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Wat goed dat jij de uitdaging aangaat! 
Welkom bij de Zoutchallenge! In 12 dagen minder zout en meer smaak. Dat is 

jouw uitdaging. In stappen ga jij de komende periode zout minderen. Hoe groot 

of klein die stappen zijn, mag je zelf bepalen. Met dit boekje helpen wij je op 

weg. Je vindt er lekkere recepten, praktische informatie, interviews en tips. 

Zodat je van jouw maaltijden kunt blijven genieten. Je gaat proeven hoe lekker 

en gevarieerd zoutbewust eten is. En na de challenge? Dan eet jij minder zout! 

Waarom een Zoutchallenge?
Zeker in deze tijd is het belangrijk om zo gezond mogelijk te blijven. Gezond eten, in beweging blijven 
en de geest regelmatig ontspannen. Met zoutbewust eten zorg je goed voor je nieren. Maar opgeteld 
over de dag krijg je al snel te veel zout binnen. Denk aan dagelijkse producten zoals broodjes, kaas en 
kant-en-klare soep. Of vlees(waren) en vlees vervangers. Eet je er te veel van, dan kunnen je nieren 
ongemerkt beschadigen. 

Hoe zit dat met jou? Probeer jij elke dag al minder zout te eten om gezond te blijven? Of ben je jezelf 
ervan bewust dat je nog stappen zetten kunt? Wat je startpunt ook is, de Zoutchallenge helpt je ver-
der op weg naar een smaakvol, zoutbewust leven. Want je nieren zijn je leven. 

Veel succes en geniet ervan! 
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Aan de slag!
Jouw Zoutchallenge begint met het checken van de hoeveelheid zout die jij 

dagelijks eet. En het herkennen van de grootste zoute boosdoeners. Dit doe 

je in stap 1. Daarna bepaal je welke stappen je wilt zetten om minder zout te 

gaan eten (stap 2). In stap 3 ga je echt aan de slag met de inspiratie uit dit 

boekje. Tenslotte helpen we jou gemotiveerd te blijven om de Zoutchallenge 

vol te houden. En om zoutbewust eten het 'nieuwe normaal' te laten zijn in jouw 

eetpatroon. 

Weet jij in welke producten 
het meeste zout zit? Doe de 
Zoutquiz en test je kennis!

Meteen naar de recepten

Stap  Check hoeveel 
zout jij eet en 
leer boosdoeners 
kennen

Weet jij al hoeveel zout je eet? En wat de grootste 
zoute boosdoeners zijn? Dan kun je direct aan de slag 
met stap 2. Weet je nog niet precies wat je dagelijks 
aan zout binnenkrijgt? Doe dan de Zoutmeter.

1

https://nierstichting.nl/zoutquiz/
https://nierstichting.nl/zoutmeter#/
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Stap  Bepaal jouw 
uitdaging voor 
de komende 
12 dagen

Nu ga jij bepalen wat jouw doel is voor de komende 
12 dagen. De manier waarop jij jezelf uitdaagt om 
minder zout te gaan eten. Maar tegelijkertijd wél 
blijft genieten van lekker eten. 

2

Wil je meteen naar een gezonde hoeveelheid zout? Dan is jouw doel: Ik eet de 
komende 12 dagen minder dan 6 gram zout per dag. Je gaat aan de slag met 
de dagmenu's, waarmee je 12 dagen lang zoutbewust eet. 

Wil je wel zout minderen, maar liever in kleine stappen? Dat kan natuurlijk ook. 
Dan wordt dát jouw uitdaging tijdens de Zoutchallenge. Jouw doel is: Ik ga de 
komende 12 dagen aan de slag met zoutwissels. Bij dit doel wissel je in de 
komende 12 dagen jouw grootste zoute boosdoeners in voor minder zoute 
alternatieven. 

Bij de zoutwissels kies je zelf op welke zoute boosdoeners jij je gaat richten. En 
welke wissels je maakt. Hieronder vind je voorbeelden per productcategorie. 
Noteer voor jezelf een aantal zout wissels. Gaat het je goed af? Dan breid je 
deze uit!

Tip Deel je goede 
voornemens met mensen 
uit je omgeving, zodat zij je 
kunnen helpen volhouden.
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Kazen
Ik vervang de komende 12 dagen 10 keer een 
zoute kaassoort voor een minder zout alter-
natief of voor een ander hartig, zoutbewust 
broodbeleg.

Zoute kazen zijn bijvoorbeeld: 

Goudse kaas, feta en harde geitenkaas

Minder zoute alternatieven zijn bijvoorbeeld: 

hüttenkäse, ricotta en zuivelspread

Vleeswaren
Ik vervang de komende 12 dagen 10 keer een 
zoute vleessoort voor een minder zout alterna-
tief of een ander hartig, zoutbewust broodbeleg.

Zoute vleeswaren zijn bijvoorbeeld: 

salami en gerookte ham

Minder zoute alternatieven zijn bijvoorbeeld: 

rosbief en kipfilet

Vlees, vis, vegetarisch 
Ik kies de komende 12 dagen 10 dagen 
voor onbewerkt vlees, ongezouten vis 
of een gezonde vegetarische keuze. 
In plaats van bewerkt vlees, gezouten 
vis of een zoute vleesvervanger.

Zoute producten zijn bijvoorbeeld:

Vlees: gemarineerde kip, kant-en-klare 

hamburger en gekruid gehakt

Vis: gerookte zalm en zoute haring

Vegetarisch: vegetarische burger en 

vegetarische balletjes (met meer dan 450 

milligram natrium per 100 gram) 

Alternatieven zijn bijvoorbeeld:

Vlees: kipfilet, varkenshaas en mager 

gehakt

Vis: verse zalm, tonijn en kabeljauw

Vegetarisch: ei, peulvruchten, tofu en noten

Voorbeelden van zoutwissels
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Stap  Ontdek wat  
jou helpt om  
minder zout  
te eten

Is jouw doel om de komende 12 dagen zoutbewust 
te eten? Dan ga je aan de slag met de 12 gevarieerde 
dagmenu’s. Ook krijg je iedere dag tips voor lekkere 
tussendoortjes. Kies je elke dag voor de maaltijden 
en tussendoortjes uit dit boekje? Dan eet je van-
zelf een gezonde hoeveelheid zout van maximaal 6 
gram per dag. Je doet daarnaast je lichaam een ple-
zier door water, koffie en thee te drinken. Drink kof-
fie en kruidenthee wel in een beperkte mate.

Ga je aan de slag met zoutwissels? Wij hebben 
tips die je kunnen helpen bij het maken van gezonde 
keuzes. De tips lees je hier. En laat je ook eens inspi-
reren door de recepten in dit boekje voor ontbijt, 
lunch en avondmaaltijden.

3

Check de etiketten van producten. Fabrikanten zijn verplicht 
om op het etiket van hun voedingsmiddelen te vermelden 
hoeveel zout er in zit. Door etiketten van verschillende pro-
ducten met elkaar te vergelijken, ontdek je dat het zoutge-
halte in producten verschilt. Zo bevat tomatenpuree van 
het ene merk veel meer zout dan die van een ander merk. Ook binnen merken 
zijn er grote verschillen tussen producten. Een pizza met groente bevat bijvoor-
beeld minder zout dan een pizza van hetzelfde merk met vlees of kaas. Als je 
steeds kiest voor het merk of de variant met minder zout, maak je echt verschil. 
Let bij het vergelijken wel op of de hoeveelheid zout wordt vermeld per portie, 
of per 100 gram. 

