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Op uw gezondheid! 
 
U bent baas over uw eigen lichaam. Gelukkig maar. Dat brengt natuurlijk een zekere 
verantwoordelijkheid met zich mee. Alles wat u eet en drinkt heeft een invloed op het 
mechanisme. U bent wat u eet, is een gezegde dat nog steeds actueel is.  
 
Een baas kan zijn functie pas uitoefenen als hij of zij goed luistert – in dit geval naar het 
lichaam – en de juiste informatie krijgt om beslissingen te kunnen nemen. Maar in de media 
verschijnen vaak tegenstrijdige berichten rond voeding en hun invloed op het lichaam. Ons 
gezondheidscharter “Het smaakt goed, het doet goed” wordt niet alleen als leidraad gebruikt 
om een gezonde en evenwichtige voeding aan te bieden, maar dient ook om onze 
consumenten te informeren over deze thematiek.  
 
Sodexo informeert u via affiches over de samenstelling van de maaltijden, over 
voedingsmiddelen, over Body Mass Index (BMI) en beweegtips. Daarnaast houden wij ook 
een Vitality corner in uw bedrijf: een diëtiste die met een infostand in uw restaurant uw 
voedingsvragen beantwoordt. De brochure ‘Diabetes’ maakt deel uit van een reeks handige 
boekjes die elk een thema aanhalen uit de voedingsleer. Geschreven in duidelijke taal, met 
de nodige cijfers en doorspekt van handige tips en weetjes die u onmiddellijk in de praktijk 
kan omzetten.  
 
In de brochure ‘Diabetes’ krijgt u uitgebreide informatie over verschillende types diabetes. 
Type 2 diabetes is een vorm die vaak preventief kan voorkomen worden door een gezonde 
levens- en voedingsstijl. In deze brochure vindt u ook een handige lijst voedingsmiddelen en 
hun invloed op de suikerspiegel in uw bloed.  

 

Michel Croisé 
C.E.O. Sodexo
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A. WAT IS DIABETES? 
 
Een betere vraag is: "Wat zijn de verschillende vormen van diabetes?" Er bestaan namelijk 
verschillende soorten diabetes: diabetes type 1, diabetes type 2, zwangerschapsdiabetes. Er 
bestaat ook een diabetesvorm veroorzaakt door genetische afwijkingen, ziekten of medicatie, maar 
dit specifieke geval behandelen wij niet in dit dossier.. 
 
Wat deze soorten diabetes onderscheidt, is vooral hun oorsprong. In alle gevallen is het 
ziektemechanisme vergelijkbaar. 
 
Diabetes is een vaak voorkomende ziekte die een groot probleem voor de volksgezondheid vormt. 
Momenteel lijden wereldwijd 190 miljoen mensen aan diabetes en volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zal het aantal diabetici tegen 2030 verdubbelen. Eén 
diabeticus op twee weet niet eens dat hij de ziekte heeft. In België treft de ziekte één persoon op 
20, 5% van de bevolking dus. 
 
 
 
Als we koolhydraten opnemen (alle soorten suikers, die men terugvindt in zetmeelhoudende 
producten, groenten, fruit maar ook in zoetigheid en gebak) worden ze in onze darmen omgezet 
naar glucose en als zodanig opgenomen door ons lichaam. De glucose gaat van onze darm naar 
het bloed, waar ze wordt verdeeld over het hele lichaam om energie te leveren. Om binnen te 
dringen in onze weefsels, heeft glucose het hormoon insuline nodig. Insuline wordt afgescheiden 
door de pancreas.  
 
