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Aangepaste recepten

Dat was een ‘eye opener’, ik besefte dat bijna alle zoete 
lekkernijen geraffineerde suikers bevatten of gezoet zijn 
met onnatuurlijke zoetstoffen. 
Omdat ik van zoet hou, ben ik ‘gewone’ koek- en snoep-
recepten aan gaan aanpassen, door geraffineerde suikers te 
vervangen door natuurlijke varianten. Ook ben ik me gaan 
verdiepen in de werking van koolhydraten en van goede en 
slechte vetten. Deze kennis komt hier allemaal samen in 
mijn recepten. 

Zoet en bewuster eten 

Als echte liefhebber van zoetigheid, heb ik een weg 
gevonden om zoet én gezonder te eten. Ik sta echt niet 
elke dag in de keuken zoete recepten te maken. Ongeveer 
één a twee keer per week en met verjaardagen iets vaker. 

Door het zelf maken van recepten ben ik me ook veel 
meer bewust van wat ik eet. Vroeger had ik vanwege 
mijn suikerverslaving geen rem, het pak koekjes ging vaak 
in één of twee keer leeg. Dat is nu gelukkig verleden tijd.

Waarom Smullen zonder Suiker

Smullen zonder Suiker...!

Ik vond mezelf te dik 
had vaak hoofdpijn en was altijd moe...

Een paar jaar geleden geleden zat ik niet lekker in mijn vel en ik had het te druk: privé en op het werk. De boodschappenkar 
werd gedachteloos volgeladen en alles ging op. Ik voelde me te dik, had veel hoofdpijn, was altijd moe en had nog tig andere 
klachten. Zo kon het niet langer! Gezonder leven en met snoep en suiker stoppen was wat ik zou gaan doen. Dat was echt 
afkicken, want ik was jarenlang verslaafd aan suiker geweest! Maar zonder lekker snoepen kon ik niet, dus ging ik in de 
supermarkt op zoek naar alternatieve producten. 
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Smullen zonder Suiker...!

Voedingsdeskundige 

Ik heb tijdens het schrijven van dit boek samengewerkt met Voedingsdeskundige 
Laura Korssen. Laura legt in het volgende hoofdstuk kort uit hoe het nu precies 
zit met geraffineerde suikers. Zij heeft er ook voor gezorgd dat bij alle 
recepten de juiste calorieën en koolhydraten vermeld worden.

Recepten die iedereen kan maken 

Omdat ik het iedereen gun om gezonder te leven, maar wel te blijven 
smullen, heb ik dit boek gemaakt. Dit zijn recepten die iedereen kan maken.
Heel veel bak- en smulplezier met de recepten uit dit kookboek...!

         Karlijn Smeets - van Basten Batenburg

Voordelen van leven 
zonder geraffineerde suikers zijn voor mij

meer energie

mijn gewicht is afgenomen

een mooiere huid 

geen suikerdips meer

betere weerstand 

de hoofdpijn is weg 

..

..

..

..

gezond
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Suikerpiek

Koolhydraten zijn onder te verdelen in snelle en lang-
zame koolhydraten. De glycemische index is een maat voor 
de snelheid waarmee koolhydraten de bloedsuikerspiegel 
laten stijgen. Hoe langzamer de koolhydraten in het 
bloed komen, des te lager de glycemische index. ‘Snelle 
koolhydraten’ laten de bloedsuikerspiegel snel stijgen. 

Suikerdip

De alvleesklier gaat meer insuline afgeven om de suikers 
snel uit het bloed ‘weg te werken’. Het gevolg is een 
snelle daling van de bloedsuikerspiegel. Deze daling kan 
veel klachten geven zoals: moeheid, constant hongergevoel, 
stemmingswisselingen, wazig zien en je trillerig en zwe-
terig voelen.

Hoe zit het nu eigenlijk met suiker

Gezonder leven - Natuurlijk gezoet...!

Geraffineerde suiker 
De suiker die we dagelijks in ons kopje koffie doen, of op ons beschuitje strooïen is geraffineerde suiker die gemaakt wordt van 
suikerbieten. ‘Geraffinneerd’ betekent dat deze suiker allerlei bewerkingen heeft ondergaan voordat het bij ons op tafel staat. 
Alle ‘goede’ stoffen zoals vezels, vitaminen, mineralen en enzymen, worden tijdens het raffineren uit de suiker gehaald. Wat 
overblijft is alleen maar een zoetstof en lege calorieën. Behalve de zoete smaak, geen enkel voordeel. Wel één groot nadeel: 
Suiker kan namelijk schade aanrichten in je lichaam.
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Bijna overal zit suiker in

Snelle koolhydraten vind je in procucten die met suiker 
gezoet zijn zoals (fris)dranken, koek en snoep. Maar ook 
alles wat van bloem wordt gemaakt zoals wit- en bruin- 
brood, pizza, etc... En vergeet niet dat er in veel kant- en 
klaar maaltijden en sauzen ook nog extra suiker wordt 
toegevoegd. Zelfs in brood!  

