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VOORWOORD

Mijn naam is Monique van der Vloed, natuurvoedingsdeskundige, gewichts-
consulent, voedingscoach en auteur. Ik begon mijn studie ‘Voeding en Diëtiek’ 
in Amerika en volgde bij terugkomst in Nederland nog diverse opleidingen 
met betrekking tot voeding, natuurvoeding en diëtiek. Ik heb mij een tijdlang 
gespecialiseerd in eetproblematiek en volgde hiervoor ook de opleiding 
psycho- en gedragstherapie. Daarnaast heb ik diverse opleidingen binnen de 
natuurvoedingstherapie gevolgd.

Ik verzorg met regelmaat artikelen en werk mee aan diverse boeken over voeding, 
waarbij ik soms als gastschrijfster bij andere bekende auteurs optreed. Sinds 
enkele jaren ben ik een geheel nieuwe weg ingeslagen en ben (kook)boeken 
over goede voeding en gezondheid gaan schrijven. Dit heeft geresulteerd in de 
kookboeken Natuurlijk lekker bakken en Natuurlijk lekker basiskookboek. Kort 
samengevat houd ik me met name bezig met gezonde en verantwoorde voeding. 
Mijn recepten zijn dan ook vrij van geraffineerde suikers en witmeelproducten 
en bevatten geen schadelijke toevoegingen. Of zoals mijn motto luidt: ‘Meukvrij 
met Monique!’

Onlangs werd ik benaderd door de initiatiefnemers van www.groenestevia.nl. 
Zij wisten dat ik normaal gesproken al een fervent gebruikster van natuurlijke 
steviaproducten ben en zij gaven mij hun 100% natuurlijke groene stevia poeder 
om uit te proberen. Die uitdaging ging ik natuurlijk graag aan. In het begin viel 
dat nog niet mee, maar na heel wat mislukte baksels ging het gebruik me steeds 
beter af. Ik raakte erg enthousiast en mijn belangstelling was dan ook gewekt.

Het project van www.groenestevia.nl is begonnen door het enthousiasme 
van twee Nederlandse pioniers die veel potentie in het steviaplantje zagen. 
Zij willen mensen kennis laten maken met de natuurlijke zoete smaak en de 
veelzijdigheid van dit al eeuwen oude keukenkruid. Stevia werd tot op dat 
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moment voornamelijk geteeld in landen als Paraguay, Brazilië, China en India. Zij 
willen niet alleen stevia in Europa telen, maar ook lokale Zuid-Europese boeren 
van extra inkomsten voorzien. Hun doel is, om samen met lokale boeren op een 
maatschappelijk verantwoorde manier natuurlijke stevia te telen. Het eerste 
project is in 2013 gestart in het zonnige, vorstvrije Spanje en in de toekomst 
willen zij uitbreiden naar andere delen van Zuid-Europa. Meer over dit unieke 
project en hoe de samenwerking met de lokale boeren tot stand is gekomen, 
kun je lezen op hun website www.groenestevia.nl. Op deze website kun je ook 
groene stevia bestellen die afkomstig is van dit project.

Ik liet de initiatiefnemers van www.groenestevia.nl het een en ander proeven 
en ook zij waren erg enthousiast over mijn recepten. Met als gevolg dat onze 
samenwerking zich heeft verdiept. Dit resulteerde uiteindelijk in een heus 
receptenboekje over groene stevia. Dat boekje heb je nu in handen!

Mijn enthousiasme voor gezonde voeding wil ik graag met anderen delen. Daarom 
wil ik je uitdagen om zo snel mogelijk ook die groene stevia te bemachtigen 
waarvan ik zo enthousiast geworden ben en de recepten in dit boekje te gaan 
maken. Ik wens je daarbij veel gezond bak- en kookplezier!

