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SHIT SHOW OPDRACHTEN 
 

DAG 5. 
 

Opdrachten: ga al je etiketten lezen die je in huis hebt  
En zoek de suikers 
 
Lezen: Eigenlijk het hele boek 
Voeding pagina 5 t/m 8 
Brood daar zit niks in pagina 10  
Melk de slechte motor pagina 28  
Vlees en enzymen pagina 38 t/m 40  
Suikers pagina 42 t/m 44 
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Onder de naam van SUIKER 
Let op wanneer je deze vermeldingen op het etiket ziet staan. Dit zijn allemaal andere 
benamingen voor suiker. 
 
¨ Fructose of fruitsuiker (zonder de vezels en bioactieve stoffen van echt fruit kan je lichaam fructose 

lastig verwerken en daarbij stijgt je bloedsuikerspiegel)  
¨ Fructose stroop of siroop 
¨ Flucose-fructose stroop 
¨ Glucosestroop 
¨ Dextrose 
¨ Karamel 
¨ Lactose 
¨ Maisstroop 
¨ Maltose (moutsuiker) 
¨ Moutstroop 
¨ Monosachariden 
¨ Polysachariden 
¨ Polydextrose 
¨ Sucrose 
¨ Sacharose 
¨ Maltodextrine 
¨ Vruchtensap uit geconcentreerd sappen (is gewoon suikerwater) 
¨ Kandijstroop 
¨ Suiker en alle woorden waar suiker in voorkomt zoals vanillesuiker, bruine suiker, rietsuiker etc. 
¨ Agavesiroop 
¨ Stevia olie  

 
 
Zoetstoffen dit is nog slechter voor je dan ‘gewone’ suikers 
¨ Aspartaam 
¨ Acesulfaam K 
¨ Cyclamaat 
¨ Lactitol 
¨ Sorbitol 
¨ Maltitol 
¨ Mannitol 
¨ Saccharine 
 
Minder erg. Maar let op! Het blijft suiker eet er niet te veel van om niet dik te worden en let ook 
op want deze suikers doen nog steeds je bloedsuikerspiegel stijgen (alleen minder hoog dan 
‘gewone’ suiker) 
¨ Rauwe koud geslingerde honing 
¨ Kokosbloemsuiker / Palmsuiker 
¨ Ahornsiroop  
 



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 



 

GezondBegin; 070 44 43 524, janneke@gezondbegin.nu, www.gezondbegin.nu,  
Scheveningseweg 367, 2584 AA  Scheveningen 

 

 