Tip van Iris Groenenberg 
Expert Voeding en Gezondheid bij 

het Voedingscentrum

Vergelijk etiketten met de 
Kies Ik Gezond?-app van Het 
Voedingscentrum. Hiermee 
scan, zoek en vergelijk je 
producten eenvoudig en snel.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/apps-en-tools-voedingscentrum/kies-ik-gezond-.aspx
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Vaak ben je gewend om tijdens het koken bepaalde 
producten te gebruiken, zonder te beseffen hoe 
zout ze zijn. Zoals bijvoorbeeld olijven, tomatenket-
chup of sojasaus. Ga eens op zoek naar smaakvolle, min-

der zoute alternatieven. Je staat verbaasd hoeveel lek-
kere en gezonde mogelijkheden er zijn. Voorbeelden 
hiervan vind je in dit boekje.

Kook zoveel mogelijk met verse ingrediënten. Door te 
kiezen voor verse groente, vlees of vis eet je al snel 
minder zout dan wanneer je kiest voor bewerkte 
producten. Vervang groente uit pot of blik met toe-
gevoegd zout eens door verse groente. Of kies voor 
een verse zalmmoot in plaats van gerookte zalm. 
Breng je gerechten verder op smaak met verse krui-
den, gedroogde specerijen of andere smaak makers. 
Zoals citrusvrucht of natuurazijn.

Tip Ontdek met de Zoutvergelijker 
welke alternatieven er zijn voor 
jouw boosdoeners. 

https://nierstichting.nl/zoutvergelijker/
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Houd jouw 
Zoutchallenge vol
Elke dag dat het jou lukt om minder zout te eten, 
is een overwinning. Deze triomfen helpen je bij het 
volhouden van de challenge. Ook ontdek je steeds 
vaker hoe lekker pure smaken van producten zijn. 
En hoe verrassend alternatieve smaak makers. Stap 
voor stap leer je zo wennen aan minder zout en blijf 
je lekker eten. 

Tip Gebruik een stempelkaart als 
beloning voor iedere gemaakte stap! 
Of zet kruisjes in je (digitale) agenda. 

Smaken verschillen. Je zult daarom misschien het ene 
recept uit dit boekje lekkerder vinden dan het andere. 
Geef de moed niet meteen op. Want het kan zomaar zijn 
dat een volgend recept jouw favoriet blijkt. Houd vol, niet 
alles hoeft tenslotte in één keer goed te gaan. Je kunt het!

Is het een dag niet gelukt om je doel te bereiken? Dat kan 
gebeuren. Belangrijk is dan vooral niet op te geven. Pak het 
minderen met zout gewoon de volgende dag weer op. Het 
uitgangspunt is dat je in de basis gezond en zout bewust 
eet. Een uitzondering hoort er af en toe bij.

Belonen werkt

Jezelf tussentijds belonen kan jou helpen om door te gaan. 
Denk bijvoorbeeld aan een leuke film nadat je 2 dagen 
je doelen behaald hebt. Of een lekker bad na 
5 dagen volhouden. Een leuke activiteit of 
cadeautje na de Zoutchallenge doen je 
even stilstaan bij de mooie prestatie 
die jij geleverd hebt. 

Tip Deel jouw overwinningen met 
vrienden en familie. Complimenten 
werken vaak stimulerend. Of post 
een goed gelukt recept op social 
media. Gebruik #Zoutchallenge 
#Nierstichting en ontvang 
duimpjes. Je inspireert hiermee 
ook andere deelnemers.

https://nierstichting.nl/stempelkaart
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 Blijf minder zout eten
Veranderen gaat niet vanzelf. Gun jezelf dan 
ook de tijd om minder zout te gaan eten. Met de 
Zoutchallenge heb je een goede start gemaakt. 
En hopelijk ervaren dat zoutbewust eten lekker en 
gevarieerd kan zijn. Wij willen je uitdagen om ook na 
deze challenge minder zout te blijven eten. En even-
tueel nieuwe doelen te stellen. 

Zoals het uitbreiden van je zoutwissels. Zoutbewust 
eten als onderdeel van gezonde voeding, helpt je 
gezond te blijven. Op deze manier zorg je goed voor 
jezelf en voor je nieren.
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Iris Groenenberg 

Iris werkt als Expert Voeding en Gezondheid 
bij het Voedingscentrum. Aan haar de schone 
taak om mensen te inspireren de gezonde 
keuze te maken. Maar hoe doe je dat, in een 
wereld vol ongezonde verleidingen? En hoe 
blijf je gemotiveerd? Iris helpt je op weg met 
tips.

Waarom is gezond eten zo belangrijk? 
‘ Een gezond en gevarieerd voedingspatroon 
verlaagt de kans op chronische ziekten. Eet je 
gezond, dan geef je jouw lichaam bovendien 
de juiste hoeveelheid voedingsstoffen, die het 
nodig heeft om goed te kunnen functioneren. 
Ook helpt gezonde voeding om niet meer ener-
gie binnen te krijgen dan je nodig hebt.’

Wanneer eet je gezond?
‘ Eet je veel groente, fruit, volkoren graan-
producten, bonen, olie en ongezouten noten? 
Drink je vooral kraanwater? Eet je niet elke dag 
vlees? En ben je zuinig met snoep, snacks en 
frisdrank? Dan eet je in grote lijnen gezond en 
goed voor het milieu.’

Hoe ongezond is zout nu eigenlijk?
‘ Eet je te veel zout, dan loop je het risico op een 
verhoogde bloeddruk. Dit kan gevolgen heb-
ben voor je hart en bloedvaten en voor je nie-
ren. Zout bevat natrium. Wanneer je hier te 
veel van binnenkrijgt, moeten de nieren extra 
hard werken om deze stof uit je lichaam te ver-
wijderen. Door dit harde werken kunnen de 

nieren beschadigen. Voor volwassenen geldt 
het advies om niet meer dan 6 gram zout per 
dag binnen te krijgen.’ 

Hoe verander je een ongezond eetpatroon?
‘ Een gewoonte veranderen kan een uitdaging 
zijn. Wat je kan helpen is het maken van een als-
dan plan. Een voorbeeld: als ik in de supermarkt 
ben om snacks te kopen, dan kies ik ongezou-
ten noten. Maak voor jezelf zo’n lijstje. Ook een 
tip is het bijhouden van een eetdagboek. Want 
als je weet wat je eet, geeft dit je een beter 
inzicht in je zoutgebruik. 

Heb je ook tips voor mensen om gemotiveerd 
te blijven? 
‘ Gemotiveerd zijn is een belangrijke eerste stap. 
Maak daarom dat wat je wilt bereiken klein en 
tastbaar. Stel jezelf steeds haalbare doelen. Het 
kan ook helpen om met je omgeving te delen dat 
je minder zout gaat eten. Zo kunnen ook ande-
ren je helpen herinneren aan je voor nemen, als 
je toch te zout eet. Iets wat de meesten van ons 
liever willen voorkomen. Daarom kan dat een 
handige stok achter de deur voor je zijn.’

interview
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,7 gram zout)

• 1 portie zuivel 
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 stuk fruit

Avond (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s

Dag 1

Tip van Tromp & Rueb
Om ‘een zuurtje’ toe te voegen, wordt in veel 
recepten citroensap gebruikt. Wil je wél fris-
heid aan je gerecht toevoegen, maar geen 
citroensmaak? Dan is een scheutje natuur-
azijn een mooi alternatief!

Kruidentip
Voor een optimale smaak gebruik je onge-
malen specerijen. Zoals kaneelstokjes, hele 
kruidnagels en komijnzaad. Maal de spece-
rijen vlak voor gebruik pas fijn. Eventueel 
kun je ze voor het malen nog licht roosteren.



