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Of ik een ‘afslankboekje’ 
                 wilde schrijven…

Een boek met daarin alle 
do’s en don’ts voor ieder-
een die graag een gezond 
gewicht wil bereiken zón-
der dieet, maar door lekker 
te eten volgens de Sugar-

challenge-lifestyle. Ik heb heel lang nagedacht over deze vraag. Natuurlijk 
heb ik de afgelopen jaren honderden cliënten persoonlijk en tienduizen-
den via de 100% Suikervrij-boeken en Sugarchallenge-programma’s 
succesvol begeleid naar een betere gezondheid en hun gezonde ge-
wicht. Toch is Sugarchallenge voor mij absoluut geen dieet en met een 
dergelijk boek is het risico natuurlijk ENORM dat we mogelijk wel in die 
hoek belanden. Aan de andere kant beginnen veel mensen met een sui-
kervrije leefstijl in de hoop dat ze een aantal kilo’s afvallen, eerlijk is eerlijk. 
Gelukkig komen de meeste deelnemers er vervolgens in de loop van hun 
Sugarchallenge achter dat het inderdaad niet gaat om een dieet, maar 
om een uitdaging, om een spel dat je speelt met jezelf. Een spel waarin je 
ervaart dat je zelf wel degelijk heel veel invloed kunt uitoefenen op hoe je 
je voelt en hoe je lichaam functioneert, met als uiteindelijke doel gezon-
der te worden, meer energie te ervaren en lekkerder in je vel te zitten. 
Maar ook om je bewuster te worden van wat je eigenlijk eet en drinkt. 
Gewichtsverlies en afslanken zijn daarbij bijzaak. Of je wel of geen ge-

wicht verliest, wordt uiteindelijk bepaald door je lichaam, want dat gaat 
vanzelf haar gezonde balans en gewicht vinden als je het voorziet van de 
juiste voedingsstoffen. 
Na lang wikken en wegen ben ik uiteindelijk overstag gegaan. En nu ligt 
hier dus een boek, speciaal voor iedereen die droomt van een gezond ge-
wicht en die graag lekker in zijn of haar lijf zou zitten. Voor iedereen die nooit 
meer wil diëten en kiest voor lekker en gezond eten. Ik hoop dat ik je hier-
mee kan inspireren om te ontdekken wat een suikervrije leefstijl jou brengt, 
en wie weet, wordt Sugarchallenge ook wel jouw nieuwe leefstijl!

Carola
PS. Dit boek is in eerste instantie geschreven voor iedereen met een overgewicht 
tot tien kilo. Heb je meer dan tien kilo overgewicht, dan zul je met dit boek een 
prachtige start kunnen maken. Maar je lichaam heeft waarschijnlijk meer nodig om 
tekorten aan te vullen en goed in balans te komen. Omdat er in dat geval vaak ook 
sprake is van gezondheidsproblemen die de juiste aandacht nodig hebben, is mijn 
advies om de stap naar maatwerk in combinatie met coaching te overwegen, 
zodat je sneller en doeltreffender jouw doelen zult bereiken. Kijk gerust eens op
de Sugarchallenge-site voor de mogelijkheden.

VANWEGE DE VELE ENTHOUSIASTE REACTIES VAN LE-
ZERS VAN DE 100% SUIKERVRIJ-BOEKEN EN VANWEGE 
MIJN NIEUWE KIJK OP ‘EEN GEZOND GEWICHT ZONDER 
DIEET’, DIE DOOR VELE TIENDUIZENDEN MENSEN HEEL 
ENTHOUSIAST EN MET PRACHTIGE RESULTATEN WORDT 
ONTVANGEN, LEEK HET DE UITGEVER EEN GOED IDEE OM 
EEN SUGARCHALLENGE-AFSLANKSPECIAL TE SCHRIJVEN.



8 9

om te weten 
Goed
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OH, WAT KON IK IN HET VERLEDEN LANG TWIJFELEN 
BIJ DE KOEKJESAFDELING. IK WIST VAAK NIET WELKE 
KOEKJES IK MOEST NEMEN, ER WAS ZOVEEL KEUS! ZEKER IN 
DE TIJD VAN TENTAMENS SLOEG IK ALTIJD GROOT IN EN LAG 
MIJN HELE BUREAU VOL MET APPELKOEKEN, GLACÉKOEKEN, 
BOKKENPOOTJES EN MERGPIJPJES. DE BOKKENPOOTJES 
WAREN TOCH WEL FAVORIET. IK DURF NIET TE ZEGGEN HOE-
VEEL IK ER DAARVAN NAAR BINNEN HEB GEWERKT, MAAR 
HET ZAL TOCH GAUW EEN GETAL MET DRIE NULLEN ZIJN… 

Het is niet 
          jouw schuld

Nog steeds hebben suiker 
en zoetigheid een magi-
sche aantrekkingskracht 
op me, maar ik hoef het 
niet meer per se te eten. Ik 
ben eindelijk afgekickt van 
mijn verslaving! Voeding 
is voor mij geen ding 

meer, maar iets wat mijn lichaam nodig heeft om goed te kunnen functi-
oneren. Ik vind het heerlijk om te koken (en te eten), maar het is niet meer 
zo dat alles de hele dag draait om wat ik in mijn mond kan stoppen en 
wanneer ik weer kan eten. 
Voor veel mensen is dit helaas nog wel het geval. Zij zijn verslaafd aan 
eten en zijn de hele dag bezig om hun constante hongergevoel en gevoel 
van onrust te voeden. Helaas niet met voeding, maar met suiker en snelle 
koolhydraten. Met als gevolg dat het aantal mensen met overgewicht en 
gezondheidsproblemen nog iedere dag toeneemt. Onder hen bevinden 
zich ook steeds meer kinderen.

Waarom we steeds dikker worden
Natuurlijk ben jij degene 
die kiest wat je in je mond 
stopt, maar als je niet weet 
hoe het werkt, kan het maar zo zijn dat je, net zoals heel veel andere men-
sen, ineens in de verslavende spiraal van suiker en snelle koolhydraten 
wordt getrokken. Het vervelende is ook nog dat onze huidige eet- en di-
eetcultuur van light, vetarm en calorieën tellen hier direct aan bijdraagt. 
Met als gevolg dat veel mensen dénken dat ze ‘goed bezig’ zijn, maar het 
feitelijk alleen maar erger maken!

NU ZOU JE MISSCHIEN ZEGGEN DAT HET EIGEN SCHULD, 
DIKKE BULT IS ALS JE TE DIK BENT. MAAR VAAK IS DAT 
NIET HET GEVAL.

Eigenlijk zijn we gewoon 
                  verslaafd gemaakt

VEEL VAN DE VOEDING DIE WE OP DIT MOMENT TOT 
ONZE BESCHIKKING HEBBEN, IS GEEN ECHTE VOEDING 
MEER. Het is vulling die bestaat 

uit heel veel verschillende 
verslavende en vaak giftige stoffen, samengesteld door productontwik-
kelaars die veelal de opdracht hebben gekregen om een nieuw product 
te ontwikkelen dat zo goed smaakt en zo’n geweldig ‘mondgevoel’ geeft 
dat we er niet van af kunnen blijven. Veel producten zijn zo ontworpen dat 
we juist méér willen, want dat levert geld op. Over de bijdrage die hun 
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producten leveren aan de gezondheid van de consument, wordt tijdens 
de aandeelhoudersvergaderingen van de meeste voedingsfabrikanten 
echt niet gesproken.
Het is zelfs nog erger: zodra voedingsfabrikanten erop aangesproken 
worden, geven ze als tegenargument dat we zelf de keuze maken wat we 
in onze mond stoppen en dat we beter wat meer kunnen gaan bewegen 
en gewoon minder moeten eten. Het lastige is alleen dat veel van de ge-
bruikte chemische stoffen extreem verslavend zijn en/of onze hersenen 
en hormoonhuishouding dusdanig beïnvloeden dat het lichaam tegen-
strijdige signalen krijgt. Hierdoor kan de boel soms goed in de war raken. 
En dát, al dan niet gecombineerd met de huidige opvattingen over af-
slanken en een ‘verantwoord voedingspatroon’, zorgt er in veel gevallen 
voor dat we wel anders wíllen kiezen en minder wíllen eten, maar dat het 
gewoonweg niet lukt. Het lichaam is te verslaafd, de afkickverschijnselen 
zijn in sommige gevallen te heftig en de manier waarop we het zouden 
moeten doen, klopt niet. Met als gevolg dat we toch weer naar het ‘verbo-
den goed’ grijpen en dat we soms gewoon te moe zijn om meer te gaan 
bewegen of andere keuzes te maken. 

Vooral suiker is een grote boosdoener
VAN ALLE CHEMISCHE STOFFEN DIE ONZE VOEDING 
BEVAT, IS VOORAL SUIKER ENORM VERSLAVEND. ON-
DERZOEKEN GEDAAN MET RATTEN WIJZEN UIT DAT HET 
ZELFS ACHT KEER VERSLAVENDER IS DAN COCAÏNE EN 
DAT BIJ HET ETEN VAN SUIKER HETZELFDE GENOTSCEN-
TRUM IN DE HERSENEN OPLICHT ALS BIJ HET GEBRUIK 
VAN COCAÏNE EN ANDERE DRUGS.

Je kunt je dan ook voor-
stellen wat er gebeurt als 
je dagelijks grote hoeveel-
heden suiker naar binnen 
werkt: je wilt steeds meer 
en je krijgt steeds minder 
energie. Suiker is de meest sociaal geaccepteerde drug ter wereld. Het 
wordt ook wel een ‘recreatieve drug’ genoemd. Waar het normaal gespro-
ken lastig is om aan drugs te komen, geldt voor suiker het tegenovergestelde: 
het is lastig om eraan te óntkomen. Bizar, maar waar! Want naast het feit 
dat het consumeren van suiker sociaal volledig is geaccepteerd en de 
gewoonste zaak van de wereld wordt gevonden, bevat ruim 80 procent 
van alle voeding die je koopt in de supermarkt, suiker of zoetstoffen!
Samen met de coole marketingcampagnes, mooie verpakkingen en 
slimme verleidingstrucs die worden gebruikt, kun je je dan ook voorstel-
len dat veel mensen onbewust in de ‘suikerval’ worden gelokt. Om 
vervolgens steeds meer zin te krijgen in zoet en verstrikt te raken in een 
eindeloze spiraal van eten, energiedips, honger, vermoeidheid, nog meer 
eten enzovoort. Geloof me (ik spreek hier echt uit ervaring): het doorbre-
ken van deze spiraal is een hele kunst. Het is absoluut prima te doen, 
maar het is wel belangrijk dat je weet hoe je het aan gaat pakken zodat je 
zo min mogelijk ongemak ervaart.

HOE VERSLAAFD BEN JIJ AAN SUIKER EN SNELLE KOOLHYDRATEN? TEST HET 
MET DE SPECIALE SUGAR ADDICTION TEST, DIE JE KUNT VINDEN OP DE 
SUGARCHALLENGE-SITE EN OP DE SUGARCHALLENGE-FACEBOOKPAGINA.
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Waarom je van suiker honger krijgt 
                    (en dikker wordt)

OM SUIKER IN ONS LICHAAM TE KUNNEN VERWERKEN 
MAAKT HET LICHAAM HET HORMOON INSULINE AAN. 
DIT HORMOON ZORGT ERVOOR DAT DE SUIKERS DIE JE 
EET, OPGENOMEN WORDEN IN DE LICHAAMSCELLEN. 
DAAR WORDT HET GEBRUIKT ALS ENERGIELEVERANCIER. 
TOT ZOVER IS ER NIETS AAN DE HAND. STERKER NOG: ONS 
LICHAAM HEEFT SUIKERS NODIG OM GOED TE KUNNEN 
FUNCTIONEREN. 

Het probleem is alleen dat 
ons lichaam genoeg heeft 
aan 5-6 klontjes suiker op 
een dag en dat dit de ge-
zonde suikers zijn die je uit 
een volwaardige voeding 
kunt halen. Het lichaam zit 
absoluut niet te wachten op de enorme hoeveelheden toegevoegde ge-
raffineerde suikers en zoetstoffen die onze huidige voeding bevat. 
Gemiddeld eten we hiervan 35 suikerklontjes per dag! Zelfs een ‘verant-
woord voedingspatroon’ op basis van de bekende ‘Schijf van vijf’ bevat 
gemiddeld tussen de 20 en 25 suikerklontjes per dag. Het is in mijn ogen 
dan ook logisch dat de huidige voedingsadviezen voor veel mensen niet 
het gewenste resultaat opleveren en/of resulteren in een eindeloze en 
vaak hongerige lijdensweg van diëten. 
Het lichaam krijgt met al die suikerklontjes veel meer energie binnen dan 
het nodig heeft. Met als gevolg dat het enorme hoeveelheden insuline 
aan gaat maken om alle suikers te kunnen verwerken. Onze cellen heb-
ben echter maar een beperkte verwerkingscapaciteit. Als de cellen vol 
zitten, wordt het teveel aan energie onder invloed van insuline opgeslagen 
als vet ‘voor barre tijden’ (die waarschijnlijk nooit zullen komen in onze 

JE KENT HET VAST WEL: HET BEGINT MET ÉÉN KOEKJE 
OF SNOEPJE EN VOORDAT JE HET WEET IS DE VERPAK-
KING LEEG. EÉN STUKJE CHOCOLADE IS GÉÉN STUKJE 
CHOCOLADE, DAAROM EET JE DE HELE REEP. DAARNA 
HEB JE ZIN IN EEN ZAK CHIPS OF IN ANDERE ZOETIGHEID.

Suikerverslaving in een notendop

Of je hebt dorst en kiest 
voor een glas frisdrank 
Na het eten van een 
‘broodje gezond’ of een 

bruine boterham met kaas heb je al snel weer honger en dat heerlijke 
stuk appeltaart op een verjaardag past er best nog wel bij, ook al heb je 
net gegeten. Dat is hoe suiker en snelle koolhydraten werken. 
Suiker knipt als het ware de verbinding met het honger- en verzadigings-
centrum in de hersenen door, waardoor je lichaam van je hormonen niet 
meer het sein ‘ik zit vol’ doorkrijgt en je dus kunt blijven eten. Daar komt 
bij dat op suiker (met name op fructose) van nature geen rem zit. Suiker 
wordt geassocieerd met ‘veilig’ en ‘warmte en liefde’. Dat begint al heel 
jong met de zoete smaak van moedermelk. Daarom is het ook logisch dat 
veel kinderen, maar ook volwassenen, van nature een hang hebben naar 
‘zoet’. En dat we graag naar zoet grijpen als we even niet lekker in ons vel 
zitten. 
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Het kan ook anders!
DE AFGELOPEN JAREN HEB IK VEEL CLIËNTEN GEHOL-
PEN DIE WERKELIJK TEN EINDE RAAD WAREN. VOOR 
VEEL VAN HEN IS DE SUGARCHALLENGE HET LAATSTE WAT 
ZE NOG WILLEN PROBEREN. DAAR BEN IK BLIJ OM: DOOR 
SUIKERS EN SNELLE KOOLHYDRATEN TE LATEN STAAN EN 
TE KIEZEN VOOR EEN MANIER VAN ETEN EN LEVEN DIE 
ZORGT VOOR EEN GEZONDE BLOEDSUIKERSPIEGEL, VER-
LOS JE JEZELF UIT DE EINDELOZE DIEETSPIRAAL EN BEN 
JE VRIJ.

De Sugarchallenge-leefstijl 
zorgt ervoor dat je bloeds-
uikerspiegel in balans wordt 
gebracht, waardoor je li-
chaam nog maar minimale 
hoeveelheden insuline hoeft 
aan te maken en maximale hoeveelheden voedingsstoffen kan opnemen 
uit heerlijke en eerlijke voeding (die je voor een groot deel gewoon in de 
supermarkt kunt kopen en die geschikt is voor het hele gezin). In een 
mum van tijd ben je met deze manier van leven en eten verlost van die 
ellendige hongeraanvallen, energiedips en vele, vele welvaartskwaaltjes 
die ‘er nou eenmaal bij horen als je ouder wordt’. 
 

maatschappij vol overvloed). Het bijkomende effect van grote hoeveelhe-
den insuline in je lichaam is dat je hongeraanvallen zult krijgen met 
bijbehorende energiedips. Zeker als je veel suiker en snelle koolhydraten 
eet, maar ook als je veel (light) frisdranken drinkt, loop je ook het gevaar 
dat je altijd honger hebt of ‘wel iets lust’ en je nooit verzadigd voelt. Een 
ander groot nadeel van te veel insuline in je bloed is dat het de vetver-
branding stillegt. 
Met een voedingspatroon dat bestaat uit veel suikers en snelle koolhy-
draten hol je bovendien je lichaam langzaam uit waardoor er allerlei 
tekorten ontstaan die uiteindelijk kunnen zorgen voor schade en achter-
standen in je lichaam die wij beter kennen als ‘welvaartsziekten’. Dit komt 
omdat al die suikerrijke producten vaak bar weinig voedingsstoffen be-
vatten voor het lichaam, maar wel verwerkt dienen te worden. Hiervoor 
gebruikt het lichaam haar energievoorraden, waardoor je waarschijnlijk 
steeds vermoeider zult worden en uiteindelijk ook sneller zult verouderen. 
Ook hier gaat het lichaam dus vragen om meer voedingsstoffen waar-
door je honger krijgt.