Bij mensen die geen diabetes hebben, zal de pancreas een hoeveelheid insuline aanmaken, die is 
afgestemd op de hoeveelheid glucose (suiker) in het bloed om een min of meer stabiel 
bloedsuikerpeil te handhaven. Ons bloedsuikerpeil stijgt snel na elke maaltijd maar daalt weer tot de 
normale waarden in de twee volgende uren. 
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1. Diabetes type 1 
Iemand met diabetes type 1 maakt helemaal geen insuline meer aan omdat bepaalde cellen in de 
pancreas vernietigd zijn. Het betreft meestal vrij jonge mensen (zelfs kinderen) met een normaal 
gewicht. De oorsprong van diabetes type 1 is nog niet volledig opgehelderd. Maar men weet dat er 
een genetische aanleg voor bestaat en dat bepaalde, nog niet geïdentificeerde virussen sommige 
pancreascellen kapotmaken (de cellen die insuline aanmaken).  
Dit type diabetes treft naar schatting 15% van de diabetici. 
 
2. Diabetes type 2 
De pancreas van iemand die lijdt aan diabetes type 2 maakt nog wel een beetje insuline aan maar 
niet voldoende om de bloedsuikerspiegel te doen dalen tot een normale waarde. Een andere 
mogelijkheid is dat de pancreas wel nog voldoende insuline aanmaakt maar de organen zijn 
resistent geworden tegen de insuline.  
 
Diabetes type 2 treft vooral volwassenen vanaf 40 jaar met overgewicht. Vijfentachtig procent van 
de diabetici lijdt aan deze vorm van diabetes. Ook bij diabetes type 2 is er een genetische aanleg in 
het spel maar voeding en overgewicht zijn de voornaamste schuldigen bij deze vorm van diabetes.  
 
3. Zwangerschapsdiabetes 
Een klein percentage van de zwangere vrouwen (tussen 2 en 6%) krijgt diabetes. Deze vorm van 
diabetes treedt doorgaans op in het tweede deel van de zwangerschap en is vaak tijdelijk. Toch 
blijft de diabetes niet zelden aanwezig na de bevalling. De ziekte moet zo snel mogelijk worden 
behandeld omdat zwangerschapsdiabetes aanleiding kan geven tot miskramen, te zware baby's 
en/of complicaties bij de geboorte.  

Copyright Sodexo Belgium



 

 

B. WAT ZIJN DE SYMPTOMEN? 
 
Diabetes type 1 treedt vrij plots op bij kinderen en volwassenen jonger dan 30. Deze mensen 
vermageren zonder duidelijke reden, hebben het gevoel dat ze abnormaal vaak moeten plassen en 
hebben veel dorst. Andere symptomen zijn: zware vermoeidheid, misselijkheid of braken, jeuk, 
spierkrampen, huidinfecties of een slechte genezing. 
 
Diabetes type 2 is moeilijker vast te stellen en treedt veel minder plots op. De ziekte installeert zich 
geleidelijk en begint doorgaans met insulineresistentie. Het duidelijkste symptoom is jammer 
genoeg alleen zichtbaar bij een bloedonderzoek: een abnormaal hoge bloedsuikerspiegel na een 
maaltijd terwijl die normaal weer zou moeten dalen. Dit type diabetes gaat soms ook gepaard met 
bepaalde symptomen: vermoeidheid, gezichtsstoornissen, de frequente aandrang om te plassen en 
veel dorst. De diagnose wordt vaak bevestigd na een orale glucosetolerantietest (toediening van 
een bepaalde hoeveelheid glucose en meting van de glycemie (bloedsuikerspiegel) op specifieke 
tijdstippen om na te gaan hoe snel de bloedsuikerspiegel weer daalt tot een normale waarde). 
 
Zwangere vrouwen worden meestal gevolgd door een arts, die regelmatig bloed prikt. De diagnose 
wordt dan gesteld op basis van een te hoge bloedsuikerspiegel in nuchtere toestand. 
Bij risicovrouwen (persoonlijke of familiale antecedenten) moet de diagnose vroeg worden gesteld 
met een orale glucosetolerantietest of oraal uitgelokte hyperglycemie. 
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C. WAT ZIJN DE MOGELIJKE COMPLICATIES? 
 
Als de aanbevelingen op het vlak van behandeling, voeding en lichaamsbeweging worden 
opgevolgd, kunnen diabetici een volstrekt normaal leven lijden zonder complicaties. 
 