Natuurlijke suikers

Het is verstandig om de inname van suikers te minderen 
of helemaal te stoppen. De beste zoetmiddelen voor je 
lichaam zijn producten die je bloedsuiker het minst doen 
schommelen en die geen lege calorieën zijn, maar nog 
voedingsstoffen bevatten zoals mineralen en enzymen. 
Kies voor zoete, voedingsrijke alternatieven in je recepten 
zoals bananen, dadels, honing, kokosbloesemsuiker of 
bijvoorbeeld ahornsiroop. En natuurlijk geldt hiervoor: 
Alles met mate! 

     Laura Korssen van Loor Food Coaching,
                   vertelt je op deze twee pagina’s hoe het nu eigenlijk precies zit met suiker. 

Heel veel bak- en smulplezier met de recepten uit dit kookboek...!

Behoefte aan suiker

Vaak krijg je juist behoefte aan suiker als je bloedsuikerspiegel snel daalt. Zodra je dan iets met suiker eet, gaat je 
bloed-sukerspiegel weer omhoog en voel je je tijdelijk weer beter. Het lichaam vindt het niet prettig als de bloedsuiker-
spiegel plotseling omhoog schiet, vooral niet als dat vaak gebeurt. Als je regelmatig geraffineerde producten eet zoals suiker, 
gaat het lichaam op een gegeven moment te hard werken om de bloedsuikerspiegel omlaag te krijgen. Dit veroorzaakt een 
verstoring in je lichaam en kan voor een heleboel klachten zorgen.

gezond leven

natuurl ijk 
gezoet
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Dadels

Dadels zijn gezonde mineraalbommetjes! Ze bevatten veel 
vitamine b, kalium en koper. Blijf er niet onbeperkt van 
eten, want ze bevatten wel veel vruchtensuikers. In de 
recepten worden medjool dadels gebruikt, deze zijn extra 
groot, lekker zacht en vol van smaak.

Gedroogd fruit

Net als dadels, is gedroogd fruit een goede zoetmaker. 
Kies voor de ongezwavelde variant. Door de vezels zijn 
gedroogde vruchten goed voor de spijsvertering en de 
stoelgang. Bovendien bevatten ze ijzer, kalium, foliumzuur 
en vitamine b. 

Bananen

Bananen zijn echt de perfecte zoetmaker in je recepten. 
Ze bevatten veel vezels, goede vetten en zijn een bron van 
magnesium en kalium. 

Honing

Honing bevat veel suikers, maar daarnaast bevat honing 
veel antibacteriële, antivirale en schimmeldodende stoffen. 
Deze dragen bij aan een goede weerstand, waardoor honing 
als suikervervanger een goede keuze is. 
Let goed op welke honing je koopt, het is van belang dat 
je kiest voor een pure honing, namelijk rauw, biologisch en 
koud geslagen. 

Handig om altijd in huis te hebben
als je zin hebt in zoet...

Zoet...!

Toen ik stopte met suiker, wist ik dat synthetische suikervervangers zoals aspartaam niet gezond waren en ik ging op zoek naar 
alternatieven. Ik probeerde pure en bewerkte Stevia en Sukrin, maar kwam tot de conclusie dat de bijsmaak van deze suiker-
vervangers te overheersend was. Vervolgens ging ik aan de slag met natuurlijke zoetmakers en dat smaakte veel lekkerder!
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Ahornsiroop

Ahornsiroop is een natuurlijk zoetmiddel dat wordt 
gewonnen uit esdoornbomen. Het bevat mineralen, vooral 
mangaan, zink, ijzer, calcium en vitamine b2.

Kokosbloesemsuiker 
en Palmbloesemsuiker 

Kokosbloesem- en palmbloesemsuiker zijn ongeraffineerde 
suikers, dit betekent dat ze minder bewerkt zijn en daar-
door nog alle vitaminen en mineralen bevatten: vitaminen 
b1, b2, b3 en b6 en de mineralen; kalium, magnesium, ijzer, 
boor, zink, zwavel en koper. Door de lage glycemische index 
stijgt de bloedsuiker niet zo snel.

