
 

 

- gezond omgaan met suiker –

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Zien hoeveel suiker een product bevat. 
Achter het ingrediënt staat ook hoeveel ervan is gebruikt in het product.  
Dit getal wordt bijna altijd aangegeven in grammen. Grammen geven je niet altijd 
een goed inzicht over de hoeveelheid. Vooral bij suiker overzien wij niet zo goed 
hoeveel die grammen suiker nu eigenlijk zijn. Daarom is het goed, leuk en zeker 
indrukwekkend om de grammen suiker van een paar populaire drankjes en 
tussendoortjes voor ons op te stapelen met suikerklontjes. We gaan dus aan de slag 
met het onderzoeken van suiker in eten en drinken en we noemen dit… 
 
Klontjeskunde 
Met deze “Klontjeskunde” kun jij nu altijd het aantal grammen suiker - dat 
aangegeven staat op de verpakking van een product -  in suikerklontjes voor je 
zien/TV-en. En een echte klontjeskundige wordt je zo: 

De kleine lettertjes op de verpakking. 
Zoals je inmiddels weet vind je op alle verpakte voeding 
een ingrediëntenlijst. Deze lijst vertelt je welke 
grondstoffen door elkaar gemengd zijn om het product 
wat wij uiteindelijk eten of drinken te verkrijgen.  

 



 

 

Voor Klontjeskunde heb je nodig:  
• Een doos suikerklonten 

• Een keukenweegschaaltje 

Nu je al meer kunde over klontjes hebt weet je ook hoeveel gram 1 klontje suiker is. 

 

 

Hoe herken je verborgen suiker in de ingrediëntenlijst op een verpakking? 

Suiker wordt aan zoveel producten toegevoegd dat je soms niet eens begrijpt 

waarom! Een handig weetje om verborgen suikers te herkennen zijn de volgende 

ezelsbruggetjes. 

Alle woorden op een etikettenlijst waar '-ose' achter staat (o.a. glucose, fructose, 

dextrose, sacharose) zijn soorten suiker 

 

Ook ingrediënten die eindigen op '-stroop' (o.a. fructosestroop, fructose-

glucosestroop, dadelstroop, invert stroop) zijn suiker. De mais-, malt-, mout-, dadel-, 

tarwestropen lijken onschuldig, maar zijn heel geconcentreerd en erg zoet.. 

 

En uiteraard alle woorden waar 'suiker' in verwerkt is, o.a. basterdsuiker, bruine 

suiker, invertsuiker, rietsuiker, parelsuiker! 

 

Product Hoeveelheid Aantal gram 
suiker 

Aantal  
suikerklontjes 

    

    

    

………

Zoek samen met jouw eetcoach van Lekker Pûh!!! 

op de verpakking van een product naar de 

hoeveelheid suiker in het product. Schijf het aantal 

grammen suiker in de tabel.  Stapel net zo veel 

grammen in suikerklontjes op de weegschaal en vul 

het aantal suikerklontjes hierna in. 



 

 

Vervolgens heb je nog benamingen die niet direct opvallen. Denk hierbij aan: 

demerara, maltodextrine, malt, caramel, cassonade, kandij, melasse en lactose 

(melksuiker). Maar ook bijvoorbeeld ‘geconcentreerd appelsap’ is een maniertje van 

fabrikanten om een product een stuk zoeter te maken. 

 

Suikervrij. 

Veel mensen kiezen tegenwoordig voor suikervrije voeding. Maar wanneer er op een 

product staat dat dit suikervrij is, hoeft dit nog niet altijd zo te zijn. Het woord 

‘Suikervrij ‘ mag op de verpakking gezet worden als het suikergehalte van het 

voedingsmiddel maximaal 0,5 g/100 g of 0,5 g/100 ml is. Het kan dus best zo zijn 

dat je op een dag 4 glazen suikervrije drank drinkt en – zonder erbij stil te staan -  5 

gram suiker binnen krijgt. 5 gram suiker is …. Suikerklontjes. 

 

Geen suiker toegevoegd.  

Bij de woorden ‘geen suiker toegevoegd ’op de verpakking is er geen suiker, honing 

of siroop toegevoegd, maar het kan er wel van nature inzitten! Dan staat er soms 

ook  ‘Dit product bevat van nature aanwezige suikers’ op de verpakking. En let dan 

ook op! Want een product kan diverse soorten toegevoegd vruchtensap bevatten 

(bijv. aardbeien sap in een yoghurtdrink met aardbeiensmaak). Hier zit ook suiker 

in. 

 

Light 

Tot slot de claim "light": Deze geeft aan dat er minimaal 33% minder calorieën, vet 

of suiker in het product zit dan in een vergelijkbaar product. En dit is bij drankjes een 

beruchte valkuil: Light is dus niet altijd zonder suiker of calorieën.  

Kijk bij al het eten en drinken dus altijd goed naar de voedingswaarde achterop de 

verpakking van een product!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/suiker.aspx


 

 

 

Product Hoeveelheid Aantal gram 
suiker 

Aantal 
suikerklontjes 

Zoek thuis samen op de verpakking van een product naar de 

hoeveelheid suiker in het product. Schijf het aantal grammen suiker in 

de tabel.  Reken uit hoeveel deze grammen in suikerklontjes is en vul 

het aantal suikerklontjes hierna in. 


