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SUIKERVRIJ 
 DAGMENU
 

MET 14 
SUIKERVRIJE 
TIPS



Wat goed dat je ervoor gekozen hebt om je aan te melden voor de Leef 

Puur Natuur nieuwsbrief. 

Dat betekent dat je iets aan je gezondheid wil verbeteren en ik ga je 

daarbij helpen. 

Heb jij je aangemeld om af te vallen, meer energie te krijgen, voor een 

verbeterde gezondheid en/of van je suikerverslaving af te komen, met een 

suikervrij eetpatroon kun je dit allemaal bereiken. 

Ik geef je 14 simpele suikervrije tips om je op weg te helpen met een 

suikervrije levensstijl en een dagmenu met 5 suikervrije recepten. 

Geniet van de recepten!

Liefs Lynda

HOI ,  LEUK DAT JE  BENT AANGEMELD
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Een suikervrije levensstijl brengt veel voordelen met zich mee. 

Een eetpatroon vrij van geraffineerde suikers en bewerkte 

toevoegingen zorgt ervoor dat je: 

• Meer energie krijgt  

• Ongewenst lichaamsvet verliest  

• Een sterker immuunsysteem krijgt  

• Geen constante behoefte aan suiker hebt 

• Een betere stoelgang en spijsvertering hebt  

• Geen energiedips meer hebt na het eten  

Bereik dit allemaal met onderstaande suikervrije tips!

Tip 1: Eet veel groente

Eet dagelijks veel groente. Groentes bevatten vitaminen, 

mineralen, essentiële voedingsstoffen en vezels. 

Uit onderzoek blijft dat het eten van veel vezels zorgt voor een 

lager gewicht en minder lichaamsvet.

 

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente is 600 gram per 

dag. 

In mijn Leef Suikervrij programma is hier rekening mee 

gehouden en zijn de porties verdeeld over de dag voor het beste 

SUIKERVRIJE  TIPS

http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij
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Tip 2: Eet gezonde vetten

Wees niet bang voor vet. Gezonde vetten bevatten essentiële 

voedingsstoffen die je lichaam nodig heeft.Ook zorgt het ervoor 

dat je eerder verzadigd bent, waardoor je gezonde vetten nodig 

hebt om af te vallen.  

Gezonde vetten zijn onder andere: noten, vette vis, avocado, 

olijfolie, kokosolie. 

Tip 3: Vermijd witte producten

Met witte producten bedoel ik wit brood, witte rijst, witte pasta, 

suiker, meelproducten etc. Daaronder vallen ook snacks als 

koekjes, gebak en cake. 

Deze vallen onder de categorie enkelvoudige koolhydraten 

en zorgen ervoor dat je ongewenst lichaamsvet opslaat en 

energiedippen krijgt. 

Haal je energie enkel uit gezonde koolhydraten zoals: groente, 

fruit, zoete aardappel, haver, quinoa, peulvruchten, boekweit. 

Tip 4: Vermijd bewerkte producten

In de supermarkt vind je veel producten dat vol zit met 

toevoegingen. Dit om het langer houdbaar te maken, kleur te 

geven en lekkerder (dus verslavender) te maken. Vaak is het een  

combinatie van veel suiker en zout.  

Dit vind je vooral in, kant- en klaar maaltijden, pakjes en zakjes, 

sauzen zoals curry, ketchup, mayonaise en ingeblikte en zakken 



Tip 5: Voeg eiwitten toe aan je maaltijd

Je lichaam heeft dagelijks voldoende eiwitten nodig voor veel 

processen in je lichaam. 

Daarnaast geven eiwitten een verzadigd gevoel, waardoor je 

langer vol zit. 

Gezonde bronnen van eiwitten zijn: Vlees (vooral wild en 

gevogelte, wild gevangen en vette vis, zuivel (vooral rauwe, 

ongepasteuriseerde zuivel), noten, zaden, peulvruchten, eieren.

Tip 6: Vervang suikerrijke snacks door gezonde snacks

Zorg dat je altijd gezonde snacks bij de hand hebt. Zo voorkom je 

dat je gaat grijpen naar suikerrijke tussendoortjes. 

Gezonde snacks zijn:

• Handje ongezouten noten

• Snackgroentes (eventueel met hummus)

• Een gekookt ei

• Een stuk fruit

Verderop vind je een recept voor een gezond en simpel 

bananenbrood. 

Tip 7: Vermijd synthetische zoetstoffen

Het gebruik van synthetische zoetstoffen maakt het verlangen 

naar suiker alleen maar groter. Vermijd zoetstoffen als 

aspartaam, sucralose, sacharine. Dit vind je in bijna alle 

lightproducten uit de supermarkt. 



6 |  LEEF PUUR NATUUR LEEF PUUR NATUUR |  6

Tip 8: Herken suikers

Suikers worden onder veel schuilnamen op een product 

weergegeven. Lees altijd de ingrediëntenlijst van een product. 