 ©Voedingscentrum
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Yoghurt met  
nectarine en  
gebakken muesli
Ingrediënten 4 personen

• 24 halve walnoten
• 8 eetlepels muesli zonder suiker
• 4 nectarines of perziken
• 1200 ml halfvolle yoghurt

Bereiding
1 Breek de walnoten grof.
2 Bak de muesli met de walnoten in een droge 

koekenpan lichtbruin en krokant.
3 Was de nectarines en snijd ze in blokjes. 
4 Schep de blokjes fruit door de yoghurt en verdeel dit 

over 4 glazen of schaaltjes. Strooi de muesli erover.

Voedingswaarden per persoon 
Energie  340 kcal
Vet 20 gram 
waarvan verzadigd vet  4 gram
Koolhydraten 20  gram 
waarvan suikers  20  gram
Eiwit  18  gram
Vezels  2  gram
Zout  0,4  gram

Ontbijt
dag 1



15

Rode bietensoep 
Ingrediënten 4 personen

• 450 gram gekookte rode bieten
• 2 bosuitjes
• 1 zoete appel
• 1 eetlepel Tromp & Rueb Kruidenazijn
• 1 flinke theelepel komijnpoeder
• 1 eetlepel tijm
• 1 eetlepel olijfolie
• peper

Bereiding
1 Snijd de bosuitjes in fijne ringetjes. 
2 Hak de appel in vier stukken en verwijder het 

klokhuis. Snijd hem vervolgens in kleine blokjes. 
3 Snijd de rode bieten in kleine blokjes. 
4 Verwarm een eetlepel olijfolie in een soeppan en 

fruit hierin de bosui. 
5 Voeg vervolgens het komijnpoeder toe en fruit ook 

even mee totdat het lekker gaat geuren. 
6 Voeg ook de appel toe en bak totdat de appel zacht 

wordt. 
7 Voeg dan de rode bieten en het water toe. 
8 Verhit het geheel maar zorg ervoor dat het niet 

kookt.
9 Voeg de tijm toe en pureer de soep.
10 Breng als laatste de soep op smaak met 

Tromp & Rueb Kruidenazijn en peper. 

Serveertip
Lekker met volkoren stokbrood 
met margarine uit een kuipje. 

Hiervoor heb je nodig
• 1 volkoren stokbrood
• 4 eetlepels margarine

Voedingswaarden per persoon 
(incl. serveertip)
Energie  390 kcal
Vet  16 gram 
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 48 gram
Eiwit 10 gram
Vezels 8 gram
Zout 1,0 gram 

Lunch

Recept van 

dag 1



 ©Voedingscentrum

16

Pangasius met een sesamkorstje
Ingrediënten 4 personen

• 4 eetlepels rozijnen
• 4 winterwortels
• 2 citroenen
• 300 gram volkoren couscous
• 2 theelepels komijnzaad
• 4 stukken pangasius-  

of tilapiafilet
• peper
• 4 eetlepels sesamzaad
• 4 eetlepels vloeibare margarine
• 12 takjes peterselie
• 12 takjes bladselderij
• 2 eetlepels olijfolie

Bereiding
1 Was de rozijnen in een zeef.
2 Maak de wortels schoon en rasp ze grof.
3 Maak van de geraspte wortel, wat citroensap en de helft 

van de rozijnen een salade en zet even weg.
4 Doe de couscous in een kom en meng er het komijnzaad 

en de rest van de rozijnen door.
5 Breng 500 ml water aan de kook en giet dit over de 

couscous.
6 Roer de couscous door en laat het afgedekt 10 minuten 

wellen.
7 Wrijf de pangasiusfilets in met wat citroensap en bestrooi 

de vis met peper.
8 Strooi het sesamzaad op een bord en wentel de stukken 

vis er aan alle kanten in.
9 Verwarm de margarine in een koekenpan met een 

anti aanbaklaag en bak hierin de vis voorzichtig in 
6-8 minuten gaar en lichtbruin.

10 Was de kruiden en knip ze klein.
11 Roer de couscous met een vork los en meng er de 

kruiden, wat geraspte citroenschil en de olijfolie door.
12 Geef de couscous en de wortelsalade bij de vis.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 685 kcal
Vet 25 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 70 gram
Waarvansuikers 15 gram
Eiwit 40 gram
Vezels 15 gram
Zout 0,4 gram

Diner
dag 1
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,2 gram zout)

• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 stuk fruit
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s

Avond (ca. 0,7 gram zout)
• 1 portie zuivel 
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Dag 2

Tip Eten bewaren
Hoelang kun je een geopend product bewa-
ren? Wat is de beste bewaarplek? En hoe 
herken je bederf? In de online Bewaarwijzer 
van het Voedingscentrum vind je deze infor-
matie voor meer dan 2.000 producten. Met 
daarbij handige tips! 

Kruidentip
Wikkel verse kruiden in een vochtig keuken-
papiertje, en bewaar ze in de koelkast. Zo 
zijn ze nog een paar dagen houdbaar.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren.aspx
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Warm appelsneetje
Ingrediënten 4 personen

• 3 appels
• 12 sneetjes volkoren- rozijnen-, krenten- of 

mueslibrood
• kaneel
• 6 eetlepels abrikozenjam zonder suiker

Bereiding
1 Snijd de appels in 2 parten en schil ze. Snijd de 

parten in dunne schijven.
2 Beleg het brood dakpansgewijs met de parten 

appel en stuif er wat kaneel over.
3 Laat de sneetjes onder de hete grill warm worden.
4 Roer de abrikozenjam los met wat water en verdeel 

dit over de appel.
5 Zet de sneetjes even terug onder de hete grill.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon
Energie 375 kcal
Vet 3 gram
Waarvan verzadigd vet 0 gram
Koolhydraten 75 gram
Waarvan suikers 30 gram
Eiwit 9 gram
Vezels 6 gram
Zout 0,9 gram

Ontbijt
dag 2
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Shish kebab van lam 
Ingrediënten 4 personen

• 320 gram couscous naar keuze
• 4 x 100 gram Kebabspies lam (minder zout)
• 2 eetlepels zonnebloemolie
• 100 gram fijn gesneden ui
• 30 gram gesneden peterselie
• 10 gram gesneden koriander
• 30 gram verse munt
• 10 gram paprikapoeder
• 30 gram citroen
• 1 eetlepel olijfolie

Bereiding
1 Bereid de couscous volgens de gebruiksaanwijzing 

op de verpakking. 
2 Bak de kebabspies rondom goudbruin in een scheut 

zonnebloemolie.
3 Meng de fijn gesneden ui, de kruiden (de gesneden 

peterselie, koriander en verse munt) en het 
paprikapoeder met de gewelde couscous. Houd 
eventueel wat kruiden over voor garnering.

4 Rasp hier de citroenschil overheen en besprenkel 
het mengsel met citroensap.

5 Dresseer de couscous onderin de kommetjes/borden.
6 Leg de spies hier bovenop en beleg deze met het 

kruidenmengsel.
7 Besprenkel het gerecht met een eetlepel olijfolie 

en garneer eventueel met nog wat fijngesneden 
kruiden (peterselie, koriander, munt).

