
                                                                   

Briefing: Wát is een gezond recept? 
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1. Definities 

1.1 Minder suiker 
Het gaat om ‘minder’ suiker, want voor een goede gezondheid hoef je niet volledig suikervrij te eten. 
Fruit, melk en groenten bevatten bijvoorbeeld van nature suiker en behoren tot een gezond 
voedingspatroon. Wij streven daarom naar het zo veel mogelijk beperken van de inname van vrije 
suikers. 
 
Een gerecht, product of ingrediënt mag pas bestempeld worden als ‘minder suiker’, wanneer deze 
géén toegevoegde suikers bevat. Of minder toegevoegde suikers en daardoor ook minder calorieën 
bevat dan een vergelijkbaar ander gerecht, product of ingrediënt. We vinden het belangrijk dat de 
weggelaten calorieën door minder suiker, niet worden gecompenseerd door bijvoorbeeld meer vet, 
want calorie-inname is net zo belangrijk. 
 

1.2 Toegevoegde suikers  
Dit zijn alle suikers die aan het product zijn toegevoegd. Dit kan men aflezen van de ingrediëntenlijst, 
hierop staat dan het woord ‘suiker’ of een van zijn andere benamingen. 
 

1.3 Vrije suikers 
Dit zijn alle toegevoegde suikers plus de suikers die van nature aanwezig zijn in honing, siropen, 
vruchtensappen en vruchtenconcentraat.  
 

1.4 Suikervrij 
Volledig suikervrij eten is bijna niet mogelijk, maar ook niet gezond. Veel producten die nodig zijn om 
gezond te blijven bevatten suikers, zoals bijvoorbeeld fruit en zuivel. De term ‘suikervrij’ wordt vaak 
gebruikt, maar daarmee wordt bedoeld dat men toegevoegde suikers vermijd. Dit is dan geen juiste 
benaming. 
 

1.5 Koolhydraatarm 
Een voedingspatroon met minder dan 40 – 70 gram koolhydraten per dag. 
 

1.6 Koolhydraatbeperkt 
Een voedingspatroon met minder dan 150 gram koolhydraten per dag. 
 

  



                                                                   

2. Recepten 

2.1 Ingrediënten 
Als Diabetes Fonds hebben wij een aantal ingrediënten die we liever niet in recepten zouden willen 
terugzien, namelijk: 

- Bewerkt (rood) vlees; 
- Kokosmelk, -vet of -olie, harde margarine, palmolie of cacaoboter; 
- Roomboter; 
- Gedroogd fruit (zoals dadels en rozijnen); 
- Gepureerd fruit of groenten (zoals in een smoothie) 
- Suiker; 
- Alle vormen van toegevoegde suikers (zoals honing, agavesiroop, kokosbloesemsuiker, etc.); 
- Zoetstoffen. 

 

2.2 Portiegrootte 
Wij gebruiken onderstaande verdeling als richtlijn om te beoordelen of een portie groot of klein 
genoeg is. Let er verder op dat het recept géén toegevoegde suikers bevat of een van de hierboven 
genoemde ingrediënten. 
 
Ontbijt 
Energie: 250 – 350 kcal 
 
Lunch 
350 – 500 kcal 
 
Diner 
450 – 790 kcal 
 
Tussendoortjes 
Een gezond tussendoortje is in de eerste plaats altijd fruit*, groenten* of ongezouten noten. Verder 
kunnen er andere tips gegeven worden voor gezonde tussendoortjes. Een gezond tussendoortje 
bevat maximaal 75 – 110 kcal/portie. 
 
* = Fruit en groenten dienen altijd in zijn geheel te worden gegeten en niet te worden verwerkt in een smoothie. 

https://www.diabetesfonds.nl/minder-suiker/tips/hoe-suiker-herkennen