Dit voorkomt dat je ongewenst toch geraffineerde suikers 

binnenkrijgt. 

Er is een handig ezelsbruggetje om geraffineerde suikers te 

herkennen. Je hebt te maken met suiker als: 

• Het woord eindigt op ‘ose’ (glucose, fructose, dextrose)

• Het woord eindigt op stroop, siroop, honing of nectar 

• Het woord ‘suiker’ erin voorkomt   

Tip 9: Start met een gezond ontbijt

De kans dat je sneller grijpt naar iets ongezonds wordt groter 

wanneer je het ontbijt overslaat. 

Start de dag met een gezond ontbijt waarin vezels, eiwitten en 

langzame koolhydraten zitten. 

Havermout is hier een perfect voorbeeld van. Combineer dit met 

een stuk fruit en ongezouten noten en je hebt tot de lunch geen 

trek meer in snacks. 

Tip 10: Drink jezelf lichter

Frisdranken, vruchtensappen, limonades zitten bomvol suiker en 

zorgen ervoor dat je onnodig extra calorieën binnen krijgt. 

Probeer 2 liter water per dag te drinken en wissel af met 

ongezoete thee en koffie. (Met mate). 
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Tip 11: Maak je huis suikervrij

Verwijder alle suikerrijke producten uit je huis. Dit is de beste 

manier om niet toe te geven aan een eetbui. Zorg daarentegen 

voor fruit, ongezouten noten en snackgroentes om je trek mee te 

stillen.  

Tip 12: Vermijd stress

Wanneer je gestrest bent grijp je vaak naar eten en dan vooral 

naar ongezonde suikerrijke producten. Dit komt omdat suiker je 

heel eventjes dat geluksgevoel geeft, en dat gevoel is natuurlijk 

verslavend in tijden dat je even niet lekker in je vel zit. 

Dit veroorzaakt een verstoorde hormoonbalans en dat heeft een 

negatief effect op je gewicht en energieniveau. Probeer stress 

dus zoveel mogelijk buiten de deur te houden.

 

Tip 13: Beloon jezelf zonder suiker

Heb je een lange dag gehad, of een rotdag achter de rug en ben 

je gewend jezelf te belonen met een lekkere suikerrijke traktatie, 

probeer dan eens een andere beloning dat je goed laat voelen. 

Neem een warm bad, kook een heerlijk diner met gezonde 

producten die jij lekker vindt, ga een stuk wandelen (dit zorgt ook 

voor een geluksgevoel), boek een massage, doe iets waar jij je 

goed bij voelt. Je zult zien dat die suiker dan echt niet nodig is. 
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Tip 14: Probeer het minimaal 21 dagen

Van een verslaving afkomen of een gewoonte doorbreken duurt 

meestal 3 weken voordat je er aan gewend bent geraakt. 

Mijn Leef Suikervrij programma duurt daarom ook 21 dagen, 

zodat deze manier van leven een gewoonte wordt en geen 

tijdelijk dieet. 

Na 3 weken merk je ook het effect op je lichaam, zowel fysiek als 

mentaal. 

Geef het dus even de kans! Het wordt echt zoveel beter zonder 

suiker. :)



LEEF PUUR NATUUR |  9



10  |  LEEF PUUR NATUUR LEEF PUUR NATUUR |  10

H E T  S U I K E R V R I J E
D A G M E N U
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 GROENTE-OMELET

SALADE MET AVOCADO 
 EN PISTACHENOTEN

O N T B I J T

BEREIDINGSWIJZE

1.  Kluts de eieren in een kommetje en breng op smaak met 

zeezout en zwarte peper. 

2.  Snijd de groentes in stukjes en bak deze circa 5 minuten in een 

koekenpan met een eetlepel olie. 

3.  Giet de geklutste eieren over de groentes en laat de omelet op 

laag vuur gaar worden. 

INGREDIËNTEN

2 (biologische) eieren

½ courgette 

100 gram champignons 

50 gram cherrytomaatjes 

Olijf- of kokosolie 

Zeezout en zwarte peper 

INGREDIËNTEN

50 gram verse spinazie 

½ avocado 

½ komkommer

35 gram ongezouten    

 pistachenoten 

50 gram granaatappelpitjes

40 gram fetakaas

Sap van ¼ citroen

1 el olijfolie

Zeezout en zwarte peper

L U N C H

BEREIDINGSWIJZE

1.  Snijd het vruchtvlees van de avocado in plakjes en snijd de 

komkommer in blokjes.

2.   Meng alle ingrediënten door elkaar en breng op smaak met 

het citroensap, de olijfolie en een snuf zeezout en zwarte 

peper.
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BEREIDINGSWIJZE

1.  Los 2 bouillonblokjes op in 1 liter kokend water en zet  

even opzij. 

2.  Snijd de wortelen, appel, gember en knoflook in stukken en 

kook deze circa 15 minuten in 750 ml groentebouillon.