Doen ze dit niet, dan kunnen er allerlei complicaties optreden. Er bestaan twee soorten 
complicaties: 

o Acute of onmiddellijke complicaties: hypoglycemie (te weinig suiker in het bloed) en 
hyperglycemie (te veel suiker in het bloed). Hypoglycemie kan in verschillende situaties 
optreden: te veel insuline, een maaltijd overgeslagen, onvoorziene lichaamsactiviteit, te veel 
alcohol,... Hyperglycemie treedt vooral op wanneer de hoeveelheid geneesmiddelen of 
insuline niet aangepast is aan de consumptie van koolhydraten (suikers).  

o Chronische complicaties: hart- en vaataandoeningen (als gevolg van zwaarlijvigheid en/of 
stoornissen in de vetstofwisseling), aantasting van de nieren, retinopathie (aantasting van de 
ogen) met mogelijk blindheid tot gevolg, neuropathieën (aantasting van de zenuwen), 
diabetesvoet (waarbij soms amputatie noodzakelijk is).  

 
Zwangerschapsdiabetes kan tal van gevolgen hebben:  

o Een zeer hoog geboortegewicht, dat voor complicaties kan zorgen tijdens de bevalling 
o Miskramen 
o Risico op hypoglycemie in de eerste levensdagen van de baby. Dit kan bewustzijnsverlies of 

zelfs stuipen uitlokken. 
o Niet zelden ontwikkelt de moeder in de maanden of jaren na de bevalling diabetes type 2. 
o Het kind zelf loopt ook meer risico om later diabetes type 2 te ontwikkelen. 
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D. DE BEGRIPPEN SNELLE SUIKERS EN TRAGE SUIKERS  
 
In het begin van de 20e eeuw waren suikers volledig uit den boze voor diabetici. Tot in 1920 insuline 
werd ontdekt. Vanaf dan konden diabetici weer met mate suikers eten.  
 
Tot in de jaren tachtig werden suikers ingedeeld in 'enkelvoudige suikers' (waarvan men dacht dat 
het 'snelle' suikers waren) en 'meervoudige suikers' (zogezegd 'trage' suikers). Zogenaamd 'snelle' 
suikers waren verboden; 'meervoudige' suikers konden in beperkte mate worden geconsumeerd. 
 
Tegenwoordig zijn deze begrippen volledig achterhaald – al worden ze vaak nog (onterecht) 
gebruikt. In 1981 werd het begrip 'glycemische index' van voedingsmiddelen geïntroduceerd. Aan 
de hand hiervan kon men de invloed nagaan van suikerhoudende voedingsmiddelen op de 
bloedsuikerspiegel. Op basis van dit begrip konden voedingsmiddelen worden ingedeeld in zwak, 
gemiddeld of sterk bloedsuikerverhogende voedingsmiddelen. 
 
Bepaalde factoren hebben een invloed op de glycemische index van voedingsmiddelen: 
o Hun textuur: een vloeibaar voedingsmiddel zal altijd meer bloedsuikerverhogend zijn dan een 

vast voedingsmiddel dat dezelfde hoeveelheid suikers bevat. Zo is appelsap sterker 
bloedsuikerverhogend dan appelmoes, en appelmoes sterker bloedsuikerverhogend dan een 
appel. 

o De productie, bewaring, voorbereiding en bereiding van de voedingsmiddelen: pasta al dente is 
minder bloedsuikerverhogend dan lang gekookte pasta; pureevlokken zijn meer 
bloedsuikerverhogend dan zelf gemaakte puree (die op zijn beurt een sterker 
bloedsuikerverhogend effect heeft dan gewoon gekookte aardappelen), broodkorsten met 
resistent zetmeel, … 

o De aanwezigheid van vezels: daarom zijn vruchten en groenten vaak weinig 
bloedsuikerverhogend. 

o De aanwezigheid van vetstoffen: ze vertragen de overgang van de voedingsmiddelen van de 
maag naar de darm en verminderen dus het bloedsuikerverhogend vermogen van het 
voedingsmiddel. 

