het opruimen van afvalstoffen, en het 
reguleren van de vetstofwisseling steeds minder goed doen.

EEN VERVETTE LEVER GEEFT VETDEELTJES EN CHOLESTEROL AF AAN HET BLOED. DIT ZIJN DE 

ZOGENAAMDE TRIGLYCERIDEN OF RONDZWEVENDE VETDEELTJES WAAR IEDEREEN ZO BANG VOOR IS. 

EEN TEVEEL VAN DEZE VETDEELTJES IN JE BLOED ZORGT ERVOOR DAT HET BLOED DIKKER WORDT EN

KAN IN JE LICHAAM ZORGEN VOOR HET DICHTSLIBBEN VAN DE ADEREN EN VOOR HET ONTSTAAN VAN 

ONTSTEKINGEN. OOK KUNNEN ZE ONDER INVLOED VAN DE VERHOOGDE HOEVEELHEID INSULINE DIE 

DOOR HET LICHAAM AL IS AANGEMAAKT PIJLSNEL WORDEN OPGESLAGEN ALS BUIKVET IN DE VETCELLEN 

RONDOM DE ORGANEN. GELUKKIG IS EEN VERVETTE LEVER OMKEERBAAR. ZODRA JE DE VEROORZAKER 

WEGNEEMT, ZAL DE LEVER ZICHZELF ‘ONTVETTEN’.

Een ander bijkomstig nadeel van deze verteringsweg via de lever, is dat in het lichaam het 
verzadigingshormoon leptine, dat in je hersenen zorgt voor het sein ‘ik zit vol’ minder snel en 
soms helemaal niet wordt ‘aangezet’. Leptine is afkomstig uit de vetcellen en wordt geacti-
veerd door insuline. Glucose wordt door middel van insuline opgenomen in je cellen en zorgt 
er daardoor voor dat het lichaam leptine aanmaakt die op haar beurt een signaal geeft aan de 
hersenen om te stoppen met eten. Fructose geeft in veel mindere mate een insulinereactie 
waardoor er minder leptine wordt aangemaakt en het lichaam dus veel langer nodig heeft 
voordat het signaal ‘vol’ door de hersenen wordt waargenomen. 

Glucose-fructosestroop (HFCS)

Deze zoete suikerstroop is in 
1966 ontdekt in Japan door 
een medische student en 
vanaf 1975 wordt het volop 
verwerkt in heel veel voedings-
middelen. De combinatie van 
de lage prijs (het is ongeveer 3x goedkoper dan gewone suiker) en de hogere zoetkracht (het 
is 20x zoeter) heeft ervoor gezorgd dat veel fabrikanten in de jaren zeventig en tachtig zijn 
overgestapt van het gebruik van sucrose naar HFCS. 
De gedachte was dat hierdoor minder zoetstof nodig is, die bovendien nog goedkoper is ook. 
Op dit moment worden dan ook bijna alle industrieel vervaardigde producten gezoet met 
deze suikerstroop of een variant daarvan. Het zit niet alleen in frisdranken, je vindt het ook in 
babyvoeding, vleeswaren, soepen, sauzen, vruchtenyoghurt, brood, ontbijtgranen en zoet 
broodbeleg zoals jam en hagelslag.

BIJNA 60 PROCENT VAN ALLE SUIKERS EN ZOETSTOFFEN DIE GE-
BRUIKT WORDEN IN ONZE VOEDING EN BIJNA ALLE SUIKERS DIE 
GEBRUIKT WORDEN IN FRISDRANK EN VRUCHTENSAPPEN ZIJN 
AFKOMSTIG UIT MAÏS EN BEHOREN TOT CHEMISCH GEWONNEN 
FRUCTOSESUIKERS OFTEWEL GLUCOSE-FRUCTOSESTROOP. ZE 
ZIJN OOK WEL BEKEND ONDER DE NAAM HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP 
(HFCS). 
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Op die manier kan het lichaam 
het herkennen en geef je het 
lichaam samen met de sui-
kers de benodigde vezels. Ook krijg je vitaminen en mineralen binnen die zich in het fruit 
bevinden. Eet echter per dag niet meer dan 3 stuks fruit en combineer dit goed met een eiwit 
of veel vezels zodat je bloedsuikerspiegel zo min mogelijk wordt beïnvloed.
 

Van vetarm naar suikerrijk
In de jaren zeventig is de jacht geopend op vetten en deden de vetarme producten hun intre-
de. Maar als je vet weghaalt uit een product zul je er iets anders aan toe moeten voegen om 
het eetbaar te houden. Je raadt het al: de HFCS was een perfecte oplossing. Als je terugkijkt 
zie je dat de enorme stijging in obesitas en diabetes type 2, maar ook hart- en vaatziekten, in 
die periode is begonnen. In die periode deden bovendien de kant-en-klaarmaaltijden hun 
intree, eveneens gezoet met HFCS en op smaak gemaakt met smaakversterkers die ook je 
bloedsuikerspiegel in de war gooien. Het gevolg van al deze HFCS in onze voeding is dat we 
nu dagelijks gemiddeld zo’n 75 gram fructosesuikers binnenkrijgen, dat is fors meer dan de 
15 gram fructose die ongeveer een eeuw geleden werd gebruikt. Het spreekt voor zich dat 
fructose in deze astronomische dagelijkse hoeveelheden bijzonder schadelijk is voor het 
 lichaam en kan zorgen voor behoorlijk wat ongemakken. 

De enorme gevaren van fructose
Ontelbaar veel studies hebben inmiddels aangetoond dat een te hoge consumptie van fruc-
tosesuikers (zowel de natuurlijke die je vindt in vers fruit, maar zeer zeker de chemisch 
vervaardigde uit maïs en aardappelzetmeel in de vorm van bijvoorbeeld glucose-fructose-
stroop of de schuilnaam invertstropen) voor het lichaam gevaarlijker zijn dan we denken. 
Zo veroorzaakt te veel fructose onder andere:

 Een verhoogde vetopslag en toename in gewicht, vooral rond de buik en taille.

 Verhoogde tryglyceridewaarden en cholesterol (dit zijn de zwevende vetdeeltjes in 
het bloed die aan de aderwanden kunnen gaan plakken of zich rondom organen vastzetten).

 Een verhoogde bloeddruk doordat het lichaam urinezuur aanmaakt bij een te hoge 
inname van fructose. Dit urinezuur zorgt ervoor dat de bloedvaten minder soepel worden 
met als resultaat een hogere bloeddruk.

 Een verstoorde werking van de stofwisseling waardoor je meer gaat eten en je lichaam 
ongevoeliger wordt voor de werking van insuline (waardoor het meer vet opslaat en 
de cellen minder voedingsstoffen op zullen nemen. Hierdoor kun je dus ondervoed 
raken én tegelijkertijd overgewicht hebben!).

 Een verhoogde kans op het ontstaan van diabetes type 2, hart- en vaatziekten 
     en heel veel kankersoorten.

 Meer afvalstoffen in het lichaam in de vorm van urinezuur, waardoor het risico 
toeneemt op het ontstaan van jicht- en reuma-achtige klachten, maar ook van een scala
aan chronische ziekten, waaronder wederom diabetes en hart- en vaatziekten, maar ook 
obesitas, nieraandoeningen en hoge bloeddruk.

Hoe zit het met fruit?
FRUIT BEVAT OOK FRUCTOSESUIKER, IS DIT DAN OOK ONGEZOND 
VOOR ONS? HET ANTWOORD VOOR ONS IS: NEE, FRUIT IS GEZOND 
VOOR HET LICHAAM, MAAR ALLEEN ALS HET OOK ECHT IN DE ORIGINELE 
‘VERPAKKING’ WORDT GEGETEN. 
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& sportdrankjes

  Energie           drankjes
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Omdat er voor energiedrank-
jes geen maximaal toegestane 
hoeveelheden gelden voor het 
gebruik van cafeïne, bevatten sommige drankjes een veelvoud aan cafeïne van een kopje 
koffie. Deze grote hoeveelheden cafeïne kunnen voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker bij 
kinderen. Veelal worden naast cafeïne ook taurine en het opwekkende kruid guarana toege-
voegd, een natuurlijk dopingmiddel dat al eeuwenlang wordt gegeten door indianen uit het 
Zuid-Amerikaanse regenwoud omdat het helpt tegen vermoeidheid en een positief effect 
heeft op de seksuele prestaties. 
Gemiddeld bevat een energiedrankje ongeveer 80 gram cafeïne. Dit zorgt ervoor dat je lichaam 
direct en gedurende langere periodes in staat van alertheid wordt gebracht. Om even te ver-
gelijken: een kopje koffie bevat ongeveer 70 gram cafeïne en een kopje (zwarte) thee ongeveer 
30 gram. Eén glas cola bevat ongeveer 20 gram cafeïne.
Voor volwassenen geldt een maximum hoeveelheid cafeïne per dag van ongeveer 400 mg. 
Dit zou neerkomen op ongeveer 5 blikjes energiedrank. Voor kinderen geldt dat ze maximaal 
2,5 mg per dag mogen hebben per kilogram lichaamsgewicht. In onderstaande tabel kun je 
zien wat dit betekent voor de consumptie van energiedrankjes:

Het drankje werd in Thailand 
al sinds jaar en dag gebruikt 
door vrachtwagenchauffeurs 
om wakker te blijven. Hij be-

sloot later dat jaar om het drankje te introduceren in Europa en zo is Red Bull geboren. Al snel 
volgden allerlei andere merken zijn voorbeeld, met als gevolg dat er wereldwijd inmiddels een 
keur aan merken, soorten en smaken energiedrankjes verkrijgbaar is.

Energiedrankjes kunnen grofweg worden ingedeeld in twee groepen:
1.  SPORTDRANKJES 

2.  DRANKJES DIE BEDOELD ZIJN VOOR HET VERBETEREN VAN FYSIEKE EN MENTALE 

PRESTATIES. 

Beide drankjes bevatten werkelijk astronomische hoeveelheden suiker en/of zoetstoffen 
waardoor ze wel even een flinke kick geven, maar daarna al snel zorgen voor een nog grotere 
dip. Waar sportdranken echt bedoeld zijn om het lichaam tijdens en na het sporten snel te 
voorzien van (nieuwe) energie, geldt dat energiedrankjes meer gericht zijn op het verbeteren 
van concentratie en het snel geven van een oppepper zodat je nog even verder kunt waar je 
lichaam je eigenlijk vraagt om te stoppen.

ENERGIEDRANKJES BELOVEN DAT ZE JE HELPEN OM JE VERMOEIDHEID TE VERMINDEREN EN 
LICHAMELIJKE PRESTATIES TE VERBETEREN. MAAR IS DAT OOK ECHT ZO? MOMENTEEL STAAN 
ZE STEEDS MEER ONDER VUUR. NIET IN DE LAATSTE PLAATS OMDAT ER STEEDS MEER GEVALLEN 
BEKEND ZIJN VAN MENSEN (ONDER WIE OOK KINDEREN!) DIE OVERLIJDEN OF MET ERNSTIGE HART-
KLACHTEN WORDEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS NA HET DRINKEN VAN DEZE DRANKJES. 

Ontdekt 
         door een zakenreiziger
OVER HET ONTSTAAN VAN ENERGIEDRANKJES GAAN VERSCHIL-
LENDE VERHALEN DE RONDE. HET MEEST BEKEND IS HET VERHAAL 
VAN DE OOSTENRIJKSE ZAKENMAN DIETER MATESCHITZ, DIE IN 1982 IN 
THAILAND HET DRANKJE KRATING DAENG KREEG AANGEBODEN EN 
MERKTE DAT DIT HIELP TEGEN ZIJN JETLAG. 

Het geheim van de snelle boost
ENERGIEDRANKJES BEVATTEN NAAST VRACHTLADINGEN SUIKER 
(5 TOT 8 KLONTJES PER BLIKJE VAN 250 ML), VEEL CAFEÏNE: ÉÉN BLIKJE 
BEVAT ZEKER EVENVEEL CAFEÏNE ALS EEN KOP KOFFIE EN VAAK NOG 
MEER. 

LEEFTIJD TOEGESTANE HOEVEELHEID CAFEÏNE PER DAG IN AANTALLEN ENERGIEDRANKJES

5-6  45 MG      0,5 BLIKJE

7-9  60 MG      0,5 BLIKJE

10-12  85 MG      1 BLIKJE
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Sportdrankjes 
voor topprestaties, of toch niet?

Dit is gedeeltelijk waar en ze-
ker zeer fanatieke en serieuze 
sporters kunnen de suikers 
die deze drankjes leveren 
ook verbranden. Toch zijn ze 
in veel (eigenlijk de meeste) 
gevallen overbodig en zijn er 
ook andere (gezondere) oplossingen mogelijk. 

SPORTDRANKJES ZIJN ONTWIKKELD VOOR MENSEN DIE GEDU-
RENDE LANGERE TIJD AAN EEN INTENSIEVE BEWEGING DOEN, 
ZOALS MARATHONLOPERS, WIELRENNERS EN TOPSPORTERS. HET 
IDEE ACHTER DEZE DRANKJES IS DAT ZE EEN ZOGENAAMDE ISOTONE 
WERKING HEBBEN WAARDOOR ZE HET VERLOREN LICHAAMSVOCHT 
(TOT MEER DAN 1 LITER PER UUR BIJ INTENSIEF SPORTEN) DIRECT 
KUNNEN AANVULLEN EN DAARBIJ HET LICHAAM TIJDENS HET SPORTEN 
DIRECT VOORZIEN VAN DE BENODIGDE BRANDSTOFFEN. 

Veelgenoemde bijwerkingen 
van het drinken van energie-
drankjes zijn daarnaast rusteloosheid en slapeloosheid, maar ook leverbeschadigingen, een 
te hoge bloeddruk, nierfalen en uitdrogingsverschijnselen. In sommige gevallen krijgen 
drinkers zelfs een beroerte, hartaanval of overlijden ze. Vooral voor mensen met diabetes en 
hartziekten, maar ook voor kinderen en zwangere vrouwen zijn de drankjes levensgevaarlijk.

Energiedrankjes 
zijn niet zonder gevaar

WETENSCHAPPELIJK IS INMIDDELS BEWEZEN DAT ENERGIEDRANK-
JES STRESSVERHOGEND ZIJN EN HARTKLOPPINGEN KUNNEN 
VEROORZAKEN.

Dit wordt nog eens versterkt 
door de astronomische hoe-
veelheden cafeïne en andere 

oppeppende stoffen die aan de drankjes worden toegevoegd. Naast cafeïne, taurine en 
guarana, bevatten energiedrankjes ook nog andere opwekkende stoffen. Hierbij kun je 
denken aan B-vitaminen en kruidenextracten zoals ginseng, dat onder andere helpt bij het 
verbeteren van de concentratie. 
Al met al brengt het drinken van dit soort drankjes je verder van huis en zorgen ze ervoor dat 
je veel vermoeider wordt. Ze geven in eerste instantie een extra prikkel aan het zenuwstelsel 
waardoor het lijkt alsof je minder vermoeid bent. Het omgekeerde is echter het geval: de 
prikkel die energiedrankjes geven aan je zenuwstelsel zorgt ervoor dat het lichaam extra 
stresshormonen aanmaakt. Hierdoor wordt je lichaam juist meer belast én stijgt je bloedsui-
kerspiegel aanzienlijk! Je bent dus wel even alerter, maar uiteindelijk word je juist doodmoe 
door de energiedip die volgt als de hormonen uitgewerkt zijn en je bloedsuikerspiegel zich in 
een dal bevindt.

Zoals je ziet, is het dus gevaarlijk om kinderen te voorzien van energiedrankjes als Red Bull en 
Gatorade. Toch wordt ongeveer 50 procent van de energiedrankjes verkocht aan kinderen en 
jongeren, die ze drinken als frisdrank en soms zelfs als ontbijt. Ook zijn er veel kinderen die 
energiedrankjes meekrijgen naar school. Dit is werkelijk bloedlink! Het blijft namelijk vaak 
niet bij 1 blikje. 
Het duurt minimaal 24 uur voordat het lichaam de cafeïne uit 1 blikje energiedrank heeft 
verwijderd. Je kunt je dan ook voorstellen wat het stapeleffect van de enorme consumptie 
van deze drankjes door kinderen zal zijn op zowel hun gezondheid als hun gedrag.

Nog meer opwekkende stoffen
DE ENORME HOEVEELHEDEN SUIKER IN ENERGIEDRANKJES ZORGEN 
WELISWAAR VOOR EEN KORTE ENERGIESTOOT, MAAR DAT DUURT 
MAAR EVEN. DAARNA KOMT ER ONVERMIJDELIJK EEN ENORME ENER-
GIEDIP. 
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Goede alternatieven
NAAST WATER IS ER NOG EEN AANTAL HEEL GOEDE EN 100 PROCENT NATUURLIJKE 

ALTERNATIEVEN DAT JE KUNT GEBRUIKEN TIJDENS HET SPORTEN:

Kokoswater
Kokoswater is het water dat afkomstig is uit de kokosnoot. Het is een beetje troebel van kleur 
en smaakt heel lichtfris naar kokos. Vooral koud vind ik het persoonlijk een heerlijk drankje. 
Het is een heel natuurlijk vocht dat bijna identiek is aan het menselijke bloedplasma en rijk is 
aan vitaminen en mineralen. Het heeft een minimaal suikergehalte en wordt gevormd door-
dat de kokosnoot regenwater opneemt dat als het ware door de bast van de noot wordt 
gefilterd en daardoor gezuiverd en wel in de holle noot belandt.
Kokoswater is enorm rijk aan kalium, dat samenwerkt met natrium in de regulering van de 
vochthuishouding van het lichaam. Kalium levert een belangrijke bijdrage in de energievoor-
ziening aan de spieren en helpt bij het in balans houden van je bloeddruk. Ook ondersteunt 
het de werking van de zenuwen, het samentrekken van de spieren en is het nodig voor de 
aanmaak van eiwitten en de reservesuikers in de vorm van glycogeen. Bij heel intensief sporten 
en veel transpireren loop je het risico dat je een tekort krijgt aan kalium waardoor je je slapper 
voelt en voor je gevoel wat trager wordt. 
In plaats van een chemisch sportdrankje kun je op zo’n moment kiezen voor natuurlijk kokos-
water om de tekorten in je lichaam aan te vullen. Ook op warme zomerse dagen is kokoswater 
een prachtig en gezond alternatief om al het lichaamsvocht dat je verliest door transpiratie op 
een lekkere en verantwoorde wijze aan te vullen. Kokoswater is verkrijgbaar bij de meeste 
goede reformwinkels.

De ultieme sportdrank
Voor gewone sporters en kinderen is er eigenlijk maar één gezonde sportdrank en dat is 
water. Voor sporters die intensiever sporten (langer dan één uur en daarbij geldt dat je goed 
zweet), amateursporters en professionals kunnen isotone sportdrankjes wel een goede aan-
vulling zijn. De drankjes zorgen er namelijk voor dat het lichaam de reservesuikers die het 
heeft opgeslagen in de spieren en lever in de vorm van glycogeen kan sparen waardoor de 

Huis-, tuin- en keukensporters en kinderen
Verreweg het grootste deel van de sportdrankjes wordt niet gedronken door de doelgroep 
waarvoor ze zijn gemaakt, maar door twee andere groepen. De eerste is wat ik noem de 
‘huis-, tuin- en keukensporters’. Mensen die één, misschien twee keer per week een uurtje 
matig intensief sporten en daarbij al jaren hetzelfde doen. De tweede, en grootste groep, zijn 
kinderen, op wie de drankjes een magische aantrekkingskracht uitoefenen. Ik heb in een 
sportschool gewerkt en na de zwemlessen kwam menig kind een sportdrankje kopen. Ook 
zijn er veel ouders die hun kinderen een sportdrankje meegeven naar de wekelijkse voetbal-
training of hockeyles.
De producenten van de drankjes doen uiteraard hun best om de drankjes als een gezonde 
drank met weinig calorieën in de markt te zetten. Toch is het tegendeel het geval: ongemerkt 
krijg je met het drinken van sportdrankjes namelijk enorm veel suiker binnen. Zo bevat een 
gemiddeld flesje AA-drank (de favoriete sportdrank van veel kinderen) ongeveer 25 klontjes 
suiker! Voor de sportdrankjes die zijn gezoet met een zoetstof geldt dat hiervoor vaak aspar-
taam wordt gebruikt. Hoe het werkt met zoetstoffen en dat het voor het lichaam niet uitmaakt 
of een product weinig of veel calorieën bevat in de vorm van suikers is inmiddels duidelijk. 

DE MEESTE SPORTDRANKJES BEVATTEN TOT 2/3 MEER AAN SUIKERS DAN FRISDRANKEN EN ER IS 

BEHOORLIJK WAT ZOUT AAN TOEGEVOEGD, DIT MET DE GEDACHTE DAT HET ZORGT VOOR EEN ISOTONE 

WERKING WAARDOOR HET VERLOREN GEGANE VOCHT TIJDENS DE TRAINING HEEL SNEL WEER KAN  WORDEN 

AANGEVULD. DAARNAAST BEVATTEN ZE VAAK ENORME HOEVEELHEDEN FRUCTOSESUIKERS IN DE VORM 

VAN GLUCOSE-FRUCTOSESTROOP OF ZE BEVATTEN SCHADELIJKE ZOETSTOFFEN ZOALS ASPARTAAM. OOK 

KUNNEN ZE VANWEGE HET HOGE AANDEEL AAN CITROENZUUR DAT ZE BEVATTEN TOT 30 KEER MEER 

TANDEROSIE VEROORZAKEN DAN WATER.

bloedsuikerspiegel mooier in balans blijft. Ook de mineralen uit de sportdrankjes helpen het 
lichaam om het vocht sneller op te nemen en hierdoor uitdroging te voorkomen.
Het grote nadeel van alle sportdrankjes is helaas dat je naast de benodigde hoeveelheid 
energie ook veel nevenstoffen binnenkrijgt die je liever niet drinkt. Daarom hebben we een 
aantal speciale recepten gemaakt voor sportdrankjes die én gezond zijn én je de nodige 
energie leveren!
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Gerstegras
Gerstegras is een geweldig superfood dat je lichaam perfect ondersteunt tijdens en na het 
sporten, maar dat je ook dagelijks kunt nemen vanwege de vele gezondheidsbevorderende 
eigenschappen. Persoonlijk adviseer ik het graag aan sporters omdat het ervoor zorgt dat 
het lichaam minder snel verzuurt waardoor je als sporter meer uit je trainingen kunt halen 
(het duurt zogezegd langer voordat ‘de man met de hamer’ voorbijkomt). Ook na het trainen 
geeft het heel veel gezonde aminozuren aan het lichaam die helpen bij een goed herstel. 
Het helende sap is ontdekt door dr. Ann Wigmore, die zichzelf genas van een ontsteking aan 
de dikke darm doordat ze zich herinnerde dat haar moeder tijdens de Eerste Wereldoorlog 
soldaten het sap van gerstegras te drinken gaf en hun wonden ermee behandelde. Ze begon 
te kauwen op de jonge gerstebladeren uit de omgeving van haar huis en merkte dat ze al snel 
van haar ziekte genas. Ze begon bladeren uit te persen en te drinken en al snel verspreidde 
de magische werking van het sap zich in de omgeving. 

Gerstegrassap is heel rijk aan chlorofyl, het groene bloed van de plant. Het bevat daardoor 
een enorme reinigende kracht en helpt het lichaam om meer zuurstof op te nemen. Daarbij 
helpt het de stofwisseling om optimaal te gaan werken en om de bloedsuikerspiegel in 
balans te brengen. Ook bevat het enorm veel magnesium waardoor het ondersteunend 
werkt naar de spieren en het zenuwstelsel. 

Proteïneshakes
Als het gaat over proteïneshakes, dan begeef je je al snel in een enorm oerwoud aan aanbie-
ders. Veel sportscholen verkopen deze shakes die vaak bol staan van de suikers of 
zoetstoffen. Hoe zit het nu met die shakes? Heb je ze ook echt nodig als sporter? Over het 
algemeen hebben de meeste sporters deze shakes niet nodig. Als je gewoon normaal en 
gezond eet en zorgt voor een dagelijkse inname van voldoende eiwitten, dan kunnen deze 
shakes zelfs contraproductief werken. Pas op het moment dat je echt serieus spiermassa 
wilt gaan ‘kweken’ door middel van intensieve krachttraining, óf als je een zeer intensief 
duursporter bent (denk aan langdurig hardlopen, wielrennen, mountainbiken, schaatsen en 
dergelijke), dan is het verstandig om je lichaam na de training te voorzien van extra eiwitten 
die het kan gebruiken voor een optimaal spierherstel en optimale spieropbouw. Ook voor 
zwangere vrouwen, mensen die in gewicht aan willen komen of mensen die herstellende zijn 
van een ziekte of operatie is het een goede overweging om extra proteïnen te nemen (doe dit 
altijd in overleg met je arts!). Nu zijn er heel veel verschillende merken proteïnepoeder op de 
markt en allemaal hebben ze een prachtig verhaal. De grote vraag is dan ook: welke zijn sui-
kervrij en dus Sugarchallenge-proof? Wij hebben zeer goede ervaringen met wheyproteïne 
van Natural Green, deze bevat nog wel sporen van lactose. Als je daar gevoelig voor bent kun 
je beter kiezen voor rijstwei-proteïne van Sunwarrior of hennep-eiwit van Mattisson. Hoeveel 
je nodig hebt is afhankelijk van je mate van inspanning en je trainingsdoelen. Het beste kun 
je het proteïnepoeder toevoegen aan je zelfgemaakte sportshake en dit bij voorkeur binnen 
30 minuten na de training drinken. Oh enne: voeg de proteïne pas op het laatst toe om te 
voorkomen dat je shake superdik wordt!

TIP VOEG VANAF NU 1 EETLEPEL GERSTEGRASPOEDER (OOK WEL BEKEND ONDER DE NAAM 

‘GREEN MAGMA’, ‘GREENS’ OF ‘CHLOROFYLPOEDER’) TOE AAN JE WATERBIDON OF SMOOTHIE TIJDENS OF 

NA HET SPORTEN VOOR EEN OPTIMALE VOEDING VAN JE LICHAAM!

LEUKE WEETJES 
OVER KOKOSWATER

 KOKOSWATER KAN JE HELPEN OM LANGER 

JONG TE BLIJVEN DOORDAT HET CYTOKINEN BEVAT, EEN 

HORMOON DAT VEROUDERING VAN DE CELLEN TEGENGAAT.

 IN ENGELAND WORDT DE KOKOSNOOT OOK WEL ‘COCONUT’ 

GENOEMD NAAR HET PORTUGESE WOORD ‘COCO’ DAT DE 

OMSCHRIJVING IS VAN HET GEZICHT VAN EEN AAPJE WAAR DE 

KOKOSNOOT OP LIJKT. 

 AANGEZIEN KOKOSWATER BIJNA IDENTIEK IS AAN HET MENSELIJKE 

BLOEDPLASMA, WERD HET TIJDENS DE TWEEDE WERELDOORLOG 

GEBRUIKT ALS INFUUS EN OM WONDJES TE ONTSMETTEN. 

 IN THAILAND HEBBEN HEEL VEEL MENSEN DE OVERSTROMINGEN 

DOOR DE TSUNAMI OVERLEEFD DOOR HET DRINKEN VAN KOKOS-

WATER. DIT HEEFT HEN TEVENS BESCHERMD TEGEN ALLERLEI 

ZIEKTEN OMDAT HET KOKOSWATER STERIEL IS EN ZOVEEL 

GOEDE VOEDINGSSTOFFEN BEVAT. 

BRON: WWW.KOKOSWATER.NL



VAN SHARON
Hoe vaak sta je niet in de rij bij de supermarkt en rekent de persoon voor je alleen maar wat blikjes ener-
giedrank af ? Soms zijn het gewoon basisscholieren – terwijl duidelijk op het blikje staat dat de drankjes 
niet geschikt zijn voor kinderen. 
Er zijn gelukkig veel betere manieren om je energiepeil of je sportprestaties een handje te helpen. Voor 
je energiepeil is het juist verstandig om geen drankje te nemen dat verslavend werkt (met cafeïne dus). 
Juist omdat het verslavend werkt heb je steeds meer nodig met steeds minder effect. 

SPORTEN MET SPORTDRANKJES
Met sporten drinken vooral veel kinderen de bekende sportdrankjes. Mijn broertjes voetbalden vroeger 
elke week hun wedstrijd en dronken na afloop sportdrank. Ook kregen ze een zakje snoep. Omdat ik 
anders zo zielig was kreeg ik dat ook. En ook ik, op mijn beurt, dronk tijdens een turnwedstrijd graag een 
sportdrankje (en dat zakje snoep wilde ik dan ook, ja). Nu is een turnwedstrijd heus best intensief, en een 
voetbalwedstrijd ook, maar je hebt echt geen sportdrank nodig voor de extra energie. Dat noem ik 
 ‘aangeleerd gedrag’. Later ben ik overgestapt op water en dat werkte ook prima!
Rondom intensief sporten kan het wel prettig zijn om wat extra suiker binnen te krijgen. Niet in de vorm 
van geraffineerde suiker, maar wat snelle suikers uit bijvoorbeeld bananen of gedroogd fruit kunnen de 
energievoorraad in je lichaam sneller herstellen. Dat niet alleen – na het sporten ben je, door bijvoorbeeld 
te zweten, zout en mineralen verloren. Het is belangrijk deze weer aan te vullen, zodat je geen tekorten 
krijgt. Geloof me, een goede, voedzame smoothie helpt je daarbij meer dan een sportdrankje!

Sole
JE HEBT NODIG VOOR EEN 

WECKPOT

 Keltisch zeezout

 water

Zo maak je je eigen 
                         gezonde 
    energiedrankjes

Sole vind ik een fijn drankje als ik behoefte heb aan een ‘opkikker’. 
Eigenlijk heeft het eenzelfde effect als koffie, maar dan wel wat 

verantwoorder. Sole is een zoutwateroplossing, gemaakt van 
Keltisch zeezout. Keltisch zeezout bevat ruim 80 mineralen en 

sporenelementen en is het meest natriumarme zout ter wereld. 
Het wordt gewonnen via traditionele methoden. Het is een zacht, 

smaakvol zout. Je kunt het dan ook prima gebruiken om je eten 
mee op smaak te brengen, maar ook voor het brouwen van een 

super mineralendrank!