SNELLE KOOLHYDRATEN ZIJN PRODUCTEN DIE ZICH IN JE LICHAAM GEDRAGEN 
ALS SUIKER EN JE VINDT ZE IN ALLE PRODUCTEN DIE GEMAAKT ZIJN VAN 
GERAFFINEERD (WIT)MEEL, MAAR OOK IN VEEL VOEDINGSMIDDELEN DIE ZOUDEN 
BEHOREN BIJ EEN ‘GEZOND VOEDINGSPATROON’. HIERBIJ KUN JE DENKEN AAN 
O.A. AARDAPPELEN, TARWEBROOD, VERSE VRUCHTENSAPPEN EN DIKSAPPEN, 
RIJST (OOK ZILVERVLIESRIJST) EN PASTA (OOK VOLKOREN PASTA).
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 Eten of diëten
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‘IEDER PONDJE GAAT DOOR HET MONDJE!’ DEZE SPREUK HING BIJ MIJN OMA OP 
DE WC. NU WAS IK WEL EEN LEKKERE ETER (DAT BEN IK OVERIGENS NOG STEEDS), 
DUS IK WERD REGELMATIG LIEFDEVOL AAN DE WIJSHEID UIT HET KLEINSTE KAMER-
TJE VAN HAAR HUIS HERINNERD. SOMS TOT VERVELENS TOE. KON IK ER WAT AAN 
DOEN DAT IK ALTIJD HONGER HAD EN WEL ‘IETS LEKKERS’ LUSTTE? IK WAS NOU EEN-
MAAL WAT ZE NOEMEN EEN GEZONDE HOLLANDSE MEID EN JA, DIE LUSTEN WEL 
WAT. 

Van diëten krijg je honger, 
              van eten niet
HET GEVOLG WAS DAT IK AL OP HEEL JONGE LEEFTIJD 
BEZIG WAS MET MIJN LIJN. IK WAS AAN DE STEVIGE 
KANT EN IK WILDE BESLIST NIET TE DIK WORDEN. MIJN 
MOEDER LEGDE ME UIT HOE HET WERKTE MET CALORIE-
EN TELLEN EN OP MIJN VEERTIENDE VOLGDE IK MIJN 
EERSTE DIEET. 

Dit hield ik welgeteld twee 
dagen vol en toen viel ik 
om van de honger. Na het 
calorieëndieet volgde het 
brooddieet. De ene dag at 

je alleen maar brood en de andere dag at je weer normaal. Ik vond er niets 
aan, want droog brood gaat snel vervelen. Dus ook deze poging heeft 
welgeteld twee dagen geduurd. 
Toen bedacht ik dat het misschien een idee was om meer te gaan bewe-
gen, zodat ik kon blijven eten wat ik wilde zonder dikker te worden. Dus ik 
ging hardlopen. Maar ook dat heb ik maar kort volgehouden. Hierna volg-
de nog een lange, lange reeks van diëten en andere toestanden als pillen 
en shakes. Het was allemaal niets, maar ja, ik wilde niet dik worden. Jaren 

en jaren ben ik op deze manier in gevecht geweest met mezelf. Ik stond 
soms huilend voor de spiegel omdat ik zo graag een mooi slank lichaam 
wilde hebben en het leek maar niet te lukken. Wat ik toen nog niet besef-
te en nu wel, is dat ieder lichaam anders is en dat er niet zoiets bestaat als 
een perfect lichaam. Zelfs de modellen worden gefotoshopt! Gaandeweg 
werd ik dus milder naar mezelf en naar mijn perfecte niet-perfecte li-
chaam. Het is oké en ik kan nu steeds vaker in de spiegel kijken en blij zijn 
met mijn lijf. Dit is mijn lichaam en zoals het nu is, past het bij mij en bij 
mijn leven. En ja, ik heb nog wel een wensenlijstje van een paar A4’tjes, 
maar het is niet meer zo belangrijk. Belangrijker is dat ik gezond ben en 
dat ik de energie heb om alles te doen wat ik graag doe. 

ONZE SUPERMARKTEN LIGGEN STAMPVOL MET PRO-
DUCTEN. VEELAL BESTAAN DEZE PRODUCTEN UIT EEN 
PRACHTIGE VERPAKKING MET VEELBELOVENDE UITSPRA-
KEN EN BELOFTEN OVER WAT HET DESBETREFFENDE 
VOEDINGSMIDDEL ALLEMAAL VOOR JE GEZONDHEID DOET.

   Kies je voor 
vulling of voor voeding?

Geloof me: ongeveer 80 
procent van alle voeding 
in de supermarkt heeft je 
lichaam niet nodig. Het is 
geen voeding, maar een prachtige mix van allerlei chemische stoffen, 
speciaal ontworpen voor de verkoop.Dat betekent dat veel van deze pro-
ducten zo zijn ontworpen dat ze ons lichaam maar kort verzadigen zodat 
we er al snel meer van willen. Het is prachtige marketing in een pakje en 
het smaakt misschien lekker, maar al die pakjes, bakjes en zakjes horen 
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in mijn ogen niet tot de categorie voeding, maar in de rubriek vulling. Zo 
bevat een zakje tomatensoep misschien 1 gram tomaat en de rest be-
staat uit smaakversterkers, verdikkingsmiddelen en kleurstoffen. Je 
lichaam kan er niets mee. Sterker nog: het hongert je lichaam uit en 
maakt het langzaam ziek doordat je enorme tekorten creëert. 

Als het in de supermarkt ligt, 
                             is het toch in orde?
Veel mensen gaan ervan uit dat alles wat in de supermarkt ligt op de een 
of andere manier toch wel getest zal zijn en veilig is om te eten. Ten dele 
klopt dat. Het is veilig in de zin dat het geen ongewenste bacteriën en 
ziekmakers bevat en dat je niet direct dood neervalt als je het eet. Het 
trieste is echter dat veel van de producten die in de supermarkt worden 
verkocht, minimaal tot geen voedingsstoffen voor het lichaam bevatten. 
Het verteren en verwerken van al deze wat ik noem ‘vulling’ rooft dan ook 
veel kostbare vitamines, mineralen en andere belangrijke grondstoffen 
uit het lichaam. Dat gaat wel even goed, maar op de langere termijn ont-
staan hierdoor tekorten die zich vertalen in de vele welvaartsziekten die 
we inmiddels hebben, waarvan overgewicht er een is. 
Daarnaast zorgt overconsumptie van deze producten er op langere ter-
mijn wel degelijk voor dat ons lichaam gebrek krijgt aan voedingsstoffen. 
Hierdoor gaan veel processen in het lichaam scheef, waardoor veel zoge-
naamde auto-immuunziekten als diabetes, reuma, hart- en vaatziekten, 
kanker en MS, maar ook allergieën en vele andere problemen als overge-
wicht en chronische vermoeidheid kunnen worden veroorzaakt. 

We zijn niet te dik, 
                       we zijn ondervoed!

OP DIT MOMENT IS ONGEVEER DE HELFT VAN DE NE-
DERLANDERS TE DIK EN KAMPEN VEEL MENSEN MET 
EEN CHRONISCH GEBREK AAN ENERGIE. OOK VAN DE 
DUNNE MENSEN HEEFT ONGEVEER EEN KWART EEN TE 
HOOG VETPERCENTAGE.

Ik durf gerust te stellen 
dat we hier niet te maken 
hebben met een overvoe-
dingsprobleem, maar met 
een ondervoedingspro-
bleem! We eten meer dan ooit en het eten dat we eten, bevat geen 
voedingsstoffen voor het lichaam. Met als gevolg dat ons lichaam blijft 

EIGENLIJK IS HET 
HEEL LOGISCH: ALLES WAT 

NIET IN DE NATUUR VOORHAN-
DEN ISEN WAT NIET GROEIT ALS JE 
HET IN DE GROND STOPT, HEB JE IN 

PRINCIPE NIET NODIG. HET IS MISSCHIEN 
HEEL LEKKER, MAAR JE LICHAAM KAN ER 

HELEMAAL NIETS MEE.BLIJVEN? HOE 
KUN JIJ (WEER) DE BESTE VRIEND(IN) 

WORDEN VAN JE LICHAAM ZODAT 
JULLIE SAMEN EEN HOOP PLEZIER 

EN AVONTUUR KUNNEN 
BELEVEN? 
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vragen om meer. Wij vertalen dat in meer koekjes, snoepjes of andere 
zaken, maar het lichaam vraagt om voeding, om vitaminen, mineralen, 
eiwitten, vetten, water en vezels. Dat is wat het nodig heeft om goed te 
functioneren en om overgewicht snel en effectief weg te werken. 
Helaas voor ons zijn we een beetje de weg kwijt als het gaat over voeding. 
Veel jongeren kunnen niet meer koken en veel volwassenen weten niet 
meer wat ze moeten geloven als het gaat over ons eten en drinken. Dat is 
ergens ook wel logisch. Als je op dit moment googelt op ‘gezonde voe-
ding’, krijg je meer dan 1,3 miljoen hits. Uiteraard zegt iedere hit iets 
anders, dus wat is waar? In die zin is het heel logisch dat veel mensen 
ervoor kiezen om toch maar vast te houden aan dat wat bekend is. 

JE KENT DE UITSPRAAK MISSCHIEN WEL: ALS JE DOET WAT JE ALTIJD HEBT 
GEDAAN, KRIJG JE (MEER VAN) WAT JE ALTIJD HEBT GEKREGEN. JE KUNT JE DAN OOK 

AFVRAGEN: ‘WERKT HET WAT IK DOE?’ EN: ‘WIL IK MEER VAN WAT IK NU HEB?’ 
ALS DE ANTWOORDEN HIEROP NEE ZIJN, IS HET WELLICHT TOCH EEN OVERWEGING 

WAARD OM HET EENS OP EEN ANDERE MANIER TE GAAN DOEN.

Het is in mijn ogen echt de hoogste tijd om de ‘dieetmythes’ uit de vorige 
eeuw achter ons te laten en te kiezen voor echte voeding. Voor wat wel 
werkt. In mijn ogen ligt de oplossing daarvoor in de tijd dat onze groot-
moeders nog de baas waren in de keuken. Als ik kijk naar films en foto’s 
uit die tijd, dan valt me op dat alle mensen nog heerlijk slank waren en vol 
energie. Klaarblijkelijk ‘werkten’ de voedingsgewoonten uit die tijd goed 
als het gaat over ons gewicht.
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Kijk naar voedingswaarde 
            in plaats van naar calorieën
HET PROBLEEM IS ONTSTAAN OP HET MOMENT DAT 
INDUSTRIËLE VOEDING WERD GEÏNTRODUCEERD EN 
WE BEGONNEN MET HET TELLEN VAN CALORIEËN. DE 
GEDACHTE ACHTER DEZE THEORIE IS DAT DE ENERGIE DIE 
EEN VOEDINGSMIDDEL LEVERT, WORDT VERTAALD IN CALO-
RIEËN. EEN CALORIE IS DUS EIGENLIJK EEN ENERGIE-EENHEID.

Als je veel energie ge-
bruikt, kun je dus veel 
calorieën eten. Als je wei-
nig energie gebruikt, eet 
je minder calorieën. Had 

je dus de ene dag veel calorieën gegeten, dan at je de volgende dag wat 
minder of ging je wat meer bewegen. Op die manier hebben we genera-
ties lang geprobeerd om ons gewicht te beheersen. 
De vraag is: ‘Werkte dat?’ Ik geloof het niet. Immers: als deze theorie zou 
werken, zouden er nu niet zoveel mensen zijn met een klein beetje tot 
extreem overgewicht, toch? Bovendien gebruiken topsporters dagelijks 
ruim 7000 calorieën en eten ze er per dag maximaal 3500. Een snel 
rekensommetje leert dat ze volgens de calorieën-tellen-theorie dan al 
snel niet meer zouden bestaan. Ergens klopt er dus iets niet. 

De ene calorie is de andere niet.
In mijn visie gaat het daarom niet om de hoeveelheid calorieën die je eet, 
maar om de voedingswaarde van de calorieën die je eet. Oftewel: hoeveel 
bouwstoffen en brandstoffen kan je lichaam halen uit de voeding die je 
erin stopt? Ik vergelijk het altijd maar met een supergeconcentreerd was-
middel waarvan je maar een klein beetje nodig hebt. Zo is het ook met je 
voeding. Je hebt niet zo heel veel nodig als je kiest voor goede kwaliteit. 
In dat geval kan je lichaam bijna alle voeding die je eet, direct benutten en 
is er weinig afval. Je hebt dan een ‘schone’ verbranding. Het bijkomende 
voordeel is dat je lichaam energie overhoudt die je aan leuke dingen kunt 
besteden. 
Het voedingspatroon van de meeste mensen bevat echter enorm veel 
van wat ik noem ‘lege calorieën’. Al die lege calorieën kosten je lichaam 
heel veel energie om te verwerken en ze leveren vrijwel geen voedings-
stoffen. Het gevolg is dat je lichaam de hele dag druk bezig is en dat voor 
de verwerking van al die lege calorieën enorm veel vitaminen en minera-
len worden gebruikt, maar dat de voeding vrijwel geen nieuwe 
grondstoffen oplevert. Er gaat dus energie uit, maar er komt geen of te 
weinig energie voor terug. Hiermee creëer je op termijn tekorten in je lijf 
die uiteindelijk kunnen leiden tot verlies van energie, overgewicht en aller-
lei vervelende ziekten. Stel jezelf eens voor dat je alleen maar geld uitgeeft, 
maar geen geld meer ontvangt: wat zou er dan gebeuren?
Gelukkig kun je dit vrij eenvoudig oplossen door vanaf nu anders naar je 
voeding te kijken. In hoofdstuk 4 van dit boek leg ik je stap voor stap uit 
hoe je jouw lichaam vanaf nu kunt voeden en kunt helpen om de ontstane 
tekorten aan te vullen. 
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Van light en mager 
                      word je vet!

IK WEET NOG HET MOMENT DAT DE LIGHTPRODUCTEN 
HUN INTREDE DEDEN. IK WERKTE DESTIJDS VOOR EEN 
FRITESFABRIKANT EN MOCHT MEE NAAR DE HORECAVAK-
BEURS. DAAR WERDEN WE BEDOLVEN ONDER DE VETVRIJE 
EN DE LIGHT SNACKS. WANT, ZO WERD ONS VERTELD: DAT 
WAS DE NIEUWE TREND, MAAR OF HET WERKTE

Light en magere produc-
ten komen ook voort uit de 
calorieën-tellen-theorie. 
Om calorieën te sparen is 
uit vetrijke voeding het 
grootste deel vet verwijderd. 1 gram vet bevat namelijk 9 calorieën en 1 
gram koolhydraten maar 4. Met het weglaten van vetten is dus in één klap 
een caloriebesparing van meer dan 50 procent gerealiseerd. Super na-
tuurlijk, want daardoor kun je meer eten en krijg je toch minder calorieën 
binnen.
Omdat veel producten zonder vet niet smaken (vet is een smaakmaker), 
is er vervolgens extra suiker of zetmeel toegevoegd. Bijkomend voordeel 
voor de industrie is dat suiker en zetmeel goedkopere grondstoffen zijn 
dan vet en dat is dubbel verdienen! De meeste light of vetarme producten 
zijn uiteraard duurder dan hun ‘normale’ broertjes en zusjes, maar bevat-
ten veelal goedkopere ingrediënten (en nog minder voedingsstoffen). 
Zakelijk gezien is dit dus een geniale zet. 
In plaats van suiker bevatten veel light producten daarnaast aanzienlijke 
hoeveelheden zoetstoffen. Suiker is een koolhydraat en bevat 4 calorieën, 
veel zoetstoffen staan erom bekend dat ze geen calorieën leveren, dus 
wederom gaat het hier over een forse besparing in energie. Een bespa-
ring, waardoor de consument dénkt dat-ie nog meer kan eten of drinken 
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en dat levert uiteraard weer de nodige verkopen op.Helaas is dit maar ten 
dele waar. Het lichaam reageert namelijk wel degelijk op de zoete smaak 
van de gebruikte stoffen, waardoor de producten alsnog een behoorlijk 
effect geven op je bloedsuikerspiegel. Het vervelende hier is, dat het li-
chaam dénkt dat er energie aankomt en dat het zich daarop voorbereidt 
door de aanmaak van insuline, maar dat er niets komt. Dit zorgt ervoor 
dat je snel weer honger hebt en meer wilt eten. Ook daar zal de industrie 
geen bezwaar tegen hebben vermoed ik.

We zijn te dik en toch ondervoed
Kiezen voor light en magere producten en het simpelweg tellen van calo-
rieën zorgen er op de lange duur voor dat je lichaam uitgehongerd raakt 
en dat je meer wilt (en gaat) eten. Vaak denken we ook dat het niet zo erg 
is om dat te doen, want ach, het is toch light, dus het bevat minder calorie-
en… 
Het tegendeel is helaas het geval. Juist hier gaat de boel goed scheef: we 
eten meer en de voeding die we eten, bevat veel minder voedingsstoffen. 
Het gevolg daarvan is dat ons lichaam steeds verder uit balans raakt. 
Doordat het lichaam onvoldoende voedingsstoffen binnenkrijgt die het 
nodig heeft voor het dagelijks functioneren en ontgiften, zullen de stof-
wisseling, hormoonhuishouding en het afweersysteem onder druk 
komen te staan. Hierdoor zal het lichaam uiteindelijk al die chemische en 
lege calorieën opslaan als vet. Zo ontstaat de situatie dat veel mensen 
ondervoed zijn en toch veel te vet. Bizar maar waar. 

