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Waarom zit overal suiker in?
We worden ons er steeds meer van bewust dat veel producten 
die we eten toegevoegde suikers bevatten. Waarom gebruiken 
fabrikanten deze suikers? Suiker geeft een zoete smaak aan 
producten. Suiker zorgt via afgifte van de stof dopamine in de 
hersenen voor een prettig gevoel, waardoor je er steeds meer van 
wilt. Daarnaast is suiker een vrij goedkoop middel dat volume 
en textuur geeft en bijdraagt aan de houdbaarheid van sommige 
producten.
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lekker minder suiker met
Ekoplaza en het Diabetes Fonds

Wist je dat ruim een miljoen Neder-
landers al diabetes type 2 hebben? 
Daar komen er elke week nog 1.100 
bij. Elke dag worden we overal verleid 
tot ongezonde keuzes en er zit suiker 
in veel meer producten dan je ver-
wacht. Wij willen dat veranderen en 
je helpen om de gezonde en lekkere 
keuze te maken. Met heerlijke recep-
ten, interessante weetjes, praktische 
tips en korting op gezonde producten. 

Minder Suiker
Het gaat om ‘minder’ suiker, want 
voor een goede gezondheid hoef je 
niet suikervrij te eten. Fruit, melk en 
groenten bevatten bijvoorbeeld van 
nature suiker en behoren tot een 
gezond voedingspatroon. Door in het 
dagelijks leven vooral te letten op 
de inname van vrije suikers, behaal 
je al winst voor je gezondheid. Vrije 
suikers zijn alle toegevoegde suikers 
plus de suikers die van nature aan-
wezig zijn in honing, siropen, vruch-
tensappen en vruchtenconcentraat. 
Denk hierbij aan frisdrank, vruchten-
sap, koek en snoep. Maar ook aan 
producten waarvan je het misschien 
niet verwacht, zoals ontbijtgranen en 
pastasaus waaraan suikers toege-
voegd zijn.

Ekoplaza en het Diabetes Fonds willen je ogen openen voor suiker 

en je een bewuste keuze bieden. Gemiddeld krijgen we namelijk 1,5 

tot 2 keer meer suiker binnen dan aanbevolen door de Wereldge

zondheidsorganisatie (WHO). Te veel suiker eten kan ervoor zorgen 

dat je te veel calorieën binnen krijgt. Dit leidt tot overgewicht en 

daarmee loop je een groter risico op diabetes type 2.

Lekker makkelijk, lekker gezond
Om het makkelijk voor je te ma-
ken hebben het Diabetes Fonds en  
Ekoplaza samen actieproducten ge-
selecteerd met minder suiker. Deze 
producten bevatten geen toegevoeg-
de suikers, of minder toegevoegde 
suikers en daardoor minder calorieën 
dan vergelijkbare gangbare produc-
ten in andere supermarkten. Lekker 
makkelijk én lekker gezond dus!

Geld voor onderzoek
Diabetes type 2 is inmiddels volks-
ziekte nummer één en treft een groot 
deel van onze bevolking. Bij veel 
mensen is de oorzaak gerelateerd 
aan ongezonde voeding en een on-
gezonde leefstijl. Bij een ander deel 
is de oorzaak echter minder bekend. 
Daarom is er meer voorlichting en 
onderzoek naar diabetes nodig.  
Ekoplaza draagt eraan bij dat het 
Diabetes Fonds via onderzoek kan 
blijven werken aan het voorkomen en 
beter behandelen van diabetes type 
1 en 2.
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Effect op je hersenen
Suiker zorgt voor afgifte van de stof dopamine 
en zorgt daarmee voor het activeren van het be-
loningscentrum in de hersenen. Je krijgt daardoor 
een prettig gevoel. Dit effect stimuleert onbewust 
het eten van meer suikerrijk voedsel: je wilt er 
steeds meer van.

Effect op je alvleesklier
Te veel suiker (met name uit dranken) zorgt voor 
overbelasting van de alvleesklier (ofwel pancreas, 
een orgaan in de buurt van je maag). De alvleesklier 
geeft insuline af aan het bloed. Daarmee wordt de 
bloedsuiker geregeld, dat is de hoeveelheid suiker 
in het bloed. Bij diabetes is deze hoeveelheid af-
wisselend te hoog of te laag. Het drinken van (te) 
veel suikerhoudende dranken verhoogd het risico 
op diabetes type 2. 

Effect op je vetopslag
Suiker is een bron van energie. Het bestaat voor de 
helft uit fructose en voor de helft uit glucose. Fruc-
tose wordt verwerkt door de lever. Te veel suiker 
(en daarmee calorieën) met name uit dranken, kan 
leiden tot aanmaak van vetten in de lever, toename 
van buikvet en vetten in het bloed. 
Glucose wordt opgenomen in het bloed. Insuline 
zorgt ervoor dat glucose in de weefsels terecht - 
komt als brandstof. Door te veel suiker te eten kan 
je te veel energie binnen krijgen dat opgeslagen 
wordt als vet. Aanmaak van vetten en toename 

Suiker op zich is niet schadelijk. Maar te veel suiker wel. Zes dingen 
die te veel suiker doet met je lichaam:

dit doet suiker  
met je lichaam

in gewicht zorgt dat het lichaam minder gevoelig 
wordt voor insuline. Dit proces kan leiden tot dia-
betes type 2.

Effect op je gebit
Te veel suiker is niet goed voor je gebit. Bacte-
riën in je mond zetten suikers om in zuren die je 
tandglazuur aantasten. Om tandbederf te voorko-
men, kun je beter niet meer dan 4-7 keer per dag 
iets met suiker eten of drinken, dus niet meer dan  
4 tussendoortjes buiten de hoofdmaaltijden om.

Tekort aan voedingsstoffen
In pure kristalsuiker zit alleen energie, geen voe-
dingsstoffen. In honing bijvoorbeeld wel, maar heel 
weinig. Als je veel suikerrijke producten zoals koek, 
snoep en frisdrank nuttigt, en te weinig gezonde 
basis voeding, kan het dat je tekorten krijgt aan ve-
zels, vitamines en mineralen. Hierdoor kun je ver-
moeid raken, vaak hoofdpijn hebben of maag-darm-
klachten krijgen, zoals diarree. Met name kinderen  
kunnen zich daardoor onrustig gaan gedragen. 

Groter risico op diabetes type 2
Te veel suiker eten kan ervoor zorgen dat je te 
veel energie binnen krijgt wat leidt tot overgewicht. 
Overgewicht geeft je een groter risico op diabetes 
type 2. Als je diabetes type 2 hebt is de kans groter 
op het krijgen van complicaties, zoals  een hart-
infarct, blindheid en nierfalen.

Kan ik dan beter helemaal geen suiker eten?
Nee, want het lichaam heeft ook suiker nodig. Alleen niet te veel. De Wereld-
gezondheidsorganisatie (WHO) raadt aan om maximaal 10% van je benodig-
de energie per dag uit vrije suikers te halen, om overgewicht en tandbederf 
te voorkomen. Vrije suikers zijn toegevoegde suikers en suikers uit honing, 
siropen, vruchtensappen en vruchtenconcentraten. Dit komt neer op 12,5 
suikerklontjes (50g) per dag voor vrouwen en 15 suikerklontjes (60g) voor 
mannen. De gemiddelde Nederlander krijgt 1,5 tot 2 keer te veel suiker 
binnen. Daarom raden wij aan je bewust te zijn van je suikerinname en je te 
houden aan de maximale aanbevolen hoeveelheid per dag.
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Glutenvrij, 
plantaardig en 
een bron van 
vitamine E

Licht verteerbaar, rijk 
aan onverzadigde vetten 
en minder calorieën dan 
dierlijke melk

Aan deze deze 
ongezoete 
amandeldrink 
is behalve 
geperste 
amandelen, 
alleen water en 
wat zeezout 
toegevoegd

Isola Bio amandeldrink ongezoet
De amandelen voor deze plantaardige drank worden grotendeels 
zelf in Europa op biologische boerderijen verbouwd. In tegenstel-
ling tot de meeste amandelen die uit de VS en Australië komen. 
Dit is minder belastend voor het milieu.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers

Ontbijt
• Vervang gesuikerde havermoutvlokken, cornflakes en krokante muesli 

(cruesli) door een muesli, vlokken of havermout met daarbij wat noten en 
vers fruit. 

• Vervang vruchtendrinkyoghurt door (magere) naturel yoghurt. 
• Vervang vruchtensap door een heel stuk fruit.

Lunch
• Vervang witbrood door volkorenbrood of crackers met zaden en pitten.
•  Vervang zoet broodbeleg door plakjes aardbeien, banaan of (zelfgemaakte) 

fruitbeleg/notenpasta met minder suiker. 

Tussendoor
• Vervang frisdrank, limonade en vruchtensap door water (met een beetje 

fruit), koffie en thee zonder suiker of limonade met minder suiker.
• Vervang snoep, cake en koekjes door verse groenten en fruit zoals snack-

tomaten, worteltjes en appels.
• Vervang chips en zoutjes door een handje (ongezouten en ongebrande) 

noten.