Voedingswaarden per persoon 
Energie 579 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 6 gram
Koolhydraten 66 gram
Eiwit 31 gram
Vezels 6 gram
Zout 0,2 gram

Lunch

Recept van 

dag 2
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Aardappelspiesen met gegrilde 
courgette en ei
Ingrediënten 4 personen

• 8-12 nieuwe aardappelen
• 8 eieren
• 4 courgettes 

(1000 gram totaal)
• 4 eetlepels olie
• 2 teentjes knoflook
• peper
• 4 takjes peterselie
• 4 takjes selderij
• 10 eetlepels halfvolle yoghurt
• rozemarijn

Materialen
• spiesen

Bereiding
1 Boen de aardappelen onder de kraan goed schoon.
2 Kook de aardappelen met de eieren 10 minuten.
3 Was de courgettes en schaaf ze in dunne repen. Druppel  

er wat olie over.
4 Laat de groente in een grillpan in 5 minuten gaar roosteren.
5 Pers de teentjes knoflook boven de courgette en meng dit 

met wat peper door de groente. Laat afkoelen.
6 Snijd de aardappelen in parten. Steek ze aan spiesen en 

bestrijk ze met wat olie.
7 Rooster de aardappelen in de grillpan in ongeveer 10 

minuten verder gaar en goudgeel. Keer regelmatig.
8 Was de peterselie en de selderij en knip de blaadjes klein.
9 Maak een sausje van de yoghurt, de peterselie en selderij  

en wat peper.
10 Pel de eieren en snijd ze in parten.
11 Strooi wat rozemarijn over de aardappelen en geef het 

sausje, de parten ei en de courgette erbij.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 450 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 5 gram
Koolhydraten 40 gram
Waarvan suikers 8 gram
Eiwit 20 gram
Vezels 6 gram
Zout 0,5 gram

Diner
dag 2
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,2 gram zout)

• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Middag (ca. 0,2 gram zout)
• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Avond (< 0,1 gram zout)
• 2 handjes ongezouten noten of pinda’s

Tip van smaakkenner Peter Klosse
Als je groente kookt, gebruik dan het smaak-
volle kooksap als basis voor je saus. 

Dag 3
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Early Orange 
Ingrediënten 4 personen

• 100 ml halfvolle yoghurt
• 500 ml sinaasappelsap
• 70 gram havermout
• 170 gram gedroogde abrikoos
• 2 gram kaneel

Bereiding
1 Doe de abrikozen, het sinaasappelsap, de 

havermout, de kaneel en de yoghurt in de blender 
en mix helemaal fijn.

2 Giet de smoothie in glazen.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 350 kcal
Vet 10 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 45 gram
Waarvan suikers 25 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 5 gram
Zout 0,2 gram

Ontbijt

Recept van 

dag 3
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Wortelspread 
Ingrediënten 4 personen

• 1 ½ winterwortel
• 150 gram hüttenkäse 
• 3 theelepels mosterd
• 12 volkoren boterhammen

Bereiding
1 Schrap de wortels en rasp ze fijn.
2 Meng de wortel door de hüttenkäse en maak op 

smaak met wat mosterd.
3 Beleg de boterhammen met de wortelspread. 

Voedingswaarden per persoon
Energie 303 kcal
Vet 4 gram
Waarvan verzadigd vet 1 gram
Koolhydraten 45 gram
Eiwit 16 gram
Vezels 9 gram
Zout 1,5 gram

Lunch
dag 3
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Peultjes en doperwtjes met 
geroerbakte kip
Ingrediënten 4 personen

• 300 gram zilvervliesrijst
• 400 gram peultjes
• 4 bosuitjes
• 2 sinaasappels
• 400 gram kippendijfilet
• peper
• 4 eetlepels vloeibare margarine
• 2 theelepels gemberpoeder
• 400 gram doperwtjes 

(diepvries)

Bereiding
1 Kook de zilvervliesrijst volgens de  

gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2 Was de peultjes en snijd er een puntje af.
3 Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in ringen.
4 Boen de sinaasappel goed schoon. Snijd een dun stukje 

van de schil van de sinaasappel en snijd dit heel fijn. Pers 
de sinaasappel uit.

5 Snijd de kip in blokjes en bestrooi ze met wat peper.
6 Verwarm de margarine en bak hierin de kip bruin.
7 Roerbak de sinaasappelschil, de bosui en het 

gemberpoeder mee.
8 Voeg de peultjes en het sinaasappelsap toe en stoof dit 

5 minuten.
9 Voeg de doperwtjes toe en stoof het geheel in nog een 

paar minuten gaar.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 635 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 80 gram
Waarvan suikers 6 gram
Eiwit 35 gram
Vezels 10 gram
Zout 0,3 gram

Diner
dag 3
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,5 gram zout)

• 1 snee brood met halvarine en 
zoutbewust beleg 

Middag (ca. 0,2 gram zout)
• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Avond (< 0,1 gram zout)
• 2 handjes ongezouten noten of pinda’s

Dag 4

Tip van Taurai Becker (foodvlogger)
Schrijf op welke producten minder zout bevat-
ten, zodat je de volgende keer weet wat je 
kopen wilt. Zo doe je sneller boodschappen.
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American pancakes  
met blauwe bessen
Ingrediënten 4 personen

• 2 eieren
• 90 gram volkorenmeel
• 90 gram zelfrijzend bakmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 200 ml halfvolle melk
• 4 eetlepels vloeibare margarine
• 100 gram blauwe bessen

Bereiding
1 Breek de eieren in een kom en klop ze los met een 

garde of mixer.
2 Voeg het volkorenmeel, het zelfrijzend bakmeel, 

het bakpoeder en de melk toe en mix tot een glad 
beslag.

3 Verwarm 2 eetlepels margarine in een koekenpan.
4 Giet twee hoopjes beslag in de koekenpan en bak 

ze 2 minuten aan elke kant.
5 Bak de rest van het beslag.
6 Was de blauwe bessen en verdeel ze over de 

pannenkoekjes.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 295 kcal
Vet 10 gram
Waarvan verzadigd vet 2 gram
Koolhydraten 35 gram
Waarvan suikers 6 gram
Eiwit 10 gram
Vezels 4 gram
Zout 0,5 gram

Ontbijt
dag 4
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Linzensoep à la Taurai Becker
Ingrediënten 4 personen

• 200 gram gedroogde rode linzen
• 2 uien
• 3 teentjes knoflook
• 1 Spaanse peper
• 2 winterpenen
• 1 (kruimige) aardappel
• 3 tl zaatar kruidenmix 

(verhouding: 1 tl gedroogde tijm,  

1 tl korianderpoeder, 1 tl komijnpoeder,  

1 tl sesamzaad, ¼ tl chilipoeder) 

• 2 el olie
• 150 ml passata
• 20 ml mirin (zoete rijstwijn)
• 20 ml sojasaus met minder zout
• 1 citroen

Garnering (optioneel) 
• 2 el kokosmelk
• 1 el geroosterde pijnboompitten
• 2 takjes verse peterselie  

(fijn gesneden)
• 1 el (gerookte) olijfolie 

Bereiding
1 Week de linzen minimaal 40 minuten in ruim water.
2 Schil en snijd de uien en de teentjes knoflook fijn. 
3 Was en snijd de Spaanse peper fijn. Verwijder eventueel 

de zaadlijst om de pittigheid te verminderen.
4 Schil de winterpenen en aardappel en snijd deze in grote 

stukken.
5 Fruit de ui, peper, knoflook en 3 tl van de zaatar kruiden 

aan met een scheutje olie in een grote soeppan.
6 Voeg de passata, linzen, wortel en aardappel toe.
7 Doe water in de pan zorg dat alles onder staat.
8 Kook het geheel voor ongeveer 30 tot 40 minuten, totdat 

de aardappel en wortel heel zacht zijn.
9 Controleer tussendoor of er voldoende vocht in de pan is. 