Stop met jezelf vullen en start 
                              met jezelf voeden!

EEN VEEL GESTELDE VRAAG AAN MENSEN DIE BEGIN-
NEN MET EEN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL IS: WANNEER GA 
JE WEER NORMAAL ETEN? HET GRAPPIGE HIERAAN (EIGEN-
LIJK IS HET DIEP TRIEST) IS DAT WE HET ETEN EN DRINKEN 
VAN ONGEZONDE VOEDING HEEL NORMAAL ZIJN GAAN 
VINDEN. 

We vinden het prima om 
ons lichaam te overvoeren 
met allerlei chemisch ge-
fabriceerde voeding en 
dranken waar het geen 
raad mee weet, dat is ‘normaal’ en ‘gezellig’. Maar zodra we de keuze 
maken om ons lichaam in plaats van te vullen daadwerkelijk te gaan voe-
den met voeding zoals de natuur voor ons heeft bedacht, dan is het 
ineens een dieet en zijn we ‘ongezellig’. 
Wat mij betreft is dit echt de omgekeerde wereld. We hebben met elkaar 
een cultuur gecreëerd waarbij gezondheid gelijk lijkt te staan aan saai, 
onhandig (want: veel gedoe) en ongezellig. Toch is mijn ervaring dat veel 
mensen eigenlijk niets liever willen dan weer gezond zijn, met een gezond 
gewicht en meer dan voldoende energie voor alle leuke dingen die het 
leven biedt. 

MIJN ADVIES KIES VOOR JEZELF. DOE MAAR LEKKER ‘ONGEZELLIG’ EN EET MAAR HEEL 
EIGENWIJS ‘ONGEWOON’. HOE MEER MENSEN DIT GAAN DOEN, DES TE EERDER WORDT 

GEZOND WEER ‘NORMAAL’ EN IS ONGEZOND NIET MEER ‘GEZELLIG’. DAT MAAKT HET VOOR 
ONS ALLEMAAL EEN STUK GEMAKKELIJKER!
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Van dieet-denken

naar 
      eet-denken
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DE WOORDEN ‘DIEET’ EN ‘AFVALLEN’ ZORGEN ER BIJ 
MIJ ALTIJD VOOR DAT IK IN EEN SOORT KRAMP SCHIET. 
IK ASSOCIEER ‘DIEET’ MET IETS WAARBIJ IK NIETS MEER 
MAG. IK WEET NATUURLIJK NIET HOE DAT VOOR JOU IS, 
MAAR ZODRA IEMAND MIJ VERTELT DAT IK IETS NIET MEER 
MAG, DAN DOE IK HET JUIST. EN AFVALLEN WIL IK OOK 
NIET, IK WIL ERBIJ HOREN. 

Toch denken veel mensen 
nog wel in de vorm van di-
eten en afvallen. Het gevaar 
hiervan is dat je misschien 
wel tijdelijk de kilo’s ver-

liest, maar dat ze er na afloop van je dieet weer vrolijk aan komen. Voor 
veel mensen is een dieet namelijk een tijdelijk iets. Een soort van trucje 
dat ze uithalen om hun lichaam te laten doen wat zij willen. Zodat het past 
binnen de huidige modenormen en de kledingkast. Wanneer het ge-
wenste resultaat is bereikt, gaan ze weer ‘gewoon eten’, met als gevolg 
dat de kilo’s er al snel weer bij zitten. Dieet-denken is in mijn ogen dan ook 
gedoemd te mislukken (tenzij levenslang diëten natuurlijk jouw gekozen 
lifestyle is!).
Hoe zou het zijn om vanaf nu te denken in termen van lekker en gezond 
eten? Aan goed voor jezelf zorgen, en je lichaam vertroetelen met gezonde 
voeding en een gezonde leefstijl in plaats van het te martelen en onder-
voeden met light en vetarme producten, shakes, dieetrepen, pillen, 
poeders en andere Spartaanse methoden (tot maagverkleiningen aan 
toe)? Waar denk je dat jouw lichaam nu meer behoefte aan heeft? Ik ver-
moed aan het eerste. Voor mij dan ook geen diëten meer. Ik kies voor 
lekker en gezond eten (met af en toe een ongezond uitstapje), en dat be-
valt me zo goed dat ik het al jaren zonder moeite vol kan houden. 

Alles mag en alles kan
VOOR MIJ IS HET HEEL BELANGRIJK DAT IK BIJ ALLES 
WAT IK DOE, HET GEVOEL HEB DAT IK ZELF KAN KIEZEN. 
DAT GELDT OOK VOOR MIJN GEZONDHEID. IK HOUD ME-
ZELF DAAROM ALTIJD VOOR DAT ALLES MAG EN DAT ALLES 
KAN, EN DAT HET DOEL DAT IK VOOR MEZELF HEB GE-
STELD, BEPAALT WAAR IK VOOR KIES. ER IS NU EENMAAL 
GEEN GOED OF FOUT, JUIST OF ONJUIST. ER ZIJN SLECHTS 
GOEDE EN MINDER GOEDE ALTERNATIEVEN ONDERWEG 
NAAR HET GESTELDE DOEL. JIJ KIEST.

Het gaat erom dat je leert 
kiezen wat op dit moment 
goed is voor jou. Maar ook 
dat je erop gaat vertrou-
wen dat je prima in staat 
bent om de juiste keuze te 
maken: iets waar het bij 
heel veel mensen aan 
schort. Ik vermoed ook dat diëten daarom zo populair zijn. Een dieet geeft 
richting en richting is een prima ‘iets’ om je achter te verschuilen als je 
onzeker bent. Het vertelt je wat je wel en niet ‘mag’, en je hoeft zelf geen 
keuzes te maken en te gaan staan voor jezelf. 

Door de beslissing bij een dieet of afslankgoeroe neer te leggen is er nog 
een ontsnappingsroute beschikbaar die kan worden gebruikt op de mo-
menten dat het even niet lukt. Of wanneer het lastig is om duidelijk te zijn 
over keuzes naar de buitenwacht. Hoe veilig is het om bij commentaar 
van anderen te kunnen zeggen: ‘Ik wil het wel, maar ik mag het niet van-
wege mijn dieet.’ Hiermee verschuil je je achter iets of iemand anders. 

Het vervelende is, dat je hierdoor niet handelt vanuit (zelf)vertrouwen, 
maar vanuit wilskracht en dat kost enorm veel energie. Bovendien voelt je 
omgeving dat het niet klopt wat je aan het doen bent, waardoor je reac-
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ties krijgt als ‘Ach, het valt toch allemaal wel mee?’ of ‘Doe niet zo flauw, ik 
heb speciaal jouw lievelingsgerecht gekookt’. Herkenbaar? Een goede 
vraag die je aan jezelf kunt stellen, is in dat geval: ‘Doe ik dit uit liefde voor 
mezelf of omdat ik (een deel van) mezelf niet mooi vind zoals ik nu ben en 
graag anders zou zijn (om wat voor reden dan ook)?’

Je gezonde gewicht is vaak 
                 niet je gewenste gewicht

DE WORSTELING MET HET LICHAAM IS VOOR VEEL 
MENSEN EEN LEVENSLANGE STRIJD. ER MANKEERT 
NAMELIJK VAN ALLES AAN ONS: WE ZIJN TE DIK, TE DUN, 
TE KLEIN, TE GROOT, HEBBEN TE WEINIG VET OP DE HEU-
PEN (OF TE VEEL HEUPEN), WE HEBBEN TE GROTE 
BORSTEN OF ZE ZIJN TE KLEIN.

We hebben te veel taille of 
juist te weinig, we willen 
een platte buik terwijl de 
natuur ons een prachtige 
welving heeft gegeven, on-
ze bovenbenen zijn te dik of juist te dun en we hebben te stevige billen in 
de broek. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan.

Het lichaam doet niet ‘aan de mode’
Regelmatig ontvang ik inschrijfformulieren voor het Sugarchallenge Lar-
ge-programma van mensen met een gezond gewicht die graag 10-15 
kilo af willen vallen. Dat wordt lastig. Het lichaam is namelijk niet modebe-
wust, hoe graag we dat misschien willen. Als het aan de modeontwerpers 
ligt, zijn vrouwen superdun, superlang en superstrak, en hebben de man-
nen een enorm wasbord. Als er één ding ver van de waarheid staat, is het 
dat. Onthoud goed dat veel supermodellen zich dagelijks uithongeren 
om te kunnen voldoen aan die eis. Een collega van mij ontvangt regelma-
tig verzoeken van supermodellen die graag nog een paar kilo af willen 
vallen ‘omdat dat beter staat op de foto’. Vaak menstrueren deze meiden 
niet meer en zijn ze continu moe. Maar ja, alles voor een mooi plaatje. Dat 

VERVANG VANAF NU 
‘IK WIL HET WEL, MAAR IK MAG 

HET NIET’ DOOR: ‘IK MAG ALLES EN IK 
KIES ER NU VOOR OM DIT NIET TE DOEN, 

GEWOON OMDAT IK WEET DAT HET BETER 
VOOR ME IS. OMDAT HET ME NU DICHTER BIJ MIJN 

DOEL BRENGT ALS IK HET EVEN (OF MISSCHIEN WEL 
VOOR ALTIJD) LAAT.’ HIERDOOR GA JE ECHT STAAN 

VOOR JEZELF EN GEEF JE AAN DAT JE JEZELF SERIEUS 
NEEMT EN DAADWERKELIJK DE VERANTWOORDING 
NEEMT VOOR JOUW GEZONDHEID EN JOUW LEVEN. 
DAN EN ALLEEN DAN VERANDERT DIËTEN IN ETEN, 

IN JEZELF VOEDEN MET DIE DINGEN WAAR JE 
VOOR KIEST. GEWOON OMDAT JE ERVOOR 

KIEST OM GOED VOOR JEZELF TE 
ZORGEN. 
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ze daarmee hun totale gezondheid voor de rest van hun leven in gevaar 
brengen, wordt voor het gemak maar even vergeten.
Eigenlijk is het absurd hoe ver we van onze ware natuur verwijderd zijn. 
Vrouwen zijn nu eenmaal rond, met billen en borsten en heupen, en ook 
mannen hebben niet standaard een sixpack. Een vrouwenbuik is van 
nature soepel zodat er een kind in past. En ja, natuurlijk is het prachtig als 
je mooi strak in een bikini kunt, maar veel lichamen zijn daar eenvoudig-
weg niet op gebouwd. Dus ook al train je jezelf suf en eet je supergezond, 
als jouw lichaam geen goede ‘bikinibasis’ heeft, wordt het lastig. Voor 
mannen geldt wat mij betreft dat er best een randje vet op mag zitten, ik 
vind een strak getraind lijf prachtig om naar te kijken, maar veel te hard 
om tegenaan te zitten.

Op dit moment heb jij 
             jouw perfecte gewicht 
GELOOF HET OF NIET, MAAR OP DIT MOMENT HEB JIJ 
HET PERFECTE GEWICHT. ZELFS AL HEB JE MISSCHIEN 
10, 20, 30 OF MEER KILO AAN OVERGEWICHT. 

Het gewicht dat je nu hebt, 
vertelt jouw verhaal op dit moment. Het vertelt hoe je je voelt en waar je 
staat op het gebied van jouw gezondheid. Uiteraard kan ik me heel goed 
voorstellen dat je misschien een ander gewicht zou willen, maar dit is 
waar je nu staat en dat heb je eenvoudigweg te accepteren. Zonder volle-

dige en onvoorwaardelijke acceptatie is verandering onmogelijk. 
Acceptatie betekent overigens niet dat je het ermee eens hoeft te zijn. 
Het betekent dat je stopt met vechten tegen dat wat is. Dat je stopt met 
de afwijzing van jouw lichaam en de extra kilo’s die je met je meedraagt. 
Dat je stopt met anders willen zijn dan je nu bent. Dat je tegen jezelf zegt: 
‘Ik ben oké.’ 
De natuur is perfect, jij bent perfect en jouw lichaam is perfect! Soms 
hebben we een stevig lijf nodig omdat we anders niet overeind blijven of 
het (nog) niet lukt om onze ruimte in te nemen. Soms zijn we zo gevoelig 
voor de wereld om ons heen, dat een extra laagje vet nodig is om ons te 
beschermen tegen alle indrukken uit de buitenwereld. DAT IS OKÉ! Jouw 
lichaam zoals het nu is, helpt je om te zijn wie je bent. Om jezelf op de best 
mogelijke manier uit te drukken. Vechten met jouw lichaam betekent dat 
je vecht met wie je nu bent. Een gevecht dat je nooit zult winnen!
Door de keuze te maken om goed voor jezelf te zorgen, ga je als het ware 
samenwerken met je lichaam. Je gaat steeds beter luisteren naar wat 
jouw lichaam nodig heeft, en voelen waar jouw lichaam om vraagt. Ik 
weet inmiddels dat je het lichaam echt niet hoeft te vertellen wat het moet 
doen. Dat weet het prima zelf. Het is heel intelligent en efficiënt. Maar het 
heeft wel jouw hulp nodig. Jij bent degene die het de voedingsstoffen 
geeft waarmee het zichzelf kan onderhouden. Des te beter de kwaliteit 
van wat jij erin stopt, des te beter jouw lichaam zal functioneren, en dat 
merk je aan je energie, gezondheid en gewicht. Geloof me: als jij goed 
voor jouw lichaam zorgt, dan zorgen de kilo’s voor zichzelf en zijn ze al snel 
overbodig! 
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Alle weegschalen de deur uit graag 
     (en ook de maatlabeltjes 
                                  in je kleding…)! 

JAREN EN JAREN HEB IK GELEEFD ZONDER WEEG-
SCHAAL. IK HAD ÉÉN SPIJKERBROEK EN DAT WAS 
MIJN WEEGSCHAAL. OP HET MOMENT DAT DIE BROEK TE 
STRAK ZAT, LETTE IK EVEN EEN PAAR WEKEN OP MIJN 
ETEN EN DAN WAS HET PROBLEEM WEER OPGELOST.

Toen kwam het moment 
dat ik cliënten ging begelei-
den aan huis. Daar hoorde 
uiteraard een supersoni-
sche weegschaal bij, mét meetlint. Nu beschik ik dus over een apparaat 
dat niet alleen het gewicht kan meten, maar ook het vetpercentage, 
vochtpercentage, spiermassa en BMI neemt-ie voor het gemak direct 
mee in de meting. 
Sindsdien sta ik regelmatig op het ding en ik moet je eerlijk zeggen dat ik 
er niet altijd blij van word. Zo kan ik in twee dagen tijd wel 3 kilo aanko-
men. Of zie ik ineens mijn vetpercentage enorm omhoogschieten terwijl 
ik niets bijzonders heb gedaan. Ik heb dan ook besloten om vanaf nu weer 
mijn oude vertrouwde spijkerbroekmethode te gaan hanteren. Dat is een 
stuk rustiger!
Het gevaar van weegschalen is dat je ernaar gaat leven. Zo zijn er mensen 
die minder water drinken omdat dan het getal op de weegschaal er mooier 
uitziet. Helaas voor ons is het lichaam is nu eenmaal geen statisch ‘ding’ 
dat iedere dag hetzelfde is en daarom zal ook het beeld op de weegschaal 
niet iedere dag hetzelfde zijn. Bovendien ben je meer dan je gewicht. Je 
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goed is. Wel geloof ik dat het belangrijk is om eerst een goede basis te 
creëren en dat daarbij een aantal standaardregels geldt die voor veel 
mensen van toepassing zijn. In het volgende hoofdstuk besteed ik hier-
aan uitgebreid aandacht
Vanuit jouw gezonde basis kun je vervolgens gaan spelen met de moge-
lijkheden die er zijn, zodat je gaandeweg ontdekt wat jouw waarheid is op 
het gebied van voeding en gezondheid. Daaruit ontstaat vanzelf een leef-
stijl die past bij jou en dat is uiteindelijk waar het om gaat!

hébt een gewicht, maar je eigenwaarde hangt niet af van je gewicht. Veel 
belangrijker voor mij is hoe ik me voel en of ik lekker in mijn vel zit. Mis-
schien heb ik dan niet het perfecte gewicht, maar ik kan wel zijn wie ik 
ben. Door de verbinding met je lichaam te herstellen ga je steeds beter 
voelen wat je werkelijk nodig hebt en heb je uiteindelijk geen weegschaal 
of een perfect maatlabeltje in je kleding meer nodig om te bepalen of je je 
goed voelt ja of nee. 

Kies voor een leefstijl die bij jou past
IEDER MENS IS ANDERS EN VOOR IEDER MENS GEL-
DEN ANDERE REGELS. ER ZIJN GEEN TWEE PERSONEN 
HETZELFDE EN GEEN TWEE LEVENS ZIJN GELIJK. ALLE-
MAAL ZIJN WE HET ‘PRODUCT’ VAN ONZE OUDERS, VAN 
ONZE OPVOEDING EN VAN ONZE OMGEVING.