Diner
• Vervang witte pasta en rijst door de volkorenvariant of peulvruchtenpasta.
• Vervang kant-en-klare dressings, soepen en sauzen door zelfgemaakte  

varianten of kies voor merken met minder suiker.
• Vervang appelmoes uit een potje door zelfgemaakte appelmoes met  

minder suiker.
• Vervang suikerrijke toetjes en pudding door yoghurt of kwark zonder  

toegevoegde suikers.

www.lekkermetmindersuiker.nl

Suiker is een meesterverleider. Maar met een paar simpele aanpas
singen zorg je dat jij suiker de baas blijft. Het begint met het slim 
inkopen en thuis op voorraad houden van gezondere alternatieven. 

Minder suiker?  
Pas je boodschappenlijstje aan

9
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Smoothiebowl met rood fruit en quinoa 12
Omelet met groentespread en alfalfa 14
Havermout met bosbessen en rood fruit 15
Hangop van Yomio met peer, kiwi en speltflakes  17

Afkorting voedingswaarden:
Kcal= calorieën

Khd = koolhydraten

lekker 
met minder

suiker

TRADITIE
-

De allereerste krokante muesli van Barnhouse heette Granola.

Die was er al tegen het einde van de jaren ’70, nog voor Krunchy.

De kunst om uit eenvoudige bio-havervlokken, met heel weinig ingrediënten een

zacht krokante granola te bakken, is een traditie van Barnhouse.

VERHALEN UIT DE KRUNCHY PRODUCTIE 
OP WWW.BARNHOUSE.DE
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smoothiebowl 
met rood fruit en gepofte quinoa

Voor 2 personen: 300 ml Soja-Amandel zero sugar (Provamel) • 225 g 
frambozen • 1 banaan Topping: 10 g fruit naar keuze, in stukjes

• geschaafde pure chocola • 10 g gepofte quinoa

Wil je iets zoeter laten smaken? Probeer dan eens om wat verse munt erbij te doen, 
dit versterkt de zoete smaak.

Per 100g • Kcal 54 • Vet 1,6 • Waarvan verzadigd 0,5 • Khd 6,1 • Waarvan suikers 
4,6 • Vezels 1,8 • Eiwitten 2,5 • Zout 0,0
Per persoon •  Kcal 173 • Vet 5,1 • Waarvan verzadigd 1,5 • Khd 19,6 • Waarvan 
suikers 15 • Vezels 5,8 • Eiwitten 8 • Zout 0,1

1. Mix de amandeldrink, frambozen en banaan in een blender of 
met een staafmixer.

2. Verdeel de smoothie over twee kommen en garneer met stuk-
jes fruit, geschaafde chocola en gepofte quinoa.
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1. Kook de havermout in de haverdrink op laag vuur al roerende 
tot een dikke pap.  

2.  Schep de havermoutpap in een kom en garneer met de bos-
bessen en rood fruit.

1. Klop de eieren los met de sojadrink. Breng op smaak met peper 
en een beetje zout.

2. Verwarm de olie in een koekenpan en bak hierin een omelet 
van de eieren.

3. Draai de omelet om en schep de groentespread erop. 
4. Klap de omelet dubbel en serveer hem met de kiemen. Lekker 

met geroosterd volkorenbrood.

Voor 1 persoon: 30 g havermout • 200 ml Oat drink Calcium (Lima)  
• 40 g bosbessen • rood fruit naar keuze

Voor 2 personen: 3 eieren • 2 eetl sojadrink (Provamel) • 1 eetl olie  
• ½ potje Farm Vegetables Tomaat-prei (135 g, Allos) • alfalfa 

 (of andere kiemen) • peper en zout

omelet 
met groentespread en alfalfa

havermout 
met bosbessen en rood fruit

Per 100g • Kcal 182 • Vet 14,5 • Waarvan verzadigd 3 • Khd 3,5 • Waarvan suikers 
2,2 • Vezels 1 • Eiwitten 9,2 • Zout 0,08
Per persoon • Kcal 228• Vet 18,1 • Waarvan verzadigd 3,7 • Khd 4,4 • Waarvan 
suikers 2,7 • Vezels 1,2 • Eiwitten 11,4 • Zout 0,1

Per 100g • Kcal 81,5 • Vet 1,8 • Waarvan verzadigd 0,3 • Khd 14 • Waarvan suikers 
3,9 • Vezels 1,1 • Eiwitten 2 • Zout 0,01
Per persoon • Kcal 220 • Vet 4,8 • Waarvan verzadigd 0,8 • Khd 38 • Waarvan 
suikers 10,4 • Vezels 2,9 • Eiwitten 5,2 • Zout 0,03



16 17

1. Hang een schone theedoek in een zeef. Giet de Yomio hierin en 
laat hem zo een uurtje uitlekken tot je een romige hangop hebt.

2.  Meng de hangop met het fruit en garneer met een handje spelt-
flakes.

Voor 2 personen: 1 peer, geschild en in blokjes • 1 kiwi, geschild en 
in blokjes • 400 ml magere Yomio (Zuiver Zuivel) • 20 g speltflakes 

(Your Organic Nature)

hangop van yomio 
met peer, kiwi en speltflakes

Per 100g • Kcal 57 • Vet 0,6 • Waarvan verzadigd 0,2 • Khd 7,1 • Waarvan suikers 
6,1 • Vezels 1,1 • Eiwitten 2,6 • Zout 0,1
Per persoon • Kcal 186 • Vet 1,8 • Waarvan verzadigd 0,8 • Khd 23 • Waarvan 
suikers 19,7 • Vezels 3,5 • Eiwitten 8,4 • Zout 0,3

tip
In ontbijtgranen zoals cruesli en cornflakes zit 
vaak veel meer suiker dan je zou verwachten. 
Waarom kies je niet voor havermout, muesli of 
suikervrije varianten? Met wat vers fruit erbij, 
net zo lekker!

Op traditionele 
wijze gewalst 
en geroosterd 
voor een volle 
smaak

Alleen 
biodynamische 
spelt en 
zeezout, 
verder niets 
toegevoegd

Vezelrijk en 
ongezoet

Your Organic Nature Speltflakes
Voor een knapperige, ongezoete toevoeging aan je ontbijt of 
lunch. De meeste gangbare cruesli’s en flakes bevatten suiker en 
daardoor veel calorieën.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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Hartige muffins met olijf-tomaat groentespread   20
Zalmtartaar met tomaat en ei  22
Courgette-venkelsoep met kerrie  24
Rijstsalade met yoghurt-sinaasappeldressing  25

Oat Drink Natural & Calcium zijn lekkere plantaardige dranken, 
bereid volgens een volledig natuurlijk recept. De haverdranken van Lima 
bevatten geen toegevoegde suikers*. Hun subtiele, zoete smaak danken 

ze aan de natuurlijke transformatie van het haverzetmeel tijdens het 
fermentatieproces. De calcium-referentie werd verrijkt met Lithothamnium 

Calcareum, een calciumrijk zeewier. Zo levert 200ml Oat Drink Calcium 30% 
van de dagelijkse referentie-inname voor calcium. 

VOLUIT LEVEN

de haverdranken van Lima

0%toegevoegde suikers
100%heerlijke smaak 

*Bevat natuurlijke suikers van de haverfermentatie.

BIO VEGAN LACTOSE-
VRIJ
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tipHartige muffins 
met Spinazie-Pijnboompit groentespread

Voor 12 muffins: 300 g bloem • 1 theel zout • 1 eetl olijfolie • 1 eetl 
bakpoeder  • 90 g Parmezaanse kaas, geraspt • 4 eieren • 1 potje 

Farm Vegetables Spinazie-Pijnboompit (Allos) • muffintray, ingevet

maak thee van gember, venkelzaad, anijs en munt. Heerlijk 
bij een lunch of brunch!

Stop eens een hartige 
muffin in de lunchbox. 
Samen met fruit en  
een beker water een 
gezonde keuze!

Per 100g • Kcal 277 • Vet 10,7 • Waarvan verzadigd 3,6 • Khd 30,7 • Waarvan 
suikers 1,8 • Vezels 2,1 • Eiwitten 13,8 • Zout 0,2
Per persoon • Kcal 173 • Vet 6,6 • Waarvan verzadigd 2,3 • Khd 19,1 • Waarvan 
suikers 1,1 • Vezels 1,3 • Eiwitten 8,6 • Zout 0,1

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. 
2.  Roer de bloem, het zout, het bakpoeder en de kaas door elkaar. 
3.  Klop de eieren los en meng de olijfolie en de groentespread 

erdoor. 
4.  Roer het natte en het droge mengsel door elkaar en vul de 

vormpjes van de muffinvorm tot ca. driekwart met dit beslag. 
5. Bak de muffins ca. 25 minuten in de oven, tot ze goudbruin en 

gaar zijn.

tip
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1. Meng in een kom 1 eetlepel citroensap met ½ eetlepel citroen-
rasp. Roer de stukjes zalm en tomaat erdoorheen.