Oerzoet

Oerzoet smaakt een beetje caramelachtig, het is 
ongeraffineerd, gedroogd sap van suikerriet. Omdat het 
niet geraffineerd is bevat het nog allerlei mineralen en 
voedingsstoffen. Kokosbloesemsuiker is gunstiger, omdat het 
een lagere glycemische index heeft, maar is veel duurder! 

Cacaopoeder

Cacaopoeder is afkomstig van de cacaoboon, de vrucht van 
de cacaoboom. Gewone cacao wordt verhit. Door de verhit-
ting verliest het voedingsstoffen. Vandaar dat steeds meer 
mensen kiezen voor rauwe chocolade en rauwe cacao, die 
bevat onder andere magnesium, ijzer, zink en serotonine en 
dat zorgt voor een goed humeur!

Chocolade

Chocolade maakt vrolijk en relaxed en is rijk aan 
magnesium. Daarnaast verlaagt chocolade het choles-
terolgehalte en de bloeddruk, mits je voor goede pure 
chocolade kiest. Als je geen chocolade met geraffineerde 
suiker wil gebruiken, kies dan voor chocolade gezoet met 
stevia of kokosbloesemsuiker.

 

Zoet...!
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Chocolade 
Cupcakes

met Bietjes en Dadels
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bereiding: 30 minuten
baktijd: 25 minuten
calorieën per cupcake: 217
koolhydraten per cupcake: 15

Wat heb je nodig? 
- 100 gram amandelmeel
- 75 gram cacao
- 2 theelepels wijnsteen- 
  bakpoeder
- snufje zout
- 200 ml ontgeurde kokosolie 
  (kokosvet laten smelten)
- 2 eieren voor het beslag
- 1 middelgrote gekookte 
  rode biet
- 250 gram medjool dadels 
- frambozen voor garnering

voor de topping:
- 2 eieren
- 4 eetlepels ahornsiroop
- 1 theelepel vanille extract
- 2 theelepels bietensap

extra nodig: 
- 18 cupcake vormpjes
- keukenmachine/blender, mixer
- spuitzak

Cupcakes met bietjes 
Deze Cupcakes bevatten een bijzonder ingrediënt, namelijk rode bietjes. 
Het vocht en de vezels van deze bietjes zorgen ervoor dat de cupcakes luchtig 
en smeuïg worden. Rode bieten zijn rijk aan vitaminen en mineralen en bevatten 
veel antioxidanten en ijzer. Als je kinderen hebt die geen bietjes lusten, zijn 
deze cupcakes een uitgelezen manier om ze toch de nodige vitaminen binnen te 
laten krijgen. Om deze cupcakes lekker zoet te maken, gebruiken we medjool 
dadels, ze bevatten veel mineralen en vezels en hebben een heerlijk zoete 
caramelachtige smaak. 

Voorbereiding 
Week de dadels een half uurtje in warm water en verwijder de pitten. 
Verwarm de oven voor op 180 graden en zet alvast 8 cupcake vormpjes klaar 
op een bakplaat. 

Doe de dadels, kokosolie en de eieren in een kom/keukenmachine of blender en 
meng tot een luchtig beslag. Doe amandelmeel, cacao, wijnsteenbakpoeder en 
een snufje zout in een kom en roer het beslag er met een spatel of lepel goed 
door. Pureer een middelgrote gekookte rode biet en roer die vervolgens door 
het beslag. Schep het beslag met een lepel in de cupcake vormpjes.

Bakken

Bak de chocolade cupcakes 25 minuten in de oven en laat ze afkoelen.

Garneren
Garneer de ccupcakes kort voor serveren met de topping van pagina 100. 
Framboos er op, et voila!

Zo mooi...Bijna zonde om op te eten...
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Etiketten
Lekkers weggeven? Knip deze etiketten uit, maak er met een perforator een gaatje in en hang ze aan je baksels! 

Vind je het zonde om in dit boek te knippen? Kopieer deze pagina of download de etiketten op onze website en print ze uit.

Schrijf op de stippellijn wat het is, 
of voor wie je het hebt gemaakt.
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Gift Box

 

Lekkers weggeven? 
Knip deze gift box uit over de zwarte 
lijn. Knip of snij een inkeping in de 

flappen waar dat met een zwarte lijn 
op aangegeven staat. 

Vouw alle flappen omhoog en 
doe iets lekkers in het doosje. 

Sluit het doosje af door de afgeronde 
flappen door de inkeping heen te 

schuiven.

Vind je het zonde om in dit boek 
te knippen? Kopieer deze pagina of 

download de doosjes op onze website 
en print ze uit.

www.smullenzondersuiker.nl
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Aantekeningen:

 