o Gemengde maaltijden: een gesuikerd dessert na een 'volledige' maaltijd zal een minder sterk 
bloedsuikerverhogend effect hebben (dankzij de aanwezigheid van de andere 
voedingsmiddelen) dan wanneer het afzonderlijk, buiten de maaltijden, wordt gegeten. 
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E. IN DE PRAKTIJK 
 
Om de bloedsuikerspiegel zo goed mogelijk te regelen, gelden de volgende aanbevelingen: 
o Consumeer voedingsmiddelen met een lage tot gemiddelde glycemische index (zie lijst). 
o Eet nooit voedingsmiddelen met een hoge glycemische index buiten de maaltijden. In 

combinatie met of na een volledige maaltijd is de glycemische index van dit soort 
voedingsmiddelen lager. 

o Geef de voorkeur aan voedingsmiddelen met veel voedingsvezels zoals volkoren 
voedingsmiddelen (brood, pasta, rijst,...) en groenten. Zoek in de lijst de meest geschikte 
vruchten. 

o Vermijd dranken die suikers bevatten. Kies bijvoorbeeld liever een vrucht dan vruchtensap. 
o Kook voedingsmiddelen zoals pasta niet te lang. Ze moeten al dente zijn. 
o Eet bij voorkeur voedingsmiddelen 'natuur' (in hun geheel) in plaats van in de vorm van puree 

(aardappelen). 
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F. WAT IS DE BEHANDELING? 
 
Voeding heeft een belangrijke plaats in de behandeling van diabetes en is de voorbije jaren sterk 
geëvolueerd. Er bestaat niet langer zoiets als een zogenaamd 'diabetesdieet' – wat tot voor kort nog 
het geval was. Dit betekent niet dat diabetici om het even wat mogen eten. Belangrijk is een 
evenwichtige voeding, met een normale of lage caloriewaarde, en bij voorkeur met een preventieve 
werking tegen hart- en vaatziekten. De patiënt moet niet alleen medisch worden gevolgd; ook zijn of 
haar voeding moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. In alle gevallen bevordert de 
beoefening van matige en regelmatige lichaamsbeweging de bloedsuikercontrole. 
 
1. Diabetes type 1 
De behandeling van diabetes type 1 berust op de toediening van insuline en op een evenwichtige 
voeding (zie de brochure 'de voedingsdriehoek'). De maaltijden moeten worden gespreid over de 
dag in functie van het type insulinebehandeling dat de patiënt krijgt. Doorgaans zijn er geen 
specifieke beperkingen op het vlak van calorieën of vetten. Maar het is belangrijk dat de 
aanbevelingen op het vlak van voeding goed worden opgevolgd en dat ze aangepast zijn aan de 
behandeling om complicaties te vermijden. Er bestaan verschillende soorten insuline, waarvan de 
duur en de werkingstermijn sterk verschillen. Vaak worden verschillende soorten insuline 
gecombineerd om het effect van natuurlijk insuline zo goed mogelijk na te bootsen.  
 
2. Diabetes type 2 
In de eerste stadia van de ziekte kunnen een licht hypocalorisch dieet en spreiding van de 
maaltijden soms volstaan om de situatie te keren. Als dit niet lukt, wordt vaak een behandeling met 
geneesmiddelen voorgeschreven, naast een dieet. Er bestaan verschillende geneesmiddelen onder 
de noemer 'orale antidiabetica' (OAD's). Deze stimuleren de afscheiding van insuline door de 
pancreas of bevorderen de opname van glucose op het niveau van de cellen. Als ook deze 
behandeling faalt, kan insuline worden toegevoegd of worden voorgeschreven in de plaats van de 
orale antidiabetica, naast een aangepaste voeding. 
 
3. Zwangerschapsdiabetes 
De behandeling bestaat voornamelijk uit een dieet en berust op een strikte controle van de glycemie 
door een aangepaste voeding. De bloedsuikerspiegel moet de normale waarden zo veel mogelijk 
benaderen om complicaties te vermijden. De energiebehoeften zijn dezelfde als die van een 
moeder zonder diabetes (nooit onder 1.800 kcal) maar de voeding moet worden gespreid over 3 
maaltijden en 3 tussendoortjes om de suikerbelasting beter te spreiden over de dag.
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G. KAN MEN DIABETES VOORKOMEN? 
 