2.  Klop in een andere kom 2 eetlepels citroensap met de olijfolie 
en kappertjes tot een dressing.

3. Leg een uitsteekvorm van 5 cm doorsnee op een bord, vul hem 
met een kwart van het zalmmengsel en trek de vorm voorzichtig 
omhoog. Maak zo nog drie zalmtartaartjes. 

4. Verdeel de geprakte eieren over de zalmtartaar en sprenkel de 
dressing eroverheen.

Voor 4 tartaartjes: 400 g gerookte zalm (Fish & More), fijngehakt  
• 3 eieren, gekookt en fijngeprakt • 1 tomaat, ontveld, zaadlijsten 
verwijderd en het vruchtvlees in kleine stukjes • 1 citroen • 1 eetl 

olijfolie • 1 eetl kappertjes

zalmtartaar
met tomaat en ei

Per 100g • Kcal 159 • Vet 10,2 • Waarvan verzadigd 2,4 • Khd 0,4 • Waarvan 
suikers 0,4 • Vezels 0,2 • Eiwitten 16,2 • Zout 0,3
Per persoon • Kcal 261 • Vet 16,7 • Waarvan verzadigd 4 • Khd 0,7 • Waarvan 
suikers 0,6 • Vezels 0,3 • Eiwitten 26,6 • Zout 0,6

Meer dan 
60% groenten 

Veganistisch en glutenvrij

In bijzondere 
smaakcombinaties, 
met alleen de 
beste biologische 
ingrediënten

Allos Farm vegetables
Hartige sandwichspreads bevatten vaak meer toegevoegde 
suikers. De groentespreads van Allos zijn daarin anders; ze zijn 
bijzonder lekker en passen goed bij een gezonde levensstijl met 
minder of geen vlees.

hero
Minder 
suiker

dan vergelijkbare 
producten
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Courgette-venkelsoep 
met kerrie

Per 100g • Kcal 24,3 • Vet 1,3 • Waarvan verzadigd 0,4 • Khd 2,1 • Waarvan suikers 
1,8 • Vezels 0,5 • Eiwitten 0,8 • Zout 0,1
Per persoon • Kcal 76,5 • Vet 4,1 • Waarvan verzadigd 1,2 • Khd 6,6 • Waarvan 
suikers 5,6 • Vezels 1,7 • Eiwitten 2,5 • Zout 0,3

1. Verhit de olie in een grote pan en bak hierin de ui en knoflook 
in ca. 5 minuten glazig.

2. Voeg de venkel, twee derde van de courgettestukjes, de bouil-
lon en het kerriepoeder toe en laat het geheel op zacht vuur 
met het deksel op de pan ca. 25 minuten pruttelen.

3. Pureer de soep met een staafmixer en roer de crème fraîche 
erdoorheen.

4. Voeg de rest van de courgettestukjes toe en warm deze nog 
even mee tot ze beetgaar zijn. 

5. Serveer de soep (lauw)warm. Lekker met pompoencrackers 
met een plakje kipfilet of een beetje hummus.

Voor 8 personen: 1 ui, gesnipperd • 1 flinke teen knoflook, fijn- 
gesneden • 2 el olijfolie • 2 venkelknollen, in stukken • 3 courgettes, 
in stukjes • 1½ l groentebouillon • 2 eetl kerriepoeder • 2 eetl crème 

fraîche • zout en peper

1. Kook de zilvervliesrijst volgens de aanwijzingen op de verpak-
king en laat afkoelen. 

2. Kook de doperwtjes beetgaar en laat afkoelen. 
3.  Meng alle groenten en kruiden door de rijst.
4.  Meng de yoghurt, mayonaise en het sinaasappelsap door elkaar 

en breng de salade op smaak met de dressing.

Voor 4 personen: 400 g zilvervliesrijst • 300 g doperwtjes • 1 rode 
en 1 groene paprika, zaadlijsten verwijderd en in blokjes  • 2 sten-
gels bleekselderij, in stukjes • handje verse kruiden, fijngesneden 

Voor de dressing: 3 eetl yoghurt • 1 eetl mayonaise • sap van  
1 sinaasappel

Rijstsalade 
met yoghurt-sinaasappeldressing

Per 100g • Kcal 81 • Vet 1,6 • Waarvan verzadigd 0,3 • Khd 12,8 • Waarvan suikers 
1,3 • Vezels 2,4 • Eiwitten 2,5 • Zout 0,01
Per persoon • Kcal 242 • Vet 4,8 • Waarvan verzadigd 4 • Khd 38,5 • Waarvan 
suikers 4 • Vezels 7,3 • Eiwitten 7,6 • Zout 0,03

Geen tijd? 
Neem de courgette-venkelsoep 
van Ekoplaza en voeg 1 verse 
courgette in stukjes toe.

24 25
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Alle koolhydraten verhogen ons bloedsuikergehalte, maar dat doen ze niet 
allemaal op dezelfde manier. Je hebt snelle en langzame koolhydraten. Hoe 
langzamer je bloedsuiker stijgt, hoe beter. Want als je bloedsuiker snel stijgt 
en daarna weer snel daalt, krijg je veel pieken in je suikerspiegel. En dat is niet 
goed.

Voedingsmiddelen met langzame koolhydraten zijn gezond: havermout, de 
meeste groenten, fruit, peulvruchten, zilvervliesrijst en alles van volkorenmeel. 
Deze voeding bevat veel voedingsvezels. Vezels zorgen voor een langzamere 
opname van koolhydraten (glucose) en verminderen de bloedsuikerpieken in 
je bloed. Ze geven snel en lang een verzadigd gevoel. Gevolg: minder behoefte 
aan zoet.

Snelle koolhydraten zijn niet gezond. Dit zijn suikers uit koek, frisdrank en 
snoep, maar ook zetmeel in witbrood, aardappels, witte rijst en witte pasta’s. 
Ze jagen de bloedsuiker snel omhoog. Snelle koolhydraten uit wit meel of 
aardappels kunnen wel onderdeel zijn van een uitgebreidere maaltijd met ook 
nog gezonde dingen erin. We focussen in deze campagne daarom op suiker, 
omdat daar geen nuttige voedingsstoffen in zitten, maar wel veel calorieën.

Suikers, zetmeel en vezels zijn vormen van koolhydraten. Koolhy
draten worden in je darmen afgebroken tot glucose. Dat komt in 
je bloed als bloedsuiker en dient als noodzakelijke brandstof voor 
je lichaam. Als je dus niet te veel koolhydraten eet en wel genoeg  
beweegt, hoeft dat geen invloed te hebben op je gewicht. Het gaat om 
het vinden van de juiste balans.

Kennis over  
koolhydraten

Langzame (goede) koolhydraten:
zilvervliesrijst • volkorenpasta • volkorenbrood • volkorengraan
producten • volkorencouscous • bulgur • haver • quinoa • groenten  
• fruit • peulvruchten zoals bonen, erwten en linzen • melk • yoghurt

Snelle (slechte) koolhydraten:
suiker • zoet beleg • frisdranken en yoghurtdranken met suiker • snoep  
• koek • gebak • ijs • vruchtensappen en fruitsmoothies • honing • 
aardappels • alles met wit meel: witbrood, witte pasta en witte rijst
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Met werkzame 
kruiden en 
fruit, zonder 
toegevoegde 
suikers

Pittige combinatie van 
peper en koriander, 
met een antioxidatieve 
werking

1 deel 
aanmaakmelange 
verdunnen met 
9 delen water: 
slechts 2 calorieën 
per glas

Natufood aanmaakmelange Peper, Koriander & Aardbei
Natufood brengt al 30 jaar het beste uit de natuur zonder toe-
gevoegde suikers. Dat maakt deze natuurlijke dorstlesser niet 
alleen lekker, maar hij doet ook nog iets voor je. Reguliere aan-
maaklimonade bevat veel meer suiker.

hero
Minder 
suiker

dan vergelijkbare 
producten
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lekker 
met minder

suiker

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers

tussendoortjes

Zonder toege-
voegde suikers

99,7% pinda en 
een snufje zout

Als beste getest 
in Volkskrant 
pindakaas-test

Ekoplaza Pindakaas
Veel gangbare pindakaas bevat (palm)olie, suikers en dus  
minder pinda’s. Deze pindakaas is puur natuur met kleine  
knapperige stukjes pinda.
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1. Rasp de courgettes en druk er in een zeef zoveel mogelijk vocht 
uit.

2. Meng de courgetterasp met de kaas, de ui, het zelfrijzend bak-
meel en de peterselie. Breng op smaak met peper en zout en 
roer tot slot het ei erdoorheen.

3. Verhit de olijfolie in een koekenpan en schep kleine porties van 
het beslag in de pan. Druk ze voorzichtig plat en bak ze in ca. 2 
minuten per kant goudbruin en gaar.