Voeg extra water toe indien nodig.
10 Voeg geleidelijk de mirin, sojasaus en het citroensap toe.

Controleer op smaak.
11 Serveer de soep en garneer met een of meerdere van 

de volgende ingrediënten: kokosmelk, geroosterde 
pijnboompitten, fijn gesneden peterselie, (gerookte) 
olijfolie

Voedingswaarden per persoon 
(incl. serveertip)
Energie 348 kcal
Vet 8 gram
Waarvan verzadigd vet 2 gram
Koolhydraten 48 gram
Eiwit 16 gram
Vezels 3 gram
Zout 0,8 gram

Serveer met volkoren stokbrood. 

LunchLunch

Recept van 

dag 4
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Tagliatelle met spinazie en 
champignons
Ingrediënten 4 personen

• 300 gram volkoren tagliatelle
• 2 dunne preien
• 600 gram spinazie
• 500 gram champignons
• 4 eetlepels olie
• 300 gram tempé
• peper
• 2 teentjes knoflook
• 4 eetlepels hüttenkäse

Bereiding
1 Kook de tagliatelle in ruim water volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2 Maak de preien schoon en snijd ze in smalle ringen.
3 Was de spinazie.
4 Maak de champignons schoon. Halveer kleine en snijd 

grote exemplaren in vieren.
5 Snijd de tempé in blokjes en bestrooi ze met peper.
6 Fruit de prei in de hete olie zacht.
7 Bak de tempé mee en pers de teentjes knoflook er boven 

uit. 
8 Voeg in gedeelten de spinazie toe en laat de groente 

slinken.
9 Warm de champignons kort mee.
10 Maak het geheel op smaak met wat peper.
11 Meng het spinaziemengsel en de hüttenkäse door de 

uitgelekte tagliatelle.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 530 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 55 gram
Waarvan suikers 8 gram
Eiwit 25 gram
Vezels 15 gram
Zout 0,2 gram

Diner
dag 4
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Taurai Becker 

Taurai is foodvlogger. Met zijn kookfilmpjes 
inspireert hij mensen om vooral veel zélf 
te koken. Bewerkte producten zijn voor de 
keuken prins een taboe. Dus al zijn gerechten 
zijn puur én zoutbewust. Koken met Taurai is 
niet alleen leuk, maar ook lekker!

Wat maakt jou zo enthousiast om mensen te 
stimuleren zelf te koken?
‘ Mijn filosofie is: stop in je lichaam wat gezond 
voor je is. Door zelf te koken met onbewerkte 
producten, weet je namelijk precies wat je eet. 
Niet iedereen is even creatief in de keuken, en 
dat is helemaal niet erg. Want voor een kookgek 
zoals ik, is het dan juist extra leuk om recepten 
met mensen te delen.’

Kun je een tip verklappen om zonder 
bewerkte producten lekker te koken? 
‘ Maak je eigen kruidenmixen zonder zout. Veel 
mensen vinden dat leuk om te doen. Laat je kin-
deren bijvoorbeeld creatieve etiketten maken 
voor op de kruidenpotjes. Je kunt de mixen 
natuurlijk ook online kopen, let er dan wel op 
dat deze geen zout bevatten. Met een mix van 
kruiden breng je gerechten simpel op smaak. 
Je kunt er bovendien eindeloos mee variëren. 
Lekker en gezond!’  

Op welke manier maak je van koken een 
leuke bezigheid, als je geen keukenprins of 
prinses bent?
‘ Ga eens samen met anderen koken. Maak met 
elkaar een keer sushi of beleg een gezonde 
pizza met ingrediënten die jij lekker vindt. Zo 
kun je van elkaar leren. Probeer jezelf af en 
toe ook eens uit te dagen, door iets te berei-
den wat je superlekker vindt. Of meld je aan bij 
een kookgroep op Facebook. De interactie met 
anderen maakt koken vaak extra leuk.’

interview
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,7 gram zout)

• 1 portie zuivel
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 stuk fruit

Avond (< 0,1 gram zout)
• 1 handje noten of pinda’s 
• 1 portie fruit

Dag 5

Kruidentip
Wil je weten welk kruid goed past bij jouw 
gerecht? Zoek het op in de kruidenwijzer.

Tips van Tromp & Rueb 
Voeg je azijn toe aan een gerecht, dan zul 
je merken dat het pure smaken naar boven 
haalt. Azijn versterkt deze als het ware. Zo 
is zout toevoegen vaak overbodig.

Met verschillende soorten azijn in het 
keukenkastje voeg je gemakkelijk nieuwe 
smaken toe aan jouw kookrepertoire.

https://nierstichting.nl/kruidenwijzer/
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Voedingswaarden per persoon 
Energie 380 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 2 gram
Koolhydraten 40 gram
Waarvan suikers 35 gram
Eiwit 20 gram
Vezels 2 gram
Zout 0,2 gram

Bereiding
1 Pel de bananen en snijd ze in stukjes.
2 Meng de bananen door de magere kwark 

en verdeel het over 4 glazen.
3 Strooi wat kaneel over de kwark.
4 Breek de walnoten grof en verdeel ze over 

de glazen.
5 Top de kwark af met een eetlepel honing.

Kwark met banaan  
en walnoten
Ingrediënten 4 personen

• 2 bananen
• 800 gram magere kwark
• kaneel
• 80 gram walnoten
• 4 eetlepels honing

Ontbijt ©Voedingscentrum

dag 5
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Roerei met tomaat  
op toast
Ingrediënten 4 personen

• 2 tomaten
• 8 eieren
• 8 eetlepels halfvolle melk
• 2 eetlepels olie
• 1/2 theelepel gemalen komijn
• peper
• 8 volkoren boterhammen

Bereiding
1 Was de tomaten en snijd ze in kleine blokjes. 
2 Breek de eieren in een kom en klop ze los met 

de melk.
3 Verhit de olie in de pan en bak de 

tomatenblokjes een paar minuten.
4 Zet het vuur wat lager en voeg de eieren toe.
5 Schep het mengsel met een houten lepel 

steeds van buiten naar het midden van de pan.
6 Het ei is klaar als het gestold is maar nog wel 

wat vochtig.
7 Breng op smaak met komijn en peper.
8 Rooster de boterhammen en verdeel het 

roerei erover.

Voedingswaarden per persoon
Energie 360 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 30 gram
Waarvan suikers 3 gram
Eiwit 20 gram
Vezels 5 gram
Zout 1,1 gram

Lunch
dag 5
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Varkenshaasjes met abrikozen-
kaneelsaus
Ingrediënten 4 personen

• 4 varkenshaasjes
• 200 gram  

gedroogde abrikozen
• 1 rode ui of prei
• 50 gram  

ongezouten roomboter
• 1 theelepel kaneel
• 200 ml crème fraîche light
• 50 ml  

Tromp & Rueb Kruidenazijn
• zwarte peper

Bereiding
1 Wel de abrikozen ongeveer 15 minuten in lauwwarm 

water en snijd ze vervolgens in kleine stukjes.
2 Pel en snijd de ui in halve ringen.
3 Bestrooi de varkenshaasjes voor het bakken met wat 

peper en een 1/2 theelepel kaneel.
4 Verhit de boter in een koekenpan en bak hierin de 

varkenshaasjes en de uienringen, als de boter bruin is, 
rondom bruin. Zet het vuur laag en bak het vlees nog 
ongeveer 20 minuten totdat het gaar is.

