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Yes! Tof dat je het tussendoortjes e-book te pakken hebt! Dat betekent namelijk dat jij aan de slag
wil met het eten van gezonde(re) tussendoortjes, en dat is fantastisch! Om maar meteen even met de
deur in huis te vallen: we eten in Nederland behoorlijk wat tussendoortjes die bomvol suiker zitten.
De ‘meeneemkoeken’ zoals ze bekend staan zijn eigenlijk helemaal niet zo gezond als de fabrikant
jou doet laten geloven.

Het nadeel van de tussendoortjes die rijk aan suikers zijn is dat het ervoor zorgt dat je
bloedsuikerspiegel heel snel een piek krijgt. Deze piek moet vervolgens geremd worden door het
hormoon insuline, waarna er snel een daling intreedt. Die piek, gevolgd door dat dal, heeft
voornamelijk als gevolg dat jij snel weer honger hebt, veel trek in zoet hebt en energiedips en mood
swings ervaart gedurende de dag. Geen effecten waar je heel erg blij van wordt.

Daarom verspreid ik via mijn platform Topfit Suikervrij de boodschap om een eetpatroon aan te leren
dat in de basis zoveel mogelijk vrij van toegevoegde suikers is. Voornamelijk omdat dat zorgt voor
een meer stabiele bloedsuikerspiegel gedurende de dag. De voordelen van een meer stabiele
bloedsuikerspiegel zijn o.a.:

INLEIDING

Daaruit ontstond de vraag wat dan geschikte tussendoortjes zijn. Daar help ik je in dit e-book een
handje bij!

In de basis is het belangrijk dat je de juiste combinaties leert maken om je bloedsuikerspiegel zo
stabiel mogelijk te houden. Dat betekent dat je koolhydraten altijd mag combineren met een bron
van vetten en/of eiwitten. Die combinaties kun je vaak niet kant en klaar in één verpakking in de
supermarkt kopen. Daarom heb ik een heleboel geschikte opties en combinaties uit het huidige
supermarktaanbod in kaart gebracht. 

Voel je uiteraard vrij om andere (huis)merken van deze producten te kopen of een soortgelijke 
 variant in jouw supermarkt. Check dan wel altijd nog even goed de ingrediëntenlijst of het vrij is van
toegevoegde suikers. 

MET SPORTIEVE GROET,

Lieke de Bever
P.S.: wil je hulp bij het vinden van meer suikervrije alternatieven? In mijn training etiketten lezen leer ik je hoe
je in 1 seconde spot of een product in de supermarkt suikervrij is. 

mentaal scherp en emotioneel stabiel
hormonaal in balans
gezonde darmen en een platte buik
betere huid

stabiele energie gedurende de dag
minder zoete trek
langer verzadigd zijn
geen mood swings
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https://topfitsuikervrij.nl/training-etiketten-lezen
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Dit zijn mijn persoonlijke favoriete go-to-tussendoortjes die heel snel, gemakkelijk en lekker zijn!

VOORBEELDEN

2 gekookte eitjes Handje noten
+ stuk fruit

Rijstwafel met hartig beleg
(zie combi-opties)

Rijstwafel met
pindakaas Havermoutpannenkoekjes

(zie pagina 14)
Groentensticks met

hummus

Yoghurt met rood fruit en
granola (zie pagina 14)

Avocado op (geroosterd) brood,
rijstwafel of cracker

Appel- of peerpartjes
met pindakaas
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COMBI-OPTIES
Onderstaande combinaties zijn opties om je tussendoortjes eens mee op te frissen!

Ideeën als basis: rijstwafel, volkoren cracker of geroosterde volkoren boterham.
Beleg: zie opties.

ZALM
Gerookte zalm met

Philadelphia, komkommer
en bieslook

KIPFILET
Philadelphia met plakjes

kipfilet, peper en zout

HUMMUS
Met (kiem)groenten of

gegrilde paprika

CAPRESE
Mozzarella, tomaatjes en

basilicum

AVO
Avocado met een gekookt

of gepocheerd ei

KAAS & EI
Gekookt ei met een

plakje kaas

HÜTTENKÄSE
Hüttenkäse met verse

aardbeien

PB + BANAAN
Bij zoete trek: pindakaas

en banaan!

PIZZA!
Tomatenpuree met kipfilet

en wat basilicum

AVO 2
Avocado met

cherrytomaatjes,
peper en zout

GEZOND
(2x basis stapelen)

Met een plakje kaas, ham,
wat sla en een eitje

BLT
Een plakje bacon of rauwe

ham, sla en tomaat

CLUB
SANDWICH
(2x basis stapelen)

Sla, kipfilet, ei en bacon

BRUSCHETTA
Met wat knoflook of pesto,

tomaatjes, peper, zout
en olijfolie
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SATÉ
Pindakaas, sambal oelek
en wat gebakken uitjes!