Monique van der Vloed

www.moniquevandervloed.nl
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INLEIDING

Stevia. Zo’n tien jaar geleden wisten niet veel mensen van het bestaan van dit 
natuurlijke zoet smakende plantje af. Tegenwoordig is dat wel anders. Sinds stevia 
in 2011 als zoetmiddel in Europa is toegestaan, wordt het steeds vaker onder de 
aandacht gebracht en op grote schaal binnen de levensmiddelenindustrie gebruikt. 
Zelfs in het suikerschap van de supermarkt zijn verschillende steviaproducten 
te vinden en daarnaast wordt het ook steeds vaker als zoetstof toegevoegd in 
producten als frisdrank, drop en andere zoetwaren.

Een ontwikkeling die positief lijkt, maar waar helaas toch een stevige 
kanttekening bij gemaakt moet worden.

Wat is stevia?

Stevia is een plant met een smaak die lijkt op de smaak die zoethout heeft. 
Van het geslacht ‘stevia’ zijn ongeveer 285 verschillende soorten bekend. 
Deze soorten groeien voornamelijk in Zuid-Amerika. De zoete variant kreeg de 
wetenschappelijke naam Stevia rebaudiana Bertoni. Wat veel mensen niet weten, 
is dat stevia een kruid is. De Nederlandse naam voor stevia is Honingkruid.
Stevia is vernoemd naar de Spanjaard Pedro Jaime Esteve (1500-1556). Esteve 
was een beroemd medicus en professor in de plantkunde aan de Universiteit 
van het Spaanse Valencia.
De tweede naam rebaudina slaat op de chemicus Ovidio Rebaudi (1860-1931). 
Rebaudi was een Paraguyaanse chemicus uit de negentiende eeuw. Hij slaagde 
er als eerste in de zoete bestanddelen uit het plantje te destilleren. Hij isoleerde 
twee soorten stoffen, waarvan één extreem zoet was en de ander extreem bitter. 
De botanicus Bertoni (1857-1929) classificeerde veel plantensoorten en heeft 
een indrukwekkende collectie van planten en insecten nagelaten. Een van de 
planten die hij bestudeerde was het Honingkruid. Vandaar dus dat hij bij de 
classificatie zijn naam achter de Latijnse naam van deze plant heeft gezet: Stevia 
rebaudiana Bertoni.
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Stevia is een struikachtige plant die van oorsprong in subtropische gebieden 
groeit. Met name aan de oevers van moerassen, maar ook in grazige gebieden, 
tot een hoogte van ongeveer zevenhonderd meter, is de plant te vinden. In 
tropische regio’s kan stevia zelfs tot een hoogte van zo’n vijftienhonderd meter 
groeien. De zoete variant is ontdekt in een klein gebied in het noordoostelijke 
deel van Paraguay en de aangrenzende delen van buurland Brazilië.
Oude volksverhalen laten zien dat de inheemse bevolking daar al meer dan 
vijftienhonderd jaar van de grote voordelen van stevia op de hoogte was. Sinds 
het moment dat het plantje ontdekt werd, is er dankbaar gebruik van gemaakt. 
Niet alleen om voeding mee op smaak te brengen, maar ook voor medicinale 
doeleinden. De Guarani-indianen gebruikten het plantje bijvoorbeeld in 
medicinale thee om de klachten van brandend maagzuur en diarree te 
verminderen.

Waar te koop?

Tegenwoordig wordt stevia op steeds meer plekken op de wereld verbouwd. 
De smaak van de steviabladeren kan daardoor sterk variëren. Dit heeft zowel te 
maken met de gebruikte soort steviaplant als de samenstelling van de grond, de 
hoeveelheid aan zonlicht, de toegepaste irrigatiemethoden en de manier van 
telen.

In de westerse wereld wordt groene stevia (het zongedroogde en vermalen blad van 
de steviaplant) steeds populairder. Op het eerder genoemde www.groenestevia.nl 
is groene stevia (zongedroogd en vermalen) als een keukenkruid te verkrijgen.
Ook sommige tuincentra verkopen steviaplantjes (meestal te vinden bij de 
kruidenafdeling) en er is tegenwoordig zelfs al steviazaad voor de consument te 
koop. Daardoor kun je thuis eigen steviaplantjes kweken.