5 Neem het vlees uit de pan en houd het nog even warm.
6 Zet de pan weer op het vuur en voeg de Tromp & Rueb 

Kruidenazijn toe.
7 Voeg na een paar minuten de crème fraîche, abrikozen en 

de rest van de kaneel toe.
8 Kook de saus 3 minuten op een hoog vuur en voeg 

eventueel nog wat peper toe. Leg hierin het vlees en 
verwarm het geheel nog even.

Voedingswaarden per persoon 
(incl. serveertip)
Energie 669 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 13 gram
Koolhydraten 77 gram
Eiwit 36 gram
Vezels 19 gram
Zout 0,3 gram

Serveertip
Smaakt heerlijk bij kruimige aardappels en sperzieboontjes. 

Hiervoor heb je nodig
• 12 kruimige aardappels
• 800 gram sperziebonen 

Diner

Recept van 

dag 5
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Tussendoortjes
Ochtend (< 0,1 gram zout)

• 1 stuk fruit

Middag (ca. 1,1 gram zout)
• 1 portie zuivel 
• 2 sneden brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Avond (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s
• 1 stuk fruit

Dag 6

Tip
Vergelijk het zoutgehalte van verse vis eens 
met dat van kant-en-klare gepaneerde vis. 

https://nierstichting.nl/zoutvergelijker/vergelijken/
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Yoghurt met appel  
en krokante muesli
Ingrediënten 4 personen

• 150 gram muesli zonder toegevoegd suiker
• 3 appels
• kaneel
• 900 ml halfvolle yoghurt

Bereiding
1 Bak de muesli in een droge koekenpan 

lichtbruin en krokant.
2 Was de appels, snijd ze in blokjes en stuif er 

wat kaneel over.
3 Schep de blokjes appel door de yoghurt en 

verdeel dit over 4 glazen of schaaltjes. Strooi 
de muesli erover.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 308 kcal
Vet 6 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 45  gram
Waarvan suikers 23 gram
Eiwit 14 gram
Vezels 6 gram
Zout 0,3 gram

Ontbijt
dag 6
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Roggebrood met  
cottage cheese  
en noten
Ingrediënten 4 personen

• 1 komkommer
• 16 halve walnoten
• 4 mespunten gemalen komijn
• 4 mespunten sambal of harissa
• 160 gram hüttenkäse (cottage cheese)
• 8 sneetjes donker roggebrood

Bereiding
1 Was de komkommer en schaaf hem in dunne plakjes. 
2 Hak de walnoten klein.
3 Meng de noten met wat komijn en sambal door de 

hüttenkäse.
4 Beleg het roggebrood met de komkommer en 

verdeel het kaasmengsel er over.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 420 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 40 gram
Waarvan suikers 10 gram
Eiwit 14 gram
Vezels 10 gram
Zout 1,2 gram

Lunch
dag 6
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Papillot met zalm en prei
Ingrediënten 4 personen

• 1200 gram aardappelen
• 800 gram snijbonen
• 200 gram prei
• 4 moten zalmfilet
• peper, nootmuskaat
• 4 theelepels dille  

(diepvries of vers)
• 1 eetlepel olie
• 200 ml halfvolle melk

Materialen
• aluminiumfolie

Bereiding
1 Schil de aardappelen en kook ze in een  

bodempje water in ongeveer 20 minuten gaar.
2 Maak de snijbonen schoon en snijd ze in ruiten.
3 Maak de prei schoon en snijd de groente in smalle ringen.
4 Verdeel de prei over 2 stukken aluminiumfolie.
5 Bestrooi de vis met peper en leg de zalm op de prei.
6 Verdeel de dille over de vis.
7 Druppel er wat olie over en vouw het folie goed dicht.
8 Laat de pakketjes in een stoompan boven kokend water 

of in een gewone pan met een klein bodempje kokend 
water in 10 minuten gaar worden.

9 Kook de snijbonen in weinig water in 10 minuten gaar.
10 Breng de melk aan de kook.
11 Maak van de gare aardappelen met hete melk, peper en 

nootmuskaat een puree.
12 Geef de snijbonen en de aardappelpuree bij de vis.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 555 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 55 gram
Waarvan suikers 4 gram
Eiwit 35 gram
Vezels 15 gram
Zout 0,2 gram

Diner
dag 6
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,7 gram zout)

• 1 portie zuivel
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg  

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s

Avond (ca. 0,2 gram zout)
• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Dag 7



 ©Voedingscentrum

39

Blauwe  
vruchtenspread
Ingrediënten 4 personen

• 225 gram bramen
• 150 gram blauwe bessen
• 1 ½ eetlepel zuivelspread light
• 12 volkoren boterhammen
• halvarine
• kaneel of speculaaskruiden

Bereiding
1 Was de bramen en de bessen.
2 Pureer het fruit met een staafmixer en klop de 

zuivelspread erdoor.
3 Besmeer de boterhammen dun met halvarine en 

met de vruchtenspread. Stuif er wat kaneel over.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 360 kcal
Vet 12 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 45 gram
Waarvan suikers 12 gram
Eiwit 12 gram
Vezels 9 gram
Zout 1,2 gram

Ontbijt
dag 7
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Ceviche à la  
Tim Golsteijn 
Wil je extra tips voor de bereiding van deze lunch? 
Bekijk dan dit filmpje met topchef en ambassadeur 
Tim Golsteijn zelf. 

Ingrediënten 4 personen
• 400 gram verse vis (van de visboer). Dit kan zijn: 

kabeljauw, zeebaars, makreel of tonijn
• 8 zoutbewuste crackers (ook geschikt: matzes of 

rijstwafels zonder toegevoegd zout; te verkrijgen 
bij de ecologische of biologische supermarkt)

Marinade
• 1 limoen
• 1 citroen
• 100 ml extra vergine olijfolie
• 50 ml sushi azijn (of een wijnazijn) 
• 2 stuks passievrucht
• ½ Spaanse rode peper

Garnering
• 1 avocado
• 1 Pitaya (dragonfruit) 
• 6 stuks witte of rode radijsjes
• 4 takjes waterkers (of tuinkers)
• 8 blaadjes verse munt 

Voedingswaarden per persoon 
Energie 384 kcal
Vet 22 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 21 gram
Eiwit 21 gram
Vezels 3 gram
Zout 0,2 gram

Recept van Tim Golsteijn
Executive Chef - Restaurant 
Bougainville | Twenty Seven Hotel

Lunch
dag 7

https://nierstichting.nl/zoutchallenge/ceviche-tim-golsteijn/
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Ceviche à la Tim Golsteijn 

Bereiding
1 Maak de visfilets schoon (graatjes en vel 

eraf). Vraag eventueel aan de visboer om 
dit te doen.

2 Snijd de vis in mooie blokjes van 1 bij 1 cm 
met een scherp mes.

3 Meng voor de marinade het sap van de 
limoen en citroen en het vruchtvlees van 
de passievruchten samen en voeg hier de 
azijn en olijfolie aan toe.

4 Leg de vis in de marinade.
5 Snijd de rode peper over de lengte 

en verwijder de pitjes (deze zijn het 
scherpst), snijd dan in lange banen en 
vervolgens in kleine stukjes en voeg ook 
toe aan de vis.

6 Laat dit minimaal 10 minuten marineren, 
door de zuren zal de vis garen.

7 Snijd de avocado doormidden, verwijder 
de schil en pit en snijd deze in blokjes, net 
als de vis.

8 Snijd de Pitaya doormidden en verwijder 
de schil, snijd ook deze in mooie blokjes.

9 Meng de blokjes avocado en Pitaya 
samen.

10 Was de radijsjes en snijd deze in dunne 
plakjes.

11 Was en snijd de takjes munt fijn en leg 
met takjes waterkers apart om als laatst 
te dresseren.

Maak nu de crackers af:
1 Haal de vis uit de marinade.
2 Pak 2 zoutbewuste crackers per persoon 

en beleg deze met de vis en maak 
vervolgens af met de garnituren.

