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1. Mmmm..... Lekker zoet! 
Ben jij dol op zoete dingen? 
Wat vind jij lekker? 
 
Dit boek gaat over suiker. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waar komt suiker vandaan? 
 Waar wordt suiker voor gebruikt? 
 Wat gebeurt in je lijf  als je veel zoete dingen eet? 
 Wat doet suiker met je tanden? 
 Wat is afvallen? 



2. Waar komt suiker vandaan? 
De meeste suiker komt van twee planten. 

 

Ik ben een suikerbiet. 
Ik ben de wortel van een plant. 
De boer haalt mij uit de grond. (1) 
Hij verkoopt mij aan een fabriek (2). 
Daar hakken ze me in stukjes. 
Ik word gekookt en word sap. 
Het is een zoet sap. 
Dat sap wordt suiker. 
De losse suiker gaat in pakken. 
Soms word ik een klontje. 
Ik ga in de koffie of  de thee. 
Maar je vindt mijn suiker bijna over-
al in. 
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Ik ben suikerriet. 
Ik ben de stengel van een plant. 
Ik groei alleen in warme landen. 
De boer hakt mijn stengel af  (1). 
Daarna ga ik naar een fabriek. 
Mijn stengel wordt plat gedrukt (2). 
Nu loopt er sap uit mij. 
Dat sap verandert in suiker.  
Mijn suiker is bruin (3). 
Ook is elke korrel groter dan de 
suiker uit de suikerbiet. 
Mijn suiker gaat ook in alles wat 
zoeter moet worden. 
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3. Suiker vind je overal 

vruchtenyoghurvruchtenyoghurtt  
 

Ik ben Kees Klont 
Ik ben suikerzoet. 
Je vindt mij in zoetigheid. 
Zie je al dat lekkers? 
Hoeveel klontjes suiker zitten 
daarin? 
Eerst zeggen. 
Daarna kijk je op de volgende 
bladzijde. 



 Kijk maar eens! 
Al dat lekkers zit boordevol 
klontjes suiker. 
Tel de klontjes maar. 
Had je het goed? 

vruchtenyoghurvruchtenyoghurtt  



http://www.froot.nl/posttype/

froot/image/hoeveel-suiker-zit-er

-in-je-eten/ 

 

Nog een keer. 
Dit eten smaakt niet zoet. 
Zit er suiker in? 
Hoeveel klontjes denk je? 
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http://www.froot.nl/posttype/

froot/image/hoeveel-suiker-zit-er

-in-je-eten/ 

 

Oeps! 
Dat is raar! 
Er zit nog best veel suiker in. 
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4.  Nog meer suiker! 
 

Eet je elke dag fruit? 
Een peer?  
Een appel? 
Of  een banaan? 
Dan krijg je ook suiker binnen. 
Het zijn vruchten-suikers. 
Het zijn dus geen klontjes of  
korreltjes suiker. 
Maar in fruit zit nog meer. 
In fruit zitten vitaminen. 
Ze zijn gezond voor je. 

 Vitaminen? 
Die heb ik niet. 
Ik ben alleen maar zoet. 
Net als alle snoepgoed. 



5. Te veel suiker 

 
Ik ben het suikermonster! 
Ik kom tevoorschijn als je heel 
veel suiker eet. 
Suiker vind je overal. 
Vooral in zoete snoep en zoete 
drank. 
Zie je Pim? 
Hij is dol op suiker. 
Hij kan niet stoppen met dat 
zoete spul. 
Zijn lijf  roept: Geef  me nog 
meer suiker, meer, meer. 
Ja, dan kom ik tevoorschijn. 
En ik maak je lekker dik. 
Ik zorg voor strakke broeken, 
strakke truien en bolle buiken. 
Je wordt moe. 
En wilt niet meer rennen. 
Daar zorg ik allemaal voor. 
Pas maar op voor mij! 



6. Hoe word je te dik?  

Ik drink benzine. 
Het gaat in mijn tank. 
Door die benzine kan ik rijden. 
Het is mijn eten. 
Jouw eten komt in je lijf. 
Dat eten zorgt dat je van alles kunt doen. 
Je loopt, rent, praat, zingt, leert en denkt. 
Dat kan alleen door eten. 
Wat gebeurt er als je te veel eet? 
Je lijf  denkt: dit is erg veel eten.  
Dat heb ik nu niet allemaal nodig. 
Weet je wat? 
Ik bewaar alle suiker voor later. 
Die suiker wordt bewaard als vet. 
Dat vet komt extra aan je lijf  te zitten. 
Krijg je heel veel suiker binnen? 
Dan groeit de laag vet nog verder. 
Je lijf  wil alles bewaren voor later. 
Later als je geen eten hebt. 
Maar er is altijd iets te eten. 
Dus die vetlaag wordt dikker en dikker. 



7. Geen eten 
 
Het is herfst.  Zie je mijn dikke buik? 
Ik eet me helemaal vol. 
Het bos ligt vol met lekkers. 
Er zijn veel zoete vruchten, zaden en noten. 
Ik krijg een dikke laag vet. 
In de winter slaap ik. 
Er is geen eten. Ik ga niet dood. 
Mijn lijf  gebruikt het vet. 
Ik word vanzelf  weer dun. 

 
Mensen hebben in de winter genoeg eten. 
Heel vroeger was dat niet zo. 
Er waren geen koelkasten. 
Er waren geen kassen. 
Er was weinig groente. 
Er groeide weinig. 
Ze raakten net als egel hun vetlaag kwijt. 
Nu liggen de winkels altijd vol. 
Die vetlaag groeit en groeit maar door. 
Hoe raak je die vetlaag wel kwijt? 



 

8.  Afvallen 

Oeps! Dit is niet goed! 
Ik ben veel te zwaar! 
Ik heb teveel vet aan mijn lijf. 
Mijn jurk zit strak. 
Ik hijg als ik de trap op loop. 
Rennen lukt niet meer. 
Wat moet ik doen? 

 
Afvallen. 
Dat extra vet moet weg. 
Hoe doe je dat? 
 Stop met snoep en suiker. 
 Eet gezond. Veel groente en fruit. 
 Beweeg veel. Fiets, ren, zwem en 

spring.  
 Zit niet teveel. 
 
Je zult een beetje honger krijgen. 
Geeft niks. 
Je lijf  eet je vetlaag op. 
De laag wordt dunner en dunner. 



9. Au, Au! 
 

Deze kies is van Freek. 
Hij moest er echt uit. 
Freek had kiespijn. 
Hij snoept ook graag. 
Ja, snoep is suiker. 
En suiker is een vijand van 
kiezen en tanden. 
De suiker verandert in je 
mond. 
De suiker wordt zuur in je 
mond. 
Dat zuur maakt gaatjes in je 
gebit. 
Goed poetsen haalt het zuur 
weg. 
Wees zuinig op je tanden. 
Poets je tanden op zijn minst 
twee keer per dag. 



10. Filmpje  

Klik hier 
 http://www.schooltv.nl/video/huisje

-boompje-beestje-suiker/#q=suiker  

Huisje Boompje Beestje 
Suiker 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-suiker/#q=suiker
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-suiker/#q=suiker






http://www.cyh.com/HealthTopics/

HealthTopicDetailsKids.aspx?p=335&np=284&id=2685 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelsuiker 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerbiet 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerriet 
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