Een optelsom van genen 
en omstandigheden die 
zorgt voor een unieke 
combinatie. Wat voor jou 

werkt, kan om die reden voor je buurman of buurvrouw heel anders zijn. 
Toch zijn we nog steeds geneigd om de waarheid over onszelf buiten ons-
zelf te zoeken. Om goeroes te volgen die ‘het wel zullen weten’. 
In het hele gezondheidsoerwoud zijn op dit moment veel mensen onze-
ker geworden over wat ze moeten doen om het goed te doen. Ieder dag 
verschijnt er wel weer een nieuw bericht in een krant of op internet. Als je 
al deze berichten zou geloven, kunnen we niets meer eten en is het beter 
om de hele dag stil in een hoekje op de bank te blijven zitten. Ik geloof dat 
niet. Ik geloof dat het lichaam heel veel kan en dat het helemaal niet erg is 
om af en toe uit de bocht te vliegen. Sterker nog: ik denk dat dit juist heel 

DE SLEUTEL TOT 
SUCCES IS DAT JE LOSLAAT 

HOE JOUW PERFECTE LICHAAM 
ERUIT ZOU MOETEN ZIEN, EN DAT JE IN 

PLAATS DAARVAN GAAT VOELEN WAT JE 
LIJF NU NODIG HEEFT. HOE KUN JIJ JOUW 

LICHAAM NU HELPEN MET GEZONDE VOEDING, 
LIEFDEVOLLE VERZORGING EN AANDACHT? WAT 

HEEFT HET VERDER NOG NODIG OM WEER IN 
BALANS TE KOMEN EN ENERGIEK TE WORDEN 

EN TE BLIJVEN? HOE KUN JIJ (WEER) DE 
BESTE VRIEND(IN) WORDEN VAN JE 

LICHAAM ZODAT JULLIE SAMEN EEN 
HOOP PLEZIER EN AVONTUUR 

KUNNEN BELEVEN? 
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100% suikervrij

gezonde gewicht
naar jouw
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ALS HET GAAT OVER VOEDING, GELDT DAT IEDER MENS 
UNIEK IS EN ANDERE BEHOEFTEN HEEFT DAN ANDERE 
UNIEKE MENSEN. ZO ZIJN ER MENSEN DIE GEEN VLEES 
VERDRAGEN OF GEEN ZUIVEL OF GLUTEN. ANDERE MEN-
SEN ZIJN DE HELE DAG DRUK IN DE WEER EN VERBRUIKEN 
DAARDOOR MEER ENERGIE. SOMS ZIJN ER OOK MENSEN 
DIE BETER GEDIJEN BIJ HET ETEN VAN KLEINE PORTIES VER-
DEELD OVER DE DAG. OF MISSCHIEN BEN JE NET ERNSTIG 
ZIEK GEWEEST EN HEEFT JE LICHAAM EXTRA EIWITTEN NO-
DIG OM TE HERSTELLEN. 

Er bestaat dan ook niet 
zoiets als één standaard 
richtlijn voor iedereen. 
Natuurlijk gaan we in dit 
boek even uit van de grote 
gemene deler waaronder 
de grootste groep mensen 
valt, maar mocht je echt 
worstelen met meer dan 

10 kilo overgewicht, dan is mijn advies om te kiezen voor maatwerk, bij 
voorkeur in combinatie met coaching zodat je jouw lichaam echt kunt ge-
ven wat het nu nodig heeft. Op die manier kun je ook de gedragspatronen die 
jouw overgewicht (voor een deel) hebben veroorzaakt keren. (Speciaal 
hiervoor hebben we het Sugarchallenge Large-programma ontwikkeld 
en leiden we Sugarchallenge-coaches op).

In de tabel op de volgende pagina vind je een overzicht van alle voedings-
stoffen waar je uit kunt kiezen, samen met de minimale portiegrootte. 

Werk met je handen!
DE BESTE MAATSTAF DIE JE KUNT HANTEREN VOOR DE HOEVEELHEID VOEDSEL 
DIE GOED IS VOOR JOU, ZIJN JE HANDEN. GEBRUIK DEZE DAN OOK OM AF TE 
METEN HOEVEEL JE NODIG HEBT. GLOBAAL ZIET DE INDELING VAN JE BORD ER 
DAN ALS VOLGT UIT:

 1 EIWITPORTIE TER GROOTTE VAN JE VUIST (MINIMAAL 100 GRAM)
  2 VUISTEN GROENTE (MINIMAAL 125 GRAM)
 1 VUIST LANGZAME KOOLHYDRATEN EN VEZELS (ONGEVEER 50 GRAM)
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MILDE 
KOOLHYDRAATBRONNEN 

Portie per maaltijd: 
- 2 vuisten groente (min. 125 gram 
bereid, kies in ieder geval groenten 
bij 2 van de 3 maaltijden), 
- 1 stuk fruit bij iedere maaltijd (max. 
150 gram voor klein, zacht fruit)
Fruit, alle soorten GL <10

Groenten, alle soorten

Knollen en wortels

Gedroogde abrikozen

Overig gedroogd fruit*: dadels, 
vijgen, rozijnen, papaja, mango, 
ananas, banaan e.d

GECONCENTREERDE KOOLHY-
DRAATBRONNEN 

Portie per maaltijd: 1 vuist (max. 50 
gram bereid)

Quinoa, quinoameel

Haverproducten: havermout, 
havervlokken, overnight oats, 
havercrackers, havermelk
Muesli (zelfgemaakt)

Rijstproducten*: zilvervliesrijst, wilde 
rijst, volkoren basmatirijst, rijstpasta’s, 
volkoren rijstmeel, rijstmelk
Volkoren tarweproducten*: 
volkorenpasta, volkorencrackers, 
donker volkorenbrood, 
volkorenmeel
Boekweitproducten*: boekweitgrutten, 
boekweitmeel, boekweitpasta
Speltproducten*: speltpasta, 
speltbrood, speltmeel, 
speltcrackers, volkoren speltkorrels
Zuurdesembrood: volkoren roggede-
sembrood, volkoren speltdesembrood
Roggeproducten: roggebrood, 
volkoren roggeknäckebröd
Gerstproducten*: gerstvlokken, gerst
Kastanjemeel

Kokosmeel

EIWITBRONNEN 

Portie per maaltijd: 1 vuist (min. 100 
gram bereid)

Vlees

Vis

Gevogelte

Eieren

Peulvruchten: kikkererwten, adukibo-
nen, bruine bonen, zwarte oogbonen, 
witte bonen, linzen, sojabonen

Zuivel van geit (volvet)

Zuivel van schaap (volvet)

Yoghurt (volvet)

Kwark (volvet)
Pitten en zaden
Ongebrande noten
Notenmeel
Notenpasta’s zonder suiker
Tahin/ sesampasta
Zeewier 

VETBRONNEN 

Portie per maaltijd: 1 eetlepel

Roomboter

Ghe

Kokosvet 

Avocado

Lijnzaadolie

Olijfolie

Palmolie

Walnootolie

Sesamolie

Mayonaise (zelfgemaakt)

KRUIDEN 

Optioneel 

Enkelvoudige kruiden zoals kaneel, 
kerrie, paprika, kurkuma etc.
Verse kruiden zoals rozemarijn,
basilicum, tijm, bieslook, 
oregano etc.
Zout: Keltisch zeezout, 
Himalayazout
Peper

Verse knoflook

Kruidenmixen zonder toevoegingen
 zoals de kruiden van Johnny Boer 

Vanillepoeder en vanille-extract

Bouillonkruiden zonder toevoegingen 
(Blauwe Huis)

OVERIG 

Optioneel

Geraspte kokos

Voor de stoelgang: psylliumzaad, 
lijnzaad

Dressing: balsamicoazijn, appelazijn, 
rode wijnazijn
Cacaopoeder

Bakpoeders: Wijnsteenbakpoeder, 
Natrium Bicarbonaat (baking soda)

Zoetstoffen: groene Stevia, honing*, 
kokosbloesemsuiker*, palmsuiker*

Combinatie-
tabel
KIES VOOR IEDERE MAALTIJD 
UIT ELKE KOLOM EEN OF 
MEERDERE VOEDINGS-
MIDDELEN EN NEEM 
MAXIMAAL DE AANGEGEVEN 
PORTIE.
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De zeven suikervrije voedingsgeboden 
             voor een gezond gewicht

1.  LAAT VANAF NU ALLE SUIKER, SNELLE KOOLHYDRATEN, 
PAKJES, BAKJES, ZAKJES EN LIGHT PRODUCTEN STAAN

2.  VERVANG FRISDRANKEN, VRUCHTENSAPPEN, DIKSAPPEN, 
ALCOHOL ETC. DOOR WATER, KOFFIE EN (KRUIDEN)THEE OF SU-
GARCHALLENGE-PROOF DRANKEN UIT DIT BOEK OF HET BOEK 
100% SUIKERVRIJ DRINKEN

3.  EET DRIE MAALTIJDEN PER DAG EN COMBINEER JE VOEDING 
BLOEDSUIKERVRIENDELIJK

4.  NEEM GEEN TUSSENDOORTJES (EET OOK JE FRUIT NIET APART, 
HOUD HET ECHT OP DRIE MAALTIJDEN)

5.  EET VOLDOENDE EIWITTEN
6.  KIES VOOR GEZONDE VETTEN
7.  KIES VOOR VEZELRIJKE PRODUCTEN EN LANGZAME 

KOOLHYDRATEN

1. Laat vanaf nu alle suiker, 
          snelle koolhydraten, pakjes, bakjes, zakjes    
    en light producten staan
Stop met het gebruiken van alle producten die gemaakt zijn in een fa-
briek, en start met het eten van voeding die door de natuur is gemaakt. 
Kies voor de producten die je oma zou herkennen als voeding, en zonder 
prachtige verpakking of label. Dat betekent dat je kiest voor verse groenten, 

vers fruit, vlees, vis, gevogelte, eieren, noten, zaden en pitten, zuivel (bij 
voorkeur van schaap of geit) en granen zoals quinoa (wat eigenlijk geen 
graan is, maar een zaad), spelt*, boekweit*, rogge, teff en amarant. 
Dit vul je aan met een dagelijkse portie gezonde vetten 
zoals kokosvet, olijfolie, lijnzaadolie, ghe en roomboter.
Combineer naar hartenlust met verse en 
gedroogde kruiden, en let ook hier goed op 
eventuele toevoegingen. In de combinatietabel 
op pagina XX vind je alle mogelijkheden 
bij elkaar

* Vanaf de suikerbewuste fase toegestaan 
(of op het moment dat je jouw gezonde 
gewicht hebt bereikt).

2. Vervang frisdranken, vruchtensappen, 
     diksappen, alcohol etc. door water, koffie en 
(kruiden)thee of Sugarchallenge-proof dranken
Drink meer water en stop met het drinken van alle fabrieksdrankjes en 
alcohol. (Dus ook de light dranken en (biologische) diksappen, verse 
vruchtensappen en smoothies!) Deze bevatten namelijk behoorlijke hoe-
veelheden zoetstoffen en fructose, die door je lever direct worden 
omgezet in vet. Verminder bij voorkeur ook je inname van koffie en kies 
voor kruidenthee. Onder andere de cafeïne in koffie zorgt ervoor dat je 

TIP
DRINK ALTIJD 

WATER MET MINERALEN! 
DIT MAAK JE VAN 1 LITER 

FILTERWATER OF KRAANWATER 
WAAR JE EEN HALVE THEELEPEL 

KELTISCH ZEEZOUT OF HIMALAYA-
ZOUT AAN TOEVOEGT. OP DIE MANIER 

GEEF JE JE LICHAAM DIRECT ALLE 
MINERALEN DIE HET NODIG HEEFT 

EN ZUL JE MERKEN DAT HET 
WATER VEEL BETER WORDT 

OPGENOMEN!
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bloedsuikerspiegel gaat pieken waardoor je honger kunt krijgen en de 
vetverbranding zal vertragen. Drink koffie daarom bij voorkeur direct na 
de maaltijd. 
Water (mét mineralen!) helpt je lichaam om voldoende maagzuur te vor-
men waardoor je alle voedingsstoffen goed kunt verteren en op kunt 
nemen. Ook zorgt het ervoor dat je stofwisseling (en daarmee je vetver-
branding) versnelt en beter verloopt. Daar komt bij dat water de honger 
stilt. Sterker nog: vaak denk je dat je honger hebt, maar heb je eigenlijk 
dorst. Drink dus iedere dag voldoende water. 

TIP JE GEWICHT GEDEELD DOOR 30 IS DE UITKOMST IN LITERS WATER DIE JE DAGELIJKS 
NODIG HEBT. MOCHT JE HET LASTIG VINDEN OM KOUD WATER TE DRINKEN, VERWARM 
HET DAN IN DE WATERKOKER EN DOE HET IN EEN MOOI THEEGLAS, ZEKER IN DE KOUDE 
WINTERMAANDEN IS DIT EEN HEERLIJK DRANKJE. (UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ONS 
DRINKEN EN MEER DAN HONDERD SUIKERVRIJE DRANKRECEPTEN VIND JE IN HET BOEK 
100% SUIKERVRIJ DRINKEN.)

3. Eet drie maaltijden per dag en combineer 
             je voeding bloedsuikervriendelijk
Eet drie keer per dag een volwaardige verse maaltijd die bestaat uit eiwit-
ten, vetten, milde koolhydraten in de vorm van groenten, vers fruit en een 
kleine hoeveelheid geconcentreerde koolhydraten zoals (oer)granen en 
graszaden (bijv. quinoa en wilde rijst). Combineer eiwitten, groente, vet-
ten en koolhydraten/vezels optimaal met elkaar zodat je bloedsuiker zo 
min mogelijk gaat schommelen. Hierdoor zal je vetverbranding worden 
geoptimaliseerd en verminder je je energiedips na de maaltijd. Ook zul je 

merken dat je hongergevoel snel zal afnemen. In de combinatietabel op 
pagina XX vind je alle mogelijkheden bij elkaar.

DE COMBINATIE VAN EIWITTEN EN KOOLHYDRATEN OF GEZONDE VETTEN MET 
GEZONDE KOOLHYDRATEN VOORKOMT GROTE SCHOMMELINGEN IN JE BLOEDS-
UIKERSPIEGEL. COMBINEER DAAROM ALTIJD EEN KOOLHYDRAAT MET EEN VET 
EN/OF EIWIT!

4. Neem geen tussendoortjes
Van tussendoortjes word je dik! Alhoewel veel diëten adviseren iedere 
drie uur te eten om je bloedsuikerspiegel in balans te houden, denk ik er 
iets anders over. Het lichaam heeft ongeveer drie uur tijd nodig om een 
maaltijd te verteren. Tijdens de vertering van voedsel is er geen mogelijk-
heid om vetten te verbranden. Zeker als je te veel hebt gegeten of als je 
veel snelle koolhydraten en/of suikers hebt verorberd, zal het lichaam tij-
dens de verwerking van je maaltijd vetten op gaan slaan. Na die drie uur 
is er weer ruimte voor verbranding van vetten en de aanmaak van slank-
makende hormonen. Als je op dat moment een (gezond) tussendoortje 
neemt, verstoor je dit proces en zet je de vetverbranding direct weer stil. 
Mocht je drie uur na de maaltijd weer een hongergevoel hebben, dan kan 
dit een aantal dingen betekenen: 
[opsomming]

 Je hebt een (beginnende) insulineresistentie, waardoor je lichaam 
extreem reageert op wat je eet en drinkt (dit wordt al snel minder met 
de Sugarchallenge-lifestyle).
 Je hebt te veel suikers en/of snelle koolhydraten gegeten (of 
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gedronken!) tijdens je maaltijd waardoor het lichaam een flinke stoot 
insuline heeft aangemaakt die er nu voor zorgt dat je bloedsuikerspie-
gel te laag is.
 Je hebt te weinig gegeten van de benodigde voedingsstoffen 
waardoor je lichaam vraagt om meer.
 Je hebt gekozen voor vulling in plaats van voor voeding, waardoor 
de boel compleet in de war is gebracht.
 Je hebt eigenlijk geen echte honger, maar bent gewend om iets 
te eten, en deze gewoonte klopt nu aan de deur.

In alle gevallen geldt dat de oplossing is om je maaltijden beter te combi-
neren, te kiezen voor optimale hoeveelheden (wees niet bang om te eten!) 
en alle suikers en snelle koolhydraten te vermijden. Laat ook het fruit twee 
dagen even staan en kijk eens naar de hoeveelheid water die je hebt ge-
dronken. Op die manier verdwijnt het hongergevoel al vrij snel en zul je 
verbaasd zijn hoe eenvoudig het leven wordt zonder tussendoortjes!

5. Eet voldoende eiwitten
Eiwitten zijn een belangrijke voedingsstof voor het lichaam. Toch zijn veel 
mensen bang om te veel eiwitten binnen te krijgen. Ik kan je verzekeren: 
het omgekeerde is vaak het geval. Vrijwel alle eetdagboeken die ik van 
mijn cliënten ontvang, bevatten te weinig eiwitten. 
Het lichaam bestaat uit eiwitten en vetten, en heeft daarom veel eiwitten 
nodig voor herstel, maar ook voor de opbouw van weefsels, botten en 
organen. Ook spelen eiwitten een belangrijke rol bij de energieproductie 
en een goed verloop van lichaamsprocessen en de ontgifting door je le-
ver. In totaal zijn er acht essentiële eiwitten (aminozuren) die het lichaam 
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* Toegestaan vanaf Sugarchallenge-fase 3 of wanneer je jouw 
gezonde gewicht hebt bereikt.

niet zelf kan aanmaken en waarvoor het afhankelijk is van onze voeding. 
Als je die onvoldoende eet, zal het lichaam haar eigen eiwitten (in nagels, 
haren en spieren) gaan afbreken om zo toch aan de dagelijks benodigde 
hoeveelheid te komen. Als het lichaam onvoldoende eiwitten krijgt, kan 
het onherstelbare beschadigingen oplopen (dit geldt overigens ook bij 
het nuttigen van te veel eiwitten). 