Je drinkt sole door 1-2 tl van de zoutwateroplossing in een glas te 
doen en dit aan te vullen met water. De eerste keer kan lijken alsof 
je zeewater aan het drinken bent, maar je raakt eraan gewend. Je 
kunt het drinken bij het opstaan, en bijvoorbeeld wanneer je een 

dipje hebt gedurende de dag. Het fijne is dat Keltisch zeezout een 
heel zacht en smaakvol zout is, dat je zeker leert waarderen.

Vul een weckpot voor 1/3 met Keltisch zeezout. Vul de weckpot aan 
met water tot onder de rand en roer. Laat het 10 minuten staan en roer 
nogmaals totdat het zout is opgelost. De sole is klaar. Doe 1-2 tl sole in 

een glas en vul aan met water. Beter dan koffie!
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Doe alle ingrediënten in de blender en blend het tot één geheel. 
Serveer koud met een ijsklontje of koel het eventjes in de koelkast.
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Doe alle ingrediënten in de blender en blend het tot één geheel. 
Serveer koud met een ijsklontje of koel het eventjes in de koelkast.

Doe alle ingrediënten in de blender en blend het tot één geheel. 
Serveer koud met een ijsklontje of koel het eventjes in de koelkast.

Amandelsmoothie*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 avocado 

 1 el koudgeslagen honing*

 1 glas amandelmelk

 200 ml kokosmelk

 2 el onverhitte lijnzaadolie

 2 el bruine amandelpasta

 1/2 tl kaneel

 2-3 ijsklontjes

 snuf Keltisch zeezout

Chocosmoothie*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 400 ml kokosmelk

 1 banaan*

 3 el cacao

 300 ml kokoswater

 2-3 ijsklontjes

 snuf Keltisch zeezout

Ananaswater
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 500 ml kokoswater

 200 gram ananas

 2 el witte amandelpasta

 snuf Keltisch zeezout

Limoenwater
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 500 ml kokoswater

 rasp en sap van 2 limoenen

 100 ml kokosmelk

 snuf Keltisch zeezout

Rodevruchtenwater
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 500 ml kokoswater

 200 gram verse rode vruchten

 2 el bruine amandelpasta

 snuf Keltisch zeezout
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ONS LICHAAM KAN TOT WEKENLANG OVERLEVEN ZONDER VOEDING. ZONDER WATER IS HET 
ECHTER NA ENKELE DAGEN AL REDDELOOS VERLOREN. DE MENS IS EEN WATERWEZEN. WE WORDEN 
GEBOREN UIT (VRUCHT)WATER EN BIJ ONZE GEBOORTE BESTAAN WE VOOR 90 PROCENT UIT WATER. 
EEN GEZOND LICHAAM BESTAAT VOOR ONGEVEER 70 PROCENT UIT (ZOUTIG) WATER. OP HET MOMENT 
DAT WE STERVEN (EN DAN GA IK EVEN UIT VAN EEN LEEFTIJD ROND TACHTIG JAAR) BESTAAN WE 
OVER HET ALGEMEEN NOG MAAR VOOR 50-60 PROCENT UIT WATER. HET VERSCHIL HIERTUSSEN ZOU 
HEEL GOED EEN MEDEVEROORZAKER KUNNEN ZIJN VAN DE VELE OUDERDOMSKWALEN DIE WE HEBBEN.

Je lichaam vraagt om water!
IN ZIJN BOEK YOUR BODY’S MANY CRIES FOR WATER SCHRIJFT  
DR. BATMANGHELIDJ ZIJN WONDERBAARLIJKE VERHAAL. OVER HOE 
HIJ ALS ARTS EN POLITIEK GEVANGENE TERECHTKWAM IN EEN OVER-
BEVOLKTE IRANESE GEVANGENIS WAAR HIJ VELE GEVANGENEN HEEFT 
GENEZEN MET: WATER. EÉNMAAL UIT DE GEVANGENIS IS HIJ DIT 
 FENOMEEN VERDER GAAN ONDERZOEKEN.

Is jouw 
lichaam uitgedroogd?

Als je last hebt van één of meerdere van de hiervoor genoemde symptomen, dan kan het zeker geen kwaad om 
meer water te gaan drinken. Ook kun je zelf zo onderzoeken hoe het gesteld is met jouw waterhuishouding:

 De kleur van je urine hoort lichtgeel te zijn. 
Op het moment dat-ie te donker is, dan kun je meer water gebruiken.

 Als je opstaat dan is het de bedoeling dat je een behoorlijke plas in de wc achterlaat, 
mocht je niet hoeven te plassen, ook dan is het advies om meer water te drinken.

 De bovenkant van je hand is ook een prachtige testzone: pak een stukje huidtussen duim en wijsvinger, 
trek het zachtjes omhoog en zie of het direct terugveert. Op het moment dat de huid blijft staan is het ook zaak 

om meer water te drinken.

Wacht niet totdat je dorst krijgt!
Vaak ben je dan al te laat met drinken. Een te droge mond is vaak een van de laatste signalen 
die het lichaam geeft. In eerste instantie zal het lichaam bij een vochttekort water onttrekken 
uit de cellen, de omgeving van de cellen en het bloed. Dit betekent dat het lichaam heel lang-
zaam, maar gestaag uitdroogt. Cellen gaan minder goed functioneren wat ook zijn weerslag 
zal hebben op de organen. Ook het bloed zal indikken waardoor het stroperiger wordt en 
langzamer zal gaan stromen. 

Hij ontdekte dat veel psy-
chische aandoeningen een 
direct verband houden met 
een tekort aan water of een 
beginnende uitdroging. En 

dat verreweg de meeste van deze symptomen als sneeuw voor de zon verdwijnen door het 
drinken van extra water. Hierbij kun je denken aan:

 Vermoeidheid

 Gevoelens van depressie

 Verminderde concentratie

 Prikkelbaarheid

 Onrustig slapen

Toch is het voor ons heel vreemd om bij dergelijke symptomen (die voor de meeste mensen 
al zo normaal zijn dat ze niet meer opvallen) te denken aan het drinken van een extra glas 
water. Vaker kiezen we voor een kop koffie of een andere suikerrijke drank, waarvan we denken 
dat deze ons kan voorzien van extra energie. Niets is echter minder waar want juist door het 
drinken van deze drankjes neemt onze waterbehoefte toe!
Andere signalen die het lichaam kan geven bij een tekort aan water zijn:

 Pijn in gewrichten

 Last van de rug

 Hoofdpijn/migraine

 Reumatische aandoeningen

 Spierpijnen

 Last van brandend maagzuur of pijn in de maag

Klachten die kunnen ontstaan bij een langdurige uitdroging zijn: overgewicht, beroertes, 
kanker, Alzheimer, astma, osteoporose en trombose. Daarnaast heeft Dr. Batmanghelidj aan-
getoond dat een lichaam dat te weinig water krijgt, meer suikers vrij gaat maken en/of vraagt 
om toch goed te blijven functioneren. Dit betekent dat het drinken van voldoende water een 
belangrijke factor is bij het in balans houden van je bloedsuikerspiegel.
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Een lichaam dat vanbinnen langzaam uitdroogt kan op een gegeven moment zorgen voor 
ernstige gezondheidsproblemen die door het medische circuit niet herkend worden als uit-
drogingsverschijnselen, maar als een ziekte waarvoor medicijnen worden voorgeschreven. 
Met vaak als gevolg dat de patiënt nog zieker wordt en verder uit zal drogen… 

99 procent van alle stofwisselingsprocessen in ons lichaam vindt plaats in een vochtig milieu. 
Zonder water is er dan ook geen stofwisseling mogelijk! Daarom is het drinken van voldoende 
water van levensbelang voor een gezond en goed functionerend lichaam. Het versnelt en 

Het vrije water is het water 
dat het lichaam gebruikt om 
te reinigen en om watertekor-
ten aan te vullen. Dit vrije water 
kan alleen worden gebruikt 
als het ook echt als water aan 
het lichaam wordt gegeven. 
Bij onze stofwisseling ontstaan 
dagelijks afvalstoffen in het lichaam. Deze afvalstoffen moeten uit de cellen gehaald worden 
en via het bloed het lichaam uit. Dit is alleen mogelijk als deze ‘slakken’ vanuit de cel direct 
opgelost kunnen worden in water dat op celniveau opgenomen kan worden. Om verontreini-
ging te voorkomen, laat de cel dan ook alleen zuiver water toe door het celmembraan.
Op het moment dat je water drinkt dat vol zit met suiker, thee, koffie of andere toevoegingen, zal 
het lichaam dit water eerst dienen te reinigen voordat het gebruikt kan worden. Hierbij gaan 
heel veel kostbare lichaamsvloeistoffen (in de vorm van celwater) verloren waardoor de cellen 
niet alleen sneller zullen verouderen, maar ook het lichaam verder zal uitdrogen. Dit verklaart 
ook waarom je huid droog en rimpeliger wordt als je te weinig water hebt gedronken.

Het lichaam bevat twee soorten water
IN ONS LICHAAM ZIJN ER TWEE WATERHUISHOUDINGEN ACTIEF, IK 
NOEM ZE ALTIJD DE HUISHOUDING VAN HET BEZETTE WATER EN DE 
HUISHOUDING VAN HET VRIJE WATER. HET ‘BEZETTE’ WATER IS BE-
TROKKEN BIJ LICHAAMSPROCESSEN EN BEVINDT ZICH VEELAL IN DE 
WEEFSELS EN CELLEN VAN HET LICHAAM. HET WORDT GEBRUIKT VOOR 
DE STOFWISSELING EN VOOR HET OPTIMAAL LATEN WERKEN VAN DE 
ORGANEN EN IS OM DIE REDEN NIET MEER BESCHIKBAAR VOOR HET 
AANVULLEN VAN WATERTEKORTEN.

Water is belangrijk voor het lichaam

Hierdoor zullen niet alleen de 
voedingsstoffen en dergelijke 
minder efficiënt en minder 

effectief door je lichaam vervoerd worden, de cellen zullen ook minder zuurstof krijgen waar-
door je energiepeil zal dalen.
Naast transporteur van voeding, speelt water ook een belangrijke rol bij de afvoer van de 
 afvalstoffen die in het lichaam ontstaan. Hoe zuiverder het water dat je drinkt, hoe meer afval-
stoffen het kan oplossen en uit je lichaam kan verwijderen. Je zult begrijpen dat dit niet lukt 
met frisdranken of koffie en thee. Ik zeg altijd: ‘Met water kun je de ramen lappen en schoon-
maken, maar niet met limonade of koffie!’
Water is ook een soort van ‘verpakkingsmateriaal’ in het lichaam doordat het ervoor zorgt dat 
de verschillende ruimtes tussen de cellen worden opgevuld. Het beschermt dus de cellen en 
het leven in de cellen. Als we al het water uit het lichaam zouden persen, dan zou er van ons 
niet veel meer overblijven dan een broodtrommeltje met wat botten. Ook bij onze stofwisseling 
speelt water een belangrijke rol.

Zonder water geen stofwisseling

ALS HOOFDBESTANDDEEL VAN ONS BLOED IS WATER EEN TRANS-
PORTEUR DIE ERVOOR ZORGT DAT ALLE VOEDINGSSTOFFEN EN 
BOUWSTOFFEN SNEL OP DE JUISTE PLEK IN HET LICHAAM TE-
RECHTKOMEN. ALS JE OP EEN DAG ONVOLDOENDE WATER DRINKT, 
ZAL JE BLOED ALS HET WARE INDIKKEN EN DAARDOOR TRAGER EN 
STROPERIGER WORDEN.

Vooral alle zoete en alcoholische dranken zorgen voor een extra belasting en extra behoefte 
aan water omdat ze zorgen voor een stijging van de bloedsuikerspiegel. Het lichaam gebruikt 
onder andere water om de extra suikers in het bloed snel af te kunnen voeren (daarom krijg je 
vaak dorst van een ijsje of iets anders zoets). Voor een goede werking van de stofwisseling is 
het lichaam dan ook aangewezen op water.

WATER IS GEEN KOFFIE, GEEN THEE, GEEN FRISDRANK OF VRUCHTENSAP. WATER IS WATER. ONS 

LICHAAM KAN HELEMAAL NIETS MET AL DIE WAT IK NOEM ‘PRETDRANKEN’. DEZE VOEGEN GEEN VOCHT 

TOE, MAAR ONTTREKKEN OVER HET ALGEMEEN JUIST VOCHT AAN HET LICHAAM.

optimaliseert de werking van de stofwisseling (en dat is zeker als je jouw gezonde gewicht 
wilt bereiken heel belangrijk!).
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De uitkomst hiervan in liters 
is een gezonde hoeveelheid 
water om verdeeld over de 

dag te drinken. Op het moment dat je veel sport of als het warm is dan kun je gerust meer 
drinken. Ook als je herstellende bent van een ziekte is extra water altijd welkom voor het 
lichaam.

Flessenwater of kraanwater?

Persoonlijk ben ik geen voor-
stander van flessenwater. Het 
is mooie marketing in een 
fles en zorgt ervoor dat je ie-
dere week eindeloos veel 
moet sjouwen, om nog maar 
niet te spreken van de milieubelasting die al die flessen en pakken met zich meebrengt. Veel 
van dit water is door middel van straling houdbaar gemaakt waardoor er weinig leven meer 
in zit. 
Gezond water bevat leven en gaat algen vormen als je dat een tijdje op de vensterbank of in 
de zon zet. Bij flessenwater gebeurt dit niet. Daar komt bij dat onderzoeken hebben uitge-
wezen dat ook flessenwater wel degelijk veel ongezonde stoffen bevat. Vooral water uit 
plastic flessen kun je beter vermijden. Dit wordt vaak gebotteld in nog warme, net gegoten, 
plastic flessen waarbij het water er direct voor zorgt dat het plastic afkoelt. Hierdoor bevat 
water uit plastic flessen de schadelijke stof bisfenol-A (BPA). Een stof die lijkt op het vrou-
welijke hormoon oestrogeen en die in het lichaam niet alleen behoorlijk verstorend kan 
werken op je hormoonbalans. Ook hartziekten, obesitas, diabetes, ADHD, diverse kanker-
soorten en problemen met vruchtbaarheid en groei van de foetus worden met deze stof in 
verband gebracht. 

TJA... DIT IS EEN GEWETENSVRAAG. IK WEET DAT ER IN ONS KRAAN-
WATER NOG ZO’N 600 RESTSTOFFEN ZITTEN DIE ER NIET UITGEFILTERD 
KUNNEN WORDEN BIJ DE WATERZUIVERING. SIMPELWEG OMDAT HET 
GROS VAN ONS GEZUIVERDE WATER INDUSTRIEEL WORDT GEBRUIKT EN 
WIJ SLECHTS 1 PROCENT GEBRUIKEN ALS DRINKWATER. DE INVESTERING 
IN EEN DERGELIJKE MICROFILTER IS VOOR DE WATERZUIVERINGSBE-
DRIJVEN DAN OOK NIET RENDABEL.

Bovendien kan het lichaam 
zo’n grote hoeveelheid water 
in één keer niet opnemen. 

Drink daarom water verdeeld over de dag. Het advies dat ik meestal aan cliënten geef is om 
ieder uur een groot glas water te drinken. 

MOCHT WATER DRINKEN VOOR JOU EEN ONMOGELIJKE OPGAVE LIJKEN DAN HEB JE 

MISSCHIEN IETS AAN ONDERSTAANDE TIPS

 Zet in de ochtend en in de middag een mooie kan met water goed zichtbaar op je 
bureau en spreek met jezelf af dat je deze leegdrinkt.

 Zet jouw dagelijkse hoeveelheid water iedere ochtend klaar op het aanrecht zodat je 
ook kunt zien hoeveel je al hebt gedronken (dit voorkomt dat je ‘de tel’ kwijtraakt).

 Zorg voor een mooie en praktische, waterdichte bidon die je altijd mee kunt nemen.

 Zet de timer van je horloge of telefoon ieder uur en drink direct een glas water als je 
het alarm hoort (gelijk drinken, anders is de kans groot dat je het vergeet…).

 Ben je veel onderweg, dan is het soms lastig om veel te drinken. Probeer in dat geval tijdens 

je afspraken water te drinken in plaats van koffie en plan hier en daar een plaspauze in je 
schema in. Naarmate je meer gaat drinken zal het lichaam daar ook steeds beter aan wennen.

 Zorg dat je voor 13.00 uur de helft van je dagelijkse waterhoeveelheid hebt gedronken. 
Dit geeft je energie voor de rest van de dag en zorgt ervoor dat je de rest van je dagelijks 
benodigde hoeveelheid heel ontspannen kan drinken (en je niet vlak voordat je naar bed 
gaat nog drie grote glazen water naar binnen dient te werken met alle nachtelijke 
plasrondes van dien…).

 Drink eens gekookt water als je moeite hebt met koud water. Zeker in de winter doe ik 
dat graag (en: in de meeste restaurants is een kopje heet water gratis!).

Kun je ook 
             te veel water drinken?
HET DRINKEN VAN LITERS WATER IN ÉÉN KEER (DUS DIRECT ACHTER 
ELKAAR) IS INDERDAAD NIET AAN TE RADEN. HIERMEE BELAST JE DE 
NIEREN ENORM EN LOOP JE HET RISICO DAT HET LICHAAM VEEL KOST-
BARE MINERALEN KWIJTRAAKT. 

Hoeveel water is gezond?
EEN GOEDE VUISTREGEL DIE JE AAN KUNT HOUDEN BIJ HET BEPA-
LEN VAN DE DAGELIJKSE HOEVEELHEID WATER DIE VOOR JOUW 
LICHAAM GOED IS, IS JOUW LICHAAMSGEWICHT DELEN DOOR 30. 



Toch is water wel het beste 
dat je jouw lichaam kunt ge-
ven. Regelmatig hoor ik dat mensen overgaan op spa rood, oftewel water met bubbels. 
Hoewel ik het kan begrijpen, ben ik daar zeer zeker geen voorstander van. Je hebt hiervoor al 
kunnen lezen waarom.
Toch kun je met water eindeloos variëren, onze gepimpte watertjes zijn hiervan het levende 
voorbeeld! Maak ze af en toe om eens een andere smaak te proeven. En onthoud: uiteraard 
blijft de beste basis voor het lichaam gewoon, neutraal water!

Water filteren
HET DRINKEN VAN LITERS WATER IN ÉÉN KEER (DUS DIRECT ACHTER 
ELKAAR) IS INDERDAAD NIET AAN TE RADEN. HIERMEE BELAST JE DE 
NIEREN ENORM EN LOOP JE HET RISICO DAT HET LICHAAM VEEL 
KOSTBARE MINERALEN KWIJTRAAKT. 

Beter en makkelijker (en 
goedkoper) vind ik het 
om kraanwater te filteren 
door middel van een koolstoffilter of filter op de waterleiding. Deze filters halen in ieder geval 
een groot deel van de restvervuiling uit het water. Helaas worden zaken als medicijnresten 
niet geheel verwijderd. Maar het scheelt veel en het water smaakt vaak een stuk lekkerder. 
Er zijn uiteraard veel verschillende soorten en maten filters te koop. Praktisch zijn de filterkan-
nen die je gewoon op de aanrecht kunt zetten. Ook watervitalizers of ionisatoren die je op de 
waterleiding kunt plaatsen zijn ideaal. Pas echter op met osmosefilters. Het water dat hieruit 
komt is weliswaar superzuiver, maar het bevat geen enkel mineraal meer en is in die zin dood. 
Een vis leeft niet lang in dit water. Uiteraard kun je ook gewoon kraanwater blijven drinken, in 
mijn ogen is dat altijd nog een beter alternatief dan flessenwater, tenzij het drinkwater in jouw 
gemeente wordt behandeld met chloor of extreem hard is.

                   Water met of 
                zonder bubbels?

VEEL MENSEN VINDEN WATER MAAR EEN SAAI DRANKJE EN ZIJN 
HET OP EEN GEGEVEN MOMENT ZAT OM WATER TE DRINKEN. ZE 
‘SMEKEN’ MIJ DAN BIJNA OM EEN ANDER DRANKJE.
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WATER IS EEN INFORMATIEDRAGER
De Japanse onderzoeker Mararu Emoto is er als  eerste wetenschapper in geslaagd om watermoleculen te 
 fotograferen. Dit is een heel precies klusje omdat het water dient te worden ingevroren en slechts bij één 
 bepaalde temperatuur, net voordat het weer vloeibaar wordt,  zodanig is te fotograferen dat de kristallen goed 
te zien zijn. Toen hij eenmaal had ontdekt hoe dit werkte, heeft Emoto allerlei experimenten met het water 
 gedaan voordat hij het  fotografeerde. 

Zonder het zelf te weten heeft hij op deze manier wetenschappelijk  aangetoond dat water een informatiedrager 
is. Zo heeft hij kristallen gefotografeerd van  water dat hij aan klassieke muziek blootstelde (dit gaf prachtige, 
perfecte  kristallen) en kristallen die hij  blootstelde aan  hardrockmuziek (dit gaf chaotische en duistere kristallen). 
Hij heeft experimenten gedaan met briefjes die hij op waterflessen plakte met daarop teksten als ‘dank je wel’ 
(prachtige kristallen als resultaat) en ‘ik vermoord je’ (vervormde en uiteengerukte kristallen). Met name de 
woorden en zinnen die gingen over liefde, dankbaarheid en verering gaven prachtige kristallen te zien. 

Heel bijzonder is het experiment dat is gedaan met een 
gebed door een Japanse priester. Zowel voor als na 
het gebed zijn monsters van het water genomen 
en gefotografeerd. Waar de kristallen voor het 
gebed er nog  afschrikwekkend uitzagen, gaf 
het water na het gebed een prachtig kristal 
te zien. 

Ook dit toont aan dat 
liefde en waardering krachtiger 

zijn dan we denken. Aangezien ons 
 lichaam voor ruim 70 procent bestaat uit water 

kun je je voorstellen wat de kracht van woorden is en 
hoe één minder goed gekozen woord of gedachte of 

zelfs een veroordeling die we voelen, iemand wel  degelijk 
kan beschadigen tot in zijn of haar cellen. Ook het  dragen 
van T-shirts met termen en kreten werken dus door op 

ons lichaam. Misschien toch iets om over na te 
 denken voordat je in de winkel valt op dat leuke 

T-shirt met een of andere  onvriendelijke 
krachtterm of print.
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Recepten voor 
           gepimpte watertjes

TIPS 
VOOR EEN 

FANTASTISCH RESULTAAT

 GEBRUIK GEFILTERD WATER

 MAAK GEBRUIK VAN BIOLOGISCHE INGREDIËNTEN, 

ZODAT JE GEEN LAST HEBT VAN SYNTHETISCHE 

BESTRIJDINGSMIDDELEN IN JE WATER

 WAS DE INGREDIËNTEN ZORGVULDIG

 VOOR EXTRA SMAAK HELPT HET DE FRUITSOORTEN TE 

KNEUZEN, PRAKKEN, SCHAVEN, ETC.

 ALS ER VEEL STUKJES IN ZITTEN, KUN JE HET 

WATER DRINKEN MET EEN RIETJE OF HET 

WATER EVENTJES ZEVEN 

VOOR GEBRUIK
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VAN SHARON
Water is ontzettend lekker én water met een lekker smaakje heb je ook zo gemaakt! Gepimpte watertjes 
zien er niet alleen fantastisch uit, ze kunnen een heerlijke aanvulling en verfrissing zijn op die warme, 
zomerse dag en je kunt er de blits mee maken tijdens feestjes. Ik vind zelf water echt overheerlijk en 
drink het veel. Het is mijn favoriete drinken. Als je het eenmaal gewend bent hoef je niet anders meer! 

Of nou ja, af en toe is het gewoon lekker om eens iets met een smaakje te proberen, daarvoor zijn deze 
gepimpte watertjes echt perfect. Het water neemt de smaak van de ingrediënten over, waardoor je een 
lekker smaakje aan je water krijgt. Als je straks de tips goed doorleest, kun je daar ontdekken hoe je het 
water nog net iets meer smaak geeft dan ‘gewoon’ alle ingrediënten bij elkaar voegen.
Het leukste is om lekker veel te variëren en uit te proberen. Zo krijg je verschillende smaakjes, maar ook 
ontdek je welke smaken je echt heel lekker vindt. Wie weet word je zo creatief van het experimenteren, 
dat je zelf nog heerlijke nieuwe combinaties maakt!

Ook voor kinderen is het heel leuk om samen gepimpte watertjes te maken. Je zult verbaasd zijn hoe snel 
kinderen ook creatief worden en eigen combinaties bedenken, dat is leuk om samen te doen. Mijn 
 dochter (2) werkt bijvoorbeeld graag met veel citroen. Om je op weg te helpen deel ik hier alvast een 
hele rij geweldige combinaties, sommige heerlijk vertrouwd en sommige verrassend anders.  Experimenteer 
en probeer uit, heerlijk om te doen én om lekker relaxt te drinken!

Let wel goed op als je net met jouw Sugarchallenge start. Veel mensen hebben dan de neiging om vanuit 
hun hang naar zoet te veel en te zoet water te drinken. Houd het daarom in de eerste twee fasen van de 
Sugarchallenge op maximaal één glas gepimpt water per dag en als je merkt dat je daar honger van 
krijgt, laat het dan nog even achterwege totdat je bloedsuikerspiegel goed in balans is!



Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen 
weckpot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje. 

Voor extra smaak kun je de aardbei van tevoren prakken met een vork 
en het basilicum kneuzen in een vijzel. Voeg alle ingrediënten samen 
en doe het in een afsluitbare glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 
uur in de koelkast (eventueel een nachtje). Serveer koel, lekker met 
een ijsklontje.

Snijd de limoen in vieren. Voor extra smaak prak je de framboos van 
tevoren met een vork en knijp je de limoen een beetje uit (in het water 
zelf). Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de citroen in vieren. Schil de perziken, verwijder de pit en snijd 
het vruchtvlees in stukjes. Gebruik zowel het vruchtvlees als de schillen. 

Voor extra smaak prak je de perziken voor zover mogelijk met een 
vork, knijp je de citroen een beetje uit (in het water zelf) en kneus je de 

muntblaadjes licht. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een 
afsluitbare glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast 

(eventueel een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de sinaasappels in 8 partjes. Knijp het sap licht uit in het water. 
Snijd de vanillestokjes open in de lengte. In het merg zie je de vanille, 
schraap deze er zo goed mogelijk uit en doe het vanillepoeder in het 

water. Voeg de sinaasappelpartjes en vanillestokjes toe. Zet het 
minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 

Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Appel en kaneel
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 1 appel, geschild en klokhuis 
verwijderd, in kleine stukjes 

gesneden

 2 kaneelstokjes

Aardbei en basilicum

JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 150 gram biologische aardbeien

 3 takjes basilicum

Framboos, ananas en limoen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 150 gram frambozen

 afgeschaafde schillen van een 
1/2 ananas

 1 limoen

Perzik, citroen en munt
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 2 perziken

 1 citroen

 5 takjes munt

Sinaasappel en vanille
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 2 sinaasappels

 2 vanillestokjes
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Snijd het vanillestokje open in de lengte. In het merg zie je de vanille, 
schraap deze er zo goed mogelijk uit en doe het vanillepoeder in het 
water. Voor extra smaak prak je de bramen en blauwe bessen met een 
vork. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

TIP VOEG EEN VLEUGJE CITROEN TOE!

Halveer de stengel citroengras en snijd deze in stukken van ongeveer 
2 cm. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Halveer de peper en verwijder de pitjes. Voor extra smaak prak je de 
kersen met een vork. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een 
afsluitbare glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast 
(eventueel een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje. 

Voor extra smaak prak je de druiven en meloen met een vork. Voeg alle 
ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen pot of fles. Zet 

het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 
Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de vanillestokjes open in de lengte. In het merg zie je de vanille, 
schraap deze er zo goed mogelijk uit en doe het vanillepoeder in het 
water. Voeg de koffiebonen en uitgeschraapte vanillestokjes toe. Zet 

het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 
Serveer koel,lekker met een ijsklontje.

Snijd de limoen in vieren. Knijp de limoen een beetje uit in het water. 
Voor extra smaak kneus je de munt van tevoren in een vijzel. Voeg alle 

ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen pot of fles. Zet 
het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 

Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Bramen, vanille en blauwe bessen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 1 vanillestokje

 100 gram bramen

 100 gram blauwe bessen

Komkommer en citroengras
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 1 stengel citroengras

 8 plakjes komkommer

Kersen en rode peper
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 1 rode peper

 150 gram kersen

Meloen en druiven
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 100 gram druiven 

 75 gram galiameloen

Koffiebonen en vanillestokjes
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 2 vanillestokjes

 75 gram koffiebonen

Komkommer, munt en limoen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 6 plakjes komkommer

 2 takjes munt

 1 limoen
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Snijd de mango en het kokosnootvlees in stukjes. Schil de kiwi en 
snijd deze ook in stukjes. Voor extra smaak prak je de vruchten met 
een vork. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

TIP VERVANG EEN GEDEELTE VAN HET WATER DOOR HET 

KOKOSWATER UIT DE KOKOSNOOT.

Voor extra smaak kun je de watermeloen van tevoren prakken met een 
vork. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 

glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de citroenen in vieren. Knijp deze een beetje uit in het water. 
Voor extra pittige smaak kun je de gember raspen of in kleine stukjes 

snijden. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 

een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de citroen in vieren. Knijp deze een beetje uit in het water. 
Voor extra smaak kun je de blauwe bessen prakken met een vork. 

Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen pot 
of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje).

Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Mango, kokosnootvlees en kiwi
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 75 gram mango

 75 gram kokosnootvlees

 1 kiwi

Watermeloen en komkommer
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 100 gram watermeloen

 6 schijfjes komkommer

Gember en citroen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 2 cm gember

 2 citroenen

Blauwe bessen en citroen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 100 gram blauwe bessen

 1 citroen
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Snijd de grapefruits in vieren. Knijp deze een beetje uit in het 
water. Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare 
glazen pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast 
(eventueel een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Snijd de limoenen in vieren. Knijp deze een beetje uit in het water. 
Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen pot 

of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 
Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

*verveine is een heel lekker, citroenachtig kruid, dat in andere 
landen veel gebruikt wordt voor bijvoorbeeld thee. In Nederland is 
het niet gemakkelijk verkrijgbaar, maar in de lente en begin van de 

zomer heb je het wel eens in biologische winkels of op boeren-
markten. Als je het toevallig tegenkomt, is het echt een aanrader 

om het mee te nemen en dit recept te maken, maar je kunt er 
bijvoorbeeld ook thee van maken, op dezelfde manier als je verse 

muntthee zou maken. Gebruik het nog op dezelfde dag, want 
verse verveine is maar een dagje goed, daarna droogt het zeer 

snel uit.

