
Wil je weten hoe je lekker gezond kan snoepen? 
 

Wil je je voedingspatroon eens onder de loep nemen om te kijken wat er 
anders kan? 

 
Vind je niet alles lekker en wil je kijken wat je eraan kan doen? 

 
Neem dan contact op met Sacha bij Akka Natuurvoedingsadvies. Het adres 

staat hieronder.  
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De magie van  

koolhydraten 
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Wat zijn koolhydraten? 
Koolhydraten zijn de energie 

leveranciers van ons lichaam. Ze 

zijn een belangrijk 

voedingsbestandsdeel voor mens 

en dier. 

 

Koolhydraten vind je in de 

voedingsmiddelen volkoren 

granen, groente en fruit. 

 

Koolhydraten geven je energie 

om bijvoorbeeld te spelen, te 

sporten, te groeien, te leren en te 

werken. 

 
 

Hoe ontstaan koolhydraten? 
Het ontstaan van koolhydraten is 

een magisch natuurproces, 

genaamd fotosynthese. 

Koolhydraten ontstaan in planten 

doordat licht, zuurstof en water 

samenwerken. Een plant neemt 

koolstofdioxide op uit de lucht en 

voeding en water uit de grond. 

Onder invloed van zonlicht 

worden deze omgezet in 

koolhydraten. 

 
 

Geraffineerde Koolhydraten 
Koolhydraten kan je verdelen in 

twee groepen; de 

ongeraffineerde koolhydraten en 

de geraffineerde koolhydraten. 

 

De geraffineerde koolhydraten 

zijn leeg. Ze bevatten geen 

belangrijke voedingsstoffen als 

mineralen, vitaminen en vezels. 

Producten die deze koolhydraten 

bevatten zijn vaak in grote 

fabrieken gemaakt. Je kan daarbij 

denken aan koek, snoep, taart, 

patat en frisdranken. De 

grondstoffen van deze 

producten zijn zo bewerkt, dat je 

de originele grondstoffen niet 

meer herkent. Het zijn producten 

die je niet dagelijks moet eten, ze 

horen eigenlijk thuis op een 

feestje. Ze doen je 

bloedsuikerspiegel snel stijgen en 

dalen waardoor je snel weer 

zonder energie zit. 

 
 

Ongeraffineerde 

Koolhydraten 
De ongeraffineerde koolhydraten 

worden gemaakt door de natuur. 

Ze groeien op de akker of in je 

moestuin waar fotosynthese kan 

plaatsvinden. Deze koolhydraten 

zitten vol mineralen, vitaminen 

en vezels waar je lichaam veel 

energie van krijgt.  

 

Je vindt deze koolhydraten in 

groente, fruit en granen. Ze 

geven veel energie om te spelen, 

leren, sporten, werken en 

groeien. Het zijn de bouwstenen 

voor je lichaam samen met 

eiwitten en vetten. De vitaminen 

en mineralen in de koolhydraten 

zorgen bovendien voor een 

goede weerstand. Deze 

koolhydraten zijn lekker en ze 

hebben allemaal hun eigen 

smaak! Er is genoeg om uit te 

kiezen. Ongeraffineerde 

koolhydraten doen je 

bloedsuikerspiegel langzaam 

stijgen en dalen en geven je lang 

energie. 

Magie van Koolhydraten 
Samen met eiwitten en vetten 

zijn koolhydraten de bouwstenen 

van ons lichaam. 

Koolhydraten ontstaan op bijna 

magische wijze in de natuur door 

fotosynthese en ze komen voor 

in groente, fruit en granen. 

Ongeraffineerde koolhydraten 

kan je dagelijks eten. Ze geven je 

voldoende energie en helpen je 

weerstand. 

 

Zoete, geraffineerde 

koolhydraten zijn 

genotsmiddelen voor speciale 

gelegenheden. 

En als je ze toch eet, eet er dan 

ook wat groente of fruit bij zodat 

de magie van de koolhydraten 

haar werk kan doen! 