Onderstaande tabel geeft de netto opbrengsten van de verschillende ei-
witbronnen weer.

EIWITSOORT    NETTO-
     EIWITOPBRENGST 

1 ei     13 gram 
100 gram kipfilet    30 gram 
100 gram vis    17 gram
100 gram magere vleessoorten  20 gram 
100 gram volle yoghurt 3,5%  4 gram
100 gram schapenkaas, volvet  14 gram
100 gram geitenkaas, volvet  14 gram
100 gram volle kwark 10%   10 gram 
100 gram noten    15 gram
100 gram pitten en zaden   20 gram
100 gram volkoren graanproducten* 10 gram
100 gram peulvruchten   5 gram
100 gram aardappelen*   2 gram
100 gram sojabonen   37 gram
100 gram sojaproducten   5 gram
100 gram zeewier   11 gram

 ALS RICHTLIJN VOOR DE HOEVEELHEID EIWITTEN DIE JE LICHAAM DAGELIJKS 
NODIG HEEFT, KUN JE UITGAAN VAN 1 GRAM EIWIT PER KILO LICHAAMSGE-
WICHT. LET OP: DIT IS HET NETTO EIWITGEWICHT! ZO BEVAT EEN SCHAALTJE 
YOGHURT VAN 200 GRAM GEEN 200 GRAM EIWITTEN, MAAR SLECHTS 8 GRAM. 
EET DAAROM MINIMAAL 300 GRAM EIWITHOUDENDE VOEDING PER DAG EN 
VARIEER MET DE EIWITSOORT DIE JE EET. UITERAARD SPELEN OOK FACTOREN 
ALS STRESS, ZIEKTE, HOEVEEL JE SPORT EN JE LEEFSTIJL EEN ROL BIJ DE
BEPALING VAN DE DAGELIJKSE EIWITBEHOEFTE.



58 59

TIP HET ENIGE TUSSENDOORTJE DAT IS TOEGESTAAN, IS EEN EETLEPEL 
KOKOSVET. MOCHT JE DUS HONGER KRIJGEN TUSSENDOOR, NEEM DAN 
GERUST EEN EETLEPEL KOKOSVET. DIT VERZADIGT EN HET VERSNELT JE 
VETVERBRANDING!

7. Kies voor vezelrijke producten en 
                 langzame koolhydraten
Vezelrijke producten ofwel ‘essentiële koolhydraten’ zijn van levensbe-
lang! Te vaak zie ik dat deelnemers aan de Sugarchallenge voor het 
gemak en om de snelheid van het gewichtsverlies te verhogen, besluiten 
om alle koolhydraten te schrappen. Dit is gevaarlijk! Het lichaam heeft 
koolhydraten nodig om goed te kunnen functioneren. Zo draaien de her-
senen en een groot deel van de organen voor het grootste deel op 
glucose dat het lichaam wint uit langzame koolhydraten. 
Het klopt dat het lichaam zelf koolhydraten kan aanmaken, maar dat doet 
het uit eiwitten. Als je dus besluit om alle koolhydraten rigoureus uit je 
dagelijkse voeding te schrappen, zal het lichaam spiermassa en eiwitre-
serves (bijvoorbeeld uit nagels of haren) om gaan zetten in koolhydraten. 
Het gevolg van afname van je spiermassa is dat je stofwisseling langzamer 
wordt. Bovendien geef je door een langdurige verminderde koolhy-
draatinname het signaal af van voedselschaarste met als risico dat je 
schildklier trager gaat werken. Ook dit zal je stofwisseling vertragen. Zeker 
als je langere tijd te koolhydraatarm eet, neemt het risico toe dat je sneller 
dik wordt (en de kilo’s er heel lastig af krijgt:het jojo-effect).

6. Kies voor gezonde vetten
Gezonde vetten helpen je afslanken! Wees dan ook niet bang voor vet. 
Ons lichaam heeft vet nodig om goed te kunnen functioneren. Sterker 
nog: de huls van iedere lichaamscel bestaat uit vet. En: je hebt vet nodig 
om vet te kunnen verteren! Vetten geven niet alleen energie en leveren 
een belangrijke bijdrage in het opbouwen van de cellen, ze beschermen 
ook tegen heel veel ziekten. Vetten zijn grondstof voor o.a. de productie 
van geslachtshormonen en stresshormonen als cortisol en adrenaline, 
en spelen een belangrijke rol bij de opname van de vetoplosbare vitami-
nen. Tevens zijn ze een belangrijk bestanddeel van ons zenuwstelsel. 
Doordat gezonde vetten het lichaam ondersteunen bij het in balans bren-
gen van de bloedsuikerspiegel, helpen ze mee om je hongergevoel te 
verminderen. Ook dragen ze bij aan een versnelling van je stofwisseling 
waardoor je sneller vet zult verbranden! Vanaf nu dus iedere dag gezonde 
vetten toevoegen aan je maaltijden! De combinatietabel op pagina XX 
geeft alle gezonde vetmogelijkheden aan waaruit je kunt kiezen.

 MET NAME 
EIEREN, OVERJARIGE 
BOERENKAAS, VOLLE 

KWARK, BIOLOGISCHE VIS, 
RUNDVLEES EN GEVOGELTE, 
SOJABONEN EN ROGGE ZIJN 
HELE GOEDE LEVERANCIERS 

VAN VOLWAARDIGE 
EIWITTEN.
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avond heb je meer behoefte aan eiwitten. Neem wel een klein beetje 
koolhydraten (bijvoorbeeld een stukje fruit of een crackertje) bij het 
avondeten zodat je lichaam voldoende melatonine (slaaphormoon) kan 
aanmaken. 
In de tabel op pagina XX vind je een goed overzicht van alle verschillende 
koolhydraten producten.

WIST JE DAT HET VERLIES VAN 1 KILO LICHAAMSEIWITTEN GECOMPENSEERD 
WORDT MET EEN GEWICHTSTOENAME VAN 7 KILO IN VET? WEES DUS ZUINIG OP JE 
EIWITVOORRAAD!

Het is dan ook heel belangrijk om iedere dag een gezonde portie koolhy-
draten te eten. Kies vooral voor de milde koolhydraten met een 
glycemische lading onder de 10 (zie bijlage XX voor een uitleg hierover). 
Eet ze met name in de ochtend en in de middag, en neem een heel klein 
beetje in de avond. Overdag is je lichaam beter in staat om de koolhydra-
ten goed te verwerken en heb je ze ook echt nodig als brandstof. In de 

Gezonde (ik noem ze graag essentiële) koolhydraten bevatten heel veel 
vezels die in de darmen werken als een soort van bezem. Ze borstelen als 
het ware de darmen schoon en voeden de goede darmbacteriën. Door-
dat ze vocht opnemen, zorgen ze tevens voor een verzadigd gevoel en 
vertragen ze de opname van suikers in je bloed waardoor ze je lichaam 
helpen om de bloedsuikerspiegel goed in balans te houden.

ALS JE TE WEINIG GEZONDE KOOLHYDRATEN EET
 WORD JE SNELLER MOE;
 LOOP JE HET RISICO OM IN TE TEREN OP JE SPIERMASSA;
 ZAL UITEINDELIJK DE SCHILDKLIER GAAN VERTRAGEN;
 ZUAL JE HELE METABOLISME OP EEN LAGER PITJE GAAN WERKEN; EN
 WORD JE UITEINDELIJK DIKKER.

TIP
NEEM, ZEKER IN 

DE BEGINPERIODE VAN 
JOUW NIEUWE SUIKERVRIJE LEEF-
STIJL VOOR IEDERE MAALTIJD EEN 

HALF GLAS MET LAUWWARM WATER 
WAARIN JE EEN EETLEPEL VEZELS (BIJVOOR-

BEELD GEMALEN LIJNZAAD OF PSYLLIUM) 
EN EEN PAAR KORRELS KELTISCH ZEEZOUT 

OPLOST. DIT ZORGT ERVOOR DAT JE LANGER 
VERZADIGD BENT, MINDER HONGER HEBT EN 
HET HELPT JE OM JE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
SNELLER IN BALANS TE BRENGEN. LET OP: 

WEES HIER ALS JE LAST HEBT VAN 
GEVOELIGE DARMEN, VOOR-

ZICHTIG MEE!
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Suikervrij

praktijk

leven in de
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MET EEN (DEELTIJD)GEZIN MET TWEE OPGROEIENDE KINDEREN EN REGEL-
MATIG EEN GEZELLIGE AANLOOP VAN VRIENDJES EN VRIENDINNETJES, IS 
SUIKERVRIJ LEVEN SOMS EEN BEHOORLIJKE UITDAGING. TOCH LUKT HET 
STEEDS BETER EN VINDEN OOK DE KINDEREN HET STEEDS FIJNER OM SUIKERVRIJ 
TE KUNNEN ETEN. 

Zo doe ik het!
VOORAL HET INKOPEN DOEN IS VOOR MIJ IEDERE WEEK 
WEER EEN FEESTJE. IK MAAK ER EEN SPORT VAN OM ZO 
GOEDKOOP MOGELIJK INKOPEN TE DOEN. Uiteraard kies ik wel voor 

vers en voor goede kwali-
teit. Voor vlees en zuivel vind ik biologisch zeer zeker een betere keuze, 
niet alleen omdat de dieren een waardiger bestaan hebben gehad, maar 
ook omdat deze producten minder slechte vetten, meer eiwitten en meer 
gezonde omega-3-vetten bevatten dan de niet-biologische. Voor groen-
ten geldt dat ik zo veel mogelijk kies voor de groenten van het seizoen. 
Vaak zijn deze dan zelfs biologisch nog voordeliger dan de ‘reguliere’ 
groenten. Ik speel daar een beetje mee. 

VEEL PRODUCTEN UIT DE BIOWINKEL STAAN SOMS BOL VAN DE TOEVOEGINGEN EN 
SUIKERS, EN ZIJN DAARDOOR NIET PER SE GEZONDER DAN DE NIET-BIOLOGISCHE. 
LET DUS OOK IN DE BIOWINKEL GOED OP DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN DIE 
JE KOOPT!

OM ZO VEEL MOGELIJK EET- EN KOOKSTRESS TE VER-
MIJDEN, MAAK IK MEESTAL EEN MENUPLAN VOOR DE 
HELE WEEK. HIERIN NOTEER IK PER DAG DE VERSCHIL-
LENDE ONTBIJTEN, LUNCHES EN DINERS. OOK HEB IK MET 
MEZELF AFGESPROKEN OM IEDERE WEEK MINIMAAL ÉÉN, 
MAAR LIEFST MEER NIEUWE RECEPTEN UIT TE PROBEREN. 
DIE ZOEK IK ER DAN METEEN BIJ. 

Suikervrij boodschappen doen

Het plannen van ons eten 
is voor mij meestal echt 
even een rustig moment 
waarop ik, vaak voorzien 
van een stapel kookboeken, 
direct even de agenda’s 
voor de komende week doorloop. Op die manier zie ik waar mogelijke 
knelpunten zijn zodat ik daar met de gerechten rekening mee kan houden. 
Ook zie ik wanneer ik dingen moet voorbereiden. Uiteraard kun je niet 
alles voor zijn, maar ik merk dat ik op die manier bij mezelf veel lastminu-
testress weghaal waardoor ik minder snel in de ‘patat-en-chinees-stand’ 
schiet. Meestal laat ik in de weekplanning twee dagen vrij. De ervaring 
leert dat er altijd wel wat overblijft en op die manier hoef ik weinig weg te 
gooien. Ook blijft er dan ruimte voor uitstapjes en andere spontane din-
gen. Aan de hand van mijn menuplanning maak ik vervolgens een 
boodschappenlijstje en haal ik één keer per week de boodschappen. 
Ik werk het liefste met verse producten die mijn oma ook zou herkennen 
als voeding. Om die reden loop ik alle gemarineerde en voorgekruide 
producten voorbij, net als de pakjes, bakjes en zakjes. Ook laat ik me niet 
verleiden door het grote vak kant-en-klare maaltijden en ander prachtig 
verpakt industrievoer. Eigenlijk loop ik met name langs de versafdelingen 
van de supermarkt en pak ik incidenteel een product uit andere schap-
pen. Uiteraard gaat dit pas het karretje in als het etiket is goedgekeurd! 
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ONGEVEER DE HELFT VAN DE DEELNEMERS AAN MIJN 
WORKSHOPS EN BEZOEKERS VAN MIJN LEZINGEN 
LEEST ETIKETTEN IN DE SUPERMARKT.

Etiketten lezen (en begrijpen!)

Toch geeft het merendeel 
van hen aan niet te begrij-

pen wat erop staat. Naast het feit dat de meeste etiketten alleen te lezen 
zijn met een goede leesbril, zijn veel ingrediënten en toevoegingen als 
E-nummers en suikers goed vermomd met prachtige woorden waarvan 
de meeste mensen de betekenis niet kennen. 

Etiketten kunnen behoorlijk 
                 verwarrend zijn.
NAAST ZAKEN ALS DE HOEVEELHEID, DE NAAM VAN 
HET PRODUCT EN DE LEVERANCIER GEEFT EEN ETIKET 
INFORMATIE OVER DE VOEDINGSWAARDE EN SAMEN-
STELLING VAN EEN PRODUCT.

Hier ontstaat nogal eens 
verwarring… Als je het eti-
ket van een product leest 

is het daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen twee verschil-
lende zaken:

1.  DE INGREDIËNTEN
2.  DE VOEDINGSWAARDE

1. Ingrediënten
Onder het kopje ‘ingrediënten’ staan alle ‘onderdelen’ of bouwstenen van 
een product vermeld. Hier vind je dus de verschillende grondstoffen die 
een fabrikant heeft toegevoegd om het product samen te stellen. Daarbij 
kun je denken aan suikers, zouten, smaakmakers, vulstoffen en andere 
stoffen die nodig zijn bij de vervaardiging van een product. 
Denk aan het bakken van een cake: de ingrediënten zijn alle zaken die je 
in huis haalt om samen te voegen in de cake. Voor de vermelding op 
het etiket geldt dat de ingrediënten op volgorde van hoeveelheid
staan en dat het meest gebruikte ingrediënt 
vooraan/bovenaan staat.

2. Voedingswaarde
De voedingswaardetabel op een etiket bevat informatie over de totale 
hoeveelheid energie die een product levert, onderverdeeld in de voe-
dingsstoffen voor het lichaam (koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines 
en mineralen). Deze tabel geeft dus niet zozeer informatie over het feit of 
het product toegevoegde suikers bevat, maar veel meer over de hoeveel-
heid van de verschillende voedingsstoffen die het product bevat.

TIP
ALS EEN 

PRODUCT MEER DAN 
VIJF VERSCHILLENDE IN-

GREDIËNTEN BEVAT OF ALS 
JE ONHERKENBARE NAMEN 

ZIET STAAN, OVERWEEG DAN 
GOED OF JE HET WILT 
KOPEN (EN ETEN OF 

DRINKEN). 
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Wanneer is een product 
              Sugarchallenge-proof?
OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF EEN PRODUCT SUGAR-
CHALLENGE-PROOF IS, DOE JE TWEE DINGEN:

1.  Kijk op het etiket bij de ingrediënten of de fabrikant suikers aan het 
product heeft toegevoegd. Suiker kent heel veel namen, dus de 
kans is groot dat de fabrikant een schuilnaam heeft gebruikt. Op de 
suikerspiekpas vind je de meest voorkomende suikerschuilnamen 
en in de suikerteller-app vind je alle toe nu toe bekende namen 
(beide kun je gratis downloaden op de Sugarchallenge-site). 
Indien er suiker aan het product is toegevoegd, is het product niet 
Sugarchallenge-proof.

2.  Check de glycemische lading (GL) van het product. Als het product 
geen toegevoegde suikers bevat en je twijfelt of het in orde is, 
check je de GL van het product. Dit getal geeft aan hoe snel een 
product wordt omgezet in suikers in het lichaam en dient onder de 
10 te liggen zodat je bloedsuikerspiegel mooi in balans blijft. In de 
suikerteller hebben we van heel veel producten de glycemische 
lading voor je berekend. 