Voor extra smaak kun je de aardbei van tevoren prakken met een vork. 
Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen pot 

of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel een nachtje). 
Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Voor extra smaak kun je de druiven prakken met een vork. 
Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen 
pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

TIP ERG LEKKER MET WAT SAP VAN EEN SINAASAPPEL.

Voor extra smaak kun je de bramen prakken met een vork. 
Voeg alle ingrediënten samen en doe het in een afsluitbare glazen 
pot of fles. Zet het minimaal 2-4 uur in de koelkast (eventueel 
een nachtje). Serveer koel, lekker met een ijsklontje.

Tijm en bramen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 150 gram bramen

 2-3 takjes tijm

Druiven en rozijnen*
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 100 gram druiven

 50 gram rozijnen*

Grapefruit
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 2 grapefruits

Lavendel en limoen
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 3 takjes lavendel

 2 limoenen

Verveine en aardbei
JE HEBT NODIG VOOR 

1 LITER GEPIMPT WATER

 1 liter water

 150 gram aardbeien

 3 takjes verveine*
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is goed voor elk…
Melk
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Voor de overige wereldbevol-
king geldt dat bijna alle Aziaten 

en driekwart van de Afrikanen geen zuivelproducten kunnen verteren. Ze krijgen vrij snel na 
het gebruik van zuivelproducten last van hun darmen in de vorm van krampen en diarree, 
maar ook huidproblemen en astma-achtige of allergieklachten komen veel voor. 

Lactose-intolerantie
Mensen die zuivel en zuivelproducten niet goed kunnen verdragen, kunnen over het alge-
meen het melksuiker lactose in de darmen niet goed afbreken en verteren. Vaak komt dit 
doordat het lichaam het enzym lactase (dat nodig is voor de vertering van lactose) niet goed 
kan aanmaken in de wand van de dunne darm. Hierdoor komt de lactose vanuit de dunne 
darm onverteerd in de dikke darm terecht waar de dikkedarmbacteriën ervoor zorgen dat de 
lactose gaat gisten en er allerlei klachten kunnen ontstaan. Veelvoorkomende klachten die te 
maken kunnen hebben met een lactose-intolerantie zijn een opgeblazen gevoel, last van 
winderigheid, pijn of krampen in de buik en diarree.
Voor mensen die moeite hebben met de vertering van lactose zijn er steeds meer zuivel-
wproducten op de markt die lactosevrij zijn en/of waaraan het enzym lactase is toegevoegd 
om te zorgen voor een betere verteerbaarheid. Toch blijft het uitkijken geblazen voor hen.

Behoor jij tot die 90 procent van de mensen die geen problemen heeft met het verteren van 
melk en zuivelproducten, ook dan is het zaak om je consumptie ervan te beperken. Op de 
langere termijn kan het gebruik van melk en zuivelproducten ook voor jou behoorlijke gevolgen 
hebben voor je gezondheid omdat het lichaam (en vooral de darmen) nou eenmaal meer 
moeite heeft met het verteren van zuivel. 
Verschillende onderzoeken hebben inmiddels het verband aangetoond tussen het veelvuldig 
gebruik van zuivel en het ontstaan van ziekten als Parkinson, kanker (met name eierstokkanker 
en prostaatkanker), osteoporose (botontkalking), maar ook een toename van allergieën en 
astmatische aandoeningen.

‘Drink je melk schatje’ wordt 
nog steeds liefdevol door ve-
le ouders tegen hun kinderen 
gezegd. Ook op veel scholen 
wordt nog grif schoolmelk 
verkocht, want dat is gezond. Maar is dat ook zo? Is melk echt zo gezond voor ons? Steeds 
meer onderzoeken wijzen uit dat dit wel eens niet het geval zou kunnen zijn. Als je het logisch 
bekijkt en terug gaat naar de natuur dan is het eigenlijk ook wel raar: de mens is het enige 
zoogdier dat, terwijl het al volwassen is, nog steeds melk drinkt. En dan ook nog van een 
ander zoogdier! Zie je het al voor je dat je op je veertigste nog bij je moeder aan de borst zou 

Kun jij melkproducten verdragen? IN NEDERLAND CONSUMEREN WE PER PERSOON ONGEVEER 125 KILO MELK EN ZUIVELPRODUCTEN 

PER JAAR. DAARVAN ETEN WE ONGEVEER 20 KILO YOGHURT. VOORAL KINDEREN EN JONGEREN DRINKEN 

VEEL MELK. ONGEVEER 60 PROCENT VAN ALLE SCHOLIEREN IN DE LEEFTIJD VAN 8 TOT 15 JAAR DRINKT 

MELK OF EEN ANDERE ZUIVELDRANK BIJ DE LUNCH. IN DE LEEFTIJD TOT 12 JAAR DRINKT ONGEVEER 30 

PROCENT VAN DE KINDEREN MELK OF EEN ANDERE ZUIVELDRANK BIJ DE LUNCH. 

NOU JA, VOOR ELK KALFJE DAN! MELK ZORGT ERVOOR DAT EEN PASGEBOREN KALFJE BINNEN 
ONGEVEER ANDERHALF JAAR TIJD UITGROEIT VAN EEN SCHATTIG JONG DIER MET EEN GEWICHT VAN 
CA. 40 KILO NAAR HET FORMAAT VAN EEN HEUSE KOE VAN ZEKER 350 KILO. JE KUNT DUS GERUST 
ZEGGEN DAT MELK EEN SUPERFOOD IS. VOOR HET KALF. HET BEVAT ENORM VEEL GROEIHORMONEN 
EN ANDERE GEZONDE STOFFEN, MAAR, ALS GEZEGD: VOOR HET KÁLF! DE EFFECTEN VAN MELK EN 
ZUIVEL OP DE GEZONDHEID VAN MENSEN ZIJN OVER HET ALGEMEEN VERRE VAN DIE VAN SUPER-
FOOD. EN DAN HEB IK HET NOG NIET EENS OVER ALLE SUIKERS EN ANDERE KUNSTMATIGE STOFFEN 
DIE AAN DE MEESTE ZUIVELDRANKJES EN YOGHURTJES ZIJN TOEGEVOEGD.

ONGEVEER 10 PROCENT VAN DE WEST-EUROPESE EN AMERIKAANSE 
BEVOLKING KAN ZUIVEL EN ZUIVELPRODUCTEN NIET GOED VER-
DRAGEN EN WORDT ECHT ZIEK NA HET ETEN OF DRINKEN ERVAN. 

‘Drink je melk op, schatje’
HELE GENERATIES MENSEN ZIJN OPGEGROEID MET TWEE TOT DRIE 
GLAZEN MELK PER DAG. ZEKER DE VEERTIG-PLUS-GENERATIE KENT 
VAST ‘JORIS DRIEPINTER’ NOG WEL, DE STOERE BOY DIE VEEL KINDEREN 
AANMOEDIGDE OM VOORAL IEDERE DAG VEEL MELK TE DRINKEN. VAN 
MELK ZOU JE STERKE BOTTEN KRIJGEN EN DAAROM WERD HET ER 
DOOR HET ZUIVELBUREAU EN DOOR HET VOORLICHTINGSBUREAU 
VOOR DE VOEDING INGERAMD DAT MELK DRINKEN GEZOND ZOU ZIJN. 
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Het drinken van melk is ei-
genlijk iets wat we pas een 
paar honderd jaar doen. Sinds 
de opkomst van de steeds 
grootschaliger landbouwmethoden en veeteelt is melk steeds belangrijker geworden als 
bron van inkomsten en als voedingsbron. Zeker in arme gebieden waar weinig voedsel voor-
handen is, speelt melk een belangrijke rol in de voedselvoorziening. Denk aan Afrikanen die 
de koning te rijk zijn met hun koe of geiten.
Je raadt het al: ook melk is opgepakt door slimme marketeers die om een simpel drankje, dat 
eigenlijk bedoeld is voor een jong dier, een hele wereld vol met patenten (want aan patenten 
kun je veel geld verdienen) en mooie producten ‘die we écht nodig hebben!’, gecreëerd heb-
ben. Met als gevolg dat pasgeboren kalfjes vaak binnen 24 uur na de geboorte al van de 
moederkoe worden weggehaald omdat we bang zijn dat er anders te veel kostbare melk 
wordt verspild. En dat alles voor een drank waarvan steeds duidelijker wordt dat-ie eigenlijk 
helemaal niet zo gezond voor ons is als de industrie ons doet geloven…

We drinken eigenlijk 
nog maar heel kort melk

DE MENS IS VAN ORIGINE GEEN MELKDRINKER. DE ENIGE MELK DIE 
WERD GEDRONKEN WAS MOEDERMELK. IN VEEL AFRIKAANSE LANDEN 
ZIE JE NOG STEEDS DAT KINDEREN TOT EEN LEEFTIJD VAN 5-6 JAAR AAN 
DE BORST DRINKEN. VOORAL IN DE GEBIEDEN WAAR GOEDE VOEDING 
SCHAARS IS, IS MOEDERMELK EEN PRACHTIGE OPLOSSING. 

hangen? Of dat een volwassen koe nog steeds bij een andere koe drinkt?
Melk is bij alle zoogdieren (en daartoe behoort ook de mens) bedoeld om het jong te voorzien 
van een rijke voeding die helpt om snel te groeien en een goede weerstand op te bouwen. 
Om die reden zit alle moedermelk bomvol met groeihormonen en waardevolle bouwstoffen 
zoals eiwitten, gezonde vetten (moedermelk is vaak heel vet), vitaminen en mineralen. 
Moedermelk is de beste melk die je aan je kind kunt geven. Net zoals koeienmelk de beste 
melk is die de koe aan haar kalf geeft. 
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Toch zijn er veel kinderen gek 
op zuiveldrankjes, die inmid-
dels te verkrijgen zijn in legio 
varianten in allerlei prachtige 
verpakkingen, gecombineerd 
met de mooiste reclame-
boodschappen. De industrie 
speelt handig in op de kin-
derdoelgroep. Vaak tot wanhoop van veel ouders die soms hun peuter pas weer rustig krijgen 
als er een flesje met een mooi roze en mierzoete drank voor hun neus staat. Meestal gaat het 
drinken van dergelijke drankjes met het nodige geknoei gepaard waardoor al snel alles plakt 
van de zoetigheid. Maar er gaat niets op tegen de gelukzalige blik van je peuter, toch? Ik weet 
het niet… Eerlijk gezegd begrijp ik werkelijk niet waarom de voedingsindustrie willens en 
 wetens kleine kinderen al volstopt met zoveel suiker en andere kunstmatige toevoegingen.
Het lijkt wel alsof direct na de moedermelk de kinderen overgezet dienen te worden op mier-
zoete zuiveldrankjes. Zo bevat een dagelijkse portie opvolgmelk van 300-400 ml. zo’n 4-5 
suikerklontjes en met een flesje Fristi tankt je peuter ook al snel een slordige zoetwaarde van 
zo’n 6-7 suikerklontjes weg. Zoetwaarde, want Fristi bevat geen suiker, maar wordt gezoet 
met geconcentreerde fruitsappen (waar waarschijnlijk geen vrucht aan te pas is gekomen) 
en maar liefst drie verschillende zoetstoffen: acesulfaam-K, sacharine en sucralose. Onder 
het kopje zoetstoffen vind je de bijwerkingen van deze zoetstoffen uitgebreid beschreven. 
Je kunt je dan ook echt de vraag stellen of het niet de hoogste tijd wordt voor een ander melk-
beleid. Of het misschien toch beter is om te gaan kiezen voor alternatieven voor melk. Onze 
verantwoorde zuiveldrankjes bijvoorbeeld… 

Zuiveldrankjes, 
een gezonde dorstlesser?

WIJ MOESTEN THUIS ALTIJD YOKI-DRINK DRINKEN EN IK VOND HET 
TOCH SMERIG. MAAR JA, MELK GING ER NIET IN EN KARNEMELK 
MET RANJA WAS OOK EEN DRAMA DUS DAN DIT MAAR. IK PROBEERDE 
HET ALTIJD IN EEN TEUG OP TE DRINKEN EN VOORAL NIET TE VEEL TE 
PROEVEN. OP DE EEN OF ANDERE MANIER WIST IK TOEN AL DAT MELK 
NIET MIJN DRANKJE WAS. ZELFS CHOCOMELK KREEG IK NIET WEG, TOT 
GROTE WANHOOP VAN MIJN MOEDER, DIE MIJ GRAAG MIJN DAGELIJKSE 
PORTIE MELK ZAG DRINKEN.

Dit slijm kan zich vast gaan 
zetten in de holten en er daar-

door voor zorgen dat je vaker verkouden bent of last hebt van ontstekingen zoals 
voorhoofdsholteontsteking of oorontsteking. Ook als je gevoelig bent voor hooikoorts, astma of 
last hebt van allergieën, zou het heel goed kunnen zijn dat dit verergert door het drinken van melk. 
Het slijm dat onder invloed van vooral melk en kaas in het lichaam wordt gevormd, kan de 
binnenwand van je darmen bedekken als een soort behangplaksel. Daardoor worden de 
darmpoliepen (een soort hele dunne tentakeltjes die zorgen voor de opname van voedings-
stoffen) die zich aan de binnenkant van de darm bewegen als het ware tegen de darmwand 
geplakt waardoor ze niet of niet goed meer kunnen functioneren. Hierdoor loop je het risico 
dat de darmwand minder voedingsstoffen en mineralen kan opnemen en aan het bloed kan 

Buiten adem van zuivel
MELKPRODUCTEN WERKEN STIMULEREND OP JE SLIJMVLIEZEN. 
DIT BETEKENT DAT HET DRINKEN VAN MELK ERVOOR KAN ZORGEN DAT 
JE LICHAAM MEER SLIJM GAAT PRODUCEREN. 

Toch is het feit dat melk veel 
calcium bevat niet automa-
tisch een garantie dat deze 

calcium dan ook goed is voor óns lichaam. De samenstelling van de calcium in melk is namelijk 
een hele andere dan die van ons lichaam. Om de calcium uit de melk op te kunnen nemen is 
het zelfs zo dat ons lichaam méér lichaamseigen calcium gebruikt dan dat de melk aan calcium 
levert. Als je dus dagelijks veel melk drinkt dan loop je grote kans dat je eigenlijk je botten 
opdrinkt.
Er zijn inmiddels duizenden onderzoeken gedaan over het verband tussen melkdrinken en 
osteoporose (botontkalking) en het blijkt dat in de landen waar veel melk wordt gedronken, er 
beduidend meer mensen lijden aan osteoporose en ook het aantal botbreuken veel hoger is. 
In landen waar weinig zuivelproducten worden geconsumeerd blijkt ook dat osteoporose en 
botbreuken veel minder voorkomen.

Van melk krijg je sterke botten
TENMINSTE, DAT ZEGGEN DE RECLAMECAMPAGNES. MAAR IS DAT 
OOK ECHT ZO? HET IS WAAR DAT MELK EN ZUIVELPRODUCTEN VEEL 
CALCIUM BEVATTEN EN DAT CALCIUM EEN BELANGRIJK BESTANDDEEL 
IS VAN ONZE BOTTEN.

geven. In extremere gevallen kan de darmflora zelfs zodanig worden beschadigd dat er een 
lekkende darm ontstaat waardoor er stoffen uit de darm in het bloed komen die daar kunnen 
zorgen voor allergische reacties en ontstekingen. 
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Probiotica, voor gezonde darmen…
Probiotica zijn extra ondersteunende micro-organismen die je inneemt om de darmflora en 
daarmee je weerstand en stoelgang te verbeteren. Ze bestaan uit een mengsel van bacteriën, 
gisten en schimmels die van nature in de darmen voorkomen en helpen om het evenwicht in 
de darmen weer te herstellen. In het buitenland worden probiotica ook vaak voorgeschreven 
in combinatie met een antibioticakuur. Waar antibiotica alle bacteriën in de darmen doden 
(ook de goede), voeg je met probiotica een extra hoeveelheid goede bacteriën toe. Je stuurt 
dus als het ware hulptroepen de darmen in. 
Naast probiotica zijn er ook prebiotica. Die kun je zien als voedingsstoffen die de gezonde 
darmbacteriën extra versterken waardoor ze zich sneller kunnen vermenigvuldigen.

Werkt dat nou echt, probiotica?
Probiotica werken zeker, alleen is nog niet duidelijk wat ze nu precies doen. Ook als het gaat 
over de darmen geldt dat ieder mens anders is en dat ieder mens anders reageert op invloeden 
van buitenaf.
Een groot deel van de probiotica komt niet in de darm omdat het de weg van de mond tot aan 
de darm niet overleeft doordat het sterft in het maagzuur. Daar komt bij dat toegevoegde 
probiotica niet lichaamseigen zijn en dat het lichaam er dus eigenlijk zo snel mogelijk vanaf 
wil. Het helpt dus alleen zolang het in de darm zit, maar bij de eerstvolgende ontlastingsronde 
zal het worden uitgescheiden. Dit betekent dat je het moet blijven nemen om van het gunstige 
effect te kunnen profiteren. Zie het als een uitzendkracht die tijdelijk in de darmen helpt om 
het evenwicht te herstellen.
Voor prebiotica geldt dit niet omdat ze de gezonde en lichaamseigen darmbacteriën voeden 
en helpen om zich te vermenigvuldigen. Belangrijk is dan uiteraard wel dat er voldoende gezonde 
darmbacteriën aanwezig zijn. 

MELK TIJDENS DE SUGARCHALLENGE
TIJDENS DE SUGARCHALLENGE GAAT HET IN DE EERSTE PLAATS OM HET VERMIJDEN VAN SUIKER EN PRO-

DUCTEN DIE ZICH IN JE LICHAAM GEDRAGEN ALS SUIKER. HET MELKSUIKER LACTOSE KOMT VAN  NATURE 

VOOR IN MELK EN ZORGT NIET VOOR EXTREME SCHOMMELINGEN IN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL. OM DIE 

REDEN IS MELK DAN OOK NIET VERBODEN. UITERAARD HEB IK HET DAN OVER GEWONE VOLLE MELK EN NIET 

OVER DE GEZOETE VARIANTEN. WEL IS MIJN ADVIES OM TERUGHOUDEND TE ZIJN MET MELK. ALS JE ER 

GEEN LAST VAN KRIJGT, DAN KUN JE GERUST AF EN TOE YOGHURT OF ZUIVEL VAN SCHAPEN OF GEITEN 

NEMEN. DIT IS VOOR JE LICHAAM BETER TE VERTEREN DAN MELK. OOK LACTOSEVRIJE ZUIVELPRODUCTEN, 

DIE JE BIJ STEEDS MEER SUPERMARKTEN VINDT, ZIJN EEN GOED ALTERNATIEF. PROBEER DAARNAAST EENS 

PLANTAARDIGE MELKVARIANTEN ZOALS RIJSTMELK*, HAVERMELK OF AMANDELMELK. LET ER WEL OP DAT 

DEZE NIET GEZOET ZIJN.

Probioticadrankjes
EEN VEEL GEHOORDE UITSPRAAK IN GEZONDHEIDSLAND IS: ‘JE 
BENT ZO GEZOND ALS JE DARMEN KUNNEN VERTEREN’. EN DAT 
KLOPT: JE KUNT NOG ZO GEZOND ETEN, ALS JE DARMEN DE VOEDING 
NIET GOED KUNNEN VERTEREN GAAT EEN GROOT DEEL VAN DE VOE-
DINGSSTOFFEN VERLOREN. DAAROM IS HET BELANGRIJK OM GOED 
VOOR JE DARMEN TE ZORGEN.

Gezonde darmen bevatten 
miljarden micro-organismen 
in de vorm van bacterie-, 
schimmel- en gistsoorten. 
Al deze verschillende darm-

bewoners werken samen om ervoor te zorgen dat onze voeding goed wordt verteerd en dat 
de vrijgekomen voedingsstoffen door de darmwand kunnen worden opgenomen en worden 
afgegeven aan het bloed. 
Onze huidige leef- en eetgewoonten dragen helaas niet bij aan het behoud van een gezonde 
darmflora. Met als gevolg dat bij veel mensen de darmflora en de werking van de darmen 
matig tot ernstig verstoord is. Vermoeidheidsklachten, diarree, constipatie, infecties, gasvor-
ming in de buik, maar ook darmkanker kunnen hiervan het gevolg zijn. Gelukkig heeft de 
voedingsindustrie een oplossing bedacht in de vorm van gezonde zuiveldrankjes mét extra 
toegevoegde gezonde darmbacteriën: probiotica!
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Een prima alternatief is te 
vinden in plantaardige melk-
soorten als havermelk, rijst-
melk*, amandelmelk en soja-
melk. Veel van deze melksoorten worden al in supermarkten aangeboden. Helaas vaak wel 
gezoet met zoetstoffen of suikers (een aantal merken presteert het zelfs om op de verpakking 
de term ‘ongezoet’ te gebruiken terwijl er wel degelijk zoetstof aan is toegevoegd!). Lees dus 
heel goed het etiket voordat je deze melk mee naar huis neemt. 

Plantaardige alternatieven 
voor melk

DE AFGELOPEN JAREN ZIJN ER VEEL PRACHTIGE ALTERNATIEVEN 
OP DE MARKT VERSCHENEN VOOR KOEIENMELK. UITERAARD KUN JE 
KIEZEN VOOR MELK VAN SCHAPEN OF GEITEN, MAAR VEEL MENSEN 
HOUDEN NIET VAN DE KARAKTERISTIEKE SMAAK DIE DEZE MELK HEEFT. 
HET IS ECHT EVEN EEN KWESTIE VAN UITPROBEREN HOE DAT VOOR JOU IS.

Gezondheid in een flesje
Yoghurt, vooral biogarde, bevat van nature al gezonde darmbacteriën en kun je om die reden 
nemen om je darmwerking te ondersteunen. Dit is natuurlijk wel een beetje dubbel omdat te 
veel zuivel de darmen juist weer zou belasten. Hierin is het dus belangrijk om voor jezelf goed 
te voelen wat het eten van yoghurt met je doet. Voor mij is een belangrijke graadmeter of ik er 
zin in heb. 
Ik heb bijvoorbeeld in mijn grote gezondheidsijver de yoghurt (die ik graag eet, voornamelijk 
de Griekse en Bulgaarse) eens ingeruild voor geitenyoghurt. Een week lang diarree was het 
gevolg. Voor mij is geitenyoghurt dus geen handig alternatief… Voor jou kan dit misschien wel 
prima uitpakken. Op dit moment kies ik daarom voor lactosevrije naturel yoghurt en dat gaat 
prima!
Naast yoghurt is er een scala aan probiotische zuiveldrankjes op de markt, allemaal voorzien 
van een flinke dosis suiker of zoetstoffen. De ene belooft een versterking van de natuurlijke 
weerstand, de andere heeft een gunstige werking bij een vertraagde stoelgang en weer een 
volgende beschermt juist tegen diarree. Tja… de bedoeling van al deze drankjes is op zich 
goed, en ze zullen zeker een bepaald effect teweegbrengen in je lichaam, ware het niet dat al 
deze zogenaamde gezondheidsclaims op het gebied van de toegevoegde probiotica al een 
aantal jaren geleden door de Europese Veiligheidsraad zijn afgewezen. Je koopt dus echt 
gebakken lucht. 
Om toch de claim ‘voor een gezonde darmflora’ te kunnen blijven gebruiken hebben de fabrikan-
ten extra vitaminen toegevoegd. Hierdoor koop je dus eigenlijk gewoon dure en vooral zoete 
melk: om de zure smaak te maskeren die ontstaat door de fermentatie die de probiotica veroor-
zaken, worden er namelijk vrachtladingen suiker aan de gezondheidsdrankjes toegevoegd. Zo 
bevat een gemiddeld flesje Actimel van 100 gram 2,5 suikerklontjes. De varianten met toege-
voegde smaken bevatten overigens nog veel meer suikers. Die krijg je er dus gratis bij!

PRODUCT  SUIKER PER 100 ML PORTIESOORT  SUIKER PER PORTIE

YAKULT   3 KLONTJES  FLESJE 65 ML  2 KLONTJES

ACTIMEL  2,5 KLONTJES  FLESJE 100 GRAM 2,5 KLONTJES

VIFIT NATUREL  1 KLONTJE  GLAS 250 ML  2,5 KLONTJES

ACTIVIA   2 KLONTJES  FLESJE 125 GRAM 3 KLONTJES

PROVIACT  2,5 KLONTJES  FLESJE 100 GRAM 2,5 KLONTJES

OPTIFIT NATUREL 2 KLONTJES  FLESJE 125 GRAM 3 KLONTJES

TIP DOWNLOAD OP DE SUGARCHALLENGESITE GRATIS DE SUIKERSPIEKPAS MET DAAROP 

DE MEEST GEBRUIKTE SUIKERSCHUILNAMEN, OF DE SUIKERTELLERAPP. 

OP DIE MANIER BEN JE IN DE SUPERMARKT ALTIJD OP DE HOOGTE! 

JE ONTVANGT DE PAS OVERIGENS CADEAU BIJ HET BOEK 100% SUIKERVRIJ IN 30 DAGEN. 



Lekkere en gezonde       
      zuiveldrankjes Verwijder de kroontjes van de aardbeien. Doe alle ingrediënten in een 

blender en blend romig. Koel de yoghurtdrink in de koelkast 
en serveer koud.

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. Koel de
 chocolademelk in de koelkast en serveer koud.

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. 
Voeg eventueel een scheutje water toe.

Koel de yoghurt-kokosdrink in de koelkast en serveer koud.

Yoghurtdrinks
Rode yoghurtdrink

JE HEBT NODIG VOOR 2-4 GLAZEN

 250 gram aardbeien

 100 gram frambozen

 200 ml volle geitenyoghurt

 200 ml amandelmelk

Chocolademelk (*)
JE HEBT NODIG VOOR 2-3 GLAZEN

 200 ml volle geitenmelk of 
volle koemelk

 200 ml amandelmelk

 3 el cacao

 1 el witte amandelpasta

 1 tl vanillepoeder, van een
vanillestokje

 snufje groene stevia of 2 
el koudgeslagen honing*

Yoghurt-kokosdrink (*)
JE HEBT NODIG VOOR 2-3 GLAZEN

 200 ml volle geitenyoghurt of 
Griekse yoghurt

 200 ml kokosmelk

 2 el kokosrasp

 snufje stevia of 2 el 
koudgeslagen honing*

VAN SHARON
Zuiveldrankjes klinken vaak wat gezonder dan frisdrank, maar wanneer je goed kijkt valt dat tegen. 
Daar heb je zojuist al alles over gelezen. Er wordt veel suiker gebruikt, maar ook staan ze vaak bol van 
andere toevoegingen (e-nummers), zoals kleur- en smaakstoffen en conserveringsmiddelen. De zuivel 
(melk of yoghurt) zelf is altijd bewerkt, meestal mager of vetvrij, terwijl gezonde vetten juist heel goed 
zijn, zeker (juist) ook voor kleine kinderen.

Mijn ervaring is dat iedereen zijn eigen keuzes maakt op het gebied van zuivel. De ene persoon gebruikt 
graag Griekse yoghurt, de ander geitenkwark en weer een ander vermijdt elk soort zuivel. Onderstaande 
recepten kun je gemakkelijk aanpassen aan je eigen wensen. Zo kun je amandelmelk vervangen met 
elke andere soort plantaardige melk of volle melk van koe, geit, schaap, wat je maar graag gebruikt. Let 
er alleen goed op dat er aan de melkvariant die je kiest geen suikers of zoetstoffen zijn toegevoegd.

Ook kun je de yoghurt vervangen voor de soort yoghurt die je zelf gebruikt, of wellicht kwark. Wanneer 
je kwark gebruikt, kun je 2/3 van de hoeveelheid yoghurt nemen die in het recept vermeld staat en dit 
aanvullen met water of (plantaardige) melk. Ook kun je zelf experimenteren met de gewenste dikte. 
Sommige mensen houden van een lekker dik drankje, een ander heeft het graag zo vloeibaar mogelijk. 
Ontdek wat het beste bij je past en geniet!
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Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig.
Koel de aardbei-kersen-yoghurtdrink in de koelkast en serveer koud.

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. 
Koel de yoghurtdrink in de koelkast en serveer koud.

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig.
Koel de yoghurtdrink in de koelkast en serveer koud.

Gezonde zuiveldrankjes

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. 
Koel de melk in de koelkast en serveer koud. 

Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in stukjes.
 Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. 

Koel de melk in de koelkast en serveer koud.

Aardbei-kersen-yoghurtdrank
JE HEBT NODIG VOOR 4 GLAZEN

 200 ml volle geitenyoghurt of 
Griekse yoghurt

 200 ml amandelmelk

 150 gram aardbeien, groene 
kroontjes verwijderd

 150 gram kersen, 
pitten verwijderd

 1 tl vanillepoeder, van een
 vanillestokje

Ananas-yoghurtdrink
JE HEBT NODIG VOOR 4 GLAZEN

 200 ml volle geitenyoghurt of 
Griekse yoghurt

 200 ml amandelmelk

 250 gram ananas, in stukjes

Blauwebes-citroen-yoghurtdrink
JE HEBT NODIG VOOR 4 GLAZEN

 200 ml volle geitenyoghurt of 
Griekse yoghurt

 200 ml amandelmelk

 150 gram blauwe bessen

 rasp van 1 citroen

Appelkaneelmelk
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 appel

 400 ml volle geitenmelk of 
koemelk

 1 tl kaneel

Bosbessenmelk
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 100 gram bosbessen

 400 ml volle geitenmelk of 
koemelk

 1/2 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

 rasp van 1/2 limoen

Bananenmelk*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 rijpe banaan*

 1/2 avocado

 400 ml volle geitenmelk of 
koemelk

 1/2 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig. Koel 
de bananenmelk in de koelkast en serveer koud.
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Rasp de schil van de sinaasappels. Pers de sinaasappels uit. 
Doe alle ingrediënten in een blender en blend romig.

Koel de melk in de koelkast en serveer koud.