Hoofd-
gerechtDag 1
Lunch

dag 7
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Kruidige citroenrijst met noten 
Ingrediënten 4 personen

• 300 gram zilvervliesrijst
• 800 gram snijbonen
• 2 sjalotjes
• 2 teentjes knoflook
• 2 rode of groene pepers
• 2 citroenen
• stukje gemberwortel  

(grootte van 2 duimen)
• 2 eetlepels olie
• 2 theelepels komijnzaad
• 4 theelepels kerriepoeder
• 100 gram pecannoten, 

ongezouten

Bereiding
1 Kook de rijst gaar volgens de  

gebruiksaanwijzing op de verpakking.
2 Maak de snijbonen schoon en snijd ze in ruiten.
3 Kook de snijbonen in een bodempje water in ongeveer 

8 minuten gaar.
4 Pel de sjalotjes en de teentjes knoflook en snijd deze in 

snippers.
5 Maak de pepers schoon en verwijder de pitjes. Snijd de 

pepers in reepjes.
6 Boen de citroen goed schoon en rasp het gele van de 

schil. Pers de citroen uit.
7 Schil het stukje gember en rasp het.
8 Verwarm de olie in een braadpan en fruit hierin de sjalot, 

de knoflook, de gember, het komijnzaad en de kerrie tot 
het gaat geuren.

9 Voeg de reepjes peper, royaal geraspte citroenschil en 
4 eetlepels citroensap toe. Voeg de rijst toe en meng  
alles goed.

10 Voeg eventueel nog wat citroensap toe.
11 Strooi de pecannoten erover en geef de snijbonen erbij.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 575 kcal
Vet 25 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 65 gram
Waarvan suikers 3 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 15 gram
Zout 0,1 gram

Diner
dag 7
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Tim Golsteijn 

Tim is chefkok van het Amsterdamse res-
taurant Bougainville én ambassadeur van 
de Nierstichting Restaurant Driedaagse. Zijn 
motto is: gezond en lekker koken, doe je met 
pure smaakmakers en minder zout.

Pure smaakmakers, wat bedoel je daar 
precies mee?
‘ Onze smaakpapillen zijn zo gewend aan zout, 
dat we zonder snel iets ‘flauw’ vinden. En dat is 
heel jammer. Want gebruik je zout, dan proef 
je de échte smaak van ingrediënten nauwelijks 
meer. Neem bijvoorbeeld een wortel. Zoet van 
nature, met een tikkeltje aardse taste. Voeg je 
daar zout bij, dan verdwijnt de pure smaak.’ 

Koken met minder zout en meer smaak, hoe 
doe je dat?
‘ In mijn keuken werk ik met veel verschil-
lende smaakmakers. Verse kruiden, maar ook 

gedroogde specerijen van over de hele wereld. 
Je kunt er geweldige gerechten mee creëren, 
zonder dat je zout gebruikt. Ook kook ik veel 
met zuren, bitters en zoetmakers. Denk aan bij-
voorbeeld limoensap, salie, zoete fruitsoorten 
en een beetje kokos. Maar ook pikante ingredi-
enten zijn aanraders. Zoals radijs, waterkers en 
verse peper.’
 
Hoe kunnen mensen thuis lekker eten met 
minder zout?
‘ Ga vooral experimenteren door met pure sma-
ken te koken. Je gaat dan de echte smaken van 
producten herkennen én waarderen. Vaak heb 
je dan helemaal geen zout meer nodig. Probeer 
bijvoorbeeld eens wat chilivlokken op een 
stukje gegrild vlees. Of verse, groene kruiden 
op een eitje. Geraspte citroenschil of passie-
vrucht op gebakken vis, ook heerlijk. Succes!’

interview
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 1,1 gram zout)

• 1 portie zuivel
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg  

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s
• 1 stuk fruit

Avond (ca. 0,2 gram zout)
• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Dag 8
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Overnight  
oats met fruit 
Ingrediënten 4 personen

• 150 gram havermout
• 600 ml halfvolle melk
• 450 gram fruit, bijv. aardbeien, perzik, mango, 

(diepvries) bessen of frambozen
• 300 ml halfvolle yoghurt of melk
• 3 kleine handjes noten, bijv. walnoten of 

pecannoten

Bereiding
1 Doe de havermout in een kom en roer er de melk 

door. Dek de schaal af en laat de havermout een 
nacht in de koelkast staan.

2 Maak het fruit schoon en snijd het kleiner.
3 Verdun de pap met de yoghurt of de rest van de 

melk.
4 Verdeel het over 4 kommen en schep het fruit erop.
5 Breek de noten in stukjes en strooi ze er over.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 390 kcal
Vet 12 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 53 gram
Waarvan suikers 23 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 6 gram
Zout 0,3 gram

Ontbijt
dag 8
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Fattoush  
(Libanese broodsalade)
Ingrediënten 4 personen

• 2 pitabroodjes naar keuze
• 500 gram trostomaten
• 1 komkommer
• 100 gram radijs
• 250 gram little gem sla
• 1 citroen
• 4 el olijfolie
• peper
• 30 gram bosui
• 50 gram rode radijskiemen
• 50 gram granaatappelpitten
• 10 gram munt

Bereiding
1 Toast de pitabroodjes tussen het tosti-ijzer of bak ze 5 minuten 

in een voorverwarmde oven af op 180 graden Celsius.
2 Snijd de tomaten in 8 gelijke stukken en plaats deze rondom 

de borden.
3 Snijd de komkommer over de lengte door en deel deze 

vervolgens op in blokjes.
4 Snijd de radijs in dunne plakken en verdeel deze over de borden.
5 Haal de little gem sla los en verdeel deze over de borden.
6 Meng het sap en de rasp van de citroen met wat olijfolie en 

peper.
7 Verdeel dit mengsel over de salade.
8 Snijd de bosui in dunne ringen en strooi deze met de 

radijskiemen en koriander over de salade.
9 Verdeel de granaatappelpitten over de salade.
10 Pluk wat topjes van de munt en steek deze tussen de salade.
11 Snijd de pitabroodjes in vieren en dresseer deze over de salade. 

Let op! De pitabroodjes als laatste dresseren in de salade, anders worden ze drassig.

Voedingswaarden per persoon
Energie 213 kcal
Vet 12 gram
Waarvan verzadigd vet 1,5 gram
Koolhydraten 22 gram
Eiwit 6 gram
Vezels 5 gram
Zout 0,3 gram

Lunch

Recept van 

dag 8
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Wraptortilla met krab
Ingrediënten 4 personen

• 200 gram volkorenmeel
• 150 gram bloem
• 4 eetlepels olijfolie
• 2 kleine courgettes
• 2 vleestomaten
• 1 rode paprika
• 1 komkommer
• azijn
• 1 appel
• 200 gram surimi (krabsticks)
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 1 theelepel tijm
• 6 eetlepels Bulgaarse  

yoghurt, halfvol
• 12 sprieten bieslook

Bereiding
1 Meng het volkorenmeel en de bloem in  

een kom.
2 Voeg de olijfolie en het water toe en kneed er een soepel 

deeg van. Voeg eventueel nog wat water of wat bloem toe.
3 Dek de kom af met plasticfolie en laat het deeg 30 

minuten (of langer) rusten.
4 Verdeel het deeg in 8 bolletjes. Rol elk bolletje, op een 

met bloem bestoven aanrecht of op een siliconen bakmat, 
dun uit.