Voor 8 koekjes: 1 stevige kleine courgette, geschild • 40 g oude 
kaas, geraspt  • 1 ui, gesnipperd • 3 eetl zelfrijzend bakmeel   

• 2 eetl peterselie, fijngehakt • 1 ei • 2 eetl olijfolie • zout en peper

courgettekoekjes 
met kaas

Per 100g • Kcal 129 • Vet 7,9 • Waarvan verzadigd 2,7 • Khd 8,5 • Waarvan suikers 
3,6 • Vezels 0,9 • Eiwitten 5,2 • Zout  0,1
Per persoon • Kcal 76 • Vet 4,7 • Waarvan verzadigd 1,6 • Khd 5 • Waarvan suikers 
2,1 • Vezels 0,6 • Eiwitten 3,1 • Zout 0,07

Geniet van een romige ongezoete 
naturel dessert: een heerlijk recept 
zonder suiker!

Sojade staat voor duurzame ontwikkeling, daarom 
biedt het merk u een garantie voor biologische soja 
en niet genetisch gemanipuleerde producten voor 
het hele assortiment.
De verse desserts van Sojade zijn 100% plantaardig 
en bevatten geen lactose en gluten: 
kortom een natuurlijke bron van genot!
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Meloen-Almondstart 
ijsjes met frambozen

Voor 6 ijsjes: 250 g meloen, in stukken • sap van 1 limoen • 200 ml 
Almondstart (Abbot Kinney’s) • 100 g frambozen • 6 ijsvormpjes

In een gangbaar waterijsje zit al snel 2 klontjes suiker, in een roomijsje 
wel 3. Zelf je ijsjes maken zonder suiker (want fruit is al zoet genoeg) is 
niet alleen leuk, maar dus ook veel gezonder.

Per 100g • Kcal 70,6 • Vet 4,5 • Waarvan verzadigd 0,4 • Khd 4,8 • Waarvan suikers 
2,9 • Vezels 1 • Eiwitten 1,9 • Zout 0,2
Per stuk • Kcal 91 • Vet 5,8 • Waarvan verzadigd 0,5 • Khd 6,1 • Waarvan suikers 
3,7 • Vezels 1,3 • Eiwitten 2,4 • Zout 0,1

1. Pureer de stukjes meloen, het limoensap en de Almondstart in 
een blender of met een staafmixer.

2. Verdeel de helft van de frambozen over de ijsvormpjes en giet 
het mengsel erbij tot ongeveer driekwart. Verdeel de rest van de 
frambozen over de vormpjes en vul af met het meloenmengsel. 

3. Steek de stokjes in de vormpjes en vries de ijsjes in, minimaal 
4 uur.
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1. Snijd de witlof en banaan in stukjes en doe ze in de blender, 
samen met de kokos-chocoladedrink. 

2. Mix alles tot een gladde chocoladedrank.

Voor 2 grote glazen: 300 ml Coconut milk & cocoa (Dr. Antonio  
Martins) • 2 stronken witlof, de harde kernen verwijderd • 1 banaan

chocoladedrank 
met banaan en witlof

Per 100g • Kcal 44  • Vet 1,4• Waarvan verzadigd 1,2  • Khd 6,2• Waarvan suikers 
4,4 • Vezels 1,6 • Eiwitten 1,1 • Zout 0,02
Per glas • Kcal123 Vet 4 • Waarvan verzadigd 3,3 • Khd 17,5 • Waarvan suikers 
12,3 • Vezels 4,6 • Eiwitten 3,1• Zout 0,06

DE-ÖKO-007
Non-EU Agriculture

nature‘s other milk®

 organic coconut

coconut milk for drinking.
Als je geen andere soorten melk kan of wil drinken dan heeft Moeder Natuur  
echt iets voor jou. Heerlijk kokosnoten melk. De originele Dr. Antonio Martins  
coco milk for drinking is licht romig en heeft een heerlijk frisse smaak met een  
tikje kokos. Of met heerlijke cacao. Verkrijgbaar bij uw biologische supermarkt.   
A true natural treasure is waiting for you to discover it … www.dr-martins.com

* Bevat van nature aanwezige suikers.

geen 
suiker
toegevoegd *

AM2-1152-003_AZ MfDRange-TPE330_DE_Dennree_148x210_NL_RZ170223.indd   1 23.02.17   14:17
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Behoefte aan een tussendoortje? Als je maag rammelt kan dat ook betekenen 
dat je dorst hebt. Je lichaam heeft vocht nodig om o.a. de spijzen te verteren. 
Probeer eens een glas water in plaats van naar iets zoets te grijpen.

tip
Eet je graag gedroogd 
fruit als tussendoortje? 
Best lekker af en toe! 
Maar liever niet meer 
dan 20 gram per dag. 
Gedroogd fruit bevat 
meer suiker dan vers 
fruit.

Mueslirepen 
met noten

Voor 8 repen: 50 g gemengde noten, gehakt (Horizon)  
• 150 g muesli • bakpapier 

Per 100g •  Kcal 423 • Vet 12,5 • Waarvan verzadigd 1,7 • Khd 52,6 • Waarvan 
suikers 8,3 • Vezels 6,2• Eiwitten 13,7 • Zout 0,03
Per reep (uitgegaan van 8 repen) • Kcal 117 • Vet 3,4 • Waarvan verzadigd 0,5 
• Khd 14,5 • Waarvan suikers 2,3 • Vezels 1,7 • Eiwitten 3,8 • Zout 0,01

1. Verwarm de honing op laag vuur en roer goed door.
2. Voeg de muesli en de noten toe en rooster het mengsel nog 

circa 2 minuten al roerend in de pan.
3. Doe het mengsel in een met bakpapier beklede bakvorm of 

cakeblik. Duw stevig aan, zodat het één grote plak wordt.
4. Zet de bakvorm circa 30 minuten in de koelkast. Haal eruit en 

snijd in repen.
5. Verdeel de repen over een bord en plaats vervolgens nog 1 uur 

in de koelkast.
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1. Verwarm het water, zout, olie en boter, tot de boter is gesmolten. 
Meng door de bloem. Meng dan het ei erdoorheen en kneed tot 
een elastisch deeg. Laat 45 min. rusten onder een theedoek.

2. Verwarm de oven voor op 180 °C.
3. Rol het deeg uit tot een dunne lap en snijd er cirkels uit van ca. 

10 cm doorsnee.
4. Verhit voor de vulling de olie in een koekenpan en bak hierin 

de ui glazig. Voeg de pastasaus, de paprika, de tomaat en de 
peterselie toe en breng op smaak met zout en peper. Laat de 
saus 10 minuten pruttelen.

5. Leg in het midden van elk deegrondje 1 eetlepel vulling. Vouw 
de plakjes dicht en druk met een vork de randjes goed vast. Bak 
de empanadas in de oven in ongeveer 25 minuten goudbruin.

Voor 12 flapjes: 125 ml water • 250 g tarwebloem • ½ theel zout  
• 25 ml olie • 15 g boter • 1 ei • of 6 bladerdeegplakjes Voor de  

vulling: 1 eetl olijfolie • 1 ui, gesnipperd • 1 blikje tonijn, uitgelekt 
en fijngeprakt • 125 ml pastasaus met tonijn en olijven (Het Dicht-
ste Bij de Natuur) • 1 geroosterde paprika (uit een pot), in stukjes  

• 2 tomaten, ontveld en in stukjes • 1 eetl peterselie, fijngehakt

empanadas
met tomatensaus en tonijn

Per 100g • Kcal 156 • Vet 5,7 • Waarvan verzadigd 1,6 • Khd 18 • Waarvan suikers 
1,8 • Vezels 1,7 • Eiwitten 7,1 • Zout 0,1
Per stuk • Kcal 139 • Vet 5,1 • Waarvan verzadigd 1,4 • Khd 16,2 • Waarvan 
suikers 1,6 • Vezels 1,5 • Eiwitten 6,6 • Zout 0,1

Bestaat voor 
73% uit  
biologische  
tomaten

Zonder toegevoegde 
suikers

Met een 
pure, friszure 
smaak

Your Organic Nature Ketchup
Gangbare ketchup bevat wel 20% suiker. Deze ketchup is hele-
maal puur natuur en bevat maar 6% natuurlijke suikers (uit de 
verse tomaten) en is laag in calorieën.

hero
Minder 
suiker

dan vergelijkbare 
producten
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In suikerhoudende dranken als frisdrank zit veel energie uit suiker. De dranken 
verzadigen echter niet. Hierdoor wordt de energie die iemand inneemt met deze 
dranken niet gecompenseerd door tijdens maaltijden minder te eten. Het drinken 
van suikerrijke dranken kan er dus voor zorgen dat je te veel energie binnenkrijgt, 
waardoor je gewicht toeneemt. 

Daarnaast worden de suikers uit dranken snel opgenomen, waardoor ze zorgen 
voor hoge pieken in je bloedsuiker. Te vaak hoge pieken in je bloed vergroot het 
risico op insulineresistentie, wat kan leiden tot diabetes type 2. 
 
