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Op zoete voet
Dit schooljaar delen wij iedere maand tips om je zo fit mogelijk te voelen!
Op iedere hoek van de online straat vind je
tegenwoordig een voedingsexpert met een
uitgesproken mening over (on)gezonde
voeding. Onderstaande uitspraak zou u
zomaar eens onlangs gehoord of gelezen
kunnen hebben.
‘’Van koolhydraten word je dik!’’

Koolhydraten worden gebruikt als
brandstof, voor de hersenen zelfs de
belangrijkste. Maar er zijn verschillende
koolhydraten. Zo zitten er zogeheten
complexe ofwel langzame koolhydraten in
volkorenbrood, peulvruchten en fruit. Deze
koolhydraten worden in het lichaam
langzaam (geleidelijk) verteerd. Ze zorgen
voor een vol gevoel en energie gedurende
de dag.
Toegevoegde suiker
Tafelsuiker hoort bij de snelle
koolhydraten. Deze suiker bevat geen
vezels en andere voedingsstoffen meer. Ze
zijn dus niet zo nuttig voor ons lijf.
Producten met veel van deze toegevoegde
suiker eten we dus liever niet te vaak en te
veel.
Kies voor onbewerkte producten, dan kan
het lichaam de aanwezige suikers juist goed
gebruiken. En word je er dik van? Ja, als u
er teveel van eet kunt u van beide
aankomen in gewicht. Maar u zult van
broccoli en sinaasappels minder snel teveel
nemen dan van koek en snoep.
Zoetstoffen en veiligheid
Om mee te gaan in de suikervrije trend,
groeide de markt voor suikervrije producten
explosief. Zoetstoffen die in Nederland

worden gebruikt zijn door de Europese
autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) op
basis van wetenschappelijk onderzoek
goedgekeurd. Sommige zoetstoffen zoals
mannitol zelfs al in 1965. Zoetstoffen zijn
dus niet nieuw, maar worden wel steeds
vaker gebruikt.
Zoet, zoeter, zoetst
Zoetstoffen kunnen zoeter zijn dan suiker.
Ze leveren dan geen calorieën, zoals stevia.
Deze zoetstoffen worden in zeer lage dosis
toegevoegd aan producten. Er zijn ook
zoetstoffen die wel energie bevatten, zoals
maltitol en isomalt, maar minder zoet zijn
dan suiker. Een product met zoetstoffen
kan dus wel calorieën bevatten. Ook een
product zonder toegevoegde suikers zoals
vruchtensap kan veel suiker bevatten.
Omdat er weinig tot geen vezels in het
product zitten én u er niet op hoeft te
kauwen, is vruchtensap geen eerste keus
om te drinken.
Gebruik
Gebruik zoetstoffen met mate, net zoals u
chips en snoep met mate neemt. Sommige
zoetstoffen kunnen bij een hoge inname
darmklachten geven. Deze zoetstoffen, ook
wel polyolen genoemd, worden door
bacteriën in de dikke darm afgebroken
waarbij gassen vrijkomen: winderigheid. De
één is hier gevoeliger voor dan de ander. Of
een zoetstof dit effect kan hebben, staat
vermeld op de verpakking van een product.
Tip
Benieuwd hoeveel zoetstof u binnenkrijgt?
Bekijk het eens via de website
https://www.zoetstoffen.nl/gezondheid/zoetstoffencheck/