Het is tot op heden jammer genoeg niet mogelijk om diabetes type 1 te voorkomen, omdat bepaalde 
cellen van de pancreas door het afweersysteem worden vernietigd en omdat het nog steeds niet is 
opgehelderd hoe dat precies in zijn werk gaat. 
 
Voor diabetes type 2 liggen de zaken anders. 
Deze vorm van diabetes treft voornamelijk mensen met overgewicht en weinig of geen beweging.. 
De cardiovasculaire complicaties zijn overigens de voornaamste oorzaak voor mortaliteit bij 
diabetespatiënten. Om diabetes type 2 te voorkomen, is het aanbevolen om:  
o Evenwichtig te eten (zonder te veel verzadigde vetten = slechte vetten),  
o Regelmatig een matige lichaamsactiviteit te beoefenen, 
o Het gewicht onder controle te houden. 
 
In theorie bestaan er geen middelen om zwangerschapsdiabetes te voorkomen. Maar een gezonde 
voeding en controle van het gewicht (normale gewichtstoename tijdens de zwangerschap) kunnen 
de risico's verkleinen.  
 
H. PRAKTISCHE TIPS IN VERBAND MET VOEDING 
 
Diabetes gaat vaak gepaard met andere gezondheidsproblemen. Daarom is het aangewezen om 
bepaalde aanbevelingen op het vlak van voeding te volgen om complicaties, voornamelijk 
cardiovasculaire, te voorkomen. 
 
o De eerste belangrijke aanbeveling is eenvoudig: zich regelmatig laten onderzoeken door een 

arts en zich laten begeleiden door een diëtist. 
o Soms volstaat het om een paar kilo af te vallen om de bloedsuikerspiegel te verbeteren. 
o Spreid uw maaltijden als uw behandeling dit toelaat. Dit betekent niet dat u meer moet eten, 

maar dat uw totale voedselinname beter wordt gespreid over de dag. 
o Het is niet altijd noodzakelijk om 'minder vet' te eten, wel is het cruciaal om 'betere vetten' te 

eten.  
o Beperk de inname van verzadigde vetten, die voornamelijk terug te vinden zijn in boter, vlees, 

kaas, gebak, chips, gefrituurde voedingsmiddelen, verse room,…
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o Geef de voorkeur aan omega 3-vetzuren, die behoren tot de meervoudig onverzadigde vetten. 

Ze zijn essentieel omdat ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken. Ze spelen op verschillende 
manieren een rol in ons lichaam. Eén daarvan is dat ze het risico op atherosclerose en dus 
infarct verminderen (zie de brochure 'hart- en vaatziekten'). Ze gaan eveneens hypertensie 
tegen en zouden het optreden van bepaalde kankers en depressie voorkomen.  

o Kies voor magere vleessoorten en kaas met een verlaagd vetgehalte om uw consumptie van 
verzadigde vetten te verminderen. Eet er niet te veel van.  

o Als u echt niet zonder boter kunt, kies dan voor halfvette boter, die twee keer minder vetten 
bevat. Anders gebruikt u best een smeerboter van plantaardige oorsprong. 

o Bereid uw eigen vinaigrettes of mayonaise met koolzaad- of notenolie. Gebruik ook hier niet te 
veel van.  

o Eet af en toe wat noten – die zijn rijk aan omega 3. 
o Eet volkoren voedingsmiddelen – die bevatten meer vezels: brood, rijst, pasta, griesmeel.  
o Geef de voorkeur aan voedingsmiddelen met een lage glycemische index. Dit geldt vooral voor 

voedingsmiddelen die veel suikers bevatten. De normale consumptie van een voedingsmiddel 
met een hoge glycemische index, dat maar weinig suikers bevat, zal slechts een 
verwaarloosbaar e�ect op de bloedsuikerspiegel hebben.  