Suiker uit frisdrank wordt deels in de lever verwerkt. Te veel suiker uit dranken kan 
leiden tot voor aanmaak van vetten in de lever, meer buikvet en vetten in het bloed. 
Allemaal factoren die het lichaam minder gevoelig maken voor insuline. De insuline 
werkt dan minder goed, waardoor de bloedsuiker stijgt. Dit proces kan leiden tot 
diabetes type 2. 
 
Uit onderzoek komt naar voren dat de kans op diabetes type 2 met 20% stijgt als 
je 330 ml (1 blikje) suikerrijke dranken per dag drinkt. Daarom geeft de Gezond-
heidsraad het advies om zo min mogelijk suikerrijke dranken te drinken.

Wist je dat appelsap net zoveel suiker bevat als frisdrank en dus niet zo gezond 
is? Eet liever fruit in vaste vorm, dan krijg je meer vitaminen binnen (want die zitten 
vaak net onder de schil), en vezels (die pers je kapot als je er sap van maakt).

Daarom minderen  
met frisdrank

Product Kcal Suikers per 250 ml

Lipton Ice Tea  88  21 g 
Fanta  120  29 g  
Coca Cola  105  27 g 
Appelsap  115  28 g 

Water        0 0
Well Water – Citroen   0 0
Natufood aanmaakmelange  25 0,16 g
Hessler en Hermann – ijsthee munt 37,5  9 g  

AUTHENTIEKE
MEDITERRANE
SMAKEN
Alleen pure ingredienten!

WWW.FLORENTIN-BIO.COM

Romige Hummus van kikkererwten en 
sesampasta - zonder toegevoegde 
smaakversterkers, conserveermiddelen 
of suiker.

Lekker als spr
ead of dip!
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Zeewierburgers met pittige ketchup en augurk 44
Rodelinzenpasta met zalm, waterkers en mierikswortel 46
Bulgursalade met pompoen en zongedroogde tomaatjes 50
Pompoen-gembersoep met bruin stokbrood en hummus   53
Groene curry met sperziebonen, paksoi en linzen  54
Auberginelasagne met bolognesesaus en ricotta   57
Wraps van piadina met kip en gepofte paprika  59
Linzensalade met tomaat, paprika en zachte geitenkaas  60
Spliterwtenpastasalade met witte bonen, rode ui, feta en olijven 62

lekker 
met minder

suiker1

2

3

4

Plan en geniet
• Maak een boodschappenlijstje en plan je maaltijden van te voren 

zodat je minder (zoete) impulsaankopen doet.
• Probeer eens online je boodschappen in te kopen, dan word je 

minder verleid om (zoete) impulsaankopen te doen.
• Neem de tijd voor elke maaltijd en zorg dat je verzadigd bent, zodat 

je niet gaat snacken.

Zet je smaakpapillen op scherp
• Voeg geen, of geleidelijk minder suiker of honing toe aan thee, 

koffie en toetjes.
• Drink meer water en minder frisdrank en vruchtensap.

Verander je gewoontes
• Altijd behoefte aan zoet na een hartige maaltijd? Drink iets  

verfrissends als munt- of gemberthee, dit neutraliseert je trek.
• Vaak trek in zoet op bepaalde momenten? Probeer eens te beden-

ken welke momenten dat meestal zijn en schrijf ze op. Inzicht in je 
patronen kan helpen om gewoontes te veranderen.

• Sommige mensen eten zoet uit pure verveling. Probeer dit te ver-
mijden door bijvoorbeeld een vriend te bellen, een bad te nemen 
of te wandelen.

Maak slimme keuzes
• Kook en bak zoveel mogelijk vers in plaats van kant-en-klaar uit 

potjes en zakjes.
• Maak je omgeving snack-proof. Zorg ervoor dat je thuis, in je auto 

en op het werk zo min mogelijk aan zoete verleidingen wordt bloot-
gesteld. Dat maakt kiezen voor gezond makkelijker.

• Beperk het aantal zoete snacks dat je koopt en berg ze thuis goed 
op. Als chocola in je gezichtsveld ligt, is het moeilijker te weerstaan 
dan wanneer de reep is opgeborgen in de (koel) kast.

• Neem gezonde snacks, zoals fruit en snackgroenten, mee onder-
weg en naar je werk, zodat je niets hoeft te kopen of zal zwichten 
voor een traktatie van je collega.

In 4 stappen  
naar minder suiker

42
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tip

Als je verse groente roostert, concentreert de zoete smaak zich sterker zonder 
dat je suiker hoeft toe te voegen. Heerlijk bij een vers volkorenbroodje!

Zeewierburgers 
met pittige ketchup en augurk

Voor 2 personen: 2 afbakbroodjes meergranen • 2 zeewierburgers 
(ProLaTerre) • 2 augurken zonder suiker (Bio Fit), in schuine plakjes 

• 3 eetl ongezoete ketchup (Your Organic Nature) • 1 eetl sambal  
• 1 eetl olie 

Per 100g • Kcal 219 • Vet 9,9 • Waarvan verzadigd 1,4 • Khd 20,8 • Waarvan 
suikers 4,2 • Vezels 3,9 • Eiwitten 9,9 • Zout 0,4
Per persoon • Kcal 368 • Vet 16,5 • Waarvan verzadigd 2,3 • Khd 34,9 • Waarvan 
suikers 7 • Vezels 6,5 • Eiwitten16,7 • Zout 0,7 

1. Bak de broodjes in de oven volgens de aanwijzingen op de ver-
pakking.

2. Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak hierin de zeewier-
burgers gaar en bruin.

3. Roer de ketchup en de sambal door elkaar en besmeer de 
broodjes hiermee.  

4. Beleg de broodjes met de burgers en plakjes augurk.

Volkorenbrood bevat 
veel vezels die zorgen 
voor een langzamere 
opname van koolhydraten 
(glucose). Ze geven snel 
en lang een verzadigd 
gevoel waardoor je  
minder behoefte aan 
zoet hebt!
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Rode linzenpasta 
met zalm, waterkers en mierikswortel

Per 100g • Kcal 144 • Vet 5,2 • Waarvan verzadigd 1 • Khd 10,3 • Waarvan suikers 
1 • Vezels 2,6 • Eiwitten 11,5 • Zout 0,04
Per persoon • Kcal 463 • Vet 16,9 • Waarvan verzadigd 3,1 • Khd 32,9 • Waarvan 
suikers 3,3 • Vezels 8,2 • Eiwitten 37 • Zout 0,1

1. Breng de bouillon aan de kook samen met de wijn, de room en 
de ui. Verlaag het vuur en kook de saus tot de helft in. 

2. Kook de rode linzenpasta al dente in een grote pan met gezou-
ten kokend water. Let op: dit duurt maar kort. 

3.  Roer de mierikswortel en de blokjes zalm door de saus en 
breng op smaak met zout en peper. 

4.  Giet de pasta af en meng hem direct door de saus. Schep op 
het laatste moment de waterkers erdoor. 

5. Verdeel de pasta over 4 borden of schaaltjes en garneer met 
een paar blaadjes waterkers.

Voor 4 personen: 100 ml droge witte wijn • 100 ml soja cuisine  
• 250 ml bouillon • 1 kleine ui, gesnipperd • 500 g rode linzenpasta   

• 2 eetl mierikswortel (uit een potje) • 400 g verse zalmfilet, in  
blokjes • 75 g waterkers, grof gesneden (houd een paar blaadjes  

achter voor de garnering) • zout en peper

Glutenvrij, rijk 
aan eiwitten en 
vezels

Bevat alleen 
peulvruchtenmeel

Binnen 3-4 
minuten klaar

Your Organic Nature Peulvruchtenpasta
Deze pasta is gemaakt van peulvruchtenmeel en smaakt heerlijk. 
Als de pasta gekookt is, verdwijnt de rode kleur en ziet deze eruit 
als gewone pasta van tarwe.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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Toetjes 
• 1 Danoontje van 80 g = 2 suikerklontjes 
• 100 g aardbeienyoghurt = 3 suikerklontjes 
Neem in plaats hiervan naturel yoghurt met vers fruit.

Taart en gebak 
• 1 punt slagroomtaart van 125 g = 7,5 suikerklontjes
• 1 tompouce = 7,5 suikerklontjes
• 1 punt appeltaart = 7 suikerklontjes 
Als je zondigt, doe het dan goed. Een taart zonder toegevoegde 
suikers bevat vaak wel andere dikmakers. Eet alleen taart op spe-
ciale momenten en neem een klein stukje.

Chocola
• 100 gram melkchocolade = 12,5 suikerklontjes  
Chocola eten is snel een gewoonte, elke avond even snoepen. 
Herkenbaar? Beperk het tot af en toe een klein stukje, want een 
hele reep bevat eigenlijk al de hoeveelheid suiker die je totaal per 
dag binnen mag krijgen.

