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Tessa van der Steen is voedingsdeskundige en
healthcoach; ze coacht mensen naar een gezonde
leefstijl. Ze werkt(e) o.a. met Joost Luiten,
Daan Huizing, Floris de Vries en Richard Kind.

Samenstelling
Ruben van der Zaag

Waarom zijn suikers zo
slecht voor je?
Tessa legt uit: ‘Met suiker uit natuurlijke
bronnen, zoals fruitsuikers en zetmeel, is helemaal niets mis. Deze bevatten naast suiker ook
onverteerbare delen en vezels, die de opname
van suiker vertragen. Helaas stoppen fabrikanten tegenwoordig bijna overal suiker in. Het zit
zelfs in hartige producten, sauzen, brood en
crackers. Het probleem is dat we te veel suikers
binnenkrijgen: meer dan we kunnen verbranden.
Die suikers slaan we dan op als lichaamsvet.
Maar suiker doet nog meer:
 et zorgt voor een snelle energiepiek die
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Golfcake (12 porties)

Ingrediënten
• 300 gram havermout
• 6 eieren
• 85 gram gedroogd fruit (abrikozen, vijgen, pruimen)
• 50 gram kokosrasp
• 150 g ingevroren blauwe bessen (ontdooid)
• 6 eetlepels vloeibare honing of een scheutje diksap
(om te zoeten)
• 150-200 ml water om beslag te verdunnen
• 100 gram rauwe noten
• 1 hand pompoenpitten
• 1/2 koffiekopje sesamzaad
• 4 eetlepels olijfolie
• flink wat kaneel of speculaaskruiden
Siliconen cakevorm van 24 cm of
12 muffinvormpjes

gevolgd wordt door een snelle daling waarbij
prestaties afnemen: de suikerdip.
H
 et zet een insulinereactie in gang waardoor
de vraag om meer suikers gestimuleerd wordt
(je wil er dus nog meer van eten).
H
 et is een verslavende stof die past in het
rijtje van alcohol en nicotine.
H
 et is de voedingsbodem voor bacteriën,
parasieten en kankercellen.
H
 et maakt celstructuren stuk waardoor
veroudering ontstaat, zoals rimpels.
H
 et zorgt voor glycatie van cellen (het aan
elkaar plakken) waardoor deze niet meer goed
kunnen functioneren.
H
 et zet het immuunsysteem vier uur lang
onder druk.

Bereiden

Tessa’s checklist voor
gezonde snacks
‘Ik ben een groot voorstander van gezonde
home made snacks. Je kunt eenvoudig een
cake, quiche of muffin bakken met 100%
natuurlijke ingrediënten. Andere voordelen
van gezonde snacks:

• langzame koolhydraten – voor solide
prestatie;

• r ijk aan eiwit – voor optimale focus;
•g
 ezonde vetzuren – voor een langdurige
verzadiging;

• z o natuurlijk mogelijk;
•g
 een suiker!
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Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe de eieren,
honing/diksap, olijfolie en kaneel/speculaaskruiden
in de blender.
Mix minstens 1 minuut tot er een luchtig beslag ontstaat. Voeg honing toe en mix nog even kort. Tot slot
de havermout en eventueel een klein beetje water
toevoegen (150 tot 200 ml). Mix 30 seconden.
Voeg al roerend met een lepel de blauwe bessen,
het gedroogd fruit, zaden en noten toe. Doe het beslag
in de cakevorm of siliconen muffinvormpjes (in totaal
12 muffins).
Bak de muffins 20-24 minuten en de cake 40-45 minuten in het midden van de oven tot deze bruin en stevig
aanvoelen.
Laat de cake zonder vorm afkoelen en snij hem in
plakjes. Verpak de cake/muffins afzonderlijk in folie en
vries een gedeelte in.