ZUIVELPRODUCTEN 
 EIEREN  KAAS (TIP: OUDE EN OVERJARIGE BOERENKAZEN 

ZIJN BETER VERTEERBAAR)  YOGHURT  HÜTTENKÄSE 
 MOZZARELLA  FETAKAAS (SCHAAP)  CRÈME FRAÎCHE 
 ROOMBOTER

VLEES NAAR BEHOEFTE:  GEHAKT  STEAK  KIPFILET 
OF KIPPENPOTEN  VERSE VISMOTEN  SPEKBLOKJES

BELEG  SERRANOHAM  KAAS  MOZZARELLA 
 ROSBIEF OF ZELFGEBRADEN VLEESBELEG OF 
 ZELFGEMAAKTE SALADES

GROENTEN  PREI  CHAMPIGNONS  COURGETTE  UIEN 
 WORTELS  TOMATEN  PAPRIKA  BOSUI  KOMKOMMER

DIEPVRIES  SCHARRELVLEES EN VIS  DIVERSE SOORTEN 
DIEPGEVROREN GROENTE (BIJVOORBEELD ERWTJES, 
BOONTJES, SPRUITJES OF POMPOEN)  ÉÉN OF TWEE ZAKKEN 
BEVROREN VRUCHTEN  VERDER VAAK NOG WEL EEN PAAR 
RESTANTEN ‘VOOR NOOD’

Dit heb ik standaard 
                       in de koelkast
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CATEGORIE PRODUCTEN

GRANEN   Quinoa  havermout  boekweitmeel*   teffmeel 
   amandelmeel  kastanjemeel  quinoameel  kokosmeel 

BINDMIDDELEN  Johannesbroodmeel  tapiocameel
NOTEN    (ongebrand en ongezouten) en notenpasta’s  Amandelen – 
  hazelnoten  walnoten  cashewnoten  paranoten  macadamia
  noten  pecannoten  pistachenoten  amandelschaafsel 
   amandelpasta  tahin/sesampasta  cashewpasta  noten
   rozijnenpasta
ZADEN EN  Pompoenpitten  zonnebloempitten  sesamzaad 
PITTEN   pijnboompitten  geraspte kokos  psylliumzaad  lijnzaad
BONEN   Kikkererwten  adukibonen  bruine bonen  witte bonen 
   linzen
BLIKJES   Tonijn  tomatenpuree  zalm  ansjovis
(gedroogd of in blik 

CATEGORIE PRODUCTEN

BASIS   Zwarte olijven  gedroogde tomaten  roggevolkorencrackers  
   cacaopoeder  pure chocolade (72% minimaal)* 
   suikervrije bouillonpoeder/-blokjes  uien  augurken (zuur)  
   kappertjes kokosmelk  wijnsteenbakpoeder
OLIE EN SAUS  Biologische tamarisaus  kikkomansaus (zonder suiker, rode dop) – 
   olijfolie  balsamicoazijn  rode wijnazijn, kokosvet  roomboter  
   sesamolie  tahin  walnootolie   mosterd (scherp)  
   zelfgemaakte mayonaise of Belgische mayonaise  appelazijn
Basisassortiment 
KRUIDEN  Paprikapoeder  kaneel  kerrie  Italiaanse kruiden  
   Provençaalse kruiden  gember  zeezout  peper  verse knoflook. 
  Kies altijd voor kruiden waar geen smaakversterkers of andere stoffen 
  aan zijn toegevoegd.
ZOETSTOFFEN  Vanillepoeder of vanille-extract  steviablad  honing (koudgeslagen, 
  biologisch)*  kokosbloesemsuiker*  palmsuiker*  dadels*  vijgen*  
   rozijnen*  gedroogde abrikozen

Dit staat er in mijn keukenkastjes
IK HOUD ERVAN OM VOLDOENDE VOORRAAD IN HUIS TE HEBBEN, VANDAAR 
DAT MIJN KEUKENKASTJES SOMS UITPUILEN. EÉN KEER IN DE ZOVEEL TIJD HAAL 
IK DAAROM ALLES LEEG EN DEEL IK HET OPNIEUW IN. OP DIE MANIER HOUD IK ALTIJD 
GOED OVERZICHT VAN ALLES DAT ER NOG IN HUIS IS ÉN VOORKOM IK DAT PRODUCTEN 
OVER DE DATUM GAAN. DE VOLGENDE PRODUCTEN HEB IK GRAAG OP VOORRAAD:

* Toegestaan vanaf Sugarchallenge-fase 3 of wanneer je jouw gezonde gewicht hebt bereikt.
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IN ALLE JAREN DAT IK CLIËNTEN BEGELEID OP HET GE-
BIED VAN VOEDING EN HUN GEWICHT, ZIE IK VOORAL 
DE VROUWEN WORSTELEN MET DE COMBINATIE VAN 
GEZOND ETEN EN HUN GEZINSSITUATIE. SOMMIGEN 
LIGGEN ECHT IN EEN BEHOORLIJKE SPAGAAT, DIE VARI-
EERT VAN KINDEREN DIE WEIGEREN GEZOND TE ETEN, 
VEGETARIËRS IN HET GEZIN, EEN DRUKKE GEZINSAGENDA 
TOT GEZINSLEDEN DIE NIETS LUSTEN.

Ik kies, kook en eet wat ik lekker vind 
           (en niet mijn man of kinderen)

Sommigen van hen koken 
daarom noodgedwongen 
iedere avond drie of vier 
verschillende ‘potjes’ om 
zo iedereen te kunnen be-
dienen. In dat geval kan ik 
me voorstellen dat je niet 
zit te wachten op nog meer werk. Gelukkig ben ik gezegend met een hele 
praktische en vooral nuchtere man die mij de volledige vrije hand heeft 
gegeven in de keuken. Want, zo is zijn redenatie: jij kookt, dus jij bent de 
baas in de keuken. En wat jij kookt, dat eten wij gewoon netjes en zonder 
morren op. Met uitzondering uiteraard van eventuele allergieën, maar dat 
lijkt me logisch. Ik heb dus een verbod gekregen om aparte potjes en 
prutjes te maken voor iedereen. Geloof het of niet: dat vind ik heel moei-
lijk! Ik maak het namelijk iedereen heel graag naar de zin. Toch werkt het 
wel en zorgt het voor heel veel rust aan tafel. De kinderen mogen één 
product kiezen wat ik niet in de gerechten verwerk en de rest eten ze ge-
woon mee. Mochten ze het niet lekker vinden of niet lusten, dan eten ze het 
niet. En ze krijgen ook niets anders in dat geval. Op die manier is het voor 
mij goed te doen om iedere dag één en meestal twee vers gekookte maal-
tijden op tafel te zetten. Tenslotte is het ook leuk als je voor alle moeite 
beloond wordt wanneer je ziet dat iedereen met smaak zijn bord leeg eet!
 73
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Deel 2
GOED OM TE ETEN 

VARIATIERECEPTEN



ALLE (SUIKERVRIJE) BEGIN IS MOEILIJK. TOCH IS MIJN ERVARING (EN DIE 
VAN MIJN SUIKERVRIJE COLLEGA SHARON NUMAN, DIE VERANTWOORDELIJK 
IS VOOR ALLE HEERLIJKE RECEPTEN IN DE SUGARCHALLENGE-BOEKEN EN 
-E-BOOKS) DAT JE MET EEN AANTAL GOEDE BASISRECEPTEN EEN HEEL EIND 
KUNT KOMEN. WE HEBBEN ONZE TOPPERS VOOR JE OP EEN RIJTJE GEZET 
VOOR ALVAST HEEL VEEL GEZONDE INSPIRATIE IN DE KEUKEN. VOOR ALLE RE-
CEPTEN GELDT DAT WE JE ÉÉN BASISRECEPT GEVEN MET EINDELOOS VEEL 
VARIATIES ZODAT JE LEKKER VEEL KEUZE HEBT!

Let op: voor recepten met een * geldt dat je deze kunt maken vanaf de suikerbewuste fase 
van de Sugarchallenge of vanaf het moment dat je jouw gezonde gewicht hebt bereikt. 

Speciaal e-book met dagmenu’s!
Omdat al onze receptinspiratie niet in dit boek past, hebben we bij dit boek een speciaal 
e-kookboek samengesteld met daarin maar liefst 30 complete suikervrije dagmenu’s. Dit 
e-kookboek kun je bestellen via de Sugarchallenge-website. Ook kun je voor meer inspi-
ratie kijken op de Voedzo-website van Sharon, waar je nog veel meer heerlijke 
receptenboekjes kunt vinden.

Ontbijt
VOOR VEEL MENSEN GELDT DAT HET ONTBIJT EEN SOORT VAN NOODZA-
KELIJK KWAAD IS GEWORDEN. ER MOET NU EENMAAL ZOVEEL GEBEUREN IN 
DE OCHTENDUREN DAT ONTBIJTEN VAAK ALLEEN MAAR LASTIG IS. ZEKER ALS 
JE OOK NOG OPGROEIENDE KINDEREN HEBT. 
Toch is een goed ontbijt belangrijk voor een gezonde bloedsuikerspiegel. Onderzoek 
heeft aangetoond dat mensen die niet of niet goed ontbijten gedurende de dag veel meer 
honger hebben en meer last krijgen van energiedips. Daarom hebben we een aantal ba-
sisrecepten voor turbo-ontbijtjes gemaakt die én voedzaam én lekker én gezond zijn, 
zodat je vanaf nu geen excuus meer hebt om zonder ontbijt de deur uit te rennen.
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Hangop
2 KOMMETJES

 1 liter yoghurt naar keuze
BEREIDINGSWIJZE
Neem een ruime kom. Zet hierin een 
groot vergiet (waar een liter yoghurt in 
past). Maak een theedoek vochtig, knijp 
deze helemaal uit en leg deze over het 
vergiet. Giet hier de yoghurt in. Zet het 
in de koelkast en laat het 5-8 uur staan. 
De tijd is een beetje variabel, afhankelijk 
van het soort yoghurt dat je gebruikt en 
hoe dik je de hangop wilt hebben. 
Schraap de hangop uit de theedoek 
en bewaar afgesloten. 

Noten-fruithangop
1 PERSOON

 5 volle eetlepels hangop of 
geitenyoghurt/schapenyoghurt

 + één van de keuzevariaties
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Keuzevariaties 
BLAUWEBESSEN-PECANHANGOP  50 gram pecannoten  100 gram blauwe bessen 

 1 el gebroken lijnzaad

ZOETE AMANDELHANGOP  50 gram gebrande amandelen  ½ banaan in stukjes* 
 1 el chiazaad

HAZELNOOT-PEERHANGOP MET CACAONIBS  50 gram hazelnoten 
 1 peer in stukjes (zonder klokhuis)  1 el rauwe cacaonibs 
 1 tl vanillepoeder (van een vanillestokje)

PERZIK-MACADAMIAHANGOP  50 gram macadamianoten + 1 perzik in stukjes 
(zonder schil en pit)  1 tl vanillepoeder  1 el pompoenpitten

APPEL NOTENMIX HANGOP  25 gram paranoten  25 gram walnoten 
 1 appel in stukjes (zonder klokhuis)  1 tl kaneel  1 el zonnebloempitten

KOKOS AARDBEI HANGOP  50 gram amandelen  100 gram aardbeien in stukjes 
 2 el geraspte kokos

BEREIDINGSWIJZE
Hak de noten in het recept grof. Snijd het 

fruit in stukjes. Roer alle ingrediënten in 
een kommetje en serveer koel.



Flaugnarde ontbijt
1 PERSOON

 2 eieren
 50 g amandelmeel/fijngemalen 

 amandelen
 roomboter om in te vetten

 + één van de keuzevariaties

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 175 °C. 
Vet een kleine ovenschaal van ongeveer 
10 bij 15 cm in. Klop de eieren los en 
meng ze met de melk (zie bij de variaties) 
en amandelmeel. Roer de overige 
ingrediënten er voorzichtig doorheen. 
Doe het mengsel in de ovenschaal en 
zet het 25 minuten in de oven, terwijl je 
jezelf klaarmaakt voor de dag.

Keuzevariaties
FRAMBOZENFLAUGNARDE   50 ml kokosmelk  75 gram frambozen 

 1 tl vanillepoeder (van een vanillestokje)

KRUIDIGE BLAUWEBESSENFLAUGNARDE  50 ml amandelmelk
 75 gram blauwe bessen  1 tl kaneel

VANILLE-PERZIKFLAUGNARDE  50 ml geitenmelk 
 1 perzik in stukjes (zonder pit en schil)  1 tl vanillepoeder (van een vanillestokje)

STOOFPEERFLAUGNARDE  50 ml kokosmelk  1 stoofpeer in stukjes  1 tl kaneel

NECTARINE-CITROENFLAUGNARDE  50 ml kokosmelk 
 1 nectarine in stukjes (zonder pit en schil)  1 el citroensap  rasp van 1 citroen
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Kant-en-klare havermout

1 PERSOON
 40 gram havermout

 125 ml (plantaardige) melk
 1 el gebroken lijnzaad

 2 el yoghurt
 + één van de keuzevariaties

BEREIDINGSWIJZE
Meng de avond van tevoren in een kom 
de havermout, (plantaardige) melk en 
lijnzaad. Zet deze afgedekt weg (in de 
koelkast of op kamertemperatuur). 
Roer de volgende ochtend de overige 
ingrediënten door de havermout en 
serveer koel, of verhit het geheel kort in 
een pannetje. Eventueel kun je dit ook 
meenemen als lunch.

Keuzevariaties 
GEBAKKEN APPEL HAVERMOUT   1 appel + 1 tl kaneel + roomboter om in te bakken. 
  Gebakken appel maak je zo: schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in 

partjes. Verwarm de boter in een koekenpan en bak hierin de appelpartjes kort tot de 
buitenkant zacht is.

FRISSE SINAASAPPELHAVERMOUT   1 sinaasappel, geschild en de partjes in stukjes 
gesneden   ½ tl nootmuskaat   1 el zonnebloempitten

SPECULAASHAVERMOUT   1 rijpe peer in stukjes (zonder klokhuis) 
  1 el speculaaskruiden   30 gram gehakte amandelen

BESSENHAVERMOUT   75 gram blauwe bessen 
  1 tl vanillepoeder (van een vanillestokje)   rasp & sap van 1 citroen

TIP IN PLAATS VAN HAVERMOUT KUN JE OOK GEBRUIK MAKEN VAN ANDERE 
VLOKKEN, ZOALS BOEKWEITVLOKKEN, SPELTVLOKKEN OF VOLKOREN 

RIJSTVLOKKEN. DEZE KENNEN EENZELFDE BEREIDING ALS DE HAVERMOUT IN 
DIT RECEPT. DEZE ZIJN GESCHIKT VANAF SUGARCHALLENGE-FASE 3 OF 

WANNEER JE JOUW GEZONDE GEWICHT HEBT BEREIKT.

BEGIN DE AVOND VAN TEVOREN MET DIT MAKKELIJKE RECEPT.

SUPERSNEL!
VERGETEN OM ALLES 
KLAAR TE ZETTEN DE 

AVOND VAN TEVOREN? 
TEFF-ONTBIJTVLOKKEN KUN JE 

DIRECT GEBRUIKEN ZONDER 
TE WEKEN. DEZE ZIJN TE 

KOOP IN DE SUPERMARKT 
EN DE NATUUR-

WINKEL.
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Avocado chiazaad pudding
1 PERSOON

 1 avocado
 200 ml kokosmelk

 2 el chiazaad
 + één van de keuzevariaties

BEREIDINGSWIJZE
Blend in een blender of met een staaf-
mixer de avocado, kokosmelk, chiazaad 
en de eventuele amandelpasta. Doe de 
pudding in een kommetje en meng de 
overige ingrediënten erdoorheen. 
Serveer koud.

AMANDEL-VANILLEPUDDING  2 el amandelpasta (optioneel) 
 50 gram gebrande & gehakte witte amandelen 

 1 tl vanillepoeder (van een vanillestokje)  75 gram aardbeien in stukjes

CHOCOLADE-PECANPUDDING  1 banaan*   2 el cacao 
 50 gram gehakte pecannoten 

BOSVRUCHTENPUDDING  2 el amandelpasta  2 el citroensap 
 125 gram gemengde bosvruchten  1 el gebroken lijnzaad

Het simpele roerei
BEREIDINGSWIJZE

Verhit de boter of olie in een pan. Breek de 
eieren in de pan, voeg het zout toe en de 

overige ingrediënten. Roer af en toe 
met een houten lepel. Na ongeveer 2-3 

minuten is het klaar.

Keuzevariaties
GRIEKS ROEREI   +1/4 paprika + 50 gram verkruimelde fetakaas

ITALIAANS ROEREI  + 1 tomaat  + ¼ mozzarellabol  + 1 tl Italiaanse kruiden

ZOET ROEREI (vanaf Superchallenge-fase 3 of als je je gezonde gewicht hebt bereikt)
 + 1 geprakte banaan + 1 tomaat

SPINAZIEROEREI  + handje spinazie + handje gare kikkererwten

PROVENÇAALS ROEREI  + 50 gram gare sperziebonen 
 + 50 gram gare doperwten  + 1 tl Provençaalse kruiden

SALAMIROEREI   + 1/4 paprika + paar fijngesneden plakjes salami/chorizo

Keuzevariaties

1 PERSOON
 2 eieren
 snuf zout 
 boter of olie om in te bakken
 + één van de keuzevariaties
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Lunch
ONZE ERVARING LEERT DAT DE LUNCH VOOR DE MEESTE MENSEN HET 
GROOTSTE PROBLEEM OPLEVERT. WANT WAT NEEM JE NU IN PLAATS VAN 
DIE VERTROUWDE BRUINE BOTERHAM MET KAAS? DIE IS NATUURLIJK VERRE-
WEG HET EENVOUDIGST KLAAR TE MAKEN EN ZO LEKKER GEMAKKELIJK 
ACHTER DE COMPUTER OF IN DE AUTO NAAR BINNEN TE STOPPEN. 
Toch is er zoveel meer mogelijk als je ervoor kiest om geen brood meer mee te nemen. 
En weet je: het kost eigenlijk nauwelijks extra moeite om een gezonde en lekkere lunch 
klaar te maken voor jezelf. Probeer onze variatierecepten maar eens!

