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Ik weet alles over het verlangen naar suiker, ik at suiker totdat ik mijn ontbijt ging
veranderen. Dus ik kan me voorstellen dat dit iets is waar je mee worstelt. 
Ik heb alle trucs op een rij gezet die ik voor mezelf en mijn cliënten heb gebruikt - die
werken om ons van suiker af te krijgen.

STAP 1 - Begin de dag goed
Ik zeg altijd: als je je dag begint met suiker, eindig je met suiker.
Ontbijtgranen, ontbijtrepen, gezoete yoghurt en ander zoete keuzes, zullen je de hele
dag doen verlangen naar suiker. Omdat het de eerste maaltijd van de dag is, zal het
direct je bloedsuikerspiegel naar een piek brengen, hierdoor zullen je
bloedsuikerwaarden de hele dag als een achtbaan op en neer gaan, en geen enkele
hoeveelheid wilskracht zal je weghouden van de koekjestrommel. 

STAP 2 - Verminder cafeïne
Cafeïne triggert het verlangen naar suiker. Het zorgt ervoor dat je stresshormonen
stijgen, wat ertoe kan leiden dat je bloedsuikerspiegel gaat schommelen, waardoor je
verlangen naar suiker ook weer toeneemt. Als je denkt dat een latte halverwege de
ochtend beter is dan een kleine snack (handje noten, komkommer etc), denk dan nog
eens goed na voordat je die latte pakt. 

STAP 3 - Eet de goede vetten
Goede vetten zoals noten, zaden, avocado + kokosolie helpen je suikerreactietijd te
vertragen, wat betekent - meer voldoening uit maaltijden, stabiele suikerniveaus en
geen hunkeren naar suiker na de maaltijd.

STAP 4 - Weg met vetvrije of vetarme producten (magere producten)
Deze producten gaan je niet helpen om af te vallen. Laag vetgehalte = vaak een hoog
suikergehalte. Hoe meer suiker je in je bloed hebt, hoe meer vet je gaat opslaan.
Bovendien berooft het je van energie en voedingsstoffen.

STAP 5 - Verdring de slechte dingen
Het is niet altijd mogelijk om cold turkey te gaan en dat is oké. Maak een regel dat als
je trek hebt in iets zoets, het eerst een gezonde keuze moet zijn.
Probeer goede keuzes te maken (fruit, rijstwafel, noten etc ), zodat je de slechte
keuzes kunt verdringen. Als je dan nog steeds trek hebt, kun je het opvolgen met
waar je naar verlangt - maar halveer het. Dat betekent dat als je nog steeds de
chocolade wilt, de helft eet van wat je normaal zou eten. 



 

STAP 6 - Stop, vraag en luister - voordat je gaat eten
Net voordat je bezwijkt voor je onbedwingbare trek, vraag jezelf af of je eet omdat je
honger hebt, chagrijnig bent, je verveelt of je misschien wel rot voelt. Probeer emoties
te scheiden van eten, identificeer of je door je gevoelens gaat eten. Bewustwording
geeft je de mogelijkheid om ongewenst gedrag te veranderen.

STAP 7- Drink water
Drink 2 liter water per dag, meer als je traint of als het warm is. 
Uitdroging is een andere grote bron van onbedwingbare trek.
Experiment - Drink de volgende keer als je trek hebt een supergroot glas
water en je zult zien wat ik bedoel 

STAP 8 - Ga bewegen
Vaak gaan we voor suikerproducten als we moe zijn, vooral als we de hele dag achter
een bureau hebben gezeten. 
Neem 10 minuten pauze van je bureau en ga wandelen, dat verhoogt de
bloedsomloop en helpt de zuurstof naar je hersenen te brengen en geeft dus meer
energie. 

STAP 9 - Gewoon relaxen
Als je lichaam en geest moe zijn, komt dat niet door een suikertekort, maar omdat je
rust nodig hebt. Soms betekent het gewoon dat je extra slaap nodig hebt, of tijd
besteedt aan NIETS doen! Breng tijd met jezelf door!
Stap weg van wat je aan het doen bent, drink een kopje chai of kaneelthee en relax.

STAP 10 - Als je het eet - geniet ervan!
Als je instort en voor chocolade, koekjes of muffins gaat, geniet er dan van. Geniet van
elke hap. In plaats van schuld of teleurstelling te voelen (negatieve gedachten,
negatieve invloed op onze hormonen), waardeer het en laat het een gelukkige
ervaring zijn (het vrijgeven van endorfines en positieve chemie op de hormonen). 