MISSCHIEN HEB JE ER WEL EENS OVER GEHOORD: KEFIR. HET IS EEN PROBIOTISCH 
DRANKJE MET EEN FRISZURE SMAAK. HET IS LICHT SPRANKELEND EN ALCOHOL-

HOUDEND. DIT KOMT DOOR HET NATUURLIJKE PROCES VAN GISTING. ALS HET GOED IS, 

BEVAT HET MAXIMAAL ROND DE 1 PROCENT ALCOHOL, DUS JE ZULT ER NIET ECHT WAT VAN MERKEN. 

KEFIR BEVAT ONDER ANDERE VITAMINE B1, B2, B6, B12, C EN D. DAARNAAST BEVAT HET GOEDE 

BACTERIËN EN GOEDE SCHIMMELS. ER WORDT GEZEGD DAT HET HELPT BIJ DARMPROBLEMEN, 

ALLERGIEËN EN VOOR EEN BETERE GEZONDHEID IN HET ALGEMEEN. NIET ONBELANGRIJK: 

PERSOONLIJK VIND IK HET VERRASSEND LEKKER!

Sinaasappel-vanillemelk
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 2 sinaasappels, voor rasp 
en schil

 400 ml volle geitenmelk of 
koemelk

 1 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

Kefir
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Net zoals waterkefir bevat melkkefir gezonde bacteriën en goede 
gisten. Deze dragen bij aan een gezonde darmflora, kunnen 

helpen bij allergieën en helpen bij het versterken en behouden 
van je weerstand. Melkkefir wordt van melk gemaakt, elke soort is 

geschikt, maar kies in elk geval voor volle, biologische (geiten)melk. 
Lees over hygiëne en metaal bij het recept voor waterkefir. 

Melkkefir vind ik persoonlijk nog gevoeliger dan waterkefir. 
Ga dus zorgvuldig en zeer hygiënisch te werk!

Meng de melk en kefir in een weckpot. Zet deze afgedekt weg op 
kamertemperatuur, 24-48 uur. Zeef met een plastic zeef de korrels uit 
de melk. Koel de melkkefir (dit is het gedeelte dat je drinkt); 1-2 dagen 

in de koelkast kan de smaak versterken, wat erg lekker kan zijn.
De korrels kun je gereedmaken voor een volgende portie melkkefir – 

of even laten rusten in de koelkast.

Eventueel kun je melkkefir ook maken in kokosmelk of een andere 
plantaardige melk. De kefirkorrels groeien hier echter niet in, dus zullen 

zeer regelmatig ‘echte’ melk nodig hebben om in leven te blijven.
 

LEKKERE VARIATIES!
 Je kunt in plaats van gefilterd water een keertje kokoswater gebruiken – dit geeft een hele andere 
smaak en is voor de verandering ontzettend lekker!

 In plaats van abrikozen kun je ander gedroogd fruit gebruiken, bijvoorbeeld dadels, pruimen, rozijnen, 
vijgen, moerbeien, etc. Elke soort zal een subtiele andere smaak geven.

 In plaats van citroen kun je andere citrusvruchten toevoegen, zoals sinaasappel, mandarijn, grapefruit,
limoen. Elke soort zal een subtiele andere smaak geven, zodat je kunt blijven variëren.

 In plaats van gember kun je andere smaakmakers toevoegen. Dit kan in de vorm van verse kruiden 
(bijvoorbeeld munt, verveine, oregano, basilicum, citroengras, opengesneden vanillestokje), fruit 
(aardbeien, bessen, bramen, appel, ananas, geraspte kokos, gehalveerde druiven, etc).

Je kunt kefir maken met water, maar ook met een andere basis. 
Gemaakt met water smaakt het een beetje naar een friszure, 
licht tintelende citroendrank. Tijdens het gistingsproces wordt 
de palmsuiker ‘opgegeten’, dus het drankje smaakt niet zoet en 
bevat zeer weinig suiker.
Waterkefirkorrels koop je via verschillende webshops, maar je 
kunt het ook via Marktplaats verkrijgen. De korrels groeien, dus 
na elke keer dat je kefir gemaakt hebt, zullen de korrels zich 
hebben uitgebreid. Zo kun je korrels weggeven aan andere 
geïnteresseerden. 
De waterkefirdrank kun je in de koelkast bewaren. Wanneer je 
de kefirkorrels even niet gebruikt, kun je deze ook in de koelkast 
bewaren, dan groeien ze niet. Je kunt ze in een afgesloten pot
gemakkelijk twee weken bewaren op deze manier, zonder te 
gebruiken.

Roer het water met de palmsuiker en de korrels. Voeg de citroen, 
gember en abrikozen toe en sluit de weckpot goed af. Laat de kefir 
48 uur staan op kamertemperatuur. Je kunt het twee keer per dag 
doorroeren met een houten pollepel. Vervolgens zeef je het met een 
plastic zeef. Het watergedeelte, de kefir, kun je nu drinken en de
korrels kun je gebruiken voor je volgende kefir-actie. Koel je kefir in 
de koelkast, gekoeld is het lekkerder en een nachtje in de koelkast 
doet de smaak ook nog eens wonderen!

Melkkefir
JE HEBT NODIG VOOR 1 GLAS

 250 ml biologische volle melk

 20-25 gram yoghurtkefir

Waterkefir
BENODIGDHEDEN VOOR HET 

WERKEN MET WATERKEFIR

 een weckpot

 waterkefirkorrels

 een houten pollepel

 een plastic zeef

 schoonmaakborstel die je alleen
 voor de weckpot gebruikt en 

nergens anders voor

 gefilterd water (de ongezonde
residuen die in het gewone 
kraanwater zitten, zijn niet 

bevorderlijk voor de kwaliteit van 
de kefir, je kunt het beste 

zelf gefilterd water gebruiken)
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 40 gram waterkefir korrels

 40 gram palmsuiker

 500 ml gefilterd water

 1/2 citroen

 2 cm gember

 3 gedroogde abrikozen

TIP WATERKEFIR IS GEVOELIG EN VRAAGT OM EEN SCHONE, HYGIËNISCHE WERKWIJZE. 

HET KAN NIET TEGEN METAAL, GEBRUIK DAAROM EEN PLASTIC ZEEF EN EEN HOUTEN POLLEPEL. 

EEN GEWONE ZEEF EN EEN GEWONE LEPEL ZIJN SLECHT VOOR DE KWALITEIT VAN DE KEFIRKORRELS. 

BIJ ELKE NIEUWE KEFIR DIE JE MAAKT, MAAK JE DE WECKPOT GOED SCHOON MET EEN SPECIALE 

SCHOONMAAKBORSTEL DIE JE ALLEEN DAARVOOR GEBRUIKT. HETZELFDE GELDT VOOR DE 

PLASTIC ZEEF.
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  vruchten
              sappen!

Mmm… 
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DAT FRISDRANKEN ONGEZOND ZIJN EN VEEL SUIKERS BEVATTEN WETEN DE MEESTE MENSEN 
INMIDDELS WEL. OM DIE REDEN SCHAKELEN VELEN OVER OP HET DRINKEN VAN LIEFST VERSGE-
PERSTE VRUCHTENSAPPEN EN KRIJGEN STEEDS MEER KINDEREN LIMONADE GEMAAKT VAN 
(BIOLOGISCHE) DIKSAPPEN OF ‘NATUURLIJKE’ LIMONADES UIT DE SUPERMARKT. EN AL DOET DE 
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE ER ALLES AAN OM ONS HET TEGENDEEL TE LATEN GELOVEN, OOK 
DIT IS VERRE VAN GEZOND, HELAAS.

Vers, dankzij de hulp van parfummakers
Vaak bestaan de smaakaroma’s uit smaakessenties die zijn afgeleid van de originele smaak 
van de vruchten, in combinatie met olie (om de essentie aan te binden). Deze aroma’s worden 
chemisch vervaardigd en bevatten dan ook niets natuurlijks. Voor dit proces worden speciale 
‘smaak- en geurspecialisten’ ingehuurd die bijvoorbeeld ook werken voor bedrijven die par-
fums vervaardigen. 
Doordat er bij de vervaardiging van de smaakstoffen gebruikgemaakt wordt van vruchten-
essenties, hoeft de fabrikant op de verpakking niet te vermelden dat smaakstoffen en 
aroma’s zijn toegevoegd. Vandaar dat je heel vaak op verpakkingen ziet staan ‘uit natuurlijk 
vruchtensap’. 

ONDERZOEK WIJST UIT DAT WE GEMIDDELD PER WEEK TWEE TOT DRIE GLAZEN VRUCHTENSAP 

DRINKEN, WAARBIJ DE MEESTE MENSEN KIEZEN VOOR SINAASAPPELSAP (RUIM 37 PROCENT).

ANDERE FAVORIETE SAPPEN ZIJN APPELSAP EN MULTIVRUCHTENSAPPEN, GEVOLGD DOOR SMOOTHIES

EN GROENTENSAPPEN. DE MEESTE MENSEN DRINKEN HET LIEFSTE VRUCHTENSAP BIJ OF ALS ONTBIJT. 

VOLWASSENEN EN KINDEREN DRINKEN ONGEVEER EVENVEEL VRUCHTENSAP.

Om de versgeperste vruch-
tensappen te kunnen bewaren 
worden ze direct na het persen 
opgeslagen in grote tanks waaruit de zuurstof wordt verwijderd. Op die manier is het vruchten-
sap ruim een jaar houdbaar. Het grote nadeel van deze bewaarmethode is dat de onttrekking 
van de zuurstof ervoor zorgt dat de sappen hun smaak en geur volledig verliezen. Het wordt 
door deze bewaarmethode dus een soort van gekleurd suikerwater. Ook de vezels worden uit 
het water verwijderd. Voordat de ‘versgeperste’ vruchtensappen worden gebotteld, dient er 
dus opnieuw smaak, geur en textuur in de vorm van vezels aan te worden toegevoegd. 

‘Vers’ vruchtensap uit de fabriek
DE MEESTE ‘VERSE VRUCHTENSAPPEN’ DIE JE KOOPT IN DE SU-
PERMARKT ZIJN NIET ECHT VERS. ZE WORDEN NAMELIJK GEMAAKT 
UIT EEN VRUCHTENCONCENTRAAT WAARAAN SMAAKSTOFFEN EN EEN 
LEKKERE GEUR WORDEN TOEGEVOEGD.

Om 1 kilo diksap te kunnen 
maken wordt ongeveer 8 
kilo fruit gebruikt. Het is dus 

fruit, maar dan supergeconcentreerd. Ook al wordt er geen suiker of andere rommel meer 
aan toegevoegd, het is eigenlijk gewoon een natuurlijke vruchtenlimonade oftewel ranja met 
een mooi en verantwoord sausje.
Veel ouders geven diksap aan hun baby, peuter en kind omdat ze denken dat het gezonder is 
dan al die fabrieksmatig geproduceerde limonades. De waarheid ligt ergens in het midden. Het 
bevat weliswaar geen chemische toevoegingen, in het lichaam gedraagt het zich wel degelijk 
als suiker. En zeker gezien de enorme hoeveelheden vruchtensuiker die het bevat is dit helaas 
niet zonder gevaar. 
Net zoals het gebruik van (zogenaamde) verse vruchtensappen is mijn advies dan ook om 
terughoudend te zijn met het gebruik van diksappen. Geef ze af en toe als een lekker extraatje, 
maak ze vooral niet te zoet en maak er zeker geen dagelijkse kost van. De meeste kinderen 
drinken net zo lief water, echt!

Diksappen, het beste uit de natuur
DIKSAP WORDT GEMAAKT DOOR HET WATER UIT DE VRUCHT TE 
HALEN. NADAT DE VRUCHT IS GESTRIPT VAN HAAR VRUCHTENSUIKERS 
BLIJFT ER EEN DIKKE SUIKERSTROOP OVER MET DE SMAAK EN HET 
AROMA VAN DE OORSPRONKELIJKE VRUCHT.
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Zijn zelfgeperste vruchtensappen en 
smoothies een betere keuze?
Nu blijkt dat ook de vruchtensappen die je koopt in de winkel verre van gezond zijn, kan ik me 
voorstellen dat je kiest voor het zelf maken van vruchtensappen. Immers, veel gezondheids-
goeroes geven aan dat vers vruchtensap gezond is voor het lichaam en rijk is aan vele 
vitaminen en mineralen. Sommige detox-coaches adviseren zelfs om minimaal twee tot drie 
glazen per dag te drinken, liefst op nuchtere maag. 

De bloedsuikerval
Omdat alle suikers uit het versgeperste sapje of de fruitsmoothie pijlsnel in het bloed worden 
opgenomen, stijgt de bloedsuikerspiegel na het drinken ervan direct naar astronomische 
hoogten. Hierdoor gaat het lichaam gigantische hoeveelheden insuline aanmaken om zo de 
boel weer in goede banen te leiden. Onder invloed van het hormoon insuline zal je lichaam 
een deel van de glucosesuikers opnemen in de cellen en als glycogeen (reservesuiker) in de 
lever en de spieren. De fructosesuikers zullen door de lever worden omgezet in vet. Boven-
dien zorgt de enorme afgifte van insuline ervoor dat je binnen no-time honger krijgt vanwege 
de dip in je bloedsuikerspiegel die je hebt gecreëerd.
Om die reden is óók versgeperst vruchtensap of een verse smoothie minder gezond voor je 
dan je wellicht in eerste instantie zou denken. Je kunt hiervan wel af en toe genieten, maar 
doe dit zeker niet iedere dag en houd daarbij dan de Sugarchallenge-regels in acht die we bij 
de smoothierecepten uitgebreid beschrijven. Op die manier heeft een smoothie of glas vers-
geperst vruchtensap minder invloed op je bloedsuikerspiegel.

EÉN GLAS VERSGEPERST VRUCHTENSAP BEVAT 3-5 STUKS FRUIT, ZOVEEL EET JE NORMAAL NIET IN 

ÉÉN KEER OP. DAARNAAST BEVAT HET NAAST ALLE GEROEMDE VITAMINEN EN MINERALEN ONGEVEER 

8 SUIKERKLONTJES AAN NATUURLIJKE SUIKERS. NATUURLIJK OF NIET, DIT IS MEER DAN DE DAGELIJKSE 

BENODIGDE HOEVEELHEID SUIKER VAN 5 KLONTJES. DE HELFT VAN DE SUIKERS UIT EEN GLAS VERSGE-

PERST VRUCHTENSAP BESTAAT UIT GLUCOSESUIKERS (DE BRANDSTOF VOOR HET LICHAAM), DE ANDERE 

HELFT BESTAAT UIT GEVAARLIJKE FRUCTOSESUIKERS DIE PIJLSNEL IN JE LICHAAM WORDEN VERVOERD 

NAAR DE LEVER EN DAAR WORDEN OMGEZET IN VET.

Bekeken vanuit het perspectief van een gezonde bloedsuikerspiegel, is mijn mening een an-
dere. Zeker als je last hebt van diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht, hoge bloeddruk, 
een hoog cholesterolgehalte of kanker is mijn advies om voorzichtig te zijn met het drinken 
van grote hoeveelheden versgeperst vruchtensap. Ze zorgen namelijk niet alleen voor een 
hele snelle stijging van je bloedsuikerspiegel, de enorme hoeveelheid fructosesuiker die 
vruchtensappen bevatten wordt ook nog eens supersnel omgezet in vetten. Bovendien zijn 
kankercellen gek op fructosesuikers!

Dit verklaart niet alleen waarom veel vruchtensappen hetzelfde smaken, maar ook waarom 
de uiterste houdbaarheidsdatum van versgeperste sappen soms wel 1 tot 3 maanden kan 
zijn terwijl echt verse sappen eigenlijk maar 2-3 dagen goed houdbaar zijn. Het grote voor-
deel van deze productiemethode is naast een langere houdbaarheid ook dat de smaak van 
het vruchtensap haarfijn op de behoefte van de verschillende afzetmarkten kan worden afge-
stemd. En dat is natuurlijk weer heel fijn voor de verkoopcijfers.

WIST JE 
DAT ER FABRIKANTEN ZIJN 

DIE PLAATS IN HET KOELVAK IN DE 

SUPERMARKT INKOPEN OM DAAR HUN 

VRUCHTENSAPPEN TE PRESENTEREN 

TERWIJL DEZE EIGENLIJK HELEMAAL GEEN 

KOELING NODIG HEBBEN? ZO WEKKEN ZE 

NAMELIJK DE SUGGESTIE BIJ DE CON-

SUMENT DAT HET PRODUCT VERS 

IS EN DE ‘ILLUSIE VAN VERS’ 

VERKOOPT. 

Het is niet altijd wat het lijkt
                                           Hoewel het eindproduct sprekend lijkt op een glas versgeperst 
                                                    vruchtensap, drink je dus eigenlijk gewoon (wederom) een 
                                                         chemisch samengestelde drank die bovendien veel 
                                            gevaarlijker is voor je lichaam dan fruit. Zeker als het 
                              vruchtensap wordt opgeslagen, bestaat de kans dat zich 
              methanol ontwikkelt (zie pagina 42) in het sap en dat kan 
               allerlei vervelende gevolgen met zich meebrengen voor je 
                gezondheid.
               Ook dit is wederom een prachtig voorbeeld van hoe van 
           ons eten en drinken een ‘ding’is gemaakt. Het respect voor 
        al het goede dat de natuur ons brengt is totaal verdwenen
   door de gedachte dat de natuur maakbaar is.
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Fruit, vruchtensappen en  
                           je bloedsuikerspiegel
Persoonlijk maak ik altijd het onderscheid tussen vers fruit (in de originele verpakking) en 
verse vruchtensappen en smoothies. Over de laatste twee ontstaan regelmatig felle discus-
sies, want: een smoothie bevat toch ook vezels? Die vezels zijn toch niet ineens verdwenen? 
En: waarom adviseren dan zoveel gezondheidsspecialisten het drinken van minimaal één 
glas versgeperst vruchtensap per dag? Zomaar een paar reacties die ik regelmatig ontvang… 
Klaarblijkelijk beschouwen we fruit als een belangrijk element van onze voeding en komen we 
in opstand als gezegd wordt dat het beter is om het niet onbeperkt te eten en drinken. Fruit is 
gezond, zo is ons geleerd en om die reden geloven we niet dat het zo kan zijn dat we óók dat 
niet meer mogen eten. En dat is ook zo. Fruit in de originele verpakking bevat voor ons 
lichaam heel veel voedingsstoffen in de vorm van vitaminen, mineralen en anti-oxidanten. 
Daarnaast bevat het vezels die ervoor zorgen dat we verzadigd raken en dat de suikers uit het 
fruit geleidelijker worden opgenomen in ons lichaam. 

HOE ZIT HET DAN MET FRUIT EN MENSEN DIE IN DE TROPEN WONEN? DAAR KOMT IMMERS 

HET HELE JAAR DOOR FRUIT VAN DE BOMEN ÉN DIT ZIJN VAAK HELE ZOETE FRUITSOORTEN. 

ONDERZOEKERS HEBBEN ZICH DIE VRAAG OOK GESTELD EN ZIJN ERIN GEDOKEN. WAT BLIJKT: MENSEN 

DIE RONDOM DE EVENAAR WONEN ZIJN VEEL MINDER GEVOELIG VOOR SUIKER EN SNELLE 

KOOLHYDRATEN DAN MENSEN DIE OP HET NOORDELIJK HALFROND WONEN. ZIJ KUNNEN DAAROM 

MEER FRUIT ETEN ZONDER LAST TE KRIJGEN VAN DE BIJVERSCHIJNSELEN DIE WIJ HIER KENNEN. JE 

ZIET OOK DAT IN DIE LANDEN ZIEKTEN ALS DIABETES EN OBESITAS VEEL MINDER VOORKOMEN. OOK 

HIER HEEFT DE NATUUR HET DUS PRACHTIG GEREGELD. 

Voor een gezonde winterslaap
Als je kijkt naar de natuur dan zie je dat het meeste fruit verkrijgbaar is in de zomer en het 
najaar. Je ziet ook dat dieren die een winterslaap houden zoals egels en beren, zich in het 
najaar helemaal vet eten aan fruit en noten. Op die manier bouwen ze de zo noodzakelijke 
voorraad energie op om hun winterslaap te kunnen volbrengen. Door onze ver doorgevoerde 
landbouwindustrie, de uitgekiende bewaarmethoden en de onbegrensde importmogelijk-
heden, is fruit voor ons tegenwoordig het hele jaar beschikbaar. Hierdoor wordt de natuurlijke 
hoofdfunctie van fruit, namelijk als leverancier van belangrijke suikers om in eerste instantie 
de winter goed te kunnen doorstaan, ondermijnd. 
Daar komt bij dat het lichaam bij het eten van fruit een minder sterke hongerstop kent omdat 
de suikers uit fruit (vooral de fructosesuikers) in het lichaam deels een andere weg afleggen. 
Hierdoor verloopt niet alleen de opname van de suikers anders, er wordt ook verminderd aan 
de hersenen doorgegeven dat het lichaam verzadigd is. Dit betekent dat we van de suikers uit 

fruit veel meer kunnen eten voordat er een ‘stop, ik ben verzadigd’-signaal aan de hersenen 
wordt verzonden.  Vanuit de overleving is dat heel logisch omdat we met het fruit een vetlaag 
voor de winter dienden te vormen en dan is het belangrijk om meer te kunnen eten dan je 
nodig hebt. In onze huidige overvloedige maatschappij werkt dit mechanisme tegen ons. 
Wees dan ook kritisch ten aanzien van je fruitconsumptie en wees heel terughoudend met 
het drinken van verse fruitsmoothies en vruchtensappen. Beter is het om te kiezen voor fruit 
in zijn geheel en ook dit niet te overdrijven. Twee tot drie porties fruit per dag is ruim voldoende.

Fruit: heerlijk 
           natuurlijk snoepgoed

Fruit heeft het imago dat 
het gezond is. Zodra fruit, 
en vooral de invloed van 
fruit op de bloedsuikerspie-
gel, ter sprake komt, raken 
veel mensen dan ook in ver-
warring. Jarenlang is ons 
namelijk verteld dat vers 
fruit en verse vruchtensap-

pen gezond zijn. Het ligt echter iets genuanceerder als je het bekijkt vanuit het standpunt 
van een gezonde bloedsuikerspiegel, en dat is wat ik doe binnen de Sugarchallenge en 
 Sugarchallenge-programma’s.

MIJN TANDARTS HAD IN ZIJN WACHTKAMER VIER POSTERS HAN-
GEN MET DAAROP EEN VERHAAL VAN TWEE KINDEREN DIE GEZOND 
KIEZEN VOOR HUN TANDEN: ZE SNOEPEN EEN APPEL. IK WEET HET 
NOG GOED WANT HET WAREN VAN DIE MOOIE OT EN SIEN-ACHTIGE AF-
BEELDINGEN. ALS KIND AL SNAPTE IK HELEMAAL NIETS VAN DIE KREET. 
‘SNOEP VERSTANDIG, EET EEN APPEL.’ HOE WERKT DAT DAN, WANT EEN 
APPEL IS TOCH ZOET? BOVENDIEN KREEG IK ALTIJD ONTZETTENDE 
HONGER VAN EEN APPEL DUS IK AT ZE NIET ZO GRAAG. EN DAN DIE 
EEUWIGE VELLETJES DIE TUSSEN DE TANDEN GINGEN ZITTEN… DAN 
MAAR WAT MINDER GEZOND SNOEPEN. 
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Een schommelende bloedsuikerspiegel 
                    en honger door fruit
Toch kan het eten van fruit heel verstorend werken op je bloedsuikerspiegel. Vooral voor 
mensen die gevoelig zijn voor bloedsuikerschommelingen kan fruit ervoor zorgen dat ze de 
hele dag door honger houden en zin hebben in zoet. Hoe gezond het misschien ook is. Mijn 
advies is om per dag maximaal 3 stuks fruit te eten en terughoudend te zijn met de zoete 
fruitsoorten zoals banaan, appels, peren, mango en dergelijke. In de tabel hiernaast kun je 
zien hoeveel suiker verschillende vruchten bevatten. De helft van deze suikers bestaat uit 
fructosesuikers en de andere helft uit glucosesuikers.
De Glycemische Lading (GL) geeft aan hoe snel de suikers de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. 
Hierbij geldt dat een GL-waarde onder de 10 zorgt voor een geringe stijging, een GL-waarde 
tussen 10 en 15 zorgt voor een redelijke stijging en een GL-waarde hoger dan 15 zorgt voor 
een behoorlijke stijging. In bijlage 3 vind je een uitgebreide uitleg over de GI en GL.

Zoals je kunt zien in de tabel hiernaast veroorzaken de vruchten die veel suiker bevatten niet 
per definitie de hoogste stijgingen in de bloedsuikerspiegel. Omgekeerd zie je ook dat vruch-
ten die relatief weinig suikers bevatten wel degelijk een behoorlijke invloed kunnen hebben 
op de bloedsuikerspiegel. Dit heeft onder andere te maken met de opneembaarheid van de 
verschillende suikers en dat heeft weer te maken met de aanwezige vezels en de hoeveelheid 
zetmeel in de vrucht.

BINNEN DE SUGARCHALLENGE NEMEN WE ZOWEL DE INVLOED DIE EEN PRODUCT VEROORZAAKT OP 

DE BLOEDSUIKERSPIEGEL ALS DE HOEVEELHEID SUIKERS DIE EEN PRODUCT BEVAT ALS LEIDRAAD. HET 

GAAT ER ENERZIJDS OM DAT JE DE HOEVEELHEID SUIKERS DIE JE EET WEER TERUG GAAT BRENGEN NAAR 

JE NORMALE DAGELIJKS BENODIGDE BEHOEFTE EN DAT JE ANDERZIJDS ERVOOR GAAT ZORGEN DAT DIE 

SUIKERS DIE JE EET EEN ZO MINIMAAL MOGELIJKE INVLOED UITOEFENEN OP DE BLOEDSUIKERSPIEGEL. 

OP DIE MANIER ONDERSTEUN JE JOUW LICHAAM OPTIMAAL BIJ HET IN BALANS BRENGEN ÉN HOUDEN 

VAN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL!

FRUITSOORT  PORTIEGROOTTE  TOTALE  IN SUIKER- GLYCEMISCHE   
      HOEVEELHEID  KLONTJES LADING

      SUIKERS IN 

      GRAMMEN 

LIMOEN   1 MIDDELGROTE  0  0  0

CITROEN  1 MIDDELGROTE  1,2  ¼   1

PRUIM   1 MIDDELGROTE  2,4  ½   5

ABRIKOOS (VERS) 1 MIDDELGROTE  2,6  ½   5

DADEL (BIOLOGISCH) 1 NORMALE  5,2  1   42

CANTALOUPE MELOEN ⅛ SCHIJF  5,6  1  4

FRAMBOZEN  50 GRAM  6,0  1 ¼   3

KIWI   1 MIDDELGROTE  6,8  1 ¼  6

KERSEN   10 STUKS  7,6  1 ½  3

AARDBEIEN  50 GRAM  8,0  1 ¾  1

ANANAS   1 SCHIJF   8,0  1 ¾  7

GRAPEFRUIT  ½ MIDDELGROTE  8,6  1 ¾  8

BOSBESSEN  50 GRAM  9,2  1 ¾  5

MANDARIJN  1 MIDDELGROTE  9,6  2  4

NECTARINE  1 MIDDELGROTE  10,8  2  5

PERZIK   1 MIDDELGROTE  11,8  2  5

SINAASAPPEL  1 MIDDELGROTE  12,2  2 ½  5

PAPAYA   ½ MIDDELGROTE  12,6  2 ½  5

HONINGMELOEN  ⅛ SCHIJF  13,4  2 ¾  6

BANAAN   1 MIDDELGROTE  14,2  2 ¾  12

BLAUWE BESSEN  50 GRAM  14,8  3  5

DADEL (MEDJOL)  1 MIDDELGROTE  15,4  3  42

APPEL   1 MIDDELGROTE  19,0  4  6

WATERMELOEN  1/16 SCHIJF  22,6  4 ½  6,5

PEER   1 MIDDELGROTE  23,6  4 ½  4

ROZIJNEN  25 GRAM  24,6  5  28

DRUIVEN  50 GRAM  24,8  5  8

MANGO   ½ MIDDELGROTE  32,4  6 ½  8

ABRIKOZEN (GEDROOGD) 50 GRAM  32,8  6 ½  9

VIJGEN (GEDROOGD) 50 GRAM  46,0  9  16

BRON: WWW.MERCOLA.COM
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Hoe kun je fruit het beste eten?
Als je graag fruit eet, combineer het dan altijd op een goede manier zodat het zo min 
mogelijk invloed heeft op je bloedsuikerspiegel. Hierbij kun je de volgende richtlijnen 
toepassen:

 Eet maximaal drie stuks fruit op een dag.

 Eet fruit in zijn geheel.

 Kies (zeker als je in een van de genoemde risicogroepen valt) de fruitsoorten die het 
minste suiker bevatten en een minimale invloed hebben op de bloedsuikerspiegel 
(zie tabel).

 Combineer een stuk fruit altijd met een gezonde vetsoort of een eiwit (bijvoorbeeld 
een avocado of meng het met een bakje volle yoghurt of combineer het met een 
handje nootjes).

 Eet fruit bij voorkeur na de maaltijd zodat het verteerd wordt met de rest van de maaltijd 
(er zijn theorieën die hier tegenstander van zijn omdat het fruit dan zou gaan gisten, 
maar zelf merk ik daar eigenlijk niets van). 

 Bijkomend voordeel is dat je door het fruit als dessert te nemen direct je zoete natrek 
kunt stillen.

DE LAATSTE JAREN IS ER EEN THEORIE POPULAIR GEWORDEN DIE ZEGT DAT JE FRUIT HET BESTE 

OP NUCHTERE MAAG KUNT ETEN ZODAT HET SNEL DOOR DE MAAG KAN EN ER GEEN WAARDEVOLLE 

VOEDINGSSTOFFEN UIT HET FRUIT VERLOREN GAAN. FRUIT COMBINEREN MET EIWITTEN OF GEZONDE 

VETTEN ZOU UIT DEN BOZE ZIJN OMDAT HET DAN ZOU GAAN LIGGEN GISTEN EN ROTTEN IN DE MAAG. 