Cake en koek
• 1 plak cake = 2 suikerklontjes 
• 1 stroopwafel = bijna 3 suikerklontjes
Maak als je trek krijgt een cracker met kaas of kipfilet. Heb je echt 
trek in iets zoets? Neem dan een stuk fruit. 

1

2

3

4

5

Frisdranken
• een glas cola van 250 ml = 6,5 suikerklontjes 
Je kunt dus beter een kan water maken met wat fruit en/of munt 
er in. Lekker koud zetten in de koelkast en drinken maar!

Vruchtensappen
• een glas appelsap van 250 ml = 6,5 suikerklontjes 
Ook hier geldt dat water drinken gezonder is. Of eet het fruit uit 
de hand, dat is ook lekker sappig en dan krijg je alle vitaminen  
(de meeste zitten vaak in de schil) en vezels tenminste binnen.

Zoet broodbeleg
• 15 g honing op brood = 3 suikerklontjes 
• 15 g jam op brood = 2 suikerklontjes 
• 15 g hagelslag op brood = 2,5 suikerklontjes 
Neem in plaats van zoet beleg eens plakjes fruit op brood, hummus 
of plakjes tomaat of komkommer met een klein beetje zout en pe-
per. Of varieer met een eitje.

IJsjes
• waterijsje: in 1 Raket zit 9 g suiker = ruim 2 suikerklontjes 
• In 1 roomijsje zit 13 gram suiker = 3 suikerklontjes 
Je kunt zelf met speciale vormpjes waterijsjes maken waar alleen 
(gepureerd) fruit in zit; suiker is niet nodig, want het fruit is al zoet 
genoeg.

Sauzen
• 150 ml pastasaus = ruim 3 suikerklontjes 
• 150 ml satésaus = 7 suikerklontjes 
In plaats van kant-en-klare sauzen kun je met een staafmixer of 
blender vaak zelf een heerlijke saus maken. Of kies de varianten 
ketchup en pastasaus zonder suiker van Your Organic Nature,  
verkrijgbaar bij Ekoplaza.

Top 9  
grootste verleiders

Door het eten en drinken van deze 9 producten krijgen we de mees
te suiker binnen. Zo maak je de slimste keuzes:
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tip

tip

Zoete groenten zoals wortel, 
paprika, pompoen, zoete aardappel 
en ui voegen een lekkere smaak toe 
aan hartige gerechten.bulgursalade 

met pompoen en zongedroogde tomaatjes
Voor 4 personen:  400 g pompoen • 1 eetl olijfolie • 1 teen knoflook 
• 250 g bulgur • 1 klontje boter • 2 eetl zongedroogde tomaatjes, in 

stukjes • 2 eetl pompoenpitten • 2 eetl zonnebloempitten • 1 eetl 
lijnzaad • handje peterselie, fijngesneden • handje koriander, fijn-

gesneden • extra vierge olijfolie • 1 citroen • zout en peper

Je kunt de bulgur ook vervangen door quinoa.

Per 100g • Kcal 213 • Vet 7,6 • Waarvan verzadigd 1,5 • Khd 26 • Waarvan suikers 
4,4 • Vezels 6,2 • Eiwitten 7,2 • Zout 0,081
Per persoon • Kcal 442 • Vet 15,8 • Waarvan verzadigd 3 • Khd 53,8 • Waarvan 
suikers 9,2 • Vezels 12,7 • Eiwitten 15 • Zout 0,2

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
2. Schil de pompoen en verwijder de zaden. Snijd het vrucht-

vlees in blokjes van 1½ cm en verdeel ze in een ovenschaal.  
Besprenkel de pompoenstukjes met 1 eetlepel olijfolie, pers er 
het teentje knoflook boven en rooster ze in ca. 20 minuten gaar 
in de oven. 

3. Bereid de bulgur volgens de aanwijzingen op de verpakking en 
roer de boter erdoor.

4. Rooster de pompoen- en zonnebloempitten in een droge  
koekenpan lichtbruin en knapperig. 

5. Schep de pompoenstukjes, de kruiden, tomaatjes en het lijn-
zaad door de bulgur en breng op smaak met zout, peper, olijfolie 
en citroensap. Bestrooi de salade tot slot met de pompoen- en 
zonnebloempitten.
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1. Verhit de olie in een pan en bak hierin de ui glazig. Voeg de 
stukjes pompoen toe en laat ze 5 minuten meebakken.

2. Voeg de bouillon en de gembersiroop toe en breng de soep  
tegen de kook aan. Laat de pompoen in 25 minuten gaar  
worden. 

3. Pureer de soep met een staafmixer en breng op smaak met 
peper en zout. Serveer met meergranenbrood en hummus.

Voor 8 personen: 2 grote uien, gesnipperd • 2 eetl olijfolie  
• 1 pompoen, geschild en in stukjes • 1 l bouillon • scheut gember-

siroop• peper en zout • 8 sneetjes meergranenstokbrood   
• 4 eetl hummus (Florentin)

Pompoen-gembersoep 
met bruin stokbrood en hummus

Per 100g • Kcal 36 • Vet 1,8 • Waarvan verzadigd 0,3 • Khd 3,5 • Waarvan suikers 
1,6 • Vezels 1 • Eiwitten 1 • Zout 0,08
Per persoon • Kcal 107 • Vet 5,5 • Waarvan verzadigd 1,0 • Khd 10 • Waarvan 
suikers 4,8 • Vezels 2,9 • Eiwitten 3 • Zout 0,2

Geen tijd? 
Kies voor de pompoen-
gembersoep van Ekoplaza.

Wil je graag genieten van gezond  en 
suikervrij broodbeleg? Met de notenpasta’s 
van TerraSana weet je zeker dat je alléén 
noten, zaden, pitten of pinda’s eet. Er is 
absoluut geen suiker, palmvet of andere 
onzin aan toegevoegd. Ook zout voegen we 
niet toe, tenzij we dit expliciet vermelden. 
Gewoon 100% pure noten van goede 
biologische kwaliteit. 

Naast pindakaas zijn TerraSana’s unieke 
3-mix, amandelpasta en cashewpasta 
absolute aanraders! Je kunt kiezen uit maar 
liefst 16 soorten!

Kijk eens op terrasana.nl voor lekkere 
recepten met notenpasta!

Notenpasta
puur en biologisch

TERRASANA.NL

100% 
noten

100% 
bio

bio•organic



54 55

Je kunt sauzen een zoe-
te smaak geven door in 
plaats van suiker tahin te 
gebruiken; een pasta van 
sesamzaad. Tahin bevat 
zout, dus gebruik het 
wel met mate.

Groene curry 
met sperziebonen, paksoi en linzen

Voor 4 personen: 400 g zilvervliesrijst • 400 g sperziebonen • 1 struik 
paksoi, in stukjes • 1 pot linzen (pot 350 g), uitgelekt • 2 eetl plant-

aardige olie • ½ pakje groene currypasta (onoff spices!) • stukje verse 
gember, geraspt • sap van 1 limoen • 100 ml kokosmelk • 75 ml water  

• handje verse koriander 

Per 100g • Kcal 104 • Vet 4,3 • Waarvan verzadigd 2,1 • Khd 11,2 • Waarvan 
suikers 0,8 • Vezels 3 • Eiwitten 3,7 • Zout 0,01
Per persoon • Kcal 411 • Vet 17,1 • Waarvan verzadigd 8,1 • Khd 44,2 
• Waarvan suikers 3,2  • Vezels 12,1 •  Eiwitten 14,5 • Zout 0,04

1. Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.
2. Kook de sperziebonen tot ze net beetgaar zijn.
3. Verwarm de olie in een wok. Voeg de currypasta, de geraspte 

gember en het limoensap toe en laat alles een paar minuutjes 
bakken. 

4. Voeg de kokosmelk en het water toe en breng de curry aan de 
kook.

5. Voeg de paksoi toe en laat slinken. Doe ook de sperziebonen 
en de linzen erbij en warm alles nog even goed door.

6. Serveer de curry met de rijst en koriander.

tip
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1. Zout de aubergines en leg ze op keukenpapier, zodat het vocht 
eruit trekt. Dep de aubergines droog met een keukenpapiertje, 
haal ze lichtjes door de bloem en bak ze vervolgens in olijfolie. 

2. Verhit 2 eetlepels olie in een koekenpan en bak hierin de ui 
glazig. Voeg de tomatensaus en de basilicum toe en laat alles 
10 minuten zachtjes pruttelen.

3. Verwarm de oven voor op 180 °C.
4. Leg een laagje aubergines op de bodem van een ingevette 

ovenschaal, bestrooi ze met Parmezaanse kaas, gevolgd door 
een laagje ricotta en een laagje tomatensaus. Herhaal dit tot de 
ingrediënten op zijn. Eindig met aubergine en parmezaan.

