
Overzicht van glycemische lading van diverse 
voedingsproducten.

GL - glycemische lading - toont het effect van  
koolhydraten op de bloedsuikerspiegel (berekend uit  
aantal koolhydraten per portie en opnamesnelheid).

Voor balans in de bloedsuikerspiegel maakt de 
alvleesklier hormonen (insuline en glucagon) voor 
verbruik en opslag van de suikers. Hoge GL waarden 
kunnen de alvleesklier nadelig beïnvloeden. 

Er zijn linken te leggen met te hoge GL waarden en 
gezondheidsklachten als - weinig energie, lage 
weerstand, insuline-resistentie, diabetis, hypoglykemie, 
overgewicht, hart- en vaatziekten,  neurologische 
aandoeningen als Alzheimer, aderverkalking, beroertes, 
hoge bloeddruk. 

Goed zou zijn om gemiddeld per maaltijd tussen 10 en 
15 uit te komen (bij gezond zijn). Bij klachten gekoppeld 
aan bloedsuikerspiegel zou 10 of lager beter zijn.
De Nederlandse Gezondheidsraad vindt echter dat er 
nog onvoldoende bewijs is, dat te hoge GL waarden 
gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. 
Onderzoeken zijn gaande.

De waarden zijn een indicatie want 
factoren als bereidingswijze, 
combinatie met andere producten, 
eigen gezondheid, bepalen mede de 
waarde.

aantal gram
per portie

GL per 
portie

zoetmiddelen
glucose 10 gr 10
sucrose 10 gr 7
honing 10 gr 3
lactose 10 gr 5
fructose 10 gr 2
tussendoortjes
Evergreen met krenten (Lu) 38 gr 14
popcorn (zonder suiker) 20 gr 8
gebak 57 gr 15
chips 50 gr 11
chocoladereep (melk) 50 gr 12
chocoladereep (puur >70% cacao) 50 gr 6,5
pinda's 50 gr 1
dranken
bier 250 gr 14
cola drinks 250 gr 19
sinaasappelsap (ongezoet) 250 gr 13
grapefruitsap (ongezoet) 250 gr 11
appelsap (ongezoet) 250 gr 12
tomatensap 250 gr 4
graanproducten
gierst 150 gr 25
couscous (5 min. gekookt) 150 gr 23
rijst (bruin parboiled, 20 min. gekookt) 150 gr 23
rijst (basmati, 10 min. gekookt) 150 gr 23
boekweit 150 gr 16
rijst (wit, parboiled, gem. gekookt) 150 gr 17
bulghur 150 gr 12
spaghetti (wit, 10-15 min. gekookt) 180 gr 21
spaghetti (volkoren, gem. gekookt) 180 gr 16
quinoa 150 gr 9,5
stokbrood (wit) 30 / 60 gr 15 / 30
tarwebrood (wit) 30 / 60 gr 10 / 20
tarwebrood (volkoren) 30 / 60 gr 9 / 18
melkbrood (wit) 30 / 60 gr 10 / 20
roggebrood (volkoren) 30 / 60 gr 8 / 16
cornflakes 30 / 60 gr 21 / 42
melba toast 30 gr 16
cream cracker 30 gr 13

muesli 30 / 60 gr 10 / 20
bindmiddelen
maizena 15 gr 9,25
arrowroot 15 gr 8
peulvruchten
bruine bonen 150 gr 6,5
bruine linzen 150 gr 8
kikkererwten 150 gr 10
groene linzen 150 gr 5,5
spliterwten 150 gr 7,5
aardappelen en groentes
frieten 150 gr 22
aardappelen (gebakken) 150 gr 26
aardappelpuree 150 gr 15
aardappelen (gekookt) 150 gr 14
wortel gekookt 100 gr 6
tuinboon 100 gr 5,5
pompoen 100 gr 5
meiknolletjes 100 gr 2
bieten 100 gr 5
bataat 100 gr 10
doperwt (vers) 100 gr 4
wortel rauw 100 gr 2,5
sperziebonen 100 gr 1,5
bladgroente, alle soorten sla, kool,
champignons, ui, tomaten,
aubergine, paprika, broccoli 100 gr 1 of minder
fruit, vers en ongekookt
watermeloen 120 gr 6,5
ananas 120 gr 7
abrikozen 120 gr 5
kiwi 120 gr 6
banaan 120 gr 12
mango 120 gr 8
druiven 120 gr 8
grapefruit 120 gr 8
sinasappel 120 gr 5
perzik 120 gr 5
appel 120 gr 6
peer 120 gr 4
aardbei 120 gr 1
pruimen 120 gr 5
kersen 120 gr 3
gedroogd fruit
dadels 60 gr 42
rozijnen 60 gr 28
vijgen 60 gr 16
abrikozen 60 gr 9
appeltjes 60 gr 10
pruimen 60 gr 10

jam ('klassiek') 20 gr 9
fruitbeleg (jam zonder toegevoegde 
suiker)

20 gr 2,5

zuivel
volle yoghurt 200 gr 3
magere yoghurt 200 gr 4
magere melk 250 gr 4
volle melk 250 gr 3
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