IK HEB HET ZELF EEN TIJDJE UITGEPROBEERD EN KREEG DOOR HET ETEN VAN FRUIT OP NUCHTERE MAAG 

WERKELIJK GIERENDE HONGER. VOOR MIJ, MET MIJN GEVOELIGE BLOEDSUIKERSPIEGEL, IS DIT DUS GEEN 

GOED IDEE. MIJN CLIËNTEN ADVISEER IK OOK OM FRUIT NA HET ETEN TE NEMEN IN DE PLAATS VAN EEN 

(SUIKERRIJK) DESSERT. DIT WERKT OVER HET ALGEMEEN PRIMA EN VOORZIET DIRECT IN DE ZOETBEHOEF-

TE DIE VEEL MENSEN HEBBEN NA HET ETEN. UITERAARD IS OOK DIT VOOR IEDEREEN ANDERS DUS IK 

NODIG JE VOORAL UIT OM TE ONDERZOEKEN HOE DIT VOOR JOUW LICHAAM IS! 
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VAN SHARON
Fruitsmoothies en groene smoothies zijn helemaal in, zelfs in restaurants kun je ze tegenwoordig kopen! 
Zeker bij groene smoothies is het een mooie gelegenheid om wat extra bladgroen binnen te krijgen, 
maar een smoothie kan ook gewoon even een heerlijke variatie en een simpel tussendoortje zijn.

VEEL FRUIT?

Zoals Carola terecht aangeeft, hebben smoothies, fruitdranken en limonades al snel een hoog fruit-
suikergehalte. Zeker als ze niet gecombineerd worden met goede vetten en eiwitten, kunnen ze – ook al 
bevatten ze allerlei voedingsstoffen – toch heftig zijn voor je bloedsuikerspiegel. Ter vergelijking, meestal 
eet je geen 5 stuks fruit achter elkaar. Wanneer je fruit – het complete pakketje – eet, zie je dat je na 
 ongeveer 2 stuks (als je echt trek hebt) een natuurlijke ‘stop’ hebt en geen behoefte meer hebt aan meer 
fruit. In de originele verpakking bevat fruit bovendien voldoende vezels, die je zou kunnen zien als het 
‘antigif ’ van vruchtensuiker; de vezels zorgen ervoor dat het lichaam lekker lang bezig is om de suikers 
uit de vezels te halen. Hierdoor ben je sneller verzadigd en eet je automatisch de hoeveelheid fruit die 
gezond is voor je lichaam. Echter, wanneer je het drinkt, kunnen die proporties heel anders zijn, en giet 
je zo 5 stuks fruit naar binnen zonder er echt bij stil te staan. 
Dan nog een dingetje. Wanneer je eet, moet je kauwen. De spijsvertering van suikers begint al in je mond 
en de enzymen die zich daar bevinden (o.a. amylase), helpen bij de verdere spijsvertering. Als je drinkt, 
dan mis je dit essentiële moment al voor de vertering van deze suikers en heeft je lichaam verderop in de 
darmen meer werk.
Om dit te voorkomen is het verstandig om niet te veel fruit in een smoothie te doen, en een goede 
 combinatie te maken met vetten en/of eiwitten. Hierdoor verzadigt de smoothie én voorkom je het ‘acht-
baan-effect’ op je bloedsuikerspiegel. Combineer naar hartenlust met avocado, kokosmelk, kokosolie, 
hennepzaad(olie), chiazaad, lijnzaad, noten of notenpasta, etc. Daarnaast is het verstandig een smoothie 
rustig te drinken (liefst ook een beetje te kauwen) en niet in één keer achterover te slaan. Zo pak je het 
beste mee van beide werelden!

Recepten voor gezonde 
smoothies en limonades



Halveer de sinaasappel en pers hem uit. Schil de mango, verwijder 
de pit en snijd deze in stukjes. Doe alle ingrediënten samen in een 
blender en blend tot een romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Verwijder de kroontjes van de aardbeien. Lepel de avocado uit en 
verwijder de pit. Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend 

tot een romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender 
en blend tot een romige smoothie.

Lekker met ijsklontjes.

Smoothies

Tropische sinaasappel-mangosmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 sinaasappel

 1 rijpe mango

 200 ml kokosmelk

 200 ml water

Aardbeismoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2-3 GLAZEN

 350 gram aardbeien

 1 rijpe avocado 

 200 ml amandelmelk

 200 ml water
OPTIONEEL

vleugje vanillepoeder, van 
een vanillestokje

Kokos-amandelsmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml kokosmelk

 200 ml kokoswater

 2 el bruine amandelpasta

 1 tl kaneel

 snufje groene stevia
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NOOIT MEER EEN MISLUKTE SMOOTHIE

Regelmatig hoor ik dat het niet lukt om een goede smoothie te maken. Ik zie klachten voorbijkomen over 
het scheiden van vloeistoffen, of het moeten ‘kauwen’ van een smoothie. Smoothies maken is niet heel 
lastig, als je weet hoe het werkt. Niemand zit te wachten op zo’n groene gemalen salade waar je nog 
flink op moet kauwen, die bitter is of waar een dikke laag ‘stukjes’ op drijft voordat je bij een waterige 
substantie uitkomt. Zo zijn ze niet bedoeld.

GRAAG DEEL IK MIJN TIPS ALVAST OM EEN DERGELIJKE ERVARING TE VOORKOMEN.

 BITTER! Door (te)veel bladgroente wordt een smoothie bitter. Dit kan al snel gebeuren, als je niet veel 
fruit wilt gebruiken. Doseer voorzichtig met groente tijdens je eerste smoothies, tot je comfortabeler wordt 
in het gebruik ervan, en op die manier ook je eigen smaakpapillen leert kennen.

 DIKTE! Sommige mensen vinden een hele dikke smoothie heerlijk, sommigen houden meer van een 
wat waterige smoothie. Pas hoeveelheden hierop aan, voeg minder water toe als je voor een dikke smoothie 
gaat en wat meer water als je de substantie nog te dik vindt.

 IJS! IJsklontjes toevoegen aan een smoothie maakt ’m vaak lekkerder. Echt koude smoothies kunnen 
heerlijk zijn, terwijl dezelfde smoothie lauwwarm best vies kan smaken. Onze smaakpapillen zijn daar 
gevoelig voor. Als je dat weet, kun je er mooi gebruik van maken.

 EXTRA SMAAKJES! Smaken zoals notenpasta, kokos, kaneel en vanillepoeder (van een vanillestokje) 
kunnen de smoothie ontzettend opfleuren. Daarnaast zijn deze smaakmakers ook nog eens heel gezond, 
dus een absolute aanrader!

 SUPERFOODS! Veel mensen voegen superfoods toe aan hun smoothie. Hennepzaad, kokosproducten 
en kaneel zijn heerlijk, maar als je fanatiek wordt met spirulinapoeder, tarwegraspoeder en chlorellapoeder 
kan dat echt heel vies zijn. Houd je smoothies simpel, met niet te veel ingrediënten. Te veel is vaak niet lekker, 
en zeker de superfoodpoeders zijn niet lekker in te grote hoeveelheden. Houd het dus bij een accentje. 

 BINDEN MAAR! Een smoothie behoort een bindend ingrediënt te bevatten. Iets wat romig wordt wanneer 
je het blendt, zodat het de smoothie bij elkaar houdt en voorkomt dat het waterige en het vaste deel geschei-
den zijn. Je kunt denken aan avocado, banaan*, perzik, nectarine, mango, peer, kiwi, maar ook bijvoorbeeld 
aan notenpasta’s.

 BLENDEN! Een goede blender is het halve werk. Daarnaast moet je vaak iets langer blenden dan je 
denkt. Vaak lijkt het of de smoothie al klaar is, maar zitten er toch nog stukken in. Een paar minuten blenden 
(afhankelijk van je blender natuurlijk) kan wonderen doen.

NU JE DIT ALLEMAAL WEET, KUNNEN JOUW SMOOTHIES ZEKER NIET MEER MISLUKKEN. 
AL HELEMAAL NIET MET DEZE HEERLIJKE RECEPTEN!
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Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

TIP VOEG 1 EL CACAO TOE VOOR EEN PINDA-CHOCOSMOOTHIE

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Snijd de komkommer in stukken. Doe alle ingrediënten samen in een 
blender en blend tot een romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Chocolade-hazelnootsmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml amandelmelk

 200 ml water

 2 el hazelnootpasta, notenpasta

 3 el cacao

 snuf groene stevia naar smaak

Banaan-pindakaassmoothie*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml water

 200 ml amandelmelk

 1 rijpe banaan*

 2 el biologische pindakaas

Kruidige perensmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml water

 200 ml amandelmelk

 2 rijpe peren

 1 tl kaneel

 2 el kokosolie

 snufje kruidnagelpoeder

 snufje vanillepoeder

 snufje kardemompoeder

Kruidige pompoensmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml amandelmelk

 250 gram gaargestoomde 
pompoen, afgekoeld

 2 el witte amandelpasta

 1 tl vanillepoeder, van een 
vanillepeul

 1 tl kaneel

 snufje groene stevia

 4 ijsklontjes

Groene spinaziesmoothie*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 flinke hand verse bladspinazie

 1 banaan*

 2 el witte amandelpasta

 4 ijsklontjes

 400 ml water

Komkommer-muntsmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 halve komkommer, ongeschild

 1 avocado

 3 takjes munt

 2 el tahin

 4 ijsklontjes

 400 ml water
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Snijd de venkel in stukken, verwijder de bovenste stengels. Het groen 
kun je wel gebruiken in de smoothie. Snijd de peren in stukjes en 
verwijder de stengel. Je hoeft het klokkenhuis niet te verwijderen. 
Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Anijs-groentesmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1-2 venkel

 2 rijpe peren

 2 el kokosolie

 1 el chiazaad

 1 tl anijszaad

 4 ijsklontjes

 400 ml water

Boerenkoolsmoothie met kaneel*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 grote hand boerenkool

 1 banaan*

 1 el bruine amandelpasta

 100 ml kokoswater

 200 ml kokosmelk

 100 ml water

 1 tl kaneel

 4 ijsklontjes

Pittige paardebloemsmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 mango, zonder pit en schil

 sap van 1/2 citroen

 1 cm gember, geschild

 2 el kokosolie

 1 el chiazaad

 flinke hand goed gewassen
paardebloembladeren (eventueel 
ander bladgroen naar keuze)

 4 ijsklontjes

 400 ml water

Groene kiwismoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 3 kiwi’s, geschild

 flinke hand sla

 2 el witte amandelpasta

 4 ijsklontjes

 400 ml water

Frisse perziksmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 2 perziken, pit verwijderd

 flinke hand spinazie

 sap van 1 limoen

 4 ijsklontjes

 400 ml water
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TIP 

EVENTUEEL KAN DE 

KOKOSOLIE VERVAN-

GEN WORDEN  DOOR 

HENNEPZAADOLIE.



Snijd de appel in vieren, verwijder het steeltje, maar het klokhuis 
kan blijven zitten. Doe alle ingrediënten samen in een blender en 
blend tot een romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een 
romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een 
romige smoothie. Lekker met ijsklontjes.

Limonades!
Veel beter dan ranja, diksap of de zogenaamde ‘gezonde’ limonades uit de supermarkt en ook nog 

eens veel lekkerder!

Doe alle ingrediënten in een blender. 
Zet de limonade in de koelkast en serveer koel.

Doe alle ingrediënten in een blender. 
Zet de limonade in de koelkast en serveer koel.

Doe alle ingrediënten in een blender. 
Zet de limonade in de koelkast en serveer koel.

Kersen-kokoslimonade
JE HEBT NODIG VOOR 1-2 GLAZEN

 100 gram kersen

 100 ml water

 100 ml kokosmelk

Aardbeienlimonade
JE HEBT NODIG VOOR 1-2 GLAZEN

 100 gram aardbeien

 200 ml water

 1 el witte amandelpasta

Bosbessenlimonade
JE HEBT NODIG VOOR 1-2 GLAZEN

 100 gram bosbessen

 200 ml water

 1/4 avocado

Groene avocadosmoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 avocado

 1 appel

 1/2 komkommer

 1 takje basilicum

 4 ijsklontjes

 400 ml water

Tropische paksoismoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 2 nectarines

 grote hand paksoibladeren

 200 ml kokosmelk

 200 ml water

 4 ijsklontjes

Romige chaismoothie
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 250 ml water

 250 ml amandelmelk

 1 tl kaneel

 1 tl vanillepoeder, 
van een vanillestokje

 1/2 tl gemberpoeder

 1/2 tl kardemompoeder

 1/4 tl kruidnagelpoeder
1/4 tl nootmuskaatpoeder

 snufje groente stevia of 1 el 
koudgeslagen honing*
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Rasp de schil van de citroen en pers het sap. Doe alle ingrediënten in 
een blender. Zet de limonade in de koelkast en serveer koel.

Rasp de schil van de sinaasappel en pers het sap. Doe alle ingrediënten 
in een blender. Zet de limonade in de koelkast en serveer koel.

VAN SHARON
In de supermarkt worden we overladen met ‘gezonde’ sappen, maar zelfs wanneer er geen geraffineerde 
suiker wordt toegevoegdzijn al deze brouwsels al snel te zoet, bevatten ze bitter weinig vezels en niet tot 
nauwelijks voedingsstoffen. Wanneer je daarentegen zelf aan de slag gaat, dan zul je ontdekken dat het 
wel degelijk mogelijk en heel eenvoudig is om heerlijke en gezonde sapjes te maken! De combinatie van 
sap (niet te veel fruit), groente en vetten en/of eiwitten geeft een verantwoord en lekker drankje dat jouw 
bloedsuikerspiegel ondersteunt in plaats van in de war schopt!

Framboos-citroenlimonade
JE HEBT NODIG VOOR 1-2 GLAZEN

 1 citroen, schil en sap

 100 gram frambozen

 200 ml water

 1/4 avocado

Sinaasappel-nectarinelimonade
JE HEBT NODIG VOOR 1-2 GLAZEN

 1 sinaasappel, schil en sap

 1 nectarine, zonder pit

 200 ml water

 1/4 avocado

Appel-spinaziesap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 groene appel

 1/2 citroen

 1/2 komkommer

 flinke hand spinazie

 2 el kokosolie

Ontsap de appel, citroen en komkommer in een sapcentrifuge 
of slowjuicer. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 

Serveer koud.

Doe alle ingrediënten in een blender en blend goed. 
Serveer koud.

JE HEBT NODIG VOOR 1 GLAS

 1 avocado

 sap van 1 sinaasappel

 1/2 tl vanillepoeder

 scheutje water

Romige sinaasappelsap

Bloedsuikervriendelijke en 
verse vruchtensappen maak je zo!
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Ontsap de appel, citroen en komkommer in een sapcentrifuge of 
slowjuicer. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 
Serveer koud.

Ontsap de limoen, bleekselderij en wortels in een sapcentrifuge of 
slowjuicer. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 
Serveer koud.

Ontsap de wortels in een sapcentrifuge of slowjuicer. 
Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 

Serveer koud.

Ontsap de wortels in een sapcentrifuge of slowjuicer. 
Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 

Serveer koud.

Ontsap de appel, rode bieten en citroen in een sapcentrifuge of 
slowjuicer. Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 

Serveer koud.

Tropischevruchtensap*
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1/4 ananas

 100 gram wortel

 1 kiwi, in stukjes

 1/2 mango, in stukjes, zonder pit

 100 ml kokosmelk

 scheutje water

Ontsap de ananas en wortel in een sapcentrifuge of slowjuicer. 
Doe alle ingrediënten in een blender en blend het romig. 
Serveer koud.

Bosbessensap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1/2 appel

 1 citroen

 1/2 komkommer

 100 gram bosbessen

 2 el kokosolie

 klein scheutje water

Peer-limoensap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 limoen

 1 stengel bleekselderij

 200 gram wortels

 1 peer, steeltjes verwijderd en in 
stukken

 2 el kokosolie

 EVENTUEEL scheutje water

Wortel-avocadosap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 400 gram wortels

 1 appel

 1 avocado

 1 el kokosolie

Pittige tomatensap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 gram wortels

 2 tomaten

 2 el kokosolie

 snufje zeezout

Citroen-bietensap
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 1 appel

 2 rode bieten

 1 citroen

 1 avocado

 klein scheutje water
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MIJN VADER HEEFT ALTIJD AANGEMOEDIGD DAT IK NIET GING DRINKEN EN NIET GING ROKEN. 
VOORAL MET ALCOHOL HAD HIJ GROTE MOEITE, OVER ROKEN KON-IE EIGENLIJK NIET VEEL 
ZEGGEN ALS KETTINGROKER, MAAR DAT VOND IK ZO VIES DAT IK DAAR VANZELF AL VAN 
 AFBLEEF. MIJN VADER HEEFT IN ZIJN LEVEN NOOIT EEN DRUPPEL ALCOHOL GEDRONKEN. ALS VER-
TEGENWOORDIGER WAS HIJ VEEL ONDERWEG EN HIJ HEEFT DAN OOK HEEL WAT GEZIEN EN 
MEEGEMAAKT ALS HET GAAT OM ALCOHOL EN HET VERKEER. BOVENDIEN HAD HIJ EEN HART-
GRONDIGE HEKEL AAN DRONKEN MENSEN. IK BEN DUS OPGEGROEID IN EEN ALCOHOLVRIJ GEZIN EN 
DAT VOND IK PRIMA.

Yeah right, maar wat als je 
het echt niet lekker vindt? 
Maar goed, jong als ik was, 

was ik toch behoorlijk gevoelig voor de sociale druk. Dus om maar vooral geen saaie muts 
gevonden te worden was daar dan ook, eigenlijk tegen beter weten in, poging drie. Ditmaal   
in Italië, heel romantisch op een berg. Ik vond het de ultieme plek voor mijn definitieve 

 ‘alcoholontmaagding’. Flesje zoete witte wijn uitgezocht in zo’n schattig dorpje en samen met 
vriendlief (ja, nog steeds die uit de drankfamilie) een romantisch plekje uitgezocht. Je raadt 
het al: zodra de kurk van de fles was kreeg ik weer kokhalsneigingen. Het was daar op dat 
moment dat ik voor mezelf heb besloten dat alcohol niet mijn ding was. Dan maar ongezellig, 
maar mijn lichaam zei er toch echt overduidelijk nee tegen. En om nu mezelf te kwellen om-
dat het ‘zo ongezellig is’ als ik wat anders drink, dat gaat me echt te ver. Vanaf nu ben ik dus 
heel blij met water en thee.
Des te meer ik lees en hoor over alcohol, des te blijer ik ben met deze beslissing. Los van het 
feit dat ik waarschijnlijk als ik alcohol wel lekker had gevonden nu een grote alcoholist zou zijn 
geweest met mijn verslavingspotentieel, maar dat terzijde…Totdat ik ging studeren… Want ja, als je als student geen alcohol lust dan is er toch echt wel 

iets goed mis met je… In mijn studententijd moest het er dan ook maar eens van gaan komen: 
Carola ging aan de alcohol. Er was alleen één probleempje: wat ik ook probeerde, ik vond het 
echt niet lekker. In de eerste plaats de lucht en dan ook nog de smaak ervan, bah! Ik had dus 
geweldige studentenavonden met spa rood en spa blauw. Het was ook wel gemakkelijk dat 
ik niet dronk want er was altijd een Bob voorhanden.
Toen kreeg ik een vriendje dat uit een wat ik noem ‘drankfamilie’ kwam. Dit betekende dat bij 
iedere gelegenheid de flessen ruimschoots werden opengetrokken. Want zonder drank was 
een feest niet compleet. Daar deed ik dus poging twee om dan toch maar ‘gezellig’ een 
glaasje mee te drinken en niet voor saai uitgemaakt te worden. Want het kon er daar toch 
echt niet in dat ik geen alcohol lustte. Alcohol, zo werd gezegd, moet je leren drinken.  Gewoon 
even doorzetten en dan ga je het vanzelf wel lekker vinden. Toch was ook die poging heel snel 
voorbij omdat ik nog steeds over mijn nek ging van alcoholische dranken.

Mijn ‘alcoholontmaagding’
NIET ROKEN GAAT NOG WEL, MAAR GEEN ALCOHOL LUSTEN OF 
DRINKEN DAS TOCH ECHT EEN ANDER VERHAAL. WERKELIJK: JA-
RENLANG HEB IK MOETEN HOREN DAT IK ‘NIET ZO ONGEZELLIG’ MOEST 
DOEN EN DAT IK ME NIET AAN MOEST STELLEN.

Er zijn vele onderzoeken die 
uitwijzen dat af en toe een 
glas alcohol de gezondheid 
van hart en vaten zou bevor-
deren en zelfs zou helpen om diabetes en dementie te voorkomen, maar ik vraag me af wie 
die onderzoeken hebben betaald. De gezonde stoffen waar het om gaat zijn namelijk ook 
prima verkrijgbaar zonder de alcohol. Zo vind je resveratrol (de gezonde stof uit rode wijn) ook 
in frambozen, moerbeien en noten. Ook blauwe bessen en groene thee zijn rijk aan gezonde 
anti-oxidanten. Je hebt dan niet de alcohol, maar wel de gezonde stoffen.

                   Alcohol is supergiftig 
voor het lichaam

ALCOHOL IS MISSCHIEN WEL EEN VAN DE GIFTIGSTE SUBSTANTIES 
VOOR HET LICHAAM DIE BESTAAN. EN HOEZEER ARTSEN, INSTANTIES 
EN DE VOEDINGSINDUSTRIE ONS OOK DOET GELOVEN DAT ÉÉN GLAASJE 
WIJN PER DAG UITSTEKEND IS VOOR DE GEZONDHEID, IK DOE ER NIET 
AAN MEE.
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Met dat ene glaasje per dag 
ondermijn je dan ook je ge-
zondheid veel meer dan je 
wellicht in eerste instantie 

zou denken. Alcohol gooit echt veel in de war in je lijf. Want naast alle trammelant die dronken 
mensen veroorzaken, wordt overmatige consumptie van alcohol ook in verband gebracht 
met het ontstaan van borstkanker en andere kankersoorten, leverziekten, hartziekten, herse-
naandoeningen en beroertes. Daarbij verstoort het de hypothalamus, een klier die betrokken 
is bij vele lichaamsprocessen waaronder de aansturing van je immuunsysteem, maar die ook 
zaken regelt als je slaap-waakritme, het optimaal functioneren van de hormoonhuishouding, 
je bloeddruk en de regeling van je lichaamstemperatuur. 
Hierdoor wordt het voor je lichaam moeilijker om weerstand te bieden tegen invloeden van 
buitenaf die kunnen zorgen voor verstoringen in je hormoonhuishouding met als gevolg dat 
je allerlei ziekten kunt ontwikkelen en ook je energieniveau snel achteruit kan hollen. Om nog 
maar niet te spreken over de enorme invloeden die alcohol heeft op de bloedsuikerspiegel en 
de gif-belasting die je lever iedere dag te verduren krijgt.

Ach, één glaasje…
GELOOF ME, DAT ENE GLAASJE PER DAG (VOOR DE GEZELLIGHEID 
OF VOOR DE GEZONDHEID OF OM WELKE ANDERE REDEN DAN OOK) 
IS VOOR JE LEVER EEN ENORME GIFBOM DIE BOVENDIEN OOK HET 
SPIJSVERTERINGSSTELSEL IRRITEERT EN DAARMEE JE HORMOON-
HUISHOUDING EN BLOEDSUIKERSPIEGEL FLINK DOOR ELKAAR GOOIT.

In de war van alcohol

Dit zijn cellen die het lichaam 
niet opnieuw kan aanmaken. 
Deze cellen ben je dus voor 

altijd kwijt. Op het moment dat je je licht voelt in je hoofd na het drinken van een paar glazen 
alcohol heb je minimaal tienduizend hersencellen gedood. Dit komt doordat de alcohol ervoor 
zorgt dat het bloed minder zuurstof kan transporteren naar de hersenen. En hersencellen die 
te weinig zuurstof krijgen zullen uiteindelijk sterven.

De kater komt later…
Bij gezonde mensen zal het lichaam de (incidenteel) toegebrachte schade in de hersen-
structuur nog goed kunnen herstellen. Je zult je misschien een paar dagen wat minder 
voelen, maar daarna merk je er niets meer van. Echter, als je zeer regelmatig en ruim vol-
doende blijft drinken, loop je het grote risico dat je lichaam steeds minder flexibel wordt in het 
herstellen van de aangebrachte schade. Zeker als de alcoholconsumptie hoger wordt (en het 
is nou eenmaal vaak zo dat één glaasje al snel naar twee glaasjes gaat om vervolgens te ein-
digen in een lege fles). Kijk maar naar de permanente hersenbeschadigingen bij alcoholisten. 
Of een toenemende vergeetachtigheid (of meer moeite met het leren en onthouden van 
nieuwe dingen) bij mensen die ‘wel een glaasje lusten’. 
Overigens wordt één tot drie glazen alcohol per dag aangehouden als onschadelijke con-
sumptie en het zou zelfs gezond zijn om die hoeveelheid iedere dag te drinken. Ik betwijfel 
dat. Er is namelijk geen enkel onderzoek dat dit daadwerkelijk ondersteunt en dat daadwer-
kelijk bewijst dat je langer leeft door het dagelijks drinken van alcohol. Ik vermoed dat de 
verlenging van levensduur eerder veroorzaakt wordt door het feit dat alcohol voor veel men-
sen wordt geassocieerd met even een momentje voor jezelf waarin de ontspanning van het 
rustig samen een glaasje drinken, gezellig zitten en genieten de positieve bijdrage levert aan 
de gezondheid.

Ook zijn er onderzoeken gedaan die uitwijzen dat een hoeveelheid van drie biertjes al zorgt 
voor enorme veranderingen in je hersencellen. Onder invloed van een dergelijke hoeveelheid 
alcohol schakelen de cellen over van glucose, de normale brandstof van de hersenen, op het 
gebruik van alcohol als hoofdbrandstof. Hierdoor neemt zowel de hoeveelheid creatine als 
choline in de hersenen in een rap tempo af. Creatine speelt een sleutelrol bij de energievoor-
ziening in de hersenen en beschermt tevens de hersencellen. Choline is een belangrijk 
bestanddeel van de celmembranen van de hersencellen. De structuur van je hersencellen 
wordt dus wel degelijk aangetast bij gebruik van ‘slechts’ die paar glaasjes ‘voor de gezellig-
heid’ of uit gewoonte.

ER ZIJN VELE ONDERZOEKEN GEDAAN NAAR DE EFFECTEN VAN AL-
COHOL OP DE HERSENEN EN DIE EFFECTEN LIEGEN ER NIET OM. 
WIST JE BIJVOORBEELD DAT JE MET ÉÉN GLAS ALCOHOL DUIZENDEN 
HERSENCELLEN DOODT?
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Alleen de lever is in staat om 
zowel alcohol als fructose af 
te breken en daarom wordt 
alcohol, net als fructose, di-
rect naar de lever vervoerd 
om het te verwerken en af te 

breken. De lever zet alle alcohol direct om in vet. Er is werkelijk geen druppeltje dat wordt 
gebruikt om het lichaam energie te geven. Sterker nog, de verwerking van alcohol kost het 
lichaam alleen maar energie. Ongeveer 80 procent van een glas alcohol dat je drinkt wordt 
afgebroken door de lever. De overige 20 procent belandt in de hersenen of in je maag en 
zorgt in eerste instantie voor het fijne en relaxte alcoholgevoel. Tijdens de afbraak van de al-
cohol in de lever wordt de alcohol omgezet in stoffen die de eiwitten in je lever beschadigen. 
Hierdoor wordt in het lichaam de aanmaak van cholesterol en triglyceriden (dit zijn rondzwe-
vende vetdeeltjes) gestimuleerd. Twee stoffen die ervoor kunnen zorgen dat er in het lichaam 
ontstekingsreacties kunnen ontstaan die op hun beurt weer een voorloper kunnen zijn van 
allerlei lichamelijke ongemakken en ziekten. Ook dragen ze bij aan het ontstaan van overge-
wicht, doordat ze ervoor zorgen dat je lichaam insuline resistenter wordt waardoor het de 
suikers die je eet op gaat slaan als vet in plaats van ze op te nemen als voeding voor de cellen. 

Alcohol gedraagt zich in je 
          bloed als suiker
WIST JE DAT EEN GLAS ALCOHOL OP JE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
HETZELFDE EFFECT HEEFT ALS EEN GLAS FRISDRANK OF VRUCH-
TENSAP? ALCOHOL (OF EIGENLIJK DE ETHANOL DIE ERVOOR ZORGT 
DAT EEN DRANK ALCOHOLISCH WORDT) GEDRAAGT ZICH NAMELIJK BIJ-
NA HETZELFDE IN JE BLOED ALS FRUCTOSESUIKERS (ZIE OOK HET 
HOOFDSTUK OVER FRUCTOSE VOOR EEN UITGEBREIDE UITLEG OVER DE 
WERKING VAN FRUCTOSESUIKER). 

Van alcohol slib je dicht
DOORDAT DE LEVER ALLE ALCOHOL DIE JE DRINKT OMZET IN VET, 
LOOP JE ZEKER BIJ REGELMATIGE CONSUMPTIE VAN ALCOHOL (EN 
DIT KAN AL VANAF ÉÉN GLAS PER DAG HET GEVAL ZIJN) HET RISICO DAT 
JE LEVER (DIE IK ALTIJD VERGELIJK MET EEN ENORME ZEEF) LANGZAAM 
MAAR ZEKER DICHTSLIBT MET VET. 

Dit resulteert uiteindelijk in 
een vervette lever, iets waar 
tussen de 25 en 40 procent 
van de mensen in onze wes-
terse maatschappij last van heeft. In het ergste geval kan een vervette lever gaan ontsteken 
en zelfs leiden tot een permanente leverbeschadiging. Een vervette lever zal het vet dat hij 
zelf niet meer kan opslaan af gaan geven aan het bloed waardoor er meer vetten in het bloed 
zullen circuleren die bijvoorbeeld kunnen zorgen voor het dichtslibben van aderen of die zich 
vast gaan zetten rondom de organen en zo de organen belemmeren om hun werk goed te 
doen. 
Bij constante inname van alcohol kan een leververvetting heel snel optreden doordat de lever 
alle alcohol blijft omzetten in vetten. Bovendien loop je het risico dat de lever dusdanig be-
schadigt dat er cellen afsterven en er levercirrose optreedt. Een vervette lever is terug te 
draaien, levercirrose is niet meer ongedaan te maken. Bijkomend probleem is dat de vetdeel-
tjes die je lever afgeeft aan het bloed ervoor kunnen zorgen dat je spieren insulineresistent 
worden en dit kan echt in zeer sterke mate bijdragen aan het ontstaan van diabetes type 2!