Flensjes
BEREIDINGSWIJZE

Kluts het ei los in een kom. Meng daar 
de kokosmelk en het boekweitmeel 

doorheen. Verhit olie in een goede
koekenpan op middelhoog vuur. 

Bak hierin de flensjes. Serveer met de 
gekozen keuzevariatie.

Keuzevariaties
AARDBEI-KOKOSFLENSJES   + 100 gram aardbeien   2 el kokosrasp

KANEEL-DRUIVENFLENSJES  + 100 gram ontpitte druiven  + 1 tl kaneel

KERSENFLENSJES  + 100 gram kersen

PERZIK-AMANDELFLENSJES  + 1 perzik in stukjes (zonder schil en pit) 
  50 gram amandelschaafsel

PAPRIKAFLENSJES  + ½ paprika in reepjes en gebakken, 
 75 gram verkruimelde fetakaas

TOMAAT-MAÏSFLENSJES  + 1 tomaat in kleine stukjes   100 gram mais* 
  schijfjes komkommer voor erbij 

1 PERSOON
 75 gram boekweitmeel* 
of amandelmeel
 1 ei
 250 ml kokosmelk/amandelmelk
 kokosolie of roomboter om in te bakken
 + één van de keuzevariaties

TIP
MAAK EEN GOEDE 

PLANNING VOOR JE 
LUNCH ZODAT JE MINDER 

SNEL HOEFT UIT TE WIJKEN 
NAAR BIJVOORBEELD DE 

BEDRIJFSKANTINE OF 
EEN TANKSTATION. 

* Geschikt vanaf Superchallenge-fase 3 of wanneer 
je je gezonde gewicht hebt bereikt.
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Snelle salade
BEREIDINGSWIJZE
Meng alle ingrediënten in een kom en 
serveer, of neem mee.

Keuzevariaties
MAKREEL-KIKKERERWTSALADE   200 gram makreel uit blik 

  200 gram kikkererwten uit blik   200 gram maïs uit blik

ZALMSALADE  200 gram zalmfilet (in stukjes gebakken) 
 200 gram kikkererwten uit blik  125 gram verkruimelde fetakaas

KIP-AVOCADOSALADE  200 gram kipfilet (in stukjes gebakken) 
 ½ rauwe of gebakken courgette in stukjes  1 avocado in stukjes 

 2 el zoute sojasaus  1 el sesamzaadjes

MOZZARELLASALADE  1 bol buffelmozzarella in stukjes 
 ½ komkommer in stukjes  3 el yoghurt

2 PERSONEN
 1 tomaat, in stukjes
 1 paprika, in stukjes

 2 el ongezoete mayonaise
 handje gehakte sla

 snufje zout
 + één van de keuzevariaties

Slawraps
BEREIDINGSWIJZE

Bestrijk de slabladeren met de pesto/
hummus/mayonaise. Bouw de wraps: 

verdeel de ingrediënten over de 
slabladeren. Vouw de wraps dicht en 

serveer, of neem mee.

Keuzevariaties
ZONGEDROOGDE TOMATEN-SLAWRAPS   2 el pesto van zongedroogde tomaten 

  100 gram zelfgebakken kipfilet in reepjes

GARNALEN-SLAWRAPS  2 el groene basilicumpesto   100 gram garnalen

FETA-SLAWRAPS   2 el hummus   ½ tomaat   75 gram fetakaas

SLAWRAP GEZOND   2 el ongezoete mayonaise   1 gekookt ei 
  4 reepjes ongezoete augurken

 

1 PERSOON
 2 grote slabladeren
 ½ avocado, in reepjes
 4 reepjes komkommer
 + één van de keuzevariaties
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JE HEBT NODIG VOOR 4 PORTIES
 1 ui, in stukjes
 2 el kokosolie of roomboter
 500 ml kokosmelk
 500 ml water
 zout en peper naar smaak
 + één van de keuzevariaties

Easy soepje
BEREIDINGSWIJZE

Verhit de olie in de pan. Bak de ui zacht 
op middelhoog vuur. Voeg het water en de 

kokosmelk toe en breng het aan de kook. 
Voeg de ingrediënten van de variatiekeuze 
toe en kook deze 10 minuten op laag vuur 
met het deksel op de pan. Pureer de soep 

en doe de soep terug in de pan. Breng 
op smaak met zout en peper.

TIP
VUL JE SOEP AAN 

MET EEN GEZONDE 
PORTIE EIWITTEN (ZIE HET 

SCHEMA OP PAGINA XX). WIJ 
VINDEN HEM LEKKER MET 

GEROOKTE ZALMSNIP-
PERS OF STUKJES 

GEITENKAAS. 
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Keuzevariaties
BROCCOLI GROENTESOEP   2 stronken broccoli, in roosjes

  1 grote hand doperwten   1 grote hand sperziebonen

POMPOENSOEP   1 kleine pompoen, geschild, zonder pitten, in stukjes 
  1 tl komijnzaad   1 tl korianderpoeder   1 tl paprikapoeder

BLOEMKOOL-KERRIESOEP   1 kleine bloemkool   2 tl kerriepoeder
  1 tl paprikapoeder

PREISOEP   500 gram preiringe   1 grote hand doperwten

Roggesandwiches
SOMS IS HET HEERLIJK OM GEWOON WAT ROGGEBROOD TE BELADEN 
MET EEN FLINKE LAAG GEZONDHEID EN HIERVAN TE GENIETEN TIJDENS 
JE LUNCH (OF ONTBIJT). HET IS SIMPEL EN SNEL, HET VULT GOED EN OOK 
HIER KUN JE WEER HELE LEKKERE VARIATIES BEDENKEN. 
LET ER UITERAARD GOED OP DAT HET ROGGEBROOD DAT JE KIEST, SUIKERVRIJ 
IS! ONZE ERVARING IS DAT IN DE MEESTE NATUURVOEDINGSWINKELS EN BIJ 
GOEDE BAKKERS SUIKERVRIJ ROGGEBROOD GOED VERKRIJGBAAR IS. 
EEN GOED ALTERNATIEF VOOR ROGGEBROOD VIND JE IN ROGGEVOLKOREN-
CRACKERS. LET ER HIERBIJ OP DAT ZE GEEN TARWE OF SUIKER BEVATTEN. ALS 
JE GLUTENVRIJ EET, KUN JE HETZELFDE DOEN MET RIJSTWAFELS*, KASTANJE-
CRACKERS OF QUINOACRACKERS.

1 PERSOON
  2 stuks roggebrood (of crackers)
  + één van de keuzevariaties

TIP
BEN JE VEEL 

ONDERWEG, INVESTEER 
DAN IN EEN GOEDE THER-

MOSKAN EN NEEM DE SOEP 
WARM MEE VAN HUIS. TEGEN 
LUNCHTIJD IS JE SOEP DAN 
OP EEN HEERLIJKE EET OF 

DRINK TEMPERA-
TUUR!
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Keuzevariaties
ROGGEBROOD GEZOND  4 plakken geitenkaas  4 plakken komkommer

 handje alfalfa  roomboter om te smeren

ROGGEBROOD MET GEROOKTE ZALM  2 plakken gerookte zalm
 ½ avocado, ontpit en in reepjes  handje rucola  roomboter om te smeren

ROGGEBROOD MET HUMMUS  hummus  4 plakken komkommer 
 ½ tomaat, in plakjes

ROGGEBROOD MET KIP EN TOMAAT  2 plakken kipfilet 
 4 plakjes tomaat  roomboter om te smeren

* Geschikt vanaf Superchallenge-fase 3 of wanneer je je gezonde gewicht hebt bereikt.

Diner
HET AVONDETEN KAN EEN ECHTE UITDAGING ZIJN NA EEN VERMOEIENDE 
LANGE DAG. VAAK HEB JE DAN HONGER EN IS DE VERLEIDING GROOT OM ALVAST 
EEN BEETJE TE SNACKEN. KIES IN DAT GEVAL VOOR WAT GROENTE OF EEN 
KLEINE PORTIE EIWITHOUDENDE VOEDING TERWIJL JE AAN HET KOKEN BENT 
EN ONTHOUD DAT HET HALEN VAN EEN MAALTIJD VAAK EVENVEEL TIJD KOST 
ALS HET BEREIDEN VAN EEN VERSE MAALTIJD. 
Je lichaam zal je dankbaar zijn wanneer je kiest voor een goede, verantwoorde maaltijd. 
Een beetje oefening met deze recepten en je tovert binnen een mum van tijd een heerlijke 
maaltijd op tafel waarmee je de hele avond door kunt komen.

TIP
MAAK ER EEN GEWOON-

TE VAN OM ALVAST DE 
MAALTIJD VAN DE VOLGENDE 

AVOND VOOR TE BEREIDEN ZODAT 
JE NOG SNELLER AAN TAFEL KUNT. 
OOK KUN JE WAT EXTRA KOKEN EN 

DAT MEENEMEN ALS LUNCH VOOR DE 
VOLGENDE DAG. ZET DIT WEL APART 

VOORDAT JE GAAT ETEN OM TE 
VOORKOMEN DAT ALLES 

TOCH OP GAAT!
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Spaghetti ‘rood’
3-4 PERSONEN

 350 gram courgettespaghetti 
of -macaroni

 2 grote uien, in stukjes
 1 teentje knoflook

 600 gram tomaten
 2 el gedroogde oregano

 4 el verse basilicum (of 2 el gedroogde 
basilicum)

 zout en peper naar smaak
 + één van de keuzevariaties

Courgette spaghetti of macaroni
COURGETTESPAGHETTI MAAK JE VAN – JUIST – COURGETTES. JE KUNT ZE 
OP VERSCHILLENDE MANIEREN MAKEN. DE MAKKELIJKSTE MANIER IS MET 
BEHULP VAN EEN SPIRAALSNIJDER. DIT IS EEN SPECIAAL APPARAAT, MAAR NIET 
DUUR IN AANSCHAF. DAARNAAST KUN JE SPAGHETTI MAKEN MET EEN MANDOLI-
NE OF DOOR TE RASPEN MET EEN RASP (OF EVENTUEEL IN DE KEUKENMACHINE). 
HET BESTE EFFECT KRIJG JE MET EEN SPIRAALSNIJDER.
Je kunt de courgettespaghetti rauw eten, maar je kunt hem ook kort bakken in een koe-
kenpan of 1-2 minuten koken, zodat de spaghetti iets zachter wordt en meer lijkt op 
echte spaghetti.

BEREIDINGSWIJZE
Verhit olie in een pan en bak hierin de ui 

en knoflook. Voeg de tomaten toe en bak 
deze 10 minuten mee, roer regelmatig. 

Haal de pan van het vuur en doe de toma-
ten, ui, knoflook, basilicum en oregano in 

een blender, keukenmachine of pureer 
met een staafmixer. 

TIP ALS DE SAUS NOG TE WATERIG IS, VOEG DAN WAT TOMATENPUREE TOE. 
ALS DE SAUS TE DIK IS GEWORDEN, VOEG DAN EEN HEEL KLEIN BEETJE 

WATER TOE.

Bak ondertussen eerst het eventuele 
vlees/kip van de keuzevariatie in de koe-
kenpan. Bak de groenten mee. Voeg het 
gepureerde tomatenmengsel, peper en 
zout toe. Laat het warm worden en laat het 
5-7 minuten pruttelen op laag vuur. Ser-
veer de spaghettisaus met de spaghetti.
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Keuzevariaties
COURGETTESPAGHETTI  350 gram rundergehakt  1 courgette in stukjes 

 een beetje Parmezaanse kaas om erbij te serveren

AUBERGINESPAGHETTI MET MOZZARELLA  350 gram rundergehakt 
  1 aubergine in stukjes  10 groene olijven (gehalveerd) 
 een verkruimelde bol buffelmozzarella om erbij te serveren

KIPPASTA MET CHAMPIGNONS  350 gram kipfilet in stukjes 
 250 gram champignons in plakjes  3 el pesto van zongedroogde tomaten
 handje rucola om erbij te serveren

GROENTEPASTA  1 courgette in stukjes  2 tomaten in stukjes 
 1 paprika in stukjes  250 gram champignons in plakjes 
 200 gram verkruimelde fetakaas om erbij te serveren
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Oosterse rijstschotel
BEREIDINGSWIJZE
Kook de rijst of quinoa volgens de 
instructies op de verpakking. Verhit olie 
in de pan en bak hierin de ui zacht. 
Voeg vlees/kip toe en bak deze gaar. 
Voeg de groenten toe en bak deze kort 
mee. Voeg de overige ingrediënten toe, 
inclusief de sojasaus, tomatenpuree en 
citroensap. Bak het nog ongeveer 
10 minuten op laag vuur en roer af 
en toe.

Keuzevariaties
SATÉ NASI   300 gram kleine garnalen   600 gram prei in ringen 
  2 paprika in stukjes   200 ml (plantaardige) melk   6 eetlepels pindakaas

KIP SIAM   300 gram kipfilet   2 rode paprika’s   1 courgette 
  100 gram ongezouten cashewnoten   4 el plantaardige room   snuf witte peper 
  snuf cayennepeper

AZIATISCHE RIJST   150 gram kipfilet   150 gram gepelde garnalen
  1 paprika in stukjes   1 courgette in stukjes   150 gram doperwten (gekookt) 
  1 tl kurkuma   1 tl oregano   snufje komijn   snufje koriander   snufje kaneel

KERRIE-BLOEMKOOLRIJST   1 bloemkool in stukjes (beetgaar gekookt) 
  200 gram kikkererwten uit blik   1 paprika in stukjes   2 el kerriepoeder 
  1 el zoete paprikapoeder   100 gram cashewnoten

BEEF TERIYAKI   300 gram biefstukreepjes   150 gram snijbonen (beetgaar gekookt) 
  1 groene paprika in stukjes   200 gram champignons in plakjes 
  ½ tl chilipoeder   ½ tl Chinese vijfkruidenpoeder (venkel, anijs, kaneel, kruidnagel, 

witte peper)   ½ tl gemberpoeder    ½ tl paprikapoeder

* Geschikt vanaf Superchallenge-fase 3 of wanneer je je gezonde gewicht hebt bereikt.

3-4 PERSONEN
  300 gram volkoren rijst* of quinoa

  2 el kokosolie
  1 ui, in stukjes
  2 tl citroensap

  2 el tomatenpuree
  flinke scheut zoute sojasaus

  zout en peper naar smaak
  + één van de keuzevariaties
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Groentenquiche
BEREIDINGSWIJZE
Verwarm de oven voor op 170 °C. 
Vet een quichevorm in. Kneed alle 
ingrediënten voor de quichebodem in 
een kom. Verdeel het deeg over de bodem 
van de quichevorm (alleen de bodem, 
niet de randen). Zet het 15 minuten in de 
oven. Haal de bodem uit de oven en bouw 
de quiche verder. Verdeel de keuzevariatie 
over de bodem. Klop in een kom de eieren 
los en voeg de room toe. Breng op smaak 
met peper en zout. Giet het eimengsel 
over de vulling. Verdeel de eventuele kaas 
over de quiche. Zet de quiche 45 minuten 
in de oven en laat vervolgens goed 
afkoelen.

Keuzevariaties
COURGETTETAART   2 courgettes, in plakjes 
  100 gram verkruimelde fetakaas voor bovenop de taart

ZOETE-AARDAPPELQUICHE   400 gram zoete aardappel (in blokjes en 5 minuten 
gestoomd of gekookt)   1 gebakken ui (in stukjes)   1 el verse tijm 
  1 bol buffelmozzarella voor bovenop de taart

PREITAART   400 gram prei in ringen   100 gram cashewnoten   200 gram brie

1 QUICHE VAN ONGEVEER 28 CM
BODEM

  160 gram amandelmeel
  80 gram roomboter

  1 ei
  40 gram havermout

  snuf zout
VULLING

  3 eieren
  200 ml ongezoete room

  zout en peper naar smaak
  + één van de keuzevariaties
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Stamppot zonder aardappel
4 PERSONEN

  1,2 kilo knolselderij
  2 el roomboter

  peper en zout naar smaak
  + één van de keuzevariaties

Keuzevariaties
ANDIJVIESTAMPPOT   300 gram kipfilet in stukjes gebakken 
  1 pakje santen (kokoscrème),   1 blikje gehakte tomaten a 400 gram 
  1 middelgrote krop andijvie (fijngehakt)   1 tl komijnpoeder   1 tl korianderpoeder

HUTSPOT   750 gram gekookte wortel in reepjes   2 gekookte uien in stukjes 
  3 el groene pesto   1 el Italiaanse gedroogde kruiden

BOERENKOOL STAMPPOT    400 gram gekookte boerenkool 
  1 gebakken ui in stukjes   3 el pesto van zongedroogde tomaten 
  4 runderworstjes (gebakken in roomboter of kokosolie)

BEREIDINGSWIJZE
Schil de knolselderij en snijd deze in 
stukken. Kook of stoom de knolselderij 
gaar in ongeveer 15 minuten. Bereid 
ondertussen de ingrediënten van je 
keuzevariatie (bakken en koken). Pureer 
de knolselderij met de peper, zout en 
roomboter, dit kan met een staafmixer 
of in een keukenmachine. Doe de puree 
in een grote kom of pan en meng de 
overige ingrediënten erdoorheen. 
Serveer direct.
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Dranken
VOOR VEEL MENSEN IS HET DRINKEN VAN WATER EEN GROTE UITDAGING. 
EN DAT TERWIJL WATER (MET MINERALEN) HET ENIGE IS WAT ONS LICHAAM 
NODIG HEEFT. AL HET ANDERE IS ‘VOOR DE LEKKER’. TOCH IS HET WEL DEGE-
LIJK MOGELIJK OM NAAST VOLDOENDE WATER ANDERE GEZONDE ÉN LEKKERE 
DRANKEN TE DRINKEN. MET DEZE RECEPTEN HELPEN WE JE OP WEG.