5. Bak de lasagne in de oven in ca. 45 minuten goudbruin en gaar.

Voor 4 personen: 2 grote aubergines, in repen van 1 cm dik
• bloem • 2 eetl olijfolie en extra voor de aubergines • 1 ui,  

gesnipperd • 2 potten bolognesesaus (pot 340 g, La Bio Idea)  
• 2 el gehakte basilicum • 1 eetl gedroogde oregano • 50 g Parme-
zaanse kaas, geraspt • 200 g ricotta (beker 250 g)  • snuf komijn 

• peper en zout • ovenschaal, ingevet

Auberginelasagne 
met bolognesesaus en ricotta

Per 100g • Kcal 118 • Vet 8,5 • Waarvan verzadigd 3,5 • Khd 4 • Waarvan suikers 
3,4 • Vezels 1,6• Eiwitten 5,4 • Zout 0,2
Per persoon • Kcal 331 • Vet 24 • Waarvan verzadigd 9,8 • Khd 11,4 • Waarvan 
suikers 9,6 • Vezels 4,6 • Eiwitten 15,2 • Zout 0,6 

Als je wilt weten hoeveel suiker je binnenkrijgt, moet je dus etiket
ten lezen. Dat is best lastig, want vaak zit suiker verstopt onder 
andere namen. Waar moet je precies op letten om suiker in een 
product te kunnen herkennen?

Check het etiket  
als je op suiker let

Ingrediënten
Hier zie je welke grondstoffen in het product zitten. Als eerste staat de grondstof 
vermeld waarvan het meest in het product zit, en zo verder. Hier moet je dus oplet-
ten of je ook een van de meer dan 50 andere namen terugvindt waaronder suiker 
kan schuilgaan (zie pag. 64). Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat alles wat 
op -ose of -siroop eindigt een vorm van suiker is. Kom je er meerdere tegen op 
het etiket? En staan ze vooral vooraan in de lijst van ingrediënten? Dan is het een 
suikerrijk product.

Voedingswaarde
Hier zie je hoeveel energie, koolhydraten, suikers, vetten en eiwitten in het product 
zitten per 100 ml of 100 g. Suiker is een koolhydraat en levert energie, dus staat 
hier altijd apart vermeld. Is de hoeveelheid suiker 4 g of meer? Dan zit er minstens 
1 suikerklontje in, want 1 suikerklontje is ongeveer 4 g.

Suiker = Suiker. Daar is iedereen het over eens. Het wordt in je lichaam op de-
zelfde manier afgebroken, ongeacht de bron. Binnen de natuurvoeding wordt naar 
het totale product gekeken. Geraffineerde suikers zijn 100% suiker en daarmee 
lege voeding. Een natuurproduct zoals honing bevat naast suikers ook water en 
wat vitaminen en mineralen. Wil je daarom toch een zoetmiddel gebruiken, kijk dan 
naar de producten die iets meer bevatten dan enkel suikers. Uiteraard geldt ook 
voor deze producten: gebruik met mate! De goede stoffen wegen niet op tegen de 
grote hoeveelheid suikers die erin zitten.

Voedingsclaims
Teksten op verpakkingen zijn soms misleidend: ‘suikerarm’ betekent dat er per 100 g  
nog steeds 5 g suiker in een product kan zitten, en zelfs ‘suikervrij’ garandeert 
alleen dat het niet meer dan 0,5 g is per 100 g product. Vermeld het etiket ‘van 
nature aanwezige suikers’ of ‘zonder toegevoegde suikers’? Dan kunnen er nog 
wel suikers in zitten, bijvoorbeeld in vruchtensap, en dat zijn ook gewoon suikers. Je  
lichaam verwerkt ze en breekt ze op dezelfde wijze af als hetzelfde als geraffineer-
de suiker.
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1. Verwarm de olie in een wok of koekenpan en bak hierin de kip-
stukjes goudbruin en gaar. 

2. Voeg de ui, chilisaus en sojasaus toe en bak tot de ui zacht is. 
3. Bak de piadina’s kort om en om in een droge koekenpan, vul ze 

met het kipmengsel en de paprika en vouw ze dicht als wraps.

Voor 4 personen: 4 piadina’s • 400 g kipfilet, in blokjes • 1 ui, 
gesnipperd • 2 eetl olie • 2 eetl Shoyu milde sojasaus (TerraSana) 

• 1 eetl chilisaus • 200 g gepofte paprika (uit pot), in reepjes  
• peper en zout 

Wraps van piadina 
met kip en gepofte paprika

Per 100g • Kcal 173 • Vet 5,7 • Waarvan verzadigd 1 • Khd 15,7 • Waarvan suikers 
3,5 • Vezels 0,9 • Eiwitten 14,2 • Zout 0,8
Per persoon • Kcal 436 • Vet 14,4 • Waarvan verzadigd 2,5 • Khd 39,5 • Waarvan 
suikers 8,9 • Vezels 2,3 • Eiwitten 35,8 • Zout 1,9 

Bevat geen 
kunstmatige 
toevoegingen 
of toegevoeg-
de suikers en is 
lactosevrij

Op ambachtelijke wijze met de 
hand gemaakt in Italië van 100% 
biologische speltbloem

Variant op de Mexicaanse 
tortilla, ze noemen het 
‘plat brood’ in Italië

La Bio Idea Piadine spelt
De piadine kun je eten met een hartige of zoete vulling, als wrap 
of als pizza. Een gezond en lekker alternatief voor de gangbare 
wrap.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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tip

Linzensalade 
met tomaat, paprika en zachte geitenkaas

Voor 4 personen: 1 pot linzen (pot 360 g), uitgelekt • 4 tomaten, in 
stukjes • 1 avocado, in stukjes • 2 paprika’s, zaadlijsten verwijderd, in 
kleine blokjes • 1 rode ui, in dunne halve ringen • 100 g zachte geiten-
kaas Voor de dressing: 1 eetl wittewijnazijn • 3 eetl olijfolie • 1 theel 

mosterd  • 1 theel honing • zout en peper 

Gember is een geschikte vervanger voor suiker of honing als je een dressing 
wat zoeter wilt laten smaken.

Per 100g • Kcal 110 • Vet 7,4 • Waarvan verzadigd 1,7 • Khd 5,4 • Waarvan suikers 
2,5 • Vezels 2,7 • Eiwitten 4 • Zout 0,04
Per persoon • Kcal 317,5 • Vet 21,4 • Waarvan verzadigd 4,9 • Khd 15,6 • Waarvan 
suikers 7,2 • Vezels 7,9 • Eiwitten 11,6 • Zout 0,2

1. Meng alle ingrediënten voor de dressing tot een lobbige saus. 
2. Meng de dressing door de linzen, tomaat, avocado en paprika.
3.  Verdeel de rode ui en geitenkaas over de salade.
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spliterwtenpastasalade 
met witte bonen, rode ui, feta en olijven

Voor 2 personen: 150 g spliterwtenpasta • 200 g witte bonen, uitgelekt 
en afgespoeld • 1 rode ui, in dunne halve ringen • 10 zwarte olijven, in 
ringetjes • 2 tomaten, zaadlijsten verwijderd, in kleine blokjes • 100 g 

feta, in blokjes • handje basilicum, in reepjes Voor de dressing:  
2 eetl olijfolie • 1 eetl ongezoete ketchup (Your Organic Nature)  

• ½ theel oregano  • peper en zout

Per 100g • Kcal 165• Vet 6,2 • Waarvan verzadigd 2,1 • Khd 15,7 • Waarvan suikers 
2,9 • Vezels 4,9 • Eiwitten 9,3 • Zout 0,2
Per persoon • Kcal 620 • Vet 23,2 • Waarvan verzadigd 8,1 • Khd 59 • Waarvan 
suikers 11 • Vezels 18,5 • Eiwitten 34,8 • Zout 0,6 

1. Kook de pasta al dente en laat afkoelen. Spoel de pasta even-
tueel af met koud water om te voorkomen dat hij doorgaart.

2. Roer alle ingrediënten voor de dressing door elkaar en breng op 
smaak met peper en zout. 

3. Schep alle ingrediënten behalve de feta door elkaar in een  
grote kom en meng de dressing erdoorheen. Verdeel tot slot de 
feta over de salade. Lekker met bruin stokbrood.

tip

Peulvruchtenpasta bevat geen 
suiker en veel vezels.

Minder suiker in producten is goed, maar alleen als hiermee ook het aantal 
calorieën (kcal) vermindert. In sommige zoetstoffen, vetten, eiwitten en 
alcohol zitten ook calorieën. Let dus bij het lezen van een etiket ook op de 
calorieën.
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Er zijn tientallen schuilnamen voor suiker. Hierdoor heb je vaak niet 
door hoeveel suiker er in totaal in een product zit. Zeker niet bij 
producten die er ‘gezond’ uitzien, zoals ontbijtgranen of vruchten
yoghurt. 