VROUWEN HEBBEN 

EEN KLEINERE LEVER DAN 

MANNEN WAARDOOR ZE MINDER 

GOED TEGEN ALCOHOL KUNNEN. 

HIERDOOR KAN HET ZIJN DAT EEN 

VROUW VEEL SNELLER DRONKEN IS 

DAN EEN MAN ÉN DAT ZE EEN VEEL 

GROTERE KATER HEEFT NA EEN 

AVONDJE GOED DOOR-

ZAKKEN!
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Soms worden mensen echt 
agressief, diep verontwaar-
digd of intens verdrietig als ik 
ze vertel dat het beter is om 
de alcohol even te laten staan. 

Met name aan wijn worden veel goede eigenschappen toegedicht, maar eigenlijk is het ge-
woon bedorven druivensap in een mooie verpakking. Achter een simpel glas wijn gaat een 
enorme industrie schuil, dus het is logisch dat er nogal wat onderzoeken zijn geweest naar de 
effecten van wijn op de gezondheid. En dat vooral de positieve effecten naar buiten worden 
gebracht. Maar wijn is en blijft alcohol en zoals je hierboven hebt kunnen zien is het zeker in 
grotere hoeveelheden gevaarlijk voor je gezondheid.

Tijdens de Sugarchallenge 
raad ik het gebruik van alco-
hol wel met klem af (onder 
andere omdat het zich in je 
lichaam gedraagt als suiker, maar ook omdat het de lever enorm belast), maar vanaf de sui-
kerbewuste fase kun je best af en toe genieten van een glaasje wijn of een biertje, mits je voor 
jezelf weet dat je het bij een paar glazen per week kunt houden. Houd daarbij de volgende 
spelregels in acht voor het behoud van een gezonde bloedsuikerspiegel en het beperken van 
de schade voor je lichaam:

 Beperk het drinken van alcohol tot het weekend en speciale gelegenheden.

 Drink alcohol bij voorkeur bij de maaltijd.

 Verkies (droge) rode wijn boven bier.

 Drink maximaal vier glazen alcohol per week.

 Als je alcohol tussendoor drinkt, combineer het dan met een eiwitportie zoals een 
handje ongebrande noten, een stukje kaas of een gekookt eitje, of gezonde vezels.

 Kies voor kwalitatief goede dranken en geniet daar optimaal van!

 Drink altijd een glas water bij een glas alcohol.

Wijn is fijn, bier geeft plezier
VEEL MENSEN ZIJN WIJN- OF BIERLIEFHEBBER EN DRINKEN GRAAG 
IEDERE DAG EEN GLAASJE (OF TWEE…). GEZELLIG BIJ HET THUISKO-
MEN, OF ’S AVONDS LAAT OM NOG EVEN DE DAG TE LATEN BEZINKEN. 
HET IS EEN GEWOONTE DIE VAAK ZORGT VOOR EEN FIJN GEVOEL EN DIE 
DAAROM DOOR VEEL MENSEN WORDT GEMIST ALS ZE DEELNEMEN AAN 
DE SUGARCHALLENGE. 

Tips voor een bloedsuikervriendelijke 
                 alcoholconsumptie

HOEWEL IK ZELF GEEN ALCOHOL DRINK EN EEN FERVENT VOOR-
STANDER BEN VAN EEN ALCOHOLVRIJE LEEFSTIJL, KAN IK ME GOED 
VOORSTELLEN DAT HET VOOR VEEL MENSEN EEN BRUG TE VER IS OM 
DE ALCOHOL DEFINITIEF AAN DE WILGEN TE HANGEN. DAT HOEFT OOK 
NIET. 

WIST JE DAT BIER VAN OORSPRONG EIGENLIJK EEN VROUWENDRANK IS? DIT VONDEN DE ROMEINEN 

AL, MAAR OOK ALS JE KIJKT NAAR DE UITWERKING VAN BIER IN JE LICHAAM, IS EEN BIERTJE EEN MINDER 

VERSTANDIGE KEUZE VOOR MANNEN. BIER BEVAT NAMELIJK VRIJ VEEL FYTO-OESTROGENEN, EEN 

PLANTAARDIGE VORM VAN HET VROUWELIJKE HORMOON OESTROGEEN. HIERDOOR ZORGT HET BIJ 

 OVERMATIGE CONSUMPTIE VOOR VETOPSLAG OP DE BUIK ÉN BORSTVORMING BIJ MANNEN. DAARNAAST 

KAN EEN OVERMATIGE CONSUMPTIE VAN BIER DE VRUCHTBAARHEID VAN MANNEN VERSTOREN DOORDAT 

DE FYTO-OESTROGENEN DE OVERHAND NEMEN TEN OPZICHTE VAN HET MANNELIJKE HORMOON TESTOS-

TERON DAT NODIG IS VOOR DE PRODUCTIE VAN GEZONDE EN VRUCHTBARE ZAADCELLEN. 



Doe alle ingrediënten in een blender en blend tot het romig is. Laat het 
lekker koud worden in de koelkast. Serveer met ijsklontjes.

Blend 250 gram vruchten met het water tot het sap is. Snijd 
2 sinaasappels en 2 citroenen in dunne plakjes. Knijp de overgebleven 

2 sinaasappels en 2 citroenen uit in het vruchtensap.
Voeg alle ingrediënten bij elkaar en laat goed afkoelen in de koelkast. 

Serveer koel met ijsklontjes.

Snijd de sinaasappels en citroenen in dunne schijfjes. 
Snijd de komkommer in plakjes. Doe de komkommer, sinaasappels en 

citroenen in een kan. Knijp de 2 limoenen uit in de kan. 
Voeg alle ingrediënten bij elkaar en laat goed afkoelen in de koelkast. 

Serveer koel met ijsklontjes.

VAN SHARON
Wat is een avondje met vrienden of een feestje zonder alcohol? Het hoort er zogezegd 
bij… Toch kun je voor deze gelegenheden ook hele lekkere ‘speciale’ drankjes maken 
zonder alcohol! Net zo leuk, lekker en gezellig, met dezelfde uitstraling, maar dan 
 zonder de nadelen. Normaal gesproken houd ik rekening met een goede combinatie 
van suiker, vetten en/of eiwitten, zodat een drankje zo min mogelijk invloed op de 
bloedsuikerspiegel heeft. Bij dit hoofdstuk heb ik, net als bij de frisdranken, voornamelijk 
geprobeerd de smaak zo goed mogelijk na te bootsen. Hierdoor zijn sommige drankjes 
niet helemaal ‘Sugarchallenge-proof’ en kunnen ze zorgen voor aanzienlijke schom-
melingen in de bloedsuikerspiegel. Toch wilden we je ze niet onthouden omdat de 
gezondheidsboog tenslotte niet altijd gespannen kan staan. 

VOOR DE SUIKERVRIJE FASE VAN DE SUGARCHALLENGE ZIJN DEZE DRANKJES NIET GE-

SCHIKT, MAAR IN DE SUIKERBEWUSTE FASE KUN JE JEZELF AF EN TOE GERUST OP EEN VAN 

DEZE ALCOHOLVRIJE VARIANTEN TRAKTEREN! ONS ADVIES: KIES JE MOMENT EN ZIE HET 

ECHT ALS EEN CADEAUTJE VOOR JEZELF. EEN TIP IS OM BIJ ZO’N DRANKJE IETS TE ETEN 

DAT HET EFFECT OP DE BLOEDSUIKERSPIEGEL EEN BEETJE DEMPT. DENK BIJVOORBEELD 

AAN EEN HANDJE NOOTJES, EEN BLOKJE KAAS OF EEN AVOCADO(DIP). GENIETEN MAAR!

Recepten voor cocktails,       
          ‘on the rocks’ 
  en andere alcoholvrije  
                  varianten

Ijskoffie*
JE HEBT NODIG VOOR

2-3 GLAZEN

 300 ml amandelroom

 300 ml amandelmelk

 2 el koudgeslagen honing*

 100 ml espressokoffie of sterke 
granenkoffie

 2 el cacao

Sangria*
JE HEBT NODIG VOOR 1 KAN

 500 gram rode vruchten (aard-
beien, frambozen, bramen etc.)

 500 ml water

 4 sinaasappels

 4 citroenen

 500 ml water met bubbels

Pimms-alike
JE HEBT NODIG VOOR 1 KAN

 2 sinaasappels

 2 citroenen

 2 limoenen

 1/2 komkommer

 4 takjes verse munt

 1 liter water met bubbels

 1 tl balsamico-azijn
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Breng het water aan de kook in een steelpannetje. Haal de pan van 
het vuur zodra het kookt en roer de honing erdoorheen en laat de 
munttakjes erin trekken. Laat dit 10 minuten staan. Verwijder de 
munttakjes en voeg het sap van de limoenen toe. Doe de siroop in 
een kan of fles en vul aan met het bubbelwater. Serveer koud en 
eventueel met een schijfje limoen.

Doe alle ingrediënten in een kan en meng goed. Bewaar in de
koelkast en serveer koud. Lekker met een ijsklontje.

Doe alle ingrediënten in een kan en meng goed. Bewaar in de 
koelkast en serveer koud. Lekker met een ijsklontje.

Breng het water aan de kook in een steelpannetje. Haal de pan van 
het vuur zodra het kookt en roer de honing erdoorheen en laat de 

munttakjes erin trekken. Laat dit 10 minuten staan. Verwijder de takjes 
munt. Doe alle ingrediënten in een blender en blend goed. Bewaar in 

de koelkast en serveer koud. Lekker met een ijsklontje.

Doe de amandelmelk, amandelpasta en honing in een blender en 
blend glad. Doe de melk in een af te sluiten fles of (weck)pot. Voeg alle 

ingrediënten toe. Zet het minstens 2 uurin de koelkast. Serveer koel.
 

Grasshopper*
JE HEBT NODIG VOOR 

3-4 GLAZEN

 300 ml water

 6 takjes verse munt

 3 el koudgeslagen honing*

 250 ml amandelroom

 2 el amandelpasta

 50 gram cacaoboter, 
gesmolten

 200 ml kokosmelk

Eggnog*
JE HEBT NODIG VOOR 

2-3 GLAZEN

 500 ml amandelmelk

 1 el witte amandelpasta

 1 el koudgeslagen honing*

 1 el vanille, uit een 
vanillestokje

 1 tl versgemalen 
nootmuskaat

 1 tl kaneelpoeder

Mojito*
JE HEBT NODIG VOOR 1,5 LITER

 500 ml water

 4 el koudgeslagen honing*

 8 takjes verse munt

 sap van 3 limoenen

 750 ml water met bubbels

Bloody mary
JE HEBT NODIG VOOR 1,2 LITER

 1 liter tomatensap

 sap van 2 limoenen

 handje selderij

 klein scheutje tabasco

 klein scheutje 
Worchestershiresaus

Sex on the beach*
JE HEBT NODIG VOOR 1 LITER

 sap van 4 citroenen

 sap van 3 sinaasappels

 200 ml ananassap

 200 ml cranberrysap
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TIP 
VOEG VOOR DE GROENE 

KLEUR EEN SNUFJE SPIRULINA,  

TARWEGRAS OF CHLORELLA TOE. 

PAS WEL OP: EEN KLEIN SNUFJE IS 

VOLDOENDE, JE WILT NIET DAT JE 

GRASSHOPPERCOCKTAIL NAAR 

DE POEDER SMAAKT.
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thee
Koffie
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Nederland is dan ook een 
echt koffieland, waarin 80 
procent van de inwoners 

 iedere dag koffie drinkt en we dagelijks ongeveer 6,5 miljoen liter van het zwarte brouwsel 
wegslurpen. Volgens de statistieken drinken we in Nederland gemiddeld drie kopjes koffie 
per persoon, per dag. De meeste koffie (ruim 70 procent) wordt thuis gezet. We zijn dus kof-
fiedrinkers en dat is te merken ook. Overal waar je komt wordt je koffie aangeboden en het is 
verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Eigenlijk kan het niet gek genoeg zijn. Van normale 
koffie en snelfiltermaling tot speciale koffiepads en kuipjes met koffieconcentraat: we zijn er 
gek op! Zeker als je op een zaterdagochtend naar de Nespresso-afdeling gaat van de Bijen-
korf weet je niet wat je meemaakt! Ook hier zijn slimme marketeers er dus succesvol in 
geslaagd om een hele wereld te creëren rondom een boon, de koffieboon.
Koffie wordt gemaakt van de koffieboon, de pit van de bessen van de koffieplant. De bonen 
worden na het plukken gedroogd en gebrand. Tijdens het branden ontstaat de zo karakteris-
tieke geur en smaak. Koffie is eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten geweest voor 
veel Nederlanders en is nog steeds een van de belangrijkste handelsproducten wereldwijd. 

Koffie is verslavend
Koffie is een zeer stimulerende en verslavende drank. Het bevat maar liefst drie stimulerende 
stoffen: cafeïne, theobromine en theofylline. Cafeïne komt van nature het meeste voor in koffie, 
maar ook de andere twee stoffen zijn niet te onderschatten. De werking van theobromine is 
vergelijkbaar met die van cafeïne, het komt alleen in minder grote hoeveelheden voor in de 
koffie. Theofylline werkt met name verstorend op je slaapritme. Op het moment dat je dus 
kiest voor cafeïnevrije koffie, krijg je de andere twee stoffen nog steeds binnen en ervaar je 
dus nog steeds de opwekkende werking van koffie. 
Ook al kun je misschien niet zonder koffie, als je last hebt van één of meerdere van onder-
staande symptomen, is het zeer de moeite waard om de koffie een tijdje te laten staan. 
OVERMATIGE CONSUMPTIE VAN KOFFIE KAN NAMELIJK ZORGEN VOOR:

 chronische vermoeidheid, slecht slapen of moeilijk in slaap komen

 constant hongergevoel en overgewicht

 depressiviteit

 verhoogd cholesterol en meer kans op hart- en vaatziekten

TOEN IK EEN JAAR OF TIEN WAS, BESLOOT MIJN MOEDER DAT IK OUD GENOEG WAS OM KOFFIE 
TE DRINKEN. DAT WAS UITERAARD EEN BIJZONDER MOMENT WAARBIJ IK ECHT TOT DE 
VOLWASSENEN GING BEHOREN. MET VEEL TAMTAM EN GEDOE KREEG IK MIJN EERSTE KOPJE 
KOFFIE. VERLANGEND HAD IK ERNAAR UITGEKEKEN. UITERAARD MET VEEL SUIKER EN MELK ERIN 
WANT ANDERS WAS HET WAARSCHIJNLIJK TE HEFTIG. VOL VERWACHTING NAM IK MIJN EERSTE 
SLOK, MAAR GATVERDAMME ZEG, WAT WAS DAT SMERIG! IK WILDE ME UITERAARD NIET LATEN 
KENNEN DUS IK DEED ER MET EEN STRAK GEZICHT NOG EEN PAAR SCHEPPEN SUIKER BIJ EN EEN 
FLINKE SCHEUT MELK OM VERVOLGENS IN ÉÉN TEUG DAN MAAR DE BOEL ACHTEROVER TE SLAAN. IK 
HEB HET DAARNA NOG EEN PAAR KEER GEPROBEERD, MAAR WERD AL SNEL EEN LIEFHEBBER VAN 
THEE. KOFFIE WAS NIETS VOOR MIJ. BEST JAMMER, WANT IK VIND HET NOG STEEDS HEERLIJK 
RUIKEN. IN MIJN STUDENTENTIJD ZETTE IK ZELFS ZEER REGELMATIG EEN POTJE KOFFIE, GEWOON 
VOOR DE GEZELLIGE LUCHT (EN OM SPECULAASJES IN TE SOPPEN…).

Koffie ‘om te landen’
KOFFIE IS VOOR VEEL MENSEN HEEL BELANGRIJK EN SOMS ZELFS 
NOODZAKELIJK OM DE DAG DOOR TE KOMEN. ZE HEBBEN IN DE 
OCHTEND ECHT KOFFIE NODIG OM GOED WAKKER TE KUNNEN WORDEN 
EN ZOGEZEGD OP DE AARDE ‘TE LANDEN’. 

Zeker in de tijd van de Nederlandse kolonies leefden vele Nederlandse handelaren van de 
opbrengsten van hun koffiebonenplantages. Net als cola werd ook koffie in eerste instantie 
ingezet als wondermiddel tegen allerlei klachten. Ook werd het veel 
gebruikt als middel tegen vermoeidheid en slaap. Pas later is 
de koffie zoals we hem nu kennen ontstaan. KOFFIE WERD IN DE 

OUDHEID NIET GEDRONKEN 

ALS DE DRANK DIE WE NU KENNEN, 

MAAR WERD IN DE VORM VAN ENERGIEBAL-

LETJES GEGETEN EN MEEGENOMEN TIJDENS 

DE VELE REIZEN DIE MEN ONDERNAM. DE KOFFIE-

BONEN WERDEN HIERTOE VERMALEN EN GEMENGD 

MET DIERLIJKE VETTEN EN WATER, VERVOLGENS 

WERDEN HIERVAN ENERGIEBALLETJES GEDRAAID. 

PAS LATER IS MEN ZOGENAAMDE ‘KOFFIEWIJN’ 

GAAN MAKEN EN DAARUIT IS DE KOFFIE ZOALS 

WIJ DIE NU KENNEN ONTSTAAN. VANAF 

EIND 1600 IS KOFFIE OOK VER-

KRIJGBAAR IN EUROPA. 
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Het is een enorm verslaven-
de stof omdat het een directe 
interactie heeft met de her-
senen. Het blokkeert in de 
hersenen de stof adenosine, 

die zorgt voor verwijding van de bloedvaten in de hersenen en daarmee de bloedtoevoer in 
de hersenen ondersteunt. 
Doordat de adenosine wordt uitgeschakeld, vernauwen de aderen in de hersenen en neemt de 
hoeveelheid dopamine en adrenaline toe (twee neurotransmitters die ervoor zorgen dat je alert 
en actief wordt), waardoor je korte tijd na het drinken van een cafeïnehoudende drank alerter 
wordt en een soort van energieboost ervaart. Dit alerte gevoel is wat veel mensen de hele dag 
door graag blijven ervaren en is veelal de basis van de verslavende werking van cafeïne.
Belangrijk is dat je je realiseert dat de werking van cafeïne alleen maar mogelijk is doordat je 
cafeïne blijft drinken. Wanneer je stopt met het drinken van cafeïne ervaar je over het alge-
meen milde tot ernstige afkickverschijnselen, waardoor het lijkt alsof je minder scherp en 
alert wordt. Hierdoor gaan de meeste mensen weer cafeïne drinken en de cirkel is weer rond. 
Pas na een paar dagen zonder cafeïne kun je de effecten merken.

KOFFIE BEVAT HET ZEER VERSLAVENDE CAFEÏNE (DAT OVERIGENS 
OOK DRIFTIG GEBRUIKT WORDT IN FRISDRANKEN, ENERGIEDRANK-
JES EN EEN BELANGRIJK BESTANDDEEL IS VAN THEE EN 
CHOCOLADE). CAFEÏNE KOMT VOOR IN DE BONEN, BLADEREN EN 
VRUCHTEN VAN RUIM 60 VERSCHILLENDE PLANTEN ALS EEN NATUUR-
LIJK PESTICIDE DAT DE INSECTEN DOODT DIE DE PLANT WILLEN OPETEN.

In de ban van cafeïne

Van cafeïne word je dik
Veel mensen denken dat ze dunner worden van het nuttigen van grote hoeveelheden cafeïne. 
Immers, het is opwekkend en daardoor gebruikt het lichaam meer energie. Zo is de gedachte 
in ieder geval. Op korte termijn is het inderdaad zo dat de staat van alertheid die opgewekt 
wordt door de cafeïne ervoor kan zorgen dat je in gewicht afneemt. Op de lange termijn 
 gebeurt er echter iets anders in je lichaam…
Cafeïne zorgt ervoor dat in het lichaam het stresshormoon adrenaline wordt geactiveerd. 
Adrenaline is het vlucht-vechthormoon dat het lichaam in grote hoeveelheden produceert in 
bedreigende situaties. Om snel te kunnen handelen zorgt de adrenaline ervoor dat de hoe-

veelheid suiker in je bloed pijlsnel omhoogschiet. Onderzoek van de Universiteit in Nijmegen 
heeft aangetoond dat één kop koffie ervoor kan zorgen dat het lichaam tot vijf keer meer 
adrenaline aan gaat maken dan in die situatie nodig is. Hierdoor stijgt de bloedsuikerspiegel 
en neemt tegelijkertijd de insulinegevoeligheid met 15 procent af. Dat laatste wordt veroor-
zaakt doordat de vrijgekomen adrenaline voor een deel verhindert dat het lichaam de suikers 
die nodig zijn voor de vecht- of vluchtreactie opneemt. Dit betekent dat het lichaam minder 
snel suikers op zal nemen in de cellen en ze in plaats daarvan om zal zetten in vetten. 

Cafeïne droogt het lichaam uit 
Cafeïne werkt vochtafdrijvend omdat het de nieren aanzet tot een verhoogde productie van 
urine. Het zorgt er dus voor dat je lichaam langzaam uitdroogt. Koffie- en frisdrankdrinkers 
denken dat ze het lichaam voorzien van vocht door een kop koffie of een glas frisdrank te drin-
ken, maar eigenlijk onttrekken ze daarmee vocht aan het lichaam. Doordat veel mensen 
honger- en dorstgevoelens niet meer van elkaar kunnen onderscheiden zullen ze al snel de 
neiging hebben om meer te eten (terwijl ze eigenlijk dorst hebben, maar ja, ze hebben net ge-
dronken dus het zal nu wel honger zijn wat ze voelen…). Hierdoor zullen ze nog verder uitdrogen. 
Het is niet voor niets dat je in veel landen bij een kop koffie een glas water geserveerd krijgt!

Cafeïne maakt je dom
Als verdedigingsmechanisme van planten zorgt cafeïne ervoor dat degene die eet van de 
plant een makkelijker prooi wordt voor zijn natuurlijke vijanden. Dit doet het door het enzym 
fosfodiësterase in het lichaam te activeren. Dit enzym is werkzaam in het zenuwstelsel en 
zorgt onder andere voor een gevoel van euforie. Dit euforische gevoel zorgt er op haar beurt 
weer voor dat we overmoedig kunnen worden en daardoor minder alert zijn én minder snel 
reageren op potentieel gevaar. 
Een overdosis aan cafeïne kan er dan ook voor zorgen dat je een kort lontje krijgt en sneller 
bang bent doordat je emotioneel instabieler wordt. Met als uiteindelijke gevolg dat je makke-
lijker te vangen bent als prooi.
Nu is fysiek vluchten in onze samenleving niet meer zo belangrijk, maar helder en scherp 
kunnen denken zijn dat wel. Evenals een gezonde dosis vertrouwen en emotionele stabiliteit. 
En dat is wat cafeïne verhindert. We dénken dat we door het gebruik ervan scherper worden, 
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maar het tegendeel is het geval. We worden juist scherper door het te vermijden. Een studie 
van John Hopkins Medical School toont aan dat juist op de momenten dat cafeïnedrinkers 
een tekort ervaren aan cafeïne en zaken als geheugen en concentratievermogen verbeteren. 
Het is dus exact het tegenovergestelde. Ook bij kinderen is dit duidelijk waarneembaar. Kin-
deren die cafeïnehoudende drankjes drinken (naast koffie zijn dit bijvoorbeeld energydrankjes 
of een glas cola) worden actiever en kunnen zich moeilijker concentreren ten opzichte van 
kinderen die water drinken. Je kunt je voorstellen wat dit doet met hun schoolprestaties.

Cafeïne verstoort je slaap
Dat cafeïne verstorend werkt op de kwaliteit van slaap is bij veel mensen inmiddels bekend. 
Wat veel mensen echter niet weten, is dat het geen zin heeft om na 20.00 uur geen cafeïne 
meer te drinken. Cafeïne is namelijk veel langer werkzaam in je lichaam. Het heeft 24 uur 
nodig om volledig uit je lichaam te raken. Als je dus opstaat met een kop koffie, dan is onge-
veer tweederde van de cafeïne uit je bloed als je gaat slapen. Maar voor de meeste mensen 
blijft het niet bij één kopje koffie alleen bij het ontbijt. Met als gevolg dat het voor veel mensen 
lastig is om in te slapen en ontspannen door te slapen. 
Cafeïne zorgt ervoor dat vooral de remslaap verkort. De remfase is de diepe slaapfase en is 
de belangrijkste fase van je slaap. Tijdens deze fase herstelt je lichaam en verwerkt het de 
emoties van de dag. Als deze slaapfase verstoord wordt, dan sta je de volgende ochtend op 
met een katterig gevoel (dat je dan vaak wegspoelt met, juist: een kop extra sterke koffie!).

Hoe kun je het beste afkicken van cafeïne?
Voor veel mensen is het niet mogelijk om in één keer te stoppen met alle cafeïnehoudende 
dranken. Ze zouden extreem ziek worden van alle afkickverschijnselen. Zeker als je dagelijks 
veel cafeïne binnenkrijgt is het aan te raden om dit rustig af te bouwen. Doe je dit niet, dan 
kun je afkickverschijnselen ervaren als hoofdpijn, vermoeidheid, slapeloosheid, concentra-
tieproblemen, griepachtige verschijnselen en gevoelens van depressiviteit. Vaak houdt dit 
maar een paar dagen aan, maar het kan ervoor zorgen dat je toch weer cafeïne gaat nemen. 
Beter is het om de consumptie van cafeïnehoudende dranken in ongeveer een week tijd af te 
bouwen door steeds meer dranken te vervangen door een glas water. Ook het drinken van 
een glas water bij een cafeïnehoudende drank helpt het lichaam enorm. 

In die tijd was er ook nog niet 
zoveel keuze in thee als nu. 
Toen ik ging puberen en op 
mijn lijn ging letten besloot ik dat thee zonder suiker beter was. Maar die kreeg ik zonder 
suiker niet weg. Dus het werd hele slappe thee die net een kleurtje had. Gelukkig kwamen 
toen ook de smaakjes-theeën en al snel stapte ik daarop over. Inmiddels puilt onze keuken-
lade werkelijk uit door alle verschillende smaken thee die ik steeds maar weer hamster. 
Nieuwe smaakjes en authentieke theewinkeltjes, ik kan ze niet weerstaan. Niets vind ik heer-
lijker dan met een grote pot thee, een dikke reep chocolade (ja, ik weet het…) en een boek op 
de bank. Dus af en toe doe ik dat gewoon. Uiteraard kies ik dan wel voor de gezondste en 
lekkerste alternatieven. 

Lekker: thee!
OMDAT IK GEEN KOFFIE LUSTTE, BEN IK EEN FERVENT THEEDRINKER 
GEWORDEN. IK BEN BEGONNEN MET HET DRINKEN VAN NORMALE ZWARTE 
THEE MET VEEL SUIKER OMDAT IK HET ANDERS TE BITTER VOND. 

Thee komt oorspronkelijk uit China
De legende is dat thee ongeveer 5000 jaar geleden is ontdekt door de toenmalige keizer van 
China. Hij ontdekte het terwijl hij water kookte in het bos en er bladeren in het water vielen. 
Het water nam al snel de heerlijke geur en smaak aan van de bladeren en zo was het eerste 
kopje thee geboren. In 1610 is de eerste hoeveelheid thee meegebracht naar Nederland. Deze 
is destijds voor een enorm bedrag verkocht. In eerste instantie was het drinken van thee dan 
ook alleen bereikbaar voor de elite en werd het als een heel bijzonder en exclusief iets gezien. 
Vanaf 1700 kwam de thee-import goed op gang dankzij de VOC-schepen. De thee was af-
komstig uit China en kwam via Batavia onze kant op. Toch bleef thee nog lange tijd alleen en 
exclusief weggelegd voor de rijkere mensen, het kostte namelijk een vermogen en was daar-
mee geen drank voor de arme arbeiders. De welgestelden van die tijd dronken het graag in hun 
speciale theehuisjes. Langs de Vecht zie je nog een restant van deze tijd in de vorm van prach-
tige nostalgische theekoepels die achter de herenhuizen aan het water zijn gebouwd.

OOK VAN THEE IS LANGE TIJD GEDACHT DAT HET EEN MEDICIJN WAS DAT HET BLOED ZUIVERT EN JE 

SLIMMER MAAKT. VOOR VEEL SOORTEN KRUIDENTHEE GELDT NOG STEEDS DAT ZE WORDEN INGEZET OM 

HET LICHAAM TE ONDERSTEUNEN BIJ ALLERHANDE KWALEN EN ONGEMAKKEN. MAAR OVER HET 

ALGEMEEN WORDT THEE TEGENWOORDIG GEDRONKEN ALS GENOTSDRANK, NET ALS KOFFIE. 
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Hoe wordt thee gemaakt?
Thee wordt gemaakt van gedroogd blad van de theeplant. Meestal worden hier de topblaad-
jes van de plant voor gebruikt. De meeste thee wordt nog steeds verbouwd in landen als 
China, India en Indonesië. Theeplanten groeien graag wat hoger, zo’n 350 tot 3500 meter 
boven de zeespiegel. Over het algemeen kun je zeggen dat hoe hoger de plant groeit, des te 
beter de kwaliteit thee. Daarnaast spelen ook de manier van plukken (de meeste thee wordt 
nog steeds met de hand geplukt) en transporteren een belangrijke rol. Voordat de thee in de 
winkel ligt wordt het blad gedroogd en gerold. Vervolgens krijgt de thee haar karakteristieke 
smaak en geur door het fermentatieproces waarbij de theeblaadjes in bakken gedaan wor-
den en in speciale fermentatieruimten worden gezet waar een vochtige en warme lucht van 
ongeveer 25 graden doorheen geblazen wordt. Hierdoor komt de thee-olie vrij die verant-
woordelijk is voor theegeur en -smaak. Na het fermenteren worden de vochtige bladeren 
gedroogd en ontstaat de thee zoals wij haar kennen in de vorm van kleine zwarte bladstukjes. 
Deze stukjes worden op grootte gesorteerd en verpakt. In de verschillende theefabrieken wor-
den vervolgens de smaakaroma’s aan de thee toegevoegd en wordt het geheel verpakt. 