Koolhydraten

Rijst-, mais-,
quinoawafel

Cracker Volkoren
boterham

Fruit of
groenten

Granola of
muesli

HummusVleeswaren Ei Kaas Yoghurt/kwark

Eiwitten

Vetten

KokosyoghurtAvocado Pindakaas Noten Gerookte zalm

MIX & MATCH
Zo ga je zelf leren om goede combinaties te maken! Kies een bron van koolhydraten en combineer

deze vervolgens met een bron van vetten en/of eiwitten! Je kunt uiteraard ook enkel vetten en
eiwitten combineren voor een nog stabielere bloedsuikerspiegel.

5TUSSENDOORTJES ZONDER SUIKER



VOORBEELDEN
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Recept uit Zoet Zonder Suiker

https://topfitsuikervrijnl.plugandpay.nl/checkout/zoet-zonder-suiker
https://topfitsuikervrijnl.plugandpay.nl/checkout/zoet-zonder-suiker


Griekse yoghurt met fruit

Fruit met Babybel

SUPERMARKTCOMBI'S

+

Griekse yoghurt met granola

+

Fruit met noten

+

+

Snoepgroenten met olijven

+

Maïswafel met kaas

+

Fruit met amandelpasta

+

Snoepgroenten met hummus

+

Boekweitwafel met vleesbeleg

+

Rijstwafel met avocado

+

7TUSSENDOORTJES ZONDER SUIKER

Haast? Onderweg? Snel even een gezond tussendoortje on the go scoren? Deze combinaties
koop je direct in de supermarkt. Tip: stop een plastic besteksetje standaard in je tas!



Wasa Tasty Bites met hummus

SUPERMARKTCOMBI'S

+

LU crackers met hummus

+

Crackers met cottage cheese en snoepgroenten

+ +

Knäckebröd met hüttenkäse en snoepgroenten

+ +
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Kokosyoghurt met bosbessen

+

Ongezoete sojayoghurt met fruit en noten

+ +

Crackers met guacamole

+

Maïswafels met smeerkaas en gerookte zalm

+ +

Cherrytomaatjes en mozarellabolletjes

+

Tortillachips met groenten en salsa-dipsaus

+ +

Haast? Snel even een gezond tussendoortje on the go scoren? Deze combinaties koop je
direct in de supermarkt. Tip: stop een plastic besteksetje standaard in je tas!



Suikervrije
granola

Rijstwafel Maïswafel Crackers

SUPERMARKTPRODUCTEN

Boekweitwafels Kleine salade
couscous hummus

Zak amandelen
of walnoten

Edamame

Sojayoghurt
ongezoet

Kokosyoghurt
ongezoet

CheestringsBabybel

Yoghurt Griekse Stijl

SnoepgroenteCheez Dippers

Onderstaande producten trek je zo uit het supermarktschap en
zijn volledig vrij van toegevoegde suikers!
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Fruit



LU crackers
naturel

LU crackers
olijfolie & oregano

LU crackers
tomaat & basilicum

Speltcrackers

SUPERMARKTPRODUCTEN

BitesWeLove Van Strien
meerzadenstengels

Van Strien
kaasvlinders

Jos Poell
pasteitjes

Wasa Tasty Bites
tomaat & oregano

Tortillachips Salsa-dipsaus Zoute popcorn Olijven

Jos Poell
krokante cups

Wasa Tasty Bites
pompoenpitten

Wasa Tasty Bites
lijnzaad
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Onderstaande producten trek je zo uit het supermarkt schap en zijn volledig vrij van
toegevoegde suikers!

https://www.biteswelove.nl/product/mixed-nuts-12-stuks/


REPEN/KOEKEN
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Deze categorie heb ik recentelijk toegevoegd aan het e-book, simpelweg omdat er pas vrij recent
een paar geschikte opties op de markt zijn gekomen. Het probleem in de categorie koekjes is

namelijk dat er eigenlijk standaard heel veel suiker in aanwezig is óf zoetstoffen gebruikt worden.
 

Onderstaande opties zijn, van het hele supermarktassortiment aan repen, de beste keuzes die
aansluiten bij een suikervrije leefstijl. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat je af en toe even een

makkelijke optie om mee te nemen in je tas wilt hebben. Waarom ik deze repen geschikt acht licht ik
per optie ook even toe, zodat jij in het vervolg zelf ook goede keuzes kunt maken.

 
Let op: als je in de Suikervrij Challenge zit zijn deze repen tijdens het programma niet toegestaan.

Daarna is het een prima optie.