o Beperk zo veel mogelijk suikerrijke voedingsmiddelen.
o Let op met zogenaamde voedingsmiddelen 'voor diabetici', die rijk zijn aan fructose en een hoog 

gehalte aan triglyceriden in het bloed kunnen veroorzaken. 
o Probeer dagelijks een constante hoeveelheid zetmeelhoudende voedingsmiddelen te eten om te 

vermijden dat uw bloedsuikerspiegel te veel gaat schommelen. 
o Eet voldoende fruit en groenten rijk aan vezels, vitaminen en antioxidanten. 
o Alcohol moet zo veel mogelijk vermeden worden. Het kan hypoglycemie veroorzaken en de 

concentratie triglyceriden in het bloed verhogen; daarnaast heeft alcohol overigens nog andere 
nadelige e�ecten.  

o Tracht zoveel mogelijk te bewegen: in de tuin werken, het huishouden doen, doe-het-zelven, 
wandelen, zwemmen of �etsen: elke gelegenheid om te bewegen, moet u aangrijpen!  

o Eet ook af en toe gedroogde groenten, zoals linzen, kikkererwten. Ze zijn rijk aan vezels en 
mineralen en hebben een zeer lage glycemische index.  
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1. Voedingsmiddelen met een hoge glycemische index 
 

Voedingsmiddel Glycemische index 
Bier 110 
Aardappelen in de oven 95 
Frieten 95 
Gemodificeerd zetmeel 95 
Puree in vlokken 90 
Chips 90 
Wit brood met zachte korst 85 
Gekookte wortelen 85 
Cornflakes 85 
Popcorn 85 
Snelkookrijst 85 
Gepofte rijst 85 
Aardappelpuree 80 
Pompoen 75 
Watermeloen 75 
Tafelsuiker 70 
Stokbrood 70 
Croissant 70 
Ontbijtgranen  70 
Chocoladerepen 70 
Frisdrank en cola 70 
Koekjes 70 
Witte rijst 70 
Noedels 70 
Ravioli 70 
Dadels  70 
Rozijnen 65 
Aardappelen natuur, gekookt in de schil 65 
Rode biet 65 
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Jam 65 
Griesmeel (niet volkoren) 60 
Banaan 60 
Meloen 60 
Honing 60 
Heel gaar gekookte spaghetti 55 
Nutella 55 
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2. Voedingsmiddelen met een gemiddelde glycemische index 
 

Voedingsmiddel Glycemische index 
Volle rijst 50 
All Bran 50 
Basmatirijst 50 
Volkoren pasta 50 
Volkoren griesmeel 50 
Kiwi 50 
Spaghetti, al dente 45 
Erwtjes, verse 40 
Volkoren ontbijtgranen zonder suiker 40 
Havervlokken 40 
Vruchtensap zonder toegevoegde 
suiker 

40 

Roggebrood, volkoren 40 
Volkoren brood 40 
Volkoren pasta, al dente 40 
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3. Voedingsmiddelen met een lage glycemische index 
 

Voedingsmiddel Glycemische index 
Gedroogde vijgen en abrikozen 35 
Wilde rijst 35 
Cassoulet 35 
Quinoa 35 
Verse vruchten (behalve de reeds 
vermelde) 

30 

Rauwe wortelen 30 
Melk 30 
Tomaten 30 
Gedroogde bonen, linzen, 
kikkererwten 

30 

Zwarte chocolade > 70% cacao 25 
Fructose 20 
Verse abrikozen 15 
Tofu 15 
Groene groenten, sla, tomaten, … < 15 
Aubergines, courgettes, look, ui,… < 15 
Spinazie, kool, champignons, … < 15 
Avocado 10 
Schaaldieren 5 
 
Bron: www.montignac.com 
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I. ZOETMIDDELEN 
 
1. Canderel® 
Zoetmiddel in poedervorm, tabletjes of sticks 
 
Canderel® is een zoetmiddel ter vervanging van suiker, dat perfect past in een gezonde en 
evenwichtige voeding. Het is geschikt voor diabetici en past in elk dieet. Dankzij de unieke formule 
van Canderel® proeft u in uw dranken, maaltijden en gebak weer de zoete smaak van suiker. 
Canderel® streelt de smaakpapillen van iedereen maar bevat veel minder calorieën dan suiker. 
Handig, niet? Probeer Canderel® uit in uw warme dranken, yoghurt, op fruit of ontbijtgranen. 
Bovendien is Canderel® bestand tegen temperaturen tot 220°C; niets staat dus uw kook- en 
bakkunsten in de weg. 
 