3.  Maak ondertussen de salade: snijd de komkommer en de 

rode biet in stukjes. Doe de spinazie in een kom, voeg de 

komkommer en de rode biet toe en besprenkel met het 

citroensap en een theelepel olijfolie. Voeg eventueel zeezout 

en zwarte peper toe om de salade op smaak te brengen.

4.  Pureer de soep in een keukenmachine of met een staafmixer. 

5. Voeg de kokosmelk toe en roer door. 

6.  Vind je de soep te dik? Voeg dan wat extra bouillon toe en  

roer door.

7. Rooster de pijnboompitten kort in een droge koekenpan. 

8. Schenk de soep in een kom en garneer met 30 gram 

geroosterde pijnboompitten. Serveer de salade ernaast.

9. Bewaar de helft van de soep voor de lunch van morgen. 

INGREDIËNTEN

600 gram wortelen 

1 appel

2 teentjes knoflook 

Stukje verse gember (1,5 cm)

2 groentebouillonblokjes 

30 gram pijnboompitten

100 ml kokosmelk (uit blik)

INGREDIËNTEN SALADE

50 gram verse spinazie 

1 voorgekookte rode biet   

 (circa 125 gram)

½ komkommer

Sap van ¼ citroen

1 tl olijfolie

Zeezout en zwarte peper

WORTEL-GEMBERSOEP 

D I N E R

1593 KCAL

60 gram eiwitten

73 gram koolhydraten

112 gram vetten

34 gram vezels



B O N U S

B A N A N E N B R O O D

& 

D E T O X - S M O O T H I E



16  |  LEEF PUUR NATUUR

*  Heb je geen havermeel? Geen probleem! Je kunt dit gemakkelijk zelf maken door havermout te vermalen in een 

blender of keukenmachine. 



BEREIDINGSWIJZE

1. Verwarm de oven voor op 180 graden.

2.  Doe alle ingrediënten in een keukenmachine en mix tot een 

glad beslag. Je kunt dit ook met de hand doen. 

3.  Bekleed een cakevorm met bakpapier en giet het beslag in  

de cakevorm.

4.  Schuif de cakevorm in de oven en bak het bananenbrood circa 

30 à 40 minuten, totdat het gaar is. 

5.  Het bananenbrood is gaar wanneer je er met een satéprikker 

(of vork) in prikt en deze er droog uit komt.

6.  Laat het brood volledig afkoelen en snijd deze in 12 plakken. 

Verpak de plakken los van elkaar en leg deze in de vriezer.  

Zo kun je het brood lang bewaren en is het mogelijk om 

plakken uit de vriezer te halen wanneer je deze nodig hebt.

Besmeer een plakje bananenbrood met kokosolie. Dit maakt het 

extra smeuïg.

INGREDIËNTEN  

1  BROOD (12  PLAKKEN)

2 (biologische) eieren 

3 bananen 

200 gram havermeel* 

50 gram rozijnen, cranberries  

 of ongezouten noten

1 tl kaneel of koekkruiden

SIMPEL 
 BANANENBROOD 

PER PLAK

1 17  KCAL 

4,2 gram eiwitten 

18,8 gram koolhydraten 

2,4 gram vetten 

2,1 gram vezels

TOTAAL  

1405 KCAL

50 gram eiwitten 

225 gram koolhydraten 

29 gram vetten 

25 gram vezels
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INGREDIËNTEN 

1 stengel bleekselderij 

50 gram boerenkool

1 peer 

½ komkommer 

Sap van 1 citroen

Stukje verse gember (0,5 cm) of ½ tl gemberpoeder

Water (zoveel als nodig is voor de gewenste dikte) 

BEREIDING

1. Doe alle ingrediënten in een blender en mix totdat er een 

gladde smoothie ontstaat.  

2. Voeg eventueel wat water toe voor de gewenste structuur.  

DETOX-SMOOTHIE
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LEEF SUIKERVRIJ

...je hebt nu kunnen ervaren hoe het is om 1 dag suikervrij te 

leven. Dit is de eerste dag uit het Leef Suikervrij programma. 

Hopelijk is het dagmenu je goed bevallen en heb je kunnen inzien 

dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. 

Ik heb het Leef Suikervrij programma ontwikkeld om je in 3 

weken aan deze levensstijl te laten wennen. 

Je ontvangt: 

- 21 volledig op elkaar afgestemde dagmenu’s

- Productoverzichten (gezonde en ongezonde lijsten)

- Bonussen (smoothie - snackrecepten etc.)

- Online begeleiding van mij voor al je vragen 

 

MEER INFORMATIE

MET 14 
SUIKERVRIJE 
TIPS

http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij
http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij
http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij
http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij


LEEF PUUR NATUUR |  2 1

6 KILO AFVALLEN & MEER ENERGIE 

ERVAREN IN 3 WEKEN? HET KAN... . .

LEES MEER

http://www.leefpuurnatuur.nl/leef-suikervrij/?utm_source=dagmenu&utm_medium=&utm_campaign=leefsuikervrij