AH VEZELREEP
Ingrediënten
Zoals je kunt zien bestaat deze reep uit weinig
ingrediënten, wat betekent dat er weinig
kunstmatige toevoegingen in zitten. Ook zie ik
geen benaming van suiker terug op de ingre-
diëntenlijst. Wel zie je voedingsvezel inuline
vernoemd staan. Dit is een vezel die door het
lichaam niet wordt opgenomen, maar wel voor
een zoetere smaak zorgt. Dat verklaart waarom
deze reep hoog is in vezels maar laag in
suikers en daarmee een positief effect op de
bloedsuikerspiegel heeft. Deze vezels krijgen
de voorkeur boven zoetstoffen. 

 
Voedingswaarden
In de voedingswaarden zie je terug dat 100
gram van dit product bestaat uit 39 gram
vetten, 16 gram koolhydraten waarvan 4,2
gram suiker, 26 gram voedingsvezel en 16
gram eiwitten. Zowel onverzadigde vetten als
vezels en eiwitten hebben een remmende
werking op de bloedsuikerspiegel. Die 4,2 gram
suiker per 100 gram zal daarom geen effect
hebben op de bloedsuikerspiegel en dat maakt
dat dit reepje heel erg geschikt is als gezond
tussendoortje.
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REPEN/KOEKEN

BLAUWE BES EN KOKOS

CHOCO EN NOTEN

NOTEN EN ZADEN

TASTY BASIC REPEN
Ingrediënten
Ook deze repen bestaan uit weinig
ingrediënten, waardoor het een pure reep is. In
deze reep is echter wel sprake van een
zoetmaker, namelijk dadels. Waarom ik deze
reep alsnog een goede reep vind lees je
hiernaast. Ook deze reep heeft de toevoeging
van een soortgelijke zoete vezel zoals inuline,
maar hier is sprake van witlofwortelvezel.
Andere benaming, zelfde principe: dit is een
vezel die door het lichaam niet wordt
opgenomen maar wel voor een zoetere smaak
zorgt. Dat verklaart waarom deze reep hoog is
in vezels maar laag in suikers, en daarmee een
positief effect op de bloedsuikerspiegel heeft. 

 
Voedingswaarden
De voedingswaarden tussen de drie varianten
verschillen iets of wat, maar het principe komt
op hetzelfde neer. Er is sprake van tussen de
35-43 gram vetten per 100 gram (afhankelijk
van de variant), ongeveer 20-28 gram kool-
hydraten waarvan 10-12 gram suikers, tussen
de 16-18 gram voedingsvezels en 16 gram
eiwitten. Ook in deze repen zijn de hoogste
waardes vetten, vezels en eiwitten. En die
dragen daarmee alle drie sterk bij aan het
remmen van de opname van de suikers.
Hiermee is ook deze reep is een gezond en
geschikt tussendoortje. 



MAKKELIJK,
LEKKER
THUIS.

Tortillarolletjes
met zalm

Geroosterde
kikkererwten

Eimuffins

Nacho's met homemade
guacamole

Monkey platter Scrambled eggs
met brood

Avocado toast Capresespiesjes Apenbordje kids
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https://brendakookt.nl/2013/08/25/caprese-spiesjes/
https://www.leukerecepten.nl/recepten/tortilla-rolletjes-met-zalm/
https://www.leukerecepten.nl/recepten/tortilla-rolletjes-met-zalm/
https://www.leukerecepten.nl/recepten/geroosterde-kikkererwten/
https://www.leukerecepten.nl/recepten/geroosterde-kikkererwten/
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R1192595/broccoli-ei-kaasmuffins
https://brendakookt.nl/2013/08/25/caprese-spiesjes/


 
Ik hoop dat je veel inspiratie haalt uit dit e-book en
dat het leidt tot een aantal blijvende veranderingen 

 in de keuzes van jouw tussendoortjes!
 

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben
dan mag je altijd even contact met me opnemen.

 
Ook kun je me volgen op onderstaande social media-
kanalen waar ik dagelijks actief ben en veel tips deel

over een leefstijl met minder suiker!
 

info@topftsuikervrij.nl
www.topftsuikervrij.nl

 

Topfit Suikervrij
@topfitsuikervrij

CONTACT

Lieke de Bever
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Heb je behoefte aan meer inspiratie
voor zoete recepten? Dan is Zoet Zonder Suiker

misschien wel iets voor jou! Hierin vind je tevens
het recept van de havermoutpannenkoeken en

suikervrije granola.

Ben je nog niet helemaal thuis in het checken
van producten op de aanwezigheid van suikers? 
Dan is de training etiketten lezen misschien wel 

interessant voor jou!

mailto:info@topfitsuikervrij.nl
https://topfitsuikervrij.nl/
https://www.facebook.com/topfitsuikervrij
https://instagram.com/topfitsuikervrij
https://instagram.com/topfitsuikervrij
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https://topfitsuikervrij.nl/training-etiketten-lezen
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