In de praktijk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 koffielepel (0,5g) 
CANDEREL 

2 calorieën 

1 koffielepel (0,5g) 
SUIKER 

20 calorieën SUIKER 

10g 

CANDEREL 

100g 
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2. Canderel Crystal  
Mengsel van suiker en zoetstoffen. 
 
Plezier, lichtheid, kortom, het dagelijkse kleine genieten. Ontdek Canderel 
Crystal®, mengsel van suiker en zoetstoffen, 50% minder calorieën.  
 
Canderel Crystal® is de volle smaak, het uitzicht en het unieke, krokante van suiker maar met de 
helft minder calorieën. Eenvoudig te gebruiken: Crystal kunt u doseren zoals uw gebruikelijke 
suiker.  
 
Het moderne en handige zakje van 250 g met ritssluiting is ideaal om gebak te bereiden voor het 
hele gezin.  
Een zakje van 250 g komt overeen met een pak suiker van 500 g.  
 
In de praktijk: 
Met doseerglas: gebruik dezelfde hoeveelheid als voor suiker. 
Met een weegschaal: gebruik de helft van de in het recept vermelde hoeveelheid suiker. 
Strooien: 1 koffielepel Crystal = 1 koffielepel suiker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips bij gebruik:  
Hoe Canderel Crystal® doseren? Niets is eenvoudiger: Crystal wordt precies zoals suiker gebruikt 
en is geschikt voor koken en bakken.  

1 koffielepel 
CRYSTAL 

10 calorieën 

1 koffielepel (0,5g) 
SUIKER 

20 calorieën 
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3. Céréal  
Vloeibaar zoetmiddel 
 
De zoetmiddelen Céréal Calory Control hebben een hogere 
zoetkracht dan gewone suiker en bevatten bovendien geen 
calorieën of suikers.  
 
In de praktijk: 
Een theelepel Céréal Starline (5 ml) heeft dezelfde zoetkracht als 4 eetlepels suiker (ongeveer 66 
g). Het kan ook worden gebruikt in warme bereidingen.  
 
          
 

200 g suiker = 3 theelepels Céréal 
 
 
 
 
 
4. Prodia  
Zoetmiddel in poedervorm 
 
Het bakbestendige zoetmiddel Prodia op basis van aspartaam en acesulfaam-K is het eerste 
caloriearme zoetmiddel dat geschikt is voor warme (tot 225°C) en koude bereidingen. Het is een 
heel fijn poeder, ideaal voor de bereiding van koekjes, taarten, pudding, jam, enz...  
 
In de praktijk: 

 
 
Eén maatje (12,5 g) heeft dezelfde zoetkracht als ongeveer 125 g suiker. 
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5. Vergelijkende tabel 
 
    

Hoeveelheid suiker Canderel Céréal   Prodia 
1 suikerklontje = 6 g 600 mg 0,46 ml 600 mg 
1 koffielepeltje suiker = 5 
g 

500 mg = 1 
koffielepeltje 

0,38 ml 500 mg 

1 eetlepel suiker = 16,5 g 1,6 g 1,25 ml 1,6 g 
100 g 10 g 7,6 ml = 1,5 theelepel 10 g 

 
 
J. ENKELE SUIKERARME RECEPTEN 
 
Deze recepten moeten worden aangepast aan het type diabetes waaraan u lijdt en aan uw 
medicatie. 
   