 Suikerschuilnamen 

Wil je weten wat je eet? Onder deze namen vind je suiker terug in 
producten: 
Appelsapconcentraat, Appelstroop, Agavesiroop, Ahornsiroop, Bruine 
basterdsuiker, Bruine kandijsuiker, Bruine rietsuiker, Bruine suiker, 
Druivensapconcentraat, Druivensuiker, Dextrose, Fructose, Fructose-
invertsuikerstroop, Galactose, Gebrande suiker, Gebrande suikerstroop, 
Geconcentreerd vruchtensap, Gekaramelliseerde suiker, Gekaramelliseerde 
suikerstroop, Geleisuiker, Glucose, Glucose-fructosestroop, Glucosestroop, 
Honing, Invertsuiker, Invertsuikerstroop, Isoglucose, Kandijstroop, Kandijsuiker, 
Kaneelsuiker, Karamelsuikerstroop, Kokosbloesemsuiker, Kristalsuiker, Lactose, 
Maïsstroop, Maltose, Maltodextrine, Melasse, Melksuiker, Moutstroop, Moutsuiker, 
Palmsuiker, Poedersuiker, Rietsuiker, Rietsuikerstroop, Ruwe rietsuiker, 
Suikerstroop, Sacharose, Suiker, Stroop, Tarwestroop, Trehalose, Vanillesuiker, 
Vruchtensuiker, Vruchtensap uit concentraat, Vruchtensapconcentraat.

Suiker wordt in je lichaam op dezelfde manier afgebroken. Binnen de 
natuurvoeding wordt naar het totale product gekeken. Geraffineerde suikers zijn 
100% suiker en daarmee lege voeding. Een natuurproduct zoals honing bevat 
naast suikers ook water en wat vitaminen en mineralen.

Boordevol mineralen, 
heerlijk dorstlessend

De kleur is roze en dat betekent 
een hoog niveau van in de natuur 
voorkomende antioxidanten. 
Alleen kokoswater zonder 
additieven kleurt roze.

Van jonge, groene 
kokosnoten, 
gezond en 100% 
onverhit

Rebel Kitchen Raw Coconut
Er zit in kokoswater geen vet of cholesterol en het bevat slechts 
de helft van de in vruchtensappen aanwezige natuurlijke  
suikers.
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hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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Muffins met appel en gember 69
IJsjes van banaan met pure chocola en muesli 70
Vlaflip met rozijnen 71
Tiramisu van Skyr met volkorenbiscuits en frambozen 73

lekker 
met minder

suiker

Toetjes

Van nature rijk 
aan eiwitten

Volgens 1000 jaar oud 
IJslands recept

Weinig vet en toch 
een romige structuur

Weerribben skyrdrink
Als je een actieve levensstijl hebt, start je met deze Skyrdrink je 
dag goed. Maar ook lekker als basis voor een verwentoetje met 
minder calorieën.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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1. Verwarm de oven voor op 200 °C.
2.  Schil de appel, verwijder het klokhuis en rasp hem grof. 
3.  Zeef het zelfrijzend bakmeel, het bakpoeder en de kaneel boven 

een grote kom en voeg het zout en de suiker toe. Meng alles 
goed door elkaar.

4.  Meng de melk, de boter, het ei, de appel, de noten en de gember-
stukjes door elkaar.

5. Spatel het droge door het natte mengsel. Roer zo min mogelijk, 
het beslag mag best klonterig zijn.

6.  Verdeel het beslag over de vormpjes en bak de muffins in 20-25 
minuten goudbruin en gaar.

Voor 6 muffins: 1 losgeklopt ei • 1 appel • 25 g walnoten, gehakt 
(zakje 250 g) • 1 theel gemberpoeder (zakje 20 g) • 2 eetl gewel-

de gemberstukjes • 50 g zelfrijzend bakmeel (zak 500 g)  
• 1/2 theel bakpoeder (zakje 68 g) • 1/2 theel gemalen kaneel 
(zakje 24 g) • snufje zout • 80 ml melk halfvolle • 20 g zachte 

boter • muffinbakblik of 6 losse vormpjes

Muffins 
met appel en gember

Per 100g • Kcal 168 • Vet 12 • Waarvan verzadigd 4,4 • Khd 10 • Waarvan suikers 
7,8 • Vezels 1,4 • Eiwitten 4,2 • Zout 0,1
Per stuk • Kcal 92 • Vet 6,6 • Waarvan verzadigd 2,4 • Khd 5,5 • Waarvan suikers 
4,3  • Vezels 0,8 • Eiwitten 2,3 • Zout 0,06 

Koolzuurhoudend 
bronwater met 
biologisch aroma in 
de smaak gember en 
citroen (biologisch 
aroma is hierbij 
bijzonder, is bij 
andere vaak niet 
eens natuurlijk 
aroma).

Nederlands bronwater, 
deel van de winst wordt 
geïnvesteerd in duurzame 
projecten

Duurzaam 
gebotteld: de 
betere keuze

Well water citroen
€ 0,05 per liter wordt gedoneerd aan duurzame initiatieven zoals 
het behoud en herstel van groen, investering in een schonere 
Noordzee en lokale liefdadigheid.

hero
Zonder 

toegevoegde 
suikers
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1.  Schenk een laagje aanmaakmelange in een glas of kom. 
2. Schep door de helft van de yomio een halve theel kurkuma.
3. Schep eerst de ene helft en dan de andere helft yomio in het 

glas. Garneer met 5 rozijnen.

Voor 2 yomioflips: 30 ml siroop (aanmaakmelange  
Natufood) • 250 ml magere yomio • 1/2 theel kurkuma  

• handje rozijnen (10 stuks)

Yomioflip 
met rozijnen 

Per 100g • Kcal 49• Vet 0,4 • Waarvan verzadigd 0,3 • Khd7 • Waarvan suikers 6,7  
• Vezels 0,1 • Eiwitten 3 • Zout 0,1
Per persoon • Kcal 72 • Vet 0,7 • Waarvan verzadigd 0,4 • Khd 10,2 • Waarvan 
suikers 10 • Vezels 0,2 • Eiwitten 4,4 • Zout 0,2

1. Bekleed een bord met bakpapier. 
2. Steek in elke halve banaan een ijsstokje. Leg ze op het bak-

papier en laat ze minstens 1 uur hard worden in de vriezer.
3. Smelt de chocola au bain-marie en voeg de olie toe. 
4. Dip elke banaan in de chocola en laat de overtollige chocola 

eraf lopen. Strooi de muesli erover en leg de ijsjes tot gebruik 
nog even in de koelkast.

Voor 6 ijsjes: 3 kleine bananen, geschild en gehalveerd • pure raw  
chocolade (reep 90 g) • 1 theel olie • 2 eetl muesli • 6 ijsstokjes  

• bakpapier

IJsjes van banaan 
met pure chocola en muesli

Per 100g •  Kcal 217 • Vet 10 • Waarvan verzadigd 4,8 • Khd 27,1 • Waarvan 
suikers 12,5 • Vezels 1,8 • Eiwitten 3,4• Zout 0,02 
Per stuk • Kcal 150 • Vet 6,9 • Waarvan verzadigd 3,3 • Khd 18,7 • Waarvan suikers 
8,7 • Vezels 1,2 • Eiwitten 2,4 • Zout 0,01 

100 ml gangbare 
vruchtenyoghurt bevat 
al snel 2 suikerklontjes, 
gebruik daarom liever 
naturel yoghurt, skyr 
of magere Yomio.
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Tiramisu van Skyr 
volkorenbiscuits en verse frambozen

Per 100g • Kcal 86 • Vet 1,7 • Waarvan verzadigd 0,9 • Khd 11,7 • Waarvan suikers 
7,9 • Vezels 0,7 • Eiwitten 4,7 • Zout 0,2
Per persoon • Kcal 142 • Vet 2,8 • Waarvan verzadigd 1,4 • Khd 19,3 • Waarvan 
suikers 13 • Vezels 1,2 • Eiwitten 7,8 • Zout 0,3

1. Verkruimel de biscuits en meng er 2 theetlepels fruitbeleg 
doorheen. Verdeel het kruimelmengsel over 8 glaasjes.

2. Roer de honing door de Skyr en verdeel de helft hiervan over 
de koekkruimels.

3. Schep 1 theetlepel fruitbeleg in elk glaasje en vul aan met de 
resterende Skyr.

4. Garneer met frambozen, basilicum en wat gepofte quinoa.

Voor 8 kleine glaasjes: 0,5 pak volkoren speltbiscuits  
(Molenaartje) • 1 pak Skyrdrink • 1 eetl honing • 5 (50g) eetl  

fruitbeleg frambozen (Fiordifrutta) • 150 g frambozen  
• basilicum, in reepjes • handje gepofte quinoa

Heerlijk als 
verantwoord 
tussendoortje

Gezoet met tarwestroop, 
zonder kunstmatige kleur- 
en smaakstoffen

Met vezels, zonder 
melk of lactose

Molenaartje
Een koekje tussendoor? Deze volkoren speltbiscuits bevatten 
minder toegevoegde suikers dan reguliere volkoren biscuits en 
daardoor ook wat minder calorieën. Ook lekker in een verwen-
toetje!

hero
Minder 
suiker

dan vergelijkbare 
producten
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