Zelf stevia kweken

Zelf steviaplantjes telen is goed te doen, maar het vergt wel een goede 
voorbereiding, een precieze werkhouding en veel geduld. Hoe teel je de beste 
steviaplantjes? Een stappenplan.

1. Het zaaien

Gebruik als eerste de juiste zaaigrond. Het is niet aan te raden potgrond, 
tuinaarde of compost te gebruiken. Hierin zitten te veel meststoffen, waardoor 
de tere worteltjes verbranden. Het zaad kiemt dan wel, maar na een of twee 
weken vallen de plantjes om.
Cactusgrond, cocopeat of een mengsel van turf en perliet of zand en klei werken 
meestal het beste. Je kunt de zaadjes in allerlei potten en bakken zaaien, maar 
bedenk van te voren vooral dat de temperatuur niet onder de twintig graden 
mag komen en dat de grond ook niet te snel mag uitdrogen. Met de wetenschap 
dat de steviaplant van oorsprong het beste gedijt in subtropische gebieden is 
het handig om zelf thuis een soort van minibroeikas te creëren. Dek hiervoor 
de potten af met transparant plastic of gebruik een kant-en-klare kweekbak. 
Let er wel op dat het binnenin de bak niet te benauwd wordt, hierdoor kunnen 
namelijk algen of schimmels ontstaan. Om dit te voorkomen prik je wat gaatjes 
in de folie of zet je het ventilatieroostertje van de kweekbak wat open.
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Stevia is tenslotte ook een echte lichtkiemer. Pas bij voldoende en langdurig licht 
ontkiemen de zaadjes. Zet daarom in het voorjaar de bakken bij voorkeur op de 
vensterbank, met daaronder een warme radiator. In dit geval heb je de meest 
gunstige combinatie van warmte en licht voor die tijd van het jaar te pakken.
Vaak kiemt het steviazaad maar matig. Dit komt doordat de steviaplant een 
zelfbevruchter is. Het is daarom aan te raden het zaad vrij dik (maar ook weer 
niet té dik) te zaaien. Vervolgens moeten de zaadjes heel dun met wat grond 
afgedekt worden. Hiervoor kun je het beste een klein deel van de grond door een 
zeef (met mazen van 1 tot 2 millimeter) zeven.
Bevochtig daarna de grond met een nevelspuit. De grond mag niet te veel 
uitdrogen, maar mag zeker in het begin ook niet te nat zijn.

2. Het kiemen

De eerste plantjes kiemen (afhankelijk van de temperatuur) na ongeveer acht tot 
twintig dagen. Nu is het van belang de temperatuur op zo’n 22 graden te houden 
en voor voldoende lang licht en water te zorgen.
Het kan nu één tot drie weken duren voordat de eerste blaadjes zichtbaar 
worden. Tip: wanneer de stevia in een buitenkas met verwarming en/of lampen 
is gezaaid, moeten de plantjes met regelmaat op slakken gecontroleerd worden. 
Deze zijn namelijk ook gek op stevia!
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3. Verspenen en verpotten

Als er vier blaadjes gevormd zijn, kun 
je ze voorzichtig in afzonderlijke potjes 
verpotten.
Let op: water geven doe je nu nog alleen 
via de onderzijde van de pot. Water van 
boven veroorzaakt schimmelontwikkeling 
op de plantjes. Zet daarom de potjes 
(met aan de onderzijde gaatjes) op een 
schoteltje en giet telkens wat water op het 
schoteltje.
Wanneer de planten weer wat groter 
zijn (vijf tot zes centimeter hoog en met 
meerdere bladeren), is het slim om de 
plant af te knippen tot enkele bladparen 
boven de grond. De plant gaat zich dan 
vertakken en heeft zodoende de kans om tot een struikje uit te groeien. Dit levert 
uiteindelijk meer steviablad op. Eventueel kan dit twee keer gedaan worden, 
alvorens je de plant helemaal door laat groeien tot een volwaardige plant.