O ja, en dat dagelijkse water kun je ook af en toe pimpen: zo krijg je water met een zacht 
smaakje. Voor de afwisseling is dat heerlijk! Maak ook eens een heerlijke kruidenthee, 
geweldige koffie of een lekkere smoothie als je jezelf wilt trakteren. Zo wordt het nooit saai! 
Meer informatie en heel veel heerlijke drankenrecepten kun je overigens ook vinden in het 
boek 100% suikervrij drinken.

Gepimpt water
BEREIDINGSWIJZE

Vul een fles met 1 liter water. Voeg de 
groenten, het fruit en/of de kruiden toe. 

Voor meer smaak kun je de groenten, fruit 
en kruiden wat kneuzen (in een vijzel) of 

prakken met een vork. Voeg ze toe aan het 
water en laat het minimaal 4 uur staan in 

de koelkast. Serveer het water koel.

1 LITER
  1 liter water
  een fles waar 1 liter water in past met 

een opening die groot genoeg is om 
fruit/groente/kruiden in het water te 
kunnen doen

  + één van de keuzevariaties

Keuzevariaties
ANANAS-BLAUWEBESSENWATER   150 gram blauwe bessen 
  afgeschaafde schillen van een ½ ananas 

TROPISCH WATER   ½ mango   afgeschaafde schillen van een ½ ananas 
  1 liter kokoswater (in plaats van gewoon water)

AARDBEI-BASILICUMWATER   5 aardbeien   2 takjes basilicum

KOMKOMMER CITROENWATER     5 schijfjes komkommer    schillen van 1 citroen

BOSBESSENWATER   50 gram bosbessen naar keuze    schillen van 1 limoen

KRUIDIG SINAASAPPELWATER   schillen van 1 sinaasappel   1 kaneelstokje

FRIS LIMOENWATER   schillen van 1 limoen   3 plakjes komkommer 
  3 takjes munt

TIP GEBRUIK BIJ DE SCHIL VAN CITRUSVRUCHTEN ZO VEEL MOGELIJK HET
GEKLEURDE GEDEELTE EN ZO MIN MOGELIJK WIT. JE KUNT HIERVOOR 

BIJVOORBEELD EEN DUNSCHILLER GEBRUIKEN.
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Verse kruidenthee

Je kunt ook thee maken met zelf 
gedroogde kruiden. Kruiden drogen is 
eenvoudig zelf te doen. Je kunt ze in de 
oven drogen op ongeveer 45 graden met 
de deur een beetje open. Je legt de 
kruiden op een bakplaat en zo laat je ze 
staan tot ze uitgedroogd zijn. Dat 
betekent dat ze gemakkelijk verpulveren. 
Vervolgens bewaar je ze in een 
afgesloten pot. 

  Munt
  Verveine
  Gember

  Kaneelstokje
  Citroenmelisse

  Kamille
  Tijm

  Rozemarijn
  Salie

  Marjolein
  Framboosblad

  Braamblad
  Zwartebesblad
  Rozenblaadjes

JE EIGEN KRUIDENTHEE MAKEN IS LEUK EN LEKKER. JE KUNT ZO EXPERI-
MENTEREN MET VERSCHILLENDE KRUIDEN EN KIJKEN WAT JE LEKKER VINDT. 
JE KUNT DE VOLGENDE KRUIDEN GEBRUIKEN IN JE KOP HETE WATER:
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Koffie speciaal

Keuzevariaties
VANILLE-KOKOSLATTE   200 ml kokosmelk   vanillepoeder van 1 vanillestokje

HAZELNOOTLATTE   200 ml amandelmelk   1 el hazelnootpasta

KRUIDIGE KOFFIE    200 ml kokosmelk   1 kaneelstokje 
  snuf versgeraspte nootmuskaat   stukje gember

Warme choco varieté
BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de kokosmelk en het water in 
een steelpannetje en breng deze tot 

kookpunt (plus eventuele andere 
ingrediënten). Doe ondertussen de cacao 

en de palmsuiker*/stevia 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

1 KOP
  150 ml kokosmelk
  100 ml water
  2 el cacao
  1 el palmsuiker*/snuf groene stevia
  + één van de keuzevariaties

2 KOPPEN
  1 kop koffie

  + één van de keuzevariaties

BEREIDINGSWIJZE
Verwarm alle ingrediënten in een 
pannetje en meng goed. Als er kruiden
in zitten, laat het geheel dan een paar 
minuten trekken. Zeef de koffie indien 
nodig en serveer heet.
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Keuzevariaties
VANILLE-CHOCOLADEMELK   poeder van 1 vanillestokje

HAZELNOOT-CHOCOLADEMELK   2 el hazelnootpasta mee verwarmen met 
de chocolademelk

KOFFIE CHOCOLADEMELK   250 ml koffie of granenkoffie (het recept is dan 
voor twee personen)

KOUDE CHOCOLADEMELK   50 ml extra water toe en laat de chocolademelk 
helemaal afkoelen. Serveer met een ijsklontje.

* Geschikt vanaf Superchallenge-fase 3 of wanneer je je gezonde gewicht hebt bereikt.

Happy kokosmoothie

Keuzevariaties
BOSVRUCHTENSMOOTHIE   200 gram bosvruchten   2 el amandelpasta

MANGOSMOOTHIE   ½ mango zonder schil en pit 
  1 tl vanillepoeder van een vanillestokje

ROMIGE KOKOS-AMANDELSMOOTHIE   2 el amandelpasta + ½ avocado

2 KOPPEN
  200 ml kokosmelk
  200 ml kokoswater
  ijsklontjes
  + één van de keuzevariaties

BEREIDINGSWIJZE
Doe alle ingrediënten in een blender en 

laat alles even goed door elkaar shaken. 
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                     Glycemische index en 
              glycemische lading
HET IS MET KOOLHYDRATEN EN JE BLOEDSUIKERSPIE-
GEL EIGENLIJK HEEL EENVOUDIG: ER ZIJN KOOLHYDRA-
TEN DIE SNEL IN JE LICHAAM WORDEN OPGENOMEN EN 
DUS ZORGEN VOOR EEN SNELLE STIJGING VAN JE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL, EN ER ZIJN KOOLHYDRATEN DIE 
LANGZAAM IN JE LICHAAM WORDEN OPGENOMEN. DE 
LAATSTGENOEMDE GROEP HELPT JE LICHAAM OM DE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL IN BALANS TE HOUDEN EN LEVERT 
DE HOOGWAARDIGE BRANDSTOF DIE JOUW LICHAAM NODIG 
HEEFT.

De snelheid waarmee 
een koolhydraat in je li-
chaam wordt omgezet in 
suiker (en dus je bloeds-
uikerspiegel beïnvloedt) 
is terug te vinden in de 
glycemische index en 
glycemische lading. Dit 

zijn twee meeteenheden die aangeven in hoeverre een bepaald voedings-
middel 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 KOOL-
HYDRATEN DIE EEN PRODUCT BEVAT.Zo kan het zijn dat een pro-

duct dat wel veel (relatief) 
snelle koolhydraten bevat (en dus een hoge GI-score heeft) toch een lage 
GL-score heeft, omdat het aantal koolhydraten in het product minimaal 
is. De GL geeft dan ook een veel beter beeld van het effect dat een voe-
dingsmiddel heeft op de bloedsuikerspiegel.

BINNEN DE GI EN GL ZIJN GLOBAAL DRIE CATEGORIEËN 
TE BENOEMEN
  CATEGORIE 1 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 Su-
garchallenge-fase 1 en 2 kun je hieruit onbeperkt kiezen.

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

  CATEGORIE 3 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 
van af. Vanaf Sugarchallenge-fase 3 kun je bij speciale gelegenheden 
uit deze categorie kiezen. 

Bijlage 1
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Suikerteller-app
Met deze app kun je jouw 
dagelijkse suikerconsump-

tie uitrekenen. Ook geeft de suikerteller een goed overzicht van alle 
suikerschuilnamen en hebben we voor heel veel producten de glycemi-
sche lading alvast voor je berekend. 
 

       Sugarchallenge Support
HET LEZEN VAN DIT BOEK IS UITERAARD EEN GEWEL-
DIGE EERSTE STAP OP WEG NAAR EEN GEZONDER 
LICHAAM. ECHTER, INZICHT ALLEEN BRENGT GEEN VER-
ANDERING. DAADWERKELIJK RESULTAAT BOEK JE PAS ALS 
JE ACTIE ONDERNEEMT, ALS JE HET GAAT DOEN!

Tevens kun je daar gratis 
de Suikerteller-app down-
loaden waarmee je kunt zien hoeveel suiker er daadwerkelijk in producten 
zit. Ook de hoeveelheden koolhydraten en de GL kun je hierin terugvinden. 

OP DE SUGARCHALLENGE-SITE KUN JE GRATIS DE SUI-
KERTELLER-APP DOWNLOADEN. 

Bijlage 2

    Je hoeft het 
niet alleen te doen!

ALS GEEN ANDER KENNEN WIJ DE UITDAGING DIE 
VOOR JE LIGT. DAAROM HELPEN WE JE GRAAG OP WEG 
IN WAT NU WELLICHT NOG EEN ENORM EN ONDOOR-
DRINGBAAR WOUD LIJKT. 

Stapje voor stapje bege-
leiden we je om succesvol 
jouw weg te vinden op 
jouw suikervrije pad en nieuwe gewoonten aan te leren op het gebied van 
voeding en een gezonde leefstijl. 

www.sugarchallenge.nl
OP DE SUGARCHALLENGE-SITE KUN JE TERECHT VOOR 
HEEL VEEL INFORMATIE, RECEPTEN, FILMPJES EN ANDERE 
INSPIRATIE. 
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Alle Sugarchallenge-pro-
gramma’s helpen je om je 
gezondheid te verbeteren, 
je bloedsuikerspiegel in 

balans te brengen (en te houden!) en op die manier jouw lichaam weer in 
balans te brengen en jouw gezonde gewicht te bereiken. De e-kookboeken 
helpen je op weg in de suikervrije keuken.
Vanaf nu zul je met jouw nieuwe leefwijze geen last meer hebben van 
honger- en- snaaiaanvallen, meer energie ervaren, een gezondere huid 
krijgen, meer weerstand hebben en minder last hebben van hoofdpijn. 
Ook zal je bloeddruk verbeteren, zullen allerhande andere ‘ouderdoms-
kwaaltjes’ en ziektes verminderen!

Interessante 
    websites

WIL JE MEER WETEN OVER EEN GEZOND DIEET EN EEN SUIKER-
VRIJE LIFESTYLE? KIJK DAN EENS OP EEN VAN DE VOLGENDE 
WEBSITES

  WWW.SUGARCHALLENGE.NL
  WWW.VOEDZO.NL

  WWW.FLOO.NU
  WWW.JOUW-LEEFSTIJL.NL

  WWW.CHIFORLIFE.NL
  WWW.PATRICKHOLFORD.COM

  WWW.AHEALTHYLIFE.NL
  WWW.DEHORMOONFACTOR.NL

  WWW.ENERGIEKEVROUWENACADEMIE.NL
  WWW.EVENWIJS.NL

  WWW.BODYMINDGREEN.COM
  WWW.MARKHYMAN.COM

  WWW.NATUURDIETISTEN.NL
  WWW.MERCOLA.COM

  WWW.EVENWIJS.NL

Sugarchallenge 
              Support-programma’s 
       en e-kookboeken
OP DE SUGARCHALLENGE-SITE VIND JE OOK DE SU-
GARCHALLENGE SUPPORT-PROGRAMMA’S EN E-KOOK-
BOEKEN DIE JE EEN UITGEBREIDE, AL DAN NIET PERSOON-
LIJKE, ONDERSTEUNING EN VEEL SUIKERVRIJE (KOOK)
INSPIRATIE BIEDEN.
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  MOEITELOOS EN ZONDER HONGER AFKICKEN VAN HUN 
SUIKERVERSLAVING,

  LEKKERDER IN HUN VEL ZITTEN,
  MEER ENERGIE KRIJGEN,
  EEN BETERE GEZONDHEID ERVAREN, EN
  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 www.voedzo.nl waar zij schrijft 
over haar ontdekkingsreis in de wereld van de natuurlijke voeding. Omdat 
zij zelf aan den lijve ervaart dat suikervrije en natuurlijke voeding een veel 
betere gezondheid bieden, deelt ze graag haar persoonlijke ontdekkingen 
in haar blogs en recepten onder het motto van: dit moeten meer mensen 
weten! Haar uitdaging is de beste en meest verantwoorde recepten ont-
wikkelen die zo lekker mogelijk zijn. Verantwoord eten is tenslotte ook 
heel leuk en gezellig!
 

CAROLA VAN BEMMELEN is food- & lifestylecoach met een passie 
voor gezondheid. Ze gelooft dat er een wereld voor je open gaat 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 ge-
wicht. 

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

Over 
      de auteurs
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ONTBIJT
Noten-fruithangop
Blauwebessen-pecanhangop
Zoete amandelhangop,
Hazelnoot-peerhangop met cacaonibs
Perzik-macadamiahangop
Appel notenmix hangop
Kokos aardbei hangop

Flaugnarde ontbijt
Frambozenflaugnarde
Kruidige blauwebessenflaugnarde
Vanille-perzikflaugnarde
Stoofpeerflaugnarde
Nectarine-citroenflaugnarde

Kant-en-klare havermout
Gebakken appel havermout
Frisse sinaasappelhavermout
Speculaashavermout
Bessenhavermout

Avocado chiazaad pudding
Amandel-vanillepudding
Chocolade-pecanpudding

Register
Bosvruchtenpudding

Het simpele roerei
Grieks roerei
Italiaans roerei
Zoet roerei 
Spinazieroerei
Provençaals roerei
Salamiroerei

LUNCH
Flensjes
Aardbei-kokosflensjes
Kaneel-druivenflensjes
Kersenflensjes:
Perzik-amandelflensjes
Paprikaflensjes
Tomaat-maïsflensjes

Snelle salade
Makreel-kikkererwtsalade
Zalmsalade
Kip-avocadosalade
Mozzarellasalade

Slawraps
Zongedroogde tomaten-slawraps
Garnalen-slawraps
Feta-slawraps
Slawrap gezond

Easy soepje
Broccoli groentesoep
Pompoensoep
Bloemkool-kerriesoep
Preisoep

Roggesandwiches
Roggebrood gezond
Roggebrood met gerookte zalm
Roggebrood met hummus
Roggebrood met kip en tomaat

DINER
Spaghetti ‘rood’
Courgettespaghetti
Auberginespaghetti met mozzarella
Kippasta met champignons
Groentepasta

Oosterse rijstschotel
Saté nasi
Kip Siam
Aziatische rijst
Kerrie-bloemkoolrijst
Beef teriyaki

Groentenquiche
Courgettetaart
Zoete-aardappelquiche
Preitaart

Stamppot zonder aardappel
Andijviestamppot
Hutspot
Boerenkool stamppot

DRANKEN
Gepimpt water
Ananas-blauwebessenwater
Tropisch water
Aardbei-basilicumwater
Komkommer citroenwater
Bosbessenwater
Kruidig sinaasappelwater
Fris limoenwater
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Verse kruidenthee

Koffie speciaal
Vanille-kokoslatte
Hazelnootlatte
Kruidige koffie

Warme choco varieté
Vanille-chocolademelk
Hazelnoot-chocolademelk
Koffie chocolademelk
Koude chocolademelk

Happy kokosmoothie
Bosvruchtensmoothie
Mangosmoothie
Romige kokos-amandelsmoothie

adrenaline
afslanken
afweersysteem
alcohol
auto immuunziekten
balans
Biologisch
bloedsuiker
bloedsuikervriendelijk
boodschappen
boodschappenlijstje
bouwstoffen
brandstoffen
cafeine
calorieendieet
chronische vermoeidheid
cortisol
darmen
diabetes
dieet
dieetrepen
diksappen
eiwitten
e-nummers
fructose
fruit

Trefwoorden voor 100P suikervrij naar 
je gezonde gewichtgewicht

gewichtsverlies
gezond gewicht
Glycemische Index
Glycemische Lading
hart- en vaatziekten
himalyazout
hongergevoel
hormonen
hormoonhuishouding
ingredienten
insuline
insulineresistentie
kanker
keltisch zeezout
kleurstoffen
lege calorieen
light frisdranken
lightproducten
maagverkleiningen
maatlabeltje
maatwerk
menuplan
mineralen
ms

ondervoeding
ontgifting
overgewicht
reuma
schijf van vijf
schildklier
shakes
smaakversterkers
snelle koolhydraten
stofwisseling
sugarchallenge
suikerverslaving
suikervrij
tussendoortjes
verdikkingsmiddelen
verzadigd gevoel
vetarm
vetten
vetverbranding
vezels
vitaminen
voedingsstoffen
voedingswaarde
vruchtensappen
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water
weegschaal
zenuwstelsel
zoetstoffen