Je hebt thee en je hebt thee
Er is nogal wat kwaliteitsverschil als het gaat om thee. De meeste thee die in de supermarkt 
wordt verkocht is niet zo bijzonder van kwaliteit. Dat hoeft ook niet omdat er vaak zoveel 
aroma’s aan zijn toegevoegd dat je van de oorspronkelijke thee niet veel meer proeft. Voor 
hoogwaardige theekwaliteiten kun je over het algemeen goed terecht bij speciale thee- en 
koffiewinkels. Ik ben er gek op om daar lekker rond te struinen!

Als het gaat over thee dan zijn er veel, heel veel mogelijkheden. Er is losse thee, je kunt kiezen 
uit theebuiltjes, maar er is ook oplosthee in de vorm van korrels. Met name aan de laatste 
twee soorten is nogal eens suiker toegevoegd. Hier is het dan ook een kwestie van goed 
etiketten lezen. En dat is vaak het lastige: heel vaak staat er op een etiket niet beschreven dat 
er suiker aan de theeblend is toegevoegd, maar zit-ie er wel in! 
In veel gevallen wordt voor gearomatiseerde thee gebruikgemaakt van kleine balletjes 
maltodextrine als drager voor het thee-aroma. Je herkent dit aan de kleine 
harde korreltjes die je in het theebuiltje vindt. Ook veel soorten 
oplosthee bevatten zoetstoffen. Let dus heel goed op de etiketten 
als je thee met een smaakje koopt. Over het algemeen zijn termen 
als ‘aroma’s’of ‘biologische aroma’s’ of ‘extracten’ aanduiding 
van toevoegingen in de thee die wel eens op suiker of 
zoetstoffen zouden kunnen duiden. Mocht je het echt zeker 
willen weten, informeer dan bij de fabrikant hoe het exact zit. 

Is thee gezonder dan koffie?
Veel ex-koffiedrinkers zijn overgestapt van het drinken van koffie naar het drinken van thee 
omdat thee gezonder zou zijn. Maar is dit ook werkelijk het geval? Het antwoord is ja en nee. 
Het hangt er maar net vanaf welke thee je drinkt. Vooral de zwarte theesoorten bevatten be-
hoorlijk wat cafeïne. Zeker een kopje sterke thee bevat evenveel cafeïne als een kopje slappe 
koffie. Daarnaast bevat thee tannine, dat ervoor zorgt dat het lichaam moeilijker belangrijke 
mineralen kan opnemen zoals zink en ijzer. Wat ik persoonlijk merk als ik veel thee drink, is dat 
ik er constant van naar de wc moet. Iets waar ik met het drinken van water een stuk minder 
last van heb. Hoe gezond (kruiden)thee dus misschien ook is, veel theesoorten werken wel 
degelijk vochtafdrijvend. Om die reden drink ik zelf veel heet water.
Het beste en gezondste alternatief dat ik je graag aanbeveel is het drinken van (bij voorkeur) 
verse kruidenthee. Zelf vind ik het heerlijk om te experimenteren met verschillende kruiden 
en smaken en geniet ik van het verbouwen van verse kruiden in mijn tuin. Mocht je dit niet 
willen of kunnen, dan is groene thee of rooibosthee een heel goed alternatief. Uiteraard wel 
even goed opletten dat er geen stiekeme suikers in verborgen zijn (!). Bij de theerecepten vind 
je overigens heel veel inspiratie voor allerlei waanzinnig lekkere en eenvoudig te maken thee!
 

TOT EIND JAREN DERTIG WAS THEE ENORM POPULAIR IN NEDERLAND, DAARNA IS DE POPULARITEIT 

ONDER INVLOED VAN ANDERE DRANKEN ZOALS KOFFIE WAT AFGENOMEN. MAAR TEGENWOORDIG ZIT 

THEE WEER HELEMAAL IN DE LIFT. THEEDRINKEN IS WEER HIP! STEEDS MEER CAFÉS EN RESTAURANTS 

HEBBEN DAN OOK EEN UITGEBREIDE THEEKAART. ZEKER KRUIDENTHEEVARIANTEN (ZOALS VERSE 

MUNTTHEE, KAMILLETHEE EN PEPERMUNTTHEE) EN GROENE THEE ZIJN ERG POPULAIR, MAAR OOK 

ROOIBOSTHEE EN ZWARTE THEE DOEN HET NOG STEEDS GOED. 1 OP DE 10 NEDERLANDERS DRINKT 

NOOIT THEE EN RUIM 60 PROCENT VAN DE NEDERLANDERS DRINKT VAAK THEE. ONGEVEER 80 PROCENT 

VAN DE THEE WORDT THUIS GEDRONKEN. 

TIP 
KOOP LOSSE 

KRUIDENTHEE, GEBRUIK 

VERSE KRUIDEN OF DROOG ZELF 

KRUIDEN EN STEL  DAARMEE JOUW 

FAVORIETE THEEBLEND SAMEN. OP DIE 

MANIER IS JOUW THEE ZEKER SUIKER-

VRIJ. OOK KUN JE ALTIJD EEN 

THEEZAKJE LOSMAKEN OM TE 

KIJKEN WAT ER NU PRECIES 

IN ZIT!



Recepten voor 
     heerlijke 
  warme dranken

VAN SHARON
Recepten voor warme dranken, daar kan ik me helemaal in uit-
leven. Wat mij betreft bestaan er al 25 verschillende varianten 
van een warme chocolademelk, ik experimenteer graag in de keuken 
en ik heb een klein zwak voor chocolademelk in het bijzonder. Ook 
bij deze drankjes is de combinatie met eiwitten en/of vetten weer 
belangrijk. Vaak wordt er weinig rekening mee gehouden, maar als 
ik een drankje even ‘achterover giet’ dan kan mijn bloedsuikerspie-
gel opeens fascinerend schommelen en dan word ik slaperig en 
misselijk. Dus, goede combinaties! Het helpt echt. Dit kun je bij-
voorbeeld doen door kokosolie of kokosmelk toe te voegen aan een 
drankje, dat werkt voor mij heel goed. Maar je kunt ook denken aan 
notenpasta’s of kaneel.Die toevoegingen zijn nog overheerlijk ook, 
dus het is win-win!

Warmemelkvariatie!

Verwarm de kokosmelk en het water in een steelpannetje en breng 
deze tot kookpunt. Doe ondertussen de cacao en palmsuiker* in 

een mok. Giet een klein scheutje melk bij de cacao en meng dit goed, 
zodat er geen klontjes ontstaan. Voeg de rest van de melk bij de cacao.

Verwarm kokosmelk, water, anijszaad en kaneel in een steelpannetje. 
Zodra de melk kookt zal de melk omhoog borrelen. Wacht tot de melk 
de rand van het pannetje bereikt en haal de pan kort van het vuur, om 

de melk weer te laten zakken. Zet het pannetje terug op het vuur en 
laat de melk weer omhoogkomen. Herhaal dit nog 2 keer. Giet de melk 
door een vergiet in je kopje. Voeg eventueel nog iets zoets toe, bijvoor-

beeld koudgeslagen, biologische honing*.

Snelle kokos-chocolademelk*
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 150 ml kokosmelk

 100 ml water

 2 el cacao

 1 el palmsuiker*

Anijsmelk
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 150 ml kokosmelk

 100 ml water

 1 el anijszaad

 1 kaneelstokje (of eventueel 
1 tl kaneelpoeder)

Voeg alle ingrediënten samen en pureer deze in een blender of 
met een staafmixer. Verwarm de hazelnootmelk vervolgens in een 

steelpannetje, het hoeft niet te koken.

Warme hazelnootmelk*
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 150 ml amandelmelk

 100 ml water

 2 el hazelnootpasta

 1/2 tl vanillepoeder, van een
vanillepeul

 1 el palmsuiker*
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Voeg alle ingrediënten samen in een steelpannetje. Verhit deze op 
hoog vuur. Zodra de melk kookt zal de melk omhoog borrelen. 

Wacht tot de melk de rand van het pannetje bereikt en haal de pan 
kort van het vuur, om de melk weer te laten zakken. Zet het pannetje 

terug op het vuur en laat de melk weer omhoogkomen. 
Herhaal dit nog 2 keer. Giet de melk door een vergiet in de mokken. 

Voeg eventueel nog iets zoets toe, bijvoorbeeld koudgeslagen, 
biologische honing*.

Voeg alle ingrediënten samen en pureer deze in een blender of 
met een staafmixer. Verwarm het vervolgens in een steelpannetje, 
de chocolademelk hoeft niet te koken.

Voeg alle ingrediënten samen en pureer deze in een blender of 
met een staafmixer. Verwarm de chocolademelk vervolgens in 
een steelpannetje, het hoeft niet te koken.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
latte. Lekker met ijsklontjes.

Chaithee
JE HEBT NODIG VOOR 2 KOPPEN

 300 ml amandelmelk

 150 ml water

 1 kaneelstokje (of eventueel
 1 tl kaneelpoeder)

 1 vanillestokje, gehalveerd in 
de lengte (eventueel vanille-
essence)

 1 tl geraspte verse gember

 2 kardemompeulen

 1 kruidnagel

 snufje versgeraspte 
nootmuskaat

Warme chocolademelk
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 250 ml amandelmelk

 2 el cacao

 5 geweekte gedroogde
abrikozen (in water, minimaal 

4 uur)

 1/2 tl vanillepoeder, van 
een vanillepeul

 OPTIONEEL 1 el witte 
amandelpasta

Minty chocolademelk
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 250 ml amandelmelk

 2 el cacao

 snufje stevia

 2 takjes verse munt

Lattes en koffies
Romige kaneellatte

JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml amandelmelk

 200 ml sterke granenkoffie

 1 el kokosolie

 1 tl witte amandelpasta

 1 tl kaneel

 1/2 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

 snufje groene stevia

 4 ijsklontjes
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Pureer de amandelmelk, pompoenpuree, vanillepoeder en stevia in 
een blender of met een staafmixer. Verwarm de melk in een steelpan-
netje samen met de kaneel, kruidnagelen en nootmuskaat. Breng het 
aan de kook, de melk zal omhoogkomen. Haal het pannetje even van 

het vuur zodat de melk weer zakt en herhaal dit proces een keertje.
Giet de melk door een vergiet in de mok.

Doe alle ingrediënten in een steelpannetje en verwarm het geheel. 
Laat het 5 minuten heel zachtjes koken. Giet de melk door een vergiet 
in de mok.

Voeg alle ingrediënten samen en pureer deze in een blender of 
met een staafmixer. Verwarm de chocolademelk vervolgens in een 
steelpannetje, het hoeft niet te koken. 

Verhit de granenkoffie en amandelmelk in een steelpannetje tot kook-
punt. Doe de cacao en palmsuiker in een mok. Voeg een klein scheutje 

koffie toe en roer dit goed met een lepel, zodat er geen klontjes ont-
staan. Giet de rest van de koffie bij de chocolade terwijl je blijft roeren.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een 
romige latte. Lekker met ijsklontjes. 

Chocoladelatte (*)
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml amandelmelk

 200 ml sterke granenkoffie

 2 el kokosolie

 3-4 el cacao

 2 el koudgeslagen honing* 
of 6 voorgeweekte gedroogde 

abrikozen (minimaal 4 uur)

 4 ijsklontjes

Pompoenlatte
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 250 ml amandelmelk

 3 el pompoenpuree

 1/2 tl vanillepoeder, van 
een vanillepeul

 snufje groene stevia

 1 kaneelstokje (of 1/2 tl 
kaneelpoeder)

 2 kruidnagelen

 snuf geraspte verse
 nootmuskaat

Kaneelkoffie
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 200 ml granenkoffie

 100 ml amandelmelk

 2 kaneelstokjes (eventueel 1 tl 
kaneelpoeder)

 snufje geraspte verse nootmuskaat

Vanillelatte
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 100 ml sterke granenkoffie

 150 ml amandelmelk

 1 tl vanillepoeder, van een 
vanillepeul

 3 geweekte gedroogde 
abrikozen (in water, minimaal 4 uur)

Mokkalatte*
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 100 ml sterke granenkoffie

 150 ml amandelmelk

 1 el cacao

 1 el palmsuiker*

 OPTIONEEL
1 el witte amandelpasta
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Spannende warme dranken

Doe alle ingrediënten in een steelpannetje en breng deze aan de kook. 
Doe het deksel op de pan en laat het op laag vuur 10 minuten heel 
zachtjes koken. Haal de pan van het vuur en verwijder de kaneelstok-
jes, kruidnagelen en gember. Pureer het geheel met een staafmixer.

Doe de gember in een theebuiltje en doe deze in je theeglas. Giet het 
kokend hete water eroverheen. Laat dit 5-7 minuten trekken. Verwijder 

het theebuiltje en knijp de citroen uit boven je thee. Voeg naar smaak 
koudgeslagen, biologische honing* toe.

Verhit alle ingrediënten in een steelpannetje en roer af en toe. 
Wanneer alle ingrediënten goed gemengd zijn, is de witte 
chocolademelkkoffie klaar. 

Wittechocolademelkkoffie*
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 100 ml sterke granenkoffie

 100 ml kokosmelk

 50 gram cacaoboter

 1/2 tl vanillepoeder, van een 
vanillepeul

 1 el palmsuiker*

Kruidige appelkaneeldrank
JE HEBT NODIG VOOR 2 KOPPEN

 2 appels, geschild en in kleine
stukje gesneden

 2 el kokosolie

 400 ml water

 2 kaneelstokjes

 2 kruidnagelen

 2 cm gember, geschild

Simpele cranberry*-appelcider*
De meeste cranberries* bevatten suiker omdat ze anders te zuur 

zijn. Let dus goed op het cranberrysap* dat je koopt of gebruik 
eventueel verse cranberries* die je kookt om het sap te winnen. 

Doe alle ingrediënten in een steelpannetje en breng deze aan de kook. 
Doe het deksel op de pan en laat het op laag vuur 10 minuten heel 
zachtjes koken. Haal de pan van het vuur en zeef de cider. Serveer 

warm.

JE HEBT NODIG VOOR 2 KOPPEN

 200 ml verse appelsap

 300 ml water

 200 ml 100 procent 
cranberrysap*

 sap van 1 citroen

 1 kaneelstokje (of 1/2 tl 
kaneelpoeder)

 1 kruidnagel

 1/2 tl versgeraspte nootmuskaat

Thee, thee en nog eens thee

JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 1 cm geraspte gember

 1/2 citroen

 250 ml kokend heet water

Gemberthee met citroen

Vlierbloesemthee
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 1 el gedroogde vlierbloesem

 250 ml kokend heet water

Doe de vlierbloesem in een theebuiltje en doe deze in je theeglas. 
Giet het kokend hete water eroverheen. Laat dit 10 minuten trekken. 

Verwijder het theebuiltje.
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TIP 
DE GRANENKOFFIE 

KUN JE VERVANGEN 

DOOR EENZELFDE HOEVEEL-

HEID AMANDELMELK VOOR 

EEN WARME WITTE 

CHOCOLADEMELK.



Doe de munttakjes in het theeglas. Halveer de sinaasappel en pers 
deze uit boven je glas. Giet het hete water over de blaadjes en laat dit 
5 minuten trekken. Voeg de koudgeslagen, biologische honing* toe en 
roer.

Frappuccino’s

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
frappuccino. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
frappuccino. Lekker met ijsklontjes.

Doe alle ingrediënten samen in een blender en blend tot een romige 
frappuccino. Lekker met ijsklontjes.

Doe de takjes tijm en honing* in je theeglas. Giet het kokende water 
eroverheen. Laat dit een aantal minuten trekken.

JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 2 takjes tijm

 1 tl koudgeslagen, 
biologische honing*

 250 ml kokend heet water

Muntthee met sinaasappel
JE HEBT NODIG VOOR 1 KOP

 3 takjes verse munt

 1 sinaasappel

 1 tl koudgeslagen, 
biologische honing*

 250 ml kokend heet water

Thee met tijm en honing*

Vanillefrappuccino
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml amandelmelk

 200 ml sterke granenkoffie

 1 tl witte amandelpasta

 1 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

 snufje groene stevia

 4 ijsklontjes

Amandel-kokosfrappuccino
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 200 ml kokosmelk

 200 ml sterke granenkoffie

 2 el bruine amandelpasta

 2 el extra vierge kokosolie

 1/2 tl kaneel

 1/2 tl vanillepoeder, van een 
vanillestokje

 snufje groene stevia

 4 ijsklontjes

Pepermunt-chocoladefrappuccino
JE HEBT NODIG VOOR 2 GLAZEN

 100 ml kokosmelk

 100 ml amandelmelk

 200 ml sterke granenkoffie

 4 el cacao

 2 el koudgeslagen honing* 
of 6 voorgeweekte abrikozen 
(minimaal 4 uur)

 3 takjes munt

 4 ijsklontjes
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De Sugarchallenge is een persoonlijke uitdaging die je aangaat met jezelf en bestaat eruit dat 
je 30 dagen lang geen suiker eet en drinkt. In deze maand laat je dus alle voeding en dranken 
staan die suiker bevatten en/of zich als suiker gedragen in jouw lichaam. Op die manier breng 
je jouw bloedsuikerspiegel in balans en ga je al na een paar weken ervaren hoeveel energie er 
vrijkomt als je geen suiker meer eet. Je voelt hoe de verbinding met je lichaam zich weer 
verdiept en hoe de balans in je lichaam heel snel weer herstelt. Ook merk je dat allerlei kwaal-
tjes en ongemakken verdwijnen en/of verminderen. En, niet geheel onbelangrijk: je gaat zeer 
waarschijnlijk gewicht verliezen!

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

Als je de keuze voor jezelf eenmaal gemaakt hebt en bereid bent om te onderzoeken hoe het 
suikervrije leven in elkaar zit, dan gaat het al vrij snel vanzelf. De 100% suikervrij-boeken en de 
Sugarchallenge-programma’s helpen je hierin op weg. Kijk voor uitgebreide informatie op 
www.sugarchallenge.nl.
Ik nodig je van harte uit om, net als al die duizenden anderen, jezelf te bevrijden uit de einde-
loze suikerspiraal en jouw eigen Sugarchallenge aan te gaan. De enige manier om te 
ontdekken wat suiker doet in jouw lichaam is door 30 dagen lang alle suikers, zoetstoffen, 
producten die suikers en/of zoetstoffen bevatten en producten die zich in je lichaam gedragen 
als suiker te laten staan. Pas dan zul je in jouw lijf voelen en ervaren van hoeveel energie dit 
giftige witte goedje je iedere dag berooft en hoe vrij en energiek je je gaat voelen!

Misschien denk je nu dat het moeilijk is om de suiker te laten staan, maar eenmaal begonnen 
ontdekken veel mensen dat het eigenlijk reuze meevalt. De meeste weerstand komt voort uit 
het feit dat je niet weet hoe je het moet doen en dat het vaak zo vervelend is om NEE te zeg-
gen tegen een ander. 
Stoppen met suiker staat in mijn ogen echt voor kiezen voor jezelf, voor JA zeggen tegen je-
zelf. Door mee te blijven gaan in de gewoonten van anderen loop je het enorme risico dat je 

DE SUGARCHALLENGE BESTAAT UIT DRIE STAPPEN

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

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

In 30 dagen van suikerverslaafd 
              naar suikervrij!

Zeg JA tegen jezelf!

uiteindelijk niet alleen jezelf, maar ook jouw gezondheid kwijtraakt. En weet je wat het grappige 
is? Door echt te kiezen voor jezelf inspireer je (soms na wat gesputter) uiteindelijk ook anderen! 
Vaak alleen al doordat ze zien hoe jij al heel snel lekkerder in je vel zit!

Bevrijd jezelf uit de suikerspiraal

Drie stappen

Bijlage 1
             Wat is 
       Sugarchallenge?
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Fase 1 de voorbereidingsfase
 Bouw het aantal tussendoortjes dat je eet af tot maximaal 1 per dag. 

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

 Bouw voeding die suiker of kunstmatige zoetstoffen bevat af.

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

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

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

Fase 2 de suikervrije fase (Sugarchallenge)
VOLG DE REGELS UIT DE VOORBEREIDINGSFASE EN BREID DEZE UIT MET 
ONDERSTAANDE SPELREGELS

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

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

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

 Eet maximaal 1 gezond tussendoortje op een dag.

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

 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten.

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

 Drink dagelijks voldoende water.

 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 

 Eet niets meer na 21.00 uur. 

Fase 3 de suikerbewuste fase
VOLG DE REGELS UIT DE VORIGE TWEE FASEN EN VOEG HEEL VOORZICHTIG 
WEER WAT (GEZONDE) SUIKERS TOE AAN JE EETPATROON. BREID DIT
VERDER UIT MET ONDERSTAANDE REGELS

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

 Kies voor de natuurlijke zoetstoffen stevia, koudgeslagen honing, kokosbloesemsuiker, 
palmsuiker, yakonsiroop of gedroogde zuidvruchten zoals abrikozen, dadels, vijgen, bana-
nen en rozijnen. 

 Eet eventueel maximaal 2 volkoren boterhammen per dag en beleg ze duimendik met 
een gezonde portie eiwitten en groente. 

 Drink eventueel wekelijks maximaal 1-2 glazen vruchtensap, frisdrank, alcohol of 
aanmaaklimonade.

 Eet eventueel weer meerdere gezonde tussendoortjes per dag.
 

Tijdens de Sugarchallenge 
                             gelden 
              de volgende regels
TIP HET UITGEBREIDE SUGARCHALLENGEPROGRAMMA HELPT JE OM JOUW SUGARCHALLENGE 

TOT EEN SUCCES TE MAKEN MET UITGEBREIDE UITLEG, ACHTERGRONDEN, VEEL RECEPTEN EN MENU’S, 

E-ZINES, PRAKTISCHE ÉN THEORETISCHE ONDERSTEUNING. KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP 

WWW.SUGARCHALLENGE.NL!
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OGEN
1. Slechter zien, vager zien, tunnelvisie, heldere flitsen, 
kronkelige lijnen
2. Pijn in een of allebei de ogen
3. Nachtblindheid
4. Verminderd traanvocht, problemen met 
contactlenzen
5. Blind aan een of allebei de ogen
6. Uitpuilende ogen
OREN
7. Tinitis (oorsuizen)
8. Ernstige overgevoeligheid voor geluid
9. Gehoorbeschadiging
NEUROLOGISCH
10. Hoofdpijn en migraine
11. Ernstige draaiduizeligheid
12. Verwarring, geheugenverlies of beide
13. Slaperigheid, slaapproblemen
14. Slapen van handen en voeten of verdoofd gevoel
15. Epileptische aanvallen (grand mal)
16. Lichte vorm van epilepsie (petit mal)
17. Onduidelijke spraak
18. Hevig beven

19. Ernstige hyperactiviteit en ‘restless legs’
20. Atypische gezichtspijn
21. Verschijnselen van Multiple Sclerose
22. Onzeker lopen
PSYCHE
23. Ernstige depressie
24. Geprikkeldheid
25. Agressie
26. (Psychische) angst
27. Verandering in de persoonlijkheid
28. Slapeloosheid
29. Fobiën
HART- EN LONGEN
30. Versnelde hartslag
31. Ademnood
32. Recente hoge bloeddruk
MAAG/DARM
33. Diarree soms met bloed
34. Buikpijn
35. Pijn bij het slikken
HUID/ALLERGIE
36. Jeuk zonder uitslag
37. Reacties van lippen en mond

Bijlage 2
             86 symptomen 
van aspartaamvergiftiging
(Bron: www.aspartaam.nl)
HIERONDER VIND JE DE BELANGRIJKSTE SYMPTOMEN VAN ASPARTAAMVERGIFTIGING ZOALS 
DEZE ZIJN GECOMMUNICEERD DOOR HET AMERIKAANSE FDA.

38. Netelroos
39. Verergering van allergie zoals astma
GEWICHTSPROBLEMEN
40. Overgewicht
REUMATOLOGISCH/SPIEREN
41. Gewrichtspijnen
42. Pijn in armen en benen
43. Kramp in de vingers
44. Pijnlijke spieren
ENDOCRIEN/STOFWISSELING
45. Verlies controle bloedsuiker bij diabetici
46. Veranderingen in de menstruatie
47. Dunner worden van het haar of haarverlies
48. Duidelijk gewichtsverlies
49. Geleidelijk aankomen in gewicht
50. Verergeren van hypoglycemie
51. Ernstige PMS
52. Opgeblazen gevoel
VOCHT- EN/OF URINESTOORNISSEN
53. Klachten bij het urineren, zoals branderig gevoel
54. Hevige dorst
55. Vochtretentie
56. Gezwollen benen

AANVULLENDE SYMPTOMEN EN 
SYMPTOMEN DIE ZICH VOORDOEN ALS 
EEN BEPAALDE AANDOENING
AANVULLENDE SYMPTOMEN
57. Onherstelbare hersenbeschadiging
58. Geboortedefecten
59. Geestelijke achterstand

60. Maagzweren
61. Verslaving aan aspartaam
62. Hevig verlangen naar zoet
63. Hyperactiviteit bij kinderen
64. Neiging tot zelfmoord

BIJ VEEL TE VEEL SLACHTOFFERS WORDT DE 
VERKEERDE DIAGNOSE GESTELD, ZOALS
65. Chronisch vermoeidheidssyndroom
66. Epstein-Barr
67. Post-polio syndroom
68. Ziekte van Lyme 
69. Ziekte van Grave
70. Ziekte van Ménière
71. Ziekte van Alzheimer
72. Amyotrofische laterale sclerose (ALS)
73. Epilepsie
74. Multiple Sclerose (MS)
75. EMS
76. Verminderde werking van de schildklier
77. Overgevoeligheid voor amalgaamvullingen
78. Fibromyalgie
79. Non-Hodgkin
80. Tumor van lymfklieren
81. Attention Deficit Disorder (ADD)
82. Ziekte van Parkinson
83. Artritis
84. Diabetes en de complicaties die erbij horen
85. Lupus
86. Meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS)

Uitgebreide informatie over alle gevaren van aspartaam kun je vinden op www.aspartaam.nl. Ook in het boek 
De zoete wraak van John Consenmulder vind je veel achtergrondinformatie over aspartaam en de werking 
van de farmaceutische industrie en de voedingsindustrie.
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Bijlage 3
            Glycemische index 
en glycemische lading

HET IS MET KOOLHYDRATEN EN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL EIGENLIJK HEEL 
EENVOUDIG: ER ZIJN KOOLHYDRATEN DIE SNEL IN JE LICHAAM WORDEN OPGENO-
MEN EN DUS ZORGEN VOOR EEN SNELLE STIJGING VAN JE BLOEDSUIKERSPIEGEL, 
EN ER ZIJN KOOLHYDRATEN DIE LANGZAAM IN JE LICHAAM WORDEN OPGENOMEN. 
DE LAATSTGENOEMDE GROEP HELPT JE LICHAAM OM DE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
IN BALANS TE HOUDEN EN LEVERT DE HOOGWAARDIGE BRANDSTOF DIE ONS 
LICHAAM NODIG HEEFT.
De snelheid waarmee een koolhydraat in je lichaam wordt omgezet in suiker (en dus je 
bloedsuikerspiegel beïnvloedt) is terug te vinden in de glycemische index en glycemische 
lading. Dit zijn twee meeteenheden die aangeven in hoeverre een bepaald voedingsmiddel je 
bloedsuikerspiegel beïnvloedt. 

Glycemische index (GI)
De GI is een indicator van de kwaliteit van de koolhydraten die een product bevat en geeft aan 
hoe snel een product in je bloed wordt omgezet in suikers. Het is dan ook een belangrijk 
hulpmiddel bij het bepalen of een koolhydraat ‘snel’ is of ‘langzaam’. 

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

BINNEN DE GI EN GL ZIJN GLOBAAL DRIE CATEGORIEËN TE BENOEMEN

 CATEGORIE 1: deze bevat alle producten met een GI onder 35 en/of een GL onder 10. 
Producten uit deze categorie kun je onbeperkt eten en ze helpen je om je bloedsuikerspiegel 
in balans te brengen. In Sugarchallenge fase 1 en 2 kun je hieruit onbeperkt kiezen.

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

 CATEGORIE 3: deze bevat alle producten met een GI boven 55 en/of een GL boven 15. 
Dit is de categorie die ik ‘feesten en partijen’ noem. Kies deze producten echt alleen bij 
 feestmomenten en blijf er verder vanaf. Vanaf Sugarchallenge fase 3 kun je bij speciale gele-
genheden uit deze categorie kiezen. 
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Bijlage 4
              De gezondheidsrisico’s 
     van suiker

SUIKER IS VEROORZAKER VAN HEEL VEEL KLACHTEN EN ONGEMAKKEN. 
 ONDERSTAAND OVERZICHT IS BIJGEDRAGEN DOOR DRS. IN DE GENEESKUNDE, 
AUTEUR ÉN SUGARCHALLENGE-GROEPSLID RICHARD DE LETH. DEZE LIJST KOMT 
UIT ZIJN BOEK OERSTERK EN IS EEN GREEP UIT DE DUIZENDEN ONDERZOEKEN DIE 
BESCHIKBAAR ZIJN MET BETREKKING TOT DE SCHADELIJKE EFFECTEN VAN LANG-
DURIGE (TE HOGE) SUIKERCONSUMPTIE.

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

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

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

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

 Suiker veroorzaakt verlies van weefselelasticiteit en -functie. 

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

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

 Suiker kan je zicht (visus) verzwakken.

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

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

 Suiker kan tot alcoholisme leiden.

 Suiker kan het speeksel verzuren en veroorzaakt tandverval en tandvleesaandoeningen. 

 Suiker draagt bij aan overgewicht. 

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

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

 Suiker kan galstenen veroorzaken. 

 Suiker kan blindedarmontsteking (appendicitis) veroorzaken. 

 Suiker kan aambeien veroorzaken. 

 Suiker kan spataderen veroorzaken. 

 Suiker kan de reactie op glucose en insuline veranderen. 

 Suiker kan bijdragen aan botontkalking (osteoporose). 

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

 Suiker kan het vitamine E-gehalte verlagen. 

 Suiker kan de systolische bloeddruk (bovendruk) verhogen. 

 Suiker kan sufheid en verminderde alertheid bij kinderen veroorzaken. 

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

 Suiker kan met de opname van eiwit interfereren. 