1. Chocolademousse 
 
Ingrediënten (voor 4 personen) 
200 g magere platte kaas 
4 eetlepels suiker  
(5 ml = 1 theelepel Céréal – 6,4 g Canderel) 
3 eetlepels magere melk 
1 ei 
100 g zwarte chocolade 
4 'lange vingers' 
 
Bereiding 
Breek de eieren en scheid het eiwit van de dooiers. Voeg de helft van de suiker toe aan het eiwit en 
klop het tot sneeuw. Breek de chocolade en leg een stukje opzij als garnituur. Smelt de chocolade 
en voeg de melk toe. Meng goed. Zodra de chocolade is gesmolten, voegt u de eierdooiers toe en 
roert u tot u een glad mengsel verkrijgt. Voeg hieraan de andere helft van de suiker toe. Meng goed. 
Voeg vervolgens de platte kaas toe en roer met behulp van een spatel voorzichtig tot u een 
homogeen mengsel verkrijgt. Voeg ten slotte het opgeklopte eiwit toe en roer dit voorzichtig onder 
het mengsel met een spatel. Vul uw glazen/kommetjes met de mousse en laat rusten in de 
koelkast. Versier voor het opdienen met een 'lange vinger' en wat chocoladeschilfers. 
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2. Crumble met rode vruchten 
 
Ingrediënten (voor 8 personen) 
160 g bloem 
50 g suiker voor het deeg  
(3,8 ml Céréal – 5 g Canderel) 
160 g suiker voor de vruchten  
(12 ml = 2,5 theelepels Céréal – 16 g Canderel) 
1 ei 
60 g bakboter 
800 g diepgevroren rode vruchten 
16 g kaneel 
 
Bereiding 
Meng de bloem, de suiker, de eieren en de vetstof tot een deeg. Laat rusten in een kom. Strijk het 
deeg uit op een dikte van 0,5 cm en bak het in de oven tot u een koek verkrijgt. Verkruimel deze 
koek. Breng de bosvruchten en de suiker aan de kook. Parfumeer met kaneel. Doe de bosvruchten 
in schoteltjes en bestrooi ze met de verkruimelde koek. Zet in een zeer warme oven. 
 
 
3. Rijsttaart 
 
Ingrediënten voor het deeg (2 taarten)  
250 g witte bloem  
130 ml magere melk  
10 g minarine  
25 g Prodia (of Canderel), bakbestendig (19 ml = 4 theelepels Céréal)  
7 g droge gist of  
15 g verse gist  
4 g zout (de helft kan ook)  
1 ei  
1 eiwit 
 
U kunt ook gebruiksklaar deeg gebruiken. Let wel op: bladerdeeg is het minst geschikt; kruimeldeeg 
is beter en pizzadeeg is het beste alternatief. 
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Bereiding van het deeg 
Meng de ingrediënten. Kneed zorgvuldig gedurende 20 minuten. Voeg niet te veel bloem toe, kneed 
grondig. Laat 30 minuten rusten onder een droge doek. Verdeel het deeg in twee helften en leg in 
de taartvorm. Druk de deegresten aan om een mooie vorm te verkrijgen. Snijd de randen weg en 
laat rijzen. 
 
Ingrediënten voor de vulling (1 taart)  
1,2 dl magere melk  
300 g rijst  
½ staafje vanille  
150 ml magere melk  
50 g poeder voor banketbakkersroom zonder suiker  
100 g Prodia (of Canderel), bakbestendig (7,6 ml = 1,5 theelepels Céréal) 
2 eierdooiers  
Eiwit van 2 eieren 
   
Bereiding van de vulling 
Meng de melk en het poeder om banketbakkersroom te maken. Koken op een rustig vuur om een 
compacte massa te verkrijgen.  
Voeg de gekookte rijst toe aan de room, twee eierdooiers en 100 g zoetmiddel. Klop het eiwit stijf 
en voeg toe aan de rijst met room. Vul de taartvorm met het mengsel. 
   
Bakken  
Bak 45 minuten in een voorverwarmde oven op 190°C. 
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K. PERSOONLIJKE OPMERKINGEN 
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