4. Buiten uitplanten

Jonge planten zet je pas buiten in de tuin 
wanneer er geen kans meer is op nachtvorst 
(na IJsheiligen). Volwassen planten 
bereiken in Nederland een hoogte van zo’n 
dertig tot vijftig centimeter, afhankelijk 
van het weer. De plant verdraagt slechts 
enkele graden nachtvorst en is dus geen 
overwinteraar. Zolang de wortels niet 
bevriezen, loopt de plant in het voorjaar 
weer uit. Het is daarom aan te raden de 



plant (afgeknipt) te laten overwinteren in huis of (wanneer de plant in de tuin 
uitgepoot is) goed af te dekken met een vorstdoek.

5. Oogsten

Stevia kun je vrij gemakkelijk zelf drogen en verwerken. Knip hiervoor steeds 
enkele stelen met steviablad (op enkele bladen onderaan na) af en bindt deze 
met een touwtje bij elkaar. Hang deze touwtjes op in een warme en droge ruimte. 
Na verloop van tijd zijn de blaadjes goed gedroogd en kunnen dan gemakkelijk 
afgeritst worden. Deze kunnen vervolgens met een keukenmachine of vijzel tot 
poeder of kleine stukjes vermalen worden, maar de blaadjes zijn ook in zijn 
totaliteit goed te bewaren. Zorg ervoor dat ze op een koele, donkere en droge 
plaats bewaard worden, bijvoorbeeld in een goed af te sluiten pot.



6. Stekken

Het is mogelijk om stevia te stekken, maar dit is niet eenvoudig. Snijd hiervoor 
een stek van vijf tot tien centimeter van de plant. Gebruik hiervoor een scherp 
mes. Verwijder de onderste blaadjes. Doop het stekje in stekpoeder en zet het in 
een potje met stekgrond (tuincentra). Dek daarna het potje af met wat folie, om 
vochtverlies te voorkomen. Zet het potje op een warme plek en geef het stekje 
voldoende water met een nevelspuit of via de onderzijde op een schoteltje. 
Als de stekjes goed groeien, kun je ze in een grotere pot zetten. Meestal vereist 
het enige malen proberen, voordat de juiste methode gevonden is. Ook hier is 
voldoende licht weer belangrijk!
De makkelijkste manier om te vermeerderen, is door het wortelgestel van de 
plant in het voorjaar in meerdere stukken te scheuren en in nieuwe grond te 
zetten.
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CHOCOLADE-HAVERKOEKJES

Erg gemakkelijk om te maken, ook al lijkt dat in eerste instantie niet zo!

Let op: dit recept vraagt om een weektijd vooraf. Bij de kook/baktips is te lezen 
hoe dit moet.

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 190 
graden en bekleed een bakplaat met 
bakpapier.
Roer de stevia en havermeel goed door 
de havermoutpulp.
Schep van de helft van het beslag met 
een grote lepel bergjes op de bakplaat. 
Let op houd voldoende ruimte tussen 
de bergjes.
Roer vervolgens de cacaopoeder door 
de resterende helft van het beslag en 
schep naast het bergje naturelbeslag 
ook een bergje chocoladebeslag.
Vorm er een ronde koek van.
Bak de koeken in het midden van de 
oven in ongeveer 25 tot 30 minuten 
gaar, blijf tussentijds controleren.
Laat goed afkoelen.

Dit heb je nodig

• 500 gram geweekte havermout (in een halve 

theelepel groene stevia), licht gepureerd 

• 100 gram havermeel

• Halve theelepel groene stevia

• 5 flinke eetlepels magere cacaopoeder
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