 Suiker kan voedingsallergieën veroorzaken. 

 Suiker kan zwangerschapsvergiftiging tijdens de zwangerschap veroorzaken. 

 Suiker kan bij kinderen aan eczeem bijdragen. 

 Suiker kan aderverkalking en hart- en vaatziekten veroorzaken.

 Suiker kan de structuur van het DNA verslechteren. 

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

 Suiker kan de huid verouderen door de collageenstructuur te veranderen. 

 Suiker kan staar (cataract) en bijziendheid veroorzaken. 

 Suiker kan longemfyseem veroorzaken. 

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

 Suiker verlaagt de mogelijkheid van enzymen om goed te functioneren. 

 Suikerinname is hoger bij mensen met de ziekte van Parkinson. 
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 Suiker kan de lever vergroten door de levercellen te laten delen. Tevens kan het de 
lever vervetten, wat leidt tot non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). Dit is een leverver-
groting waar alcohol niet de oorzaak van is. 

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

 Suiker kan de alvleesklier beschadigen. 

 Suiker kan vloeistof in het lichaam vasthouden (retentie). 

 Suiker is vijand nummer één van de darmperistaltiek. 

 Suiker kan de doorgang van de haarvaten vernauwen. 

 Suiker kan de pezen kwetsbaarder maken. 

 Suiker kan hoofdpijn, waaronder migraine, veroorzaken. 

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

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

 Suiker kan depressie veroorzaken. 

 Suiker kan het risico op jicht vergroten. 

 Suiker kan het risico op de ziekte van Alzheimer vergroten. 

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

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

 Suiker kan tot duizeligheid leiden. 

 Voedsel met veel suiker verhoogt vrije radicalen en oxidatieve stress. 

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

 Suiker is een verslavende substantie. 

 Suiker kan vergiftigend werken, net als alcohol. 

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

 Afname van de suikerinname kan de emotionele stabiliteit verhogen. 

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

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

 Suiker kan de symptomen bij kinderen met ADHD verergeren. 

 Suiker beïnvloedt de uitscheiding van elektrolyten via de urinewegen negatief. 

 Suiker kan de functie van de bijnieren verslechteren. 

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

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

 Suiker verhoogt het risico op polio. 

 Hoge suikerinname kan epileptische aanvallen veroorzaken.

 Suiker veroorzaakt hoge bloeddruk bij mensen met overgewicht.

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

 Suiker kan celdood (apoptose) induceren. 

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

 Suiker droogt pasgeborenen uit. 

 Suiker kan tandvleesaandoeningen veroorzaken. 

 Suiker veroorzaakt gaatjes in de tanden.

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

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

 Suiker veroorzaakt stemmingswisselingen, zorgt voor energiedips 
en vermoeidheid.

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

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

Sugarchallenge 
         Support-programma’s

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

 SUGARCHALLENGE BASISPROGRAMMA
 Stap 2: 30 dagen volledige ondersteuning bij het in balans brengen 

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

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

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

SUGARCHALLENGE DIABETENPROGRAMMA
90 dagen Sugarchallenge-ondersteuning speciaal voor diabeten. Met uitgebreid 

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

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

SUGARCHALLENGE FITNESSPROGRAMMA
Sport jouw bloedsuikerspiegel gezond! Suikervrij en bloedsuikervriendelijk trainen, 
voor beginnende én gevorderde sporters, maar ook voor ‘sportschoolhaters’. Met 
 trainingsschema voor jouw niveau, begeleiding via internet, uitgebreid e-book, sportieve 
recepten en alle geheimen op het gebied van gezonde, resultaatgerichte training!

KIES JIJ OOK VOOR EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL? HET LEZEN VAN DE 
100% SUIKERVRIJ-BOEKEN IS EEN GEWELDIGE EERSTE STAP. ECHTER, INZICHT 
ALLEEN BRENGT GEEN VERANDERING. DAADWERKELIJK RESULTAAT BOEK JE PAS 
ALS JE ACTIE ONDERNEEMT, ALS JE HET GAAT DOEN!

Sugarchallenge 
         Support
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100% Suikervrij-boeken 
        en e-books

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

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

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

Sugarchallengeshop

IN DE SPECIALE SUGARCHALLENGESHOP 
KUN JE TERECHT VOOR ALLERHANDE 

SUIKERVRIJE EN ‘SUGARCHALLENGE-PROOF’ 
PRODUCTEN. SHOP HIER DE 

100% SUIKERVRIJ-BOEKEN (UITERAARD 
GESIGNEERD), DE SIMPEL SUIKERVRIJ DIGITALE

KOOKBOEKEN, ANDERE SUIKERVRIJE 
RECEPTENBOEKEN, SUGARCHALLENGE-PAKKETTEN 

EN MEER. KOM EENS LANGS OP
WWW.SUGARCHALLENGESHOP.NL 

EN LAAT JE VERRASSEN DOOR DE 
VELE SUIKERVRIJE
MOGELIJKHEDEN!

100% Suikervrij Drinken
Deel drie in de suikertrilogie! Met daarin alle informatie over frisdrank, 
energiedrankjes, vruchtensappen, zuiveldranken, koffie, thee en alcohol. 
Wat zijn de effecten op je gezondheid en vooral: hoe kun je wél lekker, 
verantwoord én suikervrij drinken! Op de Sugarchallenge-site kun je gratis 
een inkijkje in het boek downloaden. In de Sugarchallenge-webshop kun je 
een gesigneerd exemplaar bestellen.
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Gratis ondersteuning
WWW.SUGARCHALLENGE.NL
Op de uitgebreide Sugarchallenge-website vind je veel inspirerende blogs, suikervrije recepten, 
(kook)boekentips, video’s en andere informatie die jou ondersteunt bij het vinden van jouw 
suikervrije weg en het in balans brengen van jouw bloedsuikerspiegel. Neem gerust een kijkje!

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

SUGAR ADDICTION TEST
Ben jij suikerverslaafd? Ontdek het met behulp van de gratis Sugar AddictionTest, die je gratis 
kunt downloaden op de Sugarchallenge-site.

SUGARCHALLENGE FACEBOOKPAGINA
De Sugarchallenge Facebookpagina ( je vindt ’m onder de naam Sugarchallenge) biedt je de 
laatste actualiteiten en inzichten rondom suiker en gezondheid.

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

SUGARCHALLENGE-PAKKETTEN
Alle benodigde ingrediënten voor jouw Sugarchallenge in een handomdraai in huis. Dat is 
mogelijk met de Sugarchallenge-pakketten. Hierin vind je de basisproducten voor jouw nieu-
we gezonde leefstijl die in de supermarkt (nog) niet of lastig verkrijgbaar zijn. De pakketten 
zijn verkrijgbaar in de Sugarchallengeshop.

100% SUIKERVRIJ-LEZINGEN
Tijdens de 100% suikervrij-lezingen staan suiker en jouw gezondheid centraal. Op een enter-
tainende manier ontdek je hoe onze suikerrijke maatschappij in elkaar zit en ontvang je tips 
en handvatten die je direct praktisch kunt inzetten bij de omschakeling naar jouw suikerbe-
wuste leefstijl. Kijk op de Sugarchallenge-site wanneer er een lezing is bij jou in de buurt of 
wat de mogelijkheden zijn om zelf een lezing te organiseren!

WORKSHOPS BLOEDSUIKERSPIEGELMANAGEMENT
Ontdek de basisregels voor het bereiken en behouden van een gezonde bloedsuikerspiegel 
en hoe je deze kunt toepassen in jouw leefstijl. Na afloop van deze workshop ga je de deur uit 
met een kant-en-klaar plan van aanpak dat je helpt om jouw bloedsuikerspiegel in balans te 
brengen en te houden!

OPLEIDING TOT CERTIFIED 
SUGARCHALLENGE COACH! 
Een speciale opleiding voor iedereen die zich graag wil specia-
liseren als leefstijl professional op het gebied van een gezonde 
bloedsuikerspiegel en suikervrije leefstijl. Als Certified Sugar-
challenge Coach ben je straks een wegwijzer die mensen helpt 
om zonder dieet, maar met heerlijk eten en een gezonde leefstijl 
hun bloedsuikerspiegel in balans te brengen en hun gezond-
heid terug te vinden én te behouden.

Overig

SUGAR-
CHALLENGEBY CAROLA VAN BEMMEL

EN
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Van alle boeken die ik heb geschreven, kan ik gerust zeggen dat dit boek het lastigste, maar 
uiteindelijk ook het leukste boek is geworden. Weken en weken heb ik steeds maar weer het 
starten met schrijven voor me uitgeschoven. Want, zo maakte ik mezelf wijs: ik had geen 
inspiratie. En terwijl Sharon haar recepten al bijna klaar had moest ik nog beginnen… Totdat 
mijn oneindig wijze man na mijn zoveelste klaagzang de legendarische opmerking maakte: 
‘Schat, misschien moet je gewoon beginnen?’ 

Zo veel en vaak als suiker en de effecten van suiker in het nieuws zijn, zo weinig informatie is 
er voorhanden over de gevaren van frisdranken en alle andere genotsdrankjes die we dage-
lijks massaal naar binnen werken. Welgeteld één boek en een e-book heb ik erover gevonden 
en die zijn beiden zo verschrikkelijk saai dat ik erbij in slaap viel. Keer op keer op keer… 

Het moest dus anders. Want ook over dit onderwerp is genoeg te vertellen! Hier lag dan ook 
de uitdaging voor Sharon en voor mij. We hebben ons ten doel gesteld om een leuk en 
praktisch boek te schrijven. Vernieuwend ook en spannend, maar vooral niet saai. Met 
 gemakkelijke, eenvoudige en vooral véél recepten. Persoonlijk denk ik dat we daarin zijn 
 geslaagd. Sterker nog: we zijn uiteindelijk echt superenthousiast over dit boek!

Ook dit boek zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de inspanningen van een heleboel 
mensen, zowel bij de uitgever als privé. Maar onze grote dank gaat dit keer vooral uit naar al 
die (inmiddels vele tienduizenden) mensen die de stap hebben gezet in de richting van een 
suikervrije of suikerbewuste leefstijl. Die één of meerdere 100% Suikervrij-boeken hebben 
gelezen en/of hebben meegedaan aan een Sugarchallenge en die ons steeds maar weer 
 inspireren met de werkelijk fantastische resultaten die ze behalen en met elkaar delen én met 
de vragen die ze stellen.

Lieve mensen, vanuit ons hart: BEDANKT! Jullie zijn voor ons een enorme inspiratiebron en 
we hopen dat we nog lang samen zullen oplopen. Zodat we gezamenlijk steeds meer mensen 
bereiken die een suikervrije leefstijl gaan omarmen en de verantwoording voor hun gezond-
heid weer in eigen hand nemen!

Carola & Sharon

Dankwoord
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WEBSITES

 www.sugarchallenge.nl

 www.voedzo.nl

 www.degezondemama.nl

 www.time-out.nu

 www.dehormoonfactor.nl

 www.energiekevrouwenacademie.nl

 www.jouw-leefstijl.nl

 www.oersterk.nu

 www.marckhofmeester.nl

 www.chiforlife.nl

 www.grietjevanveen.nl

CAROLA VAN BEMMELEN is Food & Lifestylecoach met een passie voor gezondheid. 
Ze gelooft dat er een wereld voor je opengaat zodra je eten niet meer als vluchtweg of je 
vijand ziet. Zij heeft vele nationale en internationale trainingen, opleidingen en seminars 
gevolgd over voeding, gezondheid, coaching en persoonlijke ontwikkeling. Deze kennis, ge-
combineerd met haar persoonlijke ervaringen, opgedaan tijdens het afkicken van haar eigen 
suikerverslaving, gebruikt zij om haar cliënten op haar eigen, unieke wijze te helpen om 
suikervrij te worden. Zo bereiken én behouden zij een gezond, energiek lichaam en een 
blijvend gezond gewicht. 

DE PRAKTIJK IS DE BESTE THEORIE

Op basis van alle reacties, ervaringen en resultaten van de inmiddels tienduizenden Sugar-
challenge-deelnemers heeft Carola de Sugarchallenge-programma’s ontwikkeld, die door 
veel deelnemers zeer succesvol zijn en worden gevolgd. Eenvoudige programma’s die al 
duizenden mensen hebben geholpen om hun bloedsuikerspiegel blijvend in balans te brengen 
en hierdoor:

 moeiteloos en zonder honger afkicken van hun suikerverslaving

 lekkerder in hun vel zitten

 meer energie krijgen

 een betere gezondheid ervaren

 hun gezonde gewicht bereiken én behouden.

Carola geeft op aanvraag trainingen, workshops en lezingen voor een breed publiek.  Op 
www.sugarchallenge.nl vind je uitgebreide informatie over alle mogelijkheden. 

SHARON NUMAN is food blogger op Voedzo.nl waar zij schrijft over haar ontdekkingsreis 
in de wereld van de natuurlijke voeding. Omdat zij zelf aan den lijve ervaart dat suikervrij en 
natuurlijke voeding een veel betere gezondheid biedt, deelt ze graag haar persoonlijke ont-
dekkingen in haar blogs en recepten. Dit moeten meer mensen weten! Haar uitdaging is de 
beste en verantwoordste recepten ontwikkelen die zo lekker mogelijk zijn. Verantwoord eten 
is tenslotte ook heel leuk en gezellig!

Geraadpleegde bronnen Over de auteurs
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Sinaasappel en vanille   77
Tijm en bramen   82
Verveine en aardbei   83
Watermeloen en komkommer   81

GEZONDE ZUIVELDRANKJES
Appelkaneelmelk    99
Bananenmelk*    99
Bosbessenmelk   99
Sinaasappel-vanillemelk   101

IJSTHEE
Basilicum-ijsthee met aardbei   38
Groene ijsthee(*)   36
Groene vanillethee(*)   38
IJsthee met ananas   37
IJsthee met munt(*)   37
IJsthee met perzik   37
Klassieke ijsthee met citroen(*)   36
Simpele, snelle ijsthee   38

KEFIR
Melkkefir   103
Waterkefir   102

LATTES EN KOFFIES
Chocoladelatte*   156
Chocolademelk   62
Kaneelkoffie   156
Mokkalatte*   157
Pompoenlatte   157
Romige kaneellatte   155
Vanillelatte   156
Wittechocolademelk-koffie*   158

LIMONADES
Aardbeienlimonade   123
Bosbessenlimonade   123
Framboos-citroenlimonade   124
Kersen-kokoslimonade   123
Sinaasappel-nectarinelimonade   124

SMOOTHIES
Aardbeiensmoothie   117 
Amandelsmoothie   62
Anijs-groentesmoothie   120 
Banaan-pindakaassmoothie*   118 
Boerenkoolsmoothie met kaneel*   120
Chocolade- hazelnootsmoothie   118 
Chocosmoothie   62
Frisse perziksmoothie   121
Groene avocadosmoothie   122
Groene kiwismoothie   121
Groene spinaziesmoothie*   119 
Kokos- amandelsmoothie   117 
Komkommer-muntsmoothie   119 
Kruidige perensmoothie   118 
Kruidige pompoensmoothie   119 
Pittige paardenbloemsmoothie   121
Romige chaismoothie(*)   122
Tropische paksoismoothie   122
Tropische sinaasappel-mangosmoothie   117

SPANNENDE WARME DRANKEN
Kruidige appelkaneeldrank   158
Simpele cranberry*-appelcider*   159

THEE
Gemberthee met citroen   159
Muntthee met sinaasappel   160

ALCOHOL-A-LIKES
Bloody Mary   140
Eggnog*   141
Grasshopper*   141
IJskoffie*   139
Mojito*   140
Pimms-alike   139
Sangria*   139
Seks on the beach*   140

ENERGIE– EN SPORTDRANKJES
Amandelsmoothie(*)   62
Ananaswater   63
Chocosmoothie*   62
Limoenwater   63
Rodevruchtenwater   63
Sole   61

FRAPPUCCINO’S
Amandel-kokosfrappuccino   161
Pepermunt-chocoladefrappuccino*   161
Vanillefrappuccino   160

FRISDRANKEN
Appelbruis*   34  

Bitter lemon*   32
Cassis*   35
Cola*   33
Kersencola*   33
Lemon lime*   34
Rodevruchtenbruis*   35
Sinas*   32

GEPIMPTE WATERTJES MET…
Aardbei en basilicum   76 
Appel en kaneel   76
Blauwe bessen en citroen   81
Bramen, vanille en blauwe bessen   78
Druiven en rozijnen*   82
Framboos, ananas en limoen   76
Gember en citroen   81
Grapefruit   82
Kersen en rode peper   78
Koffiebonen en vanillestokjes   79
Komkommer en citroengras   78
Komkommer, munt en limoen    79
Lavendel en limoen   83
Mango, kokosnootvlees en kiwi   80 
Meloen en druiven   79
Perzik, citroen en munt   77

Register
DRANKJES DIE ZIJN GEMARKEERD MET EEN * ZIJN GESCHIKT VOOR GEBRUIK VANAF 
SUGARCHALLENGE FASE 3. INDIEN JE (*) ZIET STAAN, DAN KUN JE ZELF HET RECEPT AANPASSEN 
ZODAT HET GESCHIKT IS VOOR SUGARCHALLENGE FASE 1 EN 2. 

Recepten
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A
aardbei  38, 76, 83, 97, 98, 117, 123, 139

abrikoos  79, 154, 157, 161

amandelmelk  17, 62, 97 98, 118, 119, 122, 

139, 141, 153, 154, 155, 157, 160, 161

amandelpasta  62, 63, 97, 117, 119, 120, 

121, 123, 141, 154, 160, 161

amandelroom  139, 141 

ananas  37, 63, 76, 98, 126

ananassap  140

anijsster  33

anijszaad  120, 153

appel 34, 76, 99, 119, 122, 125, 126, 127, 158

avocado  62, 99, 117, 123, 124, 125, 127

B
balsamico-azijn  139

banaan  62, 99, 118, 119, 120

basilicum  76, 122

blauwe bes  78, 81, 98

bleekselderij  126

boerenkool  120

braam  78, 83, 139

bruine amandelpasta  62, 63 117, 120, 161

C
cacao  62, 97, 118, 139, 153, 156, 161

cacaoboter  141, 158

chiazaad  120, 121

citroen  32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 77, 81,

98, 102, 121, 124, 125, 126, 127, 159

citroengras  78

citroensap  37, 38

cranberrysap  140, 159

D
druif  79, 82

E 
espressokoffie  139

F
framboos  76, 97, 124, 139

G
geitenyoghurt  97, 98

gember  81, 102, 121, 122, 155, 158, 159

granenkoffie 139, 155, 156, 157, 158, 160, 161

grapefruit  82

Griekse yoghurt  97, 98

groene stevia  62, 117, 118, 119, 155, 

157, 160, 161

groene thee  36, 37

H
hazelnootpasta  118, 153

honing  37, 62, 97, 122, 139, 140, 141, 

156, 160, 161

K
kaneelpoeder 62, 99, 117, 118, 119, 

120, 122, 141, 155, 161

kaneelstokje  33, 76, 153, 155, 156, 

157, 158, 159

kardemom  118, 122, 155

kefir  102, 103

Keltisch zeezout  61, 62, 63

kers  33, 35, 78, 123

kiwi  80, 121, 126

koemelk  62, 99

koffiebonen  79

kokosbloesemsuiker  32, 34, 35

kokosmelk  62, 63, 97, 117, 120, 122, 123, 

126, 141, 153, 158, 161

kokosnoot  80

kokosolie  118, 120, 121, 125, 126, 

127, 155, 156, 158, 161

kokosrasp  97

kokoswater  62, 63, 117, 120

komkommer  78, 79, 81, 119, 125, 126, 134

korianderzaad  33

kruidnagel  122, 155, 157, 158, 159

L
lavendel  33, 83

lijnzaadolie  62

limoen  33, 43, 78, 63, 79, 83, 99, 121, 

139, 140

M
mango  80, 117, 121, 126

melkkefir  103

meloen  79

munt  37, 77, 79, 119, 139, 140, 141, 

154, 160, 161

N
nectarine  122, 124

nootmuskaat  33, 122, 141, 155, 156, 

157, 159

P
paardenbloembladeren  121

paksoi  122

palmsuiker  33, 36, 38, 103, 153, 157, 158

peer  118, 120, 126

perzik  37, 76, 121

pindakaas  118

pompoen  118, 157

R
rode biet  127

rode peper  78

rode vruchten  35, 63, 82

rozijnen  82

Ingrediënten S
sinaasappel  32, 33, 77, 101, 117, 124, 125, 

139, 140, 160

sla  121

sole  61

spinazie  119, 121, 125

stevia  36, 38, 97, 154

stevia, groene  62, 117, 118, 119, 155, 

157, 160, 161

T
tabasco  140

tahin  119

thee  36, 37, 38

tijm  82, 160

tomaat  127, 140

V
vanillepoeder  118, 125

vanillestokje  33, 36, 62, 77, 78, 79, 98

99, 101, 117, 118, 119, 122, 141, 153, 

155, 156, 157, 158, 160, 161

venkel  120

verveine en aardbei  83

vlierbloesem  159

W
waterkefir  102

watermeloen  81

worchestershiresaus  140

wortel  126, 127

Y
yoghurt 

geitenyoghurt  97, 98

Griekse yoghurt  97, 98

rode yoghurtdrink  97

Z
zeezout  127

zout  33

Thee met tijm en honing*   160
Vlierbloesemthee   159

VERSE VRUCHTENSAPPEN
Appel-spinaziesap   125
Bosbessensap   126
Citroen-bietensap   127
Peer-limoensap   126
Pittige tomatensap   127
Romige sinaasappelsap   125
Tropischevruchtensap*  126 
Wortel-avocadosap   127

WARMEMELKVARIATIE
Anijsmelk   153
Chaithee   155
Minty chocolademelk   154
Snelle kokos-chocolademelk*   153
Warme chocolademelk   154
Warme hazelnootmelk*   153

YOGHURTDRINKS
Aardbeien-kersen-yoghurtdrank   98
Ananas-yoghurtdrank   98
Blauwebes-citroen-yoghurtdrink   98
Chocolademelk(*)   97
Rode yoghurtdrink   97
Yoghurt-kokosdrink(*)   97 
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A
aardappelzetmeel   26, 48

acesulfaam-K   43, 91

adenosine   146

aderen, dichtslibben van   

46, 135

adrenaline    146, 147, 172

afvallen   40, 43

afvalstoffen   46, 49, 68, 69

alcohol    27, 69, 129-137

-consumptie   133, 137

en bloedsuiker   134, 137

alcoholvrije alcohol   136

alert gevoel   146

alertheid   53, 146, 173

alvleesklier    46, 172, 174, 175

Alzheimer, ziekte van   43, 67, 174

anti-biotica   93

aspartaam   42-44, 56

-vergiftiging   168

astma   67, 86, 87, 90, 173

Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD)   26, 71, 175

autisme   43

B
benzoëzuur   23

beroerte   55, 67, 132

bisphenol-A (BPA)   71

bloedsuiker en alcohol   134, 137

bloedsuikerspiegel, schom-

melende   31, 92, 112, 138, 152

bloedsuikerval   109

botontkalking   17, 87, 90, 173

brandend maagzuur   67

bubbels   21, 73

buik, gasvorming in de   92

buikvet   46

C
cafeïne   20, 25, 27-29, 53, 54, 

60, 145-148, 151

calcium   18, 19, 90

carbonzuur   21

chloorverbindingen   44

cholesterol    19, 43, 46, 48, 

109, 134, 145, 172

choline   29

chronische vermoeidheid   138

citroenzuur   23, 56

cocaïne   29

cocktails   138

cola   11, 16, 22-31, 53, 145

concentratie 

verbeteren   52, 54, 148

verminderde -   66, 148, 172

conserveringsmiddelen   23, 96

constipatie   92

creatine   133

D
darm

lekkende -   91

-bacteriën   44, 86, 92-94

-flora   91-94, 103

-kanker   92

-werking   94

depressie   39, 43, 66, 174

diabetes type 2   19, 25, 26, 

39, 40, 46, 48, 49, 55, 71, 

109, 111, 131

diarree   86, 87, 92, 94

dichtslibben aderen   

46, 135

diksappen   106

dopamine   146

dorst   16-19, 28, 67, 69

-gevoelens   147

dranken, warme   152, 158

E
eierstokkanker   87

eiwitdrankjes   115, 138, 152

energiedip   54, 175

energiedrankjes   52-55

gezonde -   60

enzymen   115

ethanol   134

euforisch gevoel   147

F
flessenwater   71, 73

Food & Drugs Administra-

tion (FDA)   42

formaldehyde   42

fosfodiësterase   147

fosforzuur   19, 21

frisdrank   15-32, 41

Trefwoorden
gezonde -   30

-industrie   25

-verslaving   27, 28

fructose   44-49, 56, 109, 110, 

112, 134, 174

fruit   49, 106, 110-115

fruitdrankjes   115

G
gasvorming in de buik   92

gerstegras   58, 59

geurstoffen   20, 107

gevoel

alert -   146

euforisch -   147

onrustig -   17 

opgeblazen -   87

opgejaagd -   17

gewichtstoename   43, 48, 146

gewrichtspijnen   17, 43, 66

gezonde energiedrankjes   60

gezonde frisdrank   30

ginseng   54

gisten   93, 103

glucose   45-47, 133

-fruitstroop   19, 26, 47, 

48, 56

-suiker   109, 112

glycemische 

index   170

lading 112, 113, 170

glycogeen   45, 56, 57, 109

groeihormonen   86, 88

guarana   53, 54

H
hart- en vaatziekten   17, 39, 

48, 49, 109, 145

hartaanval    55 

hersencellen   132, 133

hersenstructuur   133

High Fructose Corn Syrup

(HFCS)   26, 47

histamine   23

hoge bloeddruk   49, 55, 109, 

175 

honger   19, 41, 74, 109-114

-gevoelens   145, 147

-stop   110

hoofdpijn   17, 29, 43, 67, 

148, 174

hooikoorts   90

hormoonhuishouding   132, 175

hyperactiviteit   17, 172

I
ijsthee   30, 36-38

immuunsysteem   44, 132, 175

index, glycemische   170

insuline   19, 40, 41, 

45-48, 109

-gevoeligheid   147, 173

-resistentie   134, 135

invertstropen   48

isotone sportdrankjes   56

J
jicht   17, 18, 49, 174

K
kanker   26, 39, 43, 48, 67, 71, 

78, 92, 109, 132, 172, 175

kant- en-klaarmaaltijden   48

karamelkleurstof   22

kefir   101-103

-korrels   102, 103

Keltisch zeezout   61

koolzuur   20, 21

kraanwater   71

filteren   73

L
lactase   86, 87

lactose   88, 87, 92

-intolerantie   86, 87

-vrije producten   87, 92

lading, glycemische   112, 

113, 170

lekkende darm   91

leptine   47

lever

-cirrose   135

-vervetting   47, 135

lightdranken   39-42

lightproducten   40, 42

limonades   105, 115, 123

M
maagzuur   67, 93

brandend -   67

maagzweren   42

maaltijden, kant-en-klaar-   48

maïszetmeel   26, 48, 119

melk   85-91

-kefir   193

-producten   86, 90

methanol  42, 108

migraine   26, 39, 43, 67, 174

mineralen   18, 49, 57, 60, 89, 

90, 108-111, 151

-huishouding   19

moedermelk  89, 91

multiple sclerose   43, 173

N
neotame   42

nierfalen   43, 55

O
obesitas   17, 19, 25, 26, 39, 

46-49, 71, 111

onrustig 

gevoel  17

slapen   66

ontstekingsreacties   42, 134

oorontsteking   90

opgeblazen gevoel   87

opgejaagd gevoel   17

opvolgmelk   91

opwekkende stoffen   154

osmosefilters   73

osteoporose   17, 67, 87, 90

overgewicht   19, 40, 44, 48, 

67, 109, 134, 145

P
Parkinson, ziekte van   87, 173

prebiotica   92

prikkelbaarheid   66

probiotica   93, 94

-drankjes   92

producten, lactosevrije   87, 92

prostaatkanker   87, 172

proteïneshakes    59

R
remslaap   148

resveratrol   131

reuma   17, 49, 67

S
sacharine   42, 91

schimmelgroei   17

schimmels   93

siroop    20

slaapritme   145

slapen

onrustig -   66

slecht -   145

slijmvliezen   90

smaak

-aroma’s   21, 107, 150

-essenties   107

-stoffen   23, 96, 107

smoothies   60-62, 108, 109, 

111, 115-122

sole   61

sorbinezuur   23

spierpijnen   67

spijsverteringsstelsel   132

Splenda   43, 44

sportdrankjes   51-57, 60

isotone -   56

sporters   55, 56-59

stoffen, opwekkende   154   

stofwisseling   18, 41, 46, 48, 

59, 68, 69  

stofwisselingsprocessen   



68, 175

stresshormonen   54, 146

sucralose   42-44, 91

sucrose   45, 47

suiker

-cravings   41

-klontjes   16, 17, 25, 91, 94, 

109

T
tanderosie   23, 56

taurine   53, 54

thee   143-151

theobromine   145

theofylline   145

triglyceriden   46, 134, 172

trombose   67

U
uitdroging   55, 57, 66-68

urine   67, 147

-zuur   48, 49

V
vermoeidheid   17, 43, 52, 53, 

66, 92, 145, 148

chronische -   138

vervette lever   46, 135

vetstofwisseling   46

vezels   49, 107, 111, 112, 

115, 125

vitaminen   49, 54, 57, 89, 94, 

108, 109, 111

vochtafdrijvend   29, 147, 151

voorhoofdsholteontsteking   90

vrouwen, zwangere   55, 59, 174

vruchtenconcentraat   107

vruchtensappen   20, 26, 47, 

69, 107, 108

vers geperste   106-111 

W
warme dranken   152, 158

water   65-74

filteren     73

gepimpt -   74, 76-81

-behoefte   66, 69

-ionisator   73

-kefir   103

-tekorten   69

-vitalizer   73

winterslaap   110

Y
yoghurtdrankjes   97, 98

Z
zeezout, Keltisch   61

zenuwstelsel   42, 54, 59

ziekte van Alzheimer   43, 67, 174

ziekte van Parkinson    87, 173

zoetjes   5, 39, 49

zoetstoffen   20, 28, 39-42, 52, 

56, 59, 91, 94-96, 151, 165

zwangere vrouwen   55, 59, 174
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