5 Verwarm een droge koekenpan en bak de wrap in enkele 
minuten aan beide zijden gaar maar niet bruin. Neem de 
wrap uit de pan. Bak zo ook de andere wraps.

6 Maak de courgettes schoon, halveer ze in de lengte en 
snijd de helften in smalle plakken.

7 Ontvel de tomaten en snijd het vruchtvlees in blokjes.
8 Maak de paprika schoon en snijd hem in reepjes.
9 Was de komkommer en schaaf hem in plakken. Maak de 

komkommer op smaak met azijn en peper en zet weg.
10 Snijd de appel in blokjes en de krabsticks in stukjes.
11 Verwarm de margarine en stoof hierin de courgette met 

de tomaat en paprika in enkele minuten gaar.
12 Voeg de appelblokjes en de stukjes krab toe en warm dit 

goed door.
13 Maak het mengsel op smaak met peper, de tijm en de 

yoghurt.
14 Knip de gewassen bieslook er over.
15 Verwarm de wraps nog even in de pan of magnetron.
16 Schep wat van het mengsel er op en rol ze op.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 540 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 70 gram
Waarvan suikers 10 gram
Eiwit 20 gram
Vezels 10 gram
Zout 0,9 gram

Diner
dag 8
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Tussendoortjes
Ochtend (< 0,1 gram zout)

• 1 stuk fruit

Middag (ca. 0,7 gram zout)
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 
• 1 portie zuivel

Avond (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s

Dag 9

Tip van Tromp & Rueb
Varieer bij curry met seizoensgroenten. Bereid 
deze in de zomer bijvoorbeeld met sperziebo-
nen en in de winter met pompoen.

Tip van Iris Groenenberg (Expert Voeding en 
Gezondheid bij het Voedingscentrum)
Maak je zelf sauzen, marinades, dressings of 
bijvoorbeeld soep? Dan bepaal jij hoeveel zout 
je toevoegt.
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Mueslipannenkoeken  
met fruit 
Ingrediënten 4 personen

• 100 gram volkoren meel
• 2 kleine eieren
• 200 ml halfvolle melk
• 2 kleine appels
• 100 gram muesli, zonder toegevoegd suiker
• 4 eetlepels vloeibare margarine
• 2 perziken of nectarines
• 200 ml halfvolle yoghurt

Bereiding
1 Doe het volkorenmeel in een kom en maak een 

kuiltje in het midden. Voeg de eieren toe met de 
melk en klop dit tot een glad beslag.

2 Was de appels en rasp ze grof. Roer dit direct door 
het beslag en klop de muesli erdoor.

3 Verwarm een beetje margarine in een koekenpan 
en schep er wat beslag in. Bak zo ongeveer 12 
pannenkoeken aan beide zijden lichtbruin en gaar.

4 Pureer een perzik en klop dit door de yoghurt. Snijd 
de andere in reepjes. 

5 Geef de pannenkoeken met het fruit en de yoghurt.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 370 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 45 gram
Waarvan suikers 20 gram
Eiwit 10 gram
Vezels 7 gram
Zout 0,2 gram

Ontbijt
dag 9



 ©Voedingscentrum

50

Wortelsalade met lima- 
bonen en tahindressing
Ingrediënten 4 personen

• 3 winterwortels
• 1 ½ ui
• 1 ½ rode paprika
• 6 takjes platte peterselie
• 6 takjes koriander
• 3 kleine blikjes of 1 groot blik limabonen of grote witte bonen 

(uitlekgewicht ca. 440 gram)
• 1 ½ citroen
• 3 eetlepels tahin (sesampasta) zonder zout
• 3 eetlepels olijfolie
• 1 ½ theelepel gemalen komijn
• zwarte peper

Bereiding
1 Schraap de wortels en snijd ze in grove schuine stukken.
2 Kook de wortelstukken in 8 minuten beetgaar en laat ze afkoelen.
3 Snijd de uien en paprika's in kleine blokjes. 
4 Was de peterselie en koriander en snijd of knip ze fijn.
5 Spoel de limabonen af in een zeef en laat ze uitlekken.
6 Meng de groente en kruiden door de bonen.
7 Boen de citroenen goed schoon en rasp een kwart van de schil.
8 Maak een dressing van de tahin, de olijfolie, een beetje 

citroensap, de schil van de citroen, komijn en zwarte peper. 
9 Meng de dressing door de salade.

Voedingswaarden per persoon 
(incl. serveertip)
Energie 435 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 37 gram
Waarvan suikers 15 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 23 gram
Zout 1,1 gram

Lunch
dag 9
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Rode curry
Ingrediënten pasta 4 personen

• 2 teentjes knoflook
• 1 grote ui
• 4 cm verse gemberwortel
• 2 flinke eetlepels tomatenpuree
• 2 eetlepels milde olijfolie 
• 2 theelepels Tromp en Rueb Natuurazijn
• 1 theelepel gemalen sereh (citroengras)
• ½ theelepel chilipoeder
• 1½ eetlepel kerriepoeder
• 1 theelepel kurkumapoeder (geelwortel)
• 1 eetlepel paprikapoeder
• 1 theelepel komijnzaad
• 1 theelepel korianderzaad

Ingrediënten curry
• 1 venkel
• 1 courgette
• 200 gram wortel
• 1 zoete aardappel (bataat)
• 3 tomaten
• 1 blik (400 ml) kokosmelk
• 3 eetlepels olijfolie
• 2-3 eetlepels geraspte kokos (optioneel) 
• 10 zwarte peperkorrels
• 1 flinke eetlepel Tromp en Rueb Natuurazijn
• 1 eetlepel kokosbloesemsuiker

Voedingswaarden per persoon 
(incl. serveertip)
Energie 779 kcal
Vet 40 gram
Waarvan verzadigd vet 22 gram
Koolhydraten 85 gram
Eiwit 14 gram
Vezels 11 gram
Zout 0,2 gram

Diner

Recept van 

dag 9
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Rode curry 

Bereiding
1 Maak eerst de currypasta met behulp 

van een keukenmachine. Pel de teentjes 
knoflook en de ui, hak de ui in grote 
stukken. Schil de gember en snijd in 
stukken. Doe al deze ingrediënten in de 
keukenmachine en voeg tomatenpuree, 
olijfolie, Tromp & Rueb Natuurazijn, 
sereh, chilipoeder, kerriepoeder, 
kurkuma, paprikapoeder, komijnzaad en 
korianderzaad toe. Pureer dit tot een zo 
fijn mogelijke pasta en zet even apart.

2 Was de groenten, snijd de venkel en 
courgette in grove stukken, snijd de 
wortel in dunne schijfjes. Schil de zoete 
aardappel en snijd in blokken. Snijd de 
tomaten ook in stukjes en zet even apart. 
Open het blik kokosmelk en zet samen 
met 150 ml water klaar. 

3 Verwarm de wok op middelhoog vuur, doe 
de olijfolie in de pan en fruit de currypasta 
ongeveer 2-3 minuten op niet te hoog vuur. 
Het gaat lekker geuren. Voeg de venkel, 
courgette, bataat, wortel en tomaten toe 
en smoor de groenten onder af en toe 
omscheppen, zodat het niet verbrandt.

4 Schenk de kokosmelk erbij, roer goed door 
en breng aan de kook. Voeg het water in 
etappes toe (de saus moet niet te dun 
worden) en breng opnieuw aan de kook. 
Voeg geraspte kokos en 10 peperkorrels 
toe en zet het vuur laag als het kookt. Laat 
de curry ongeveer 12 minuten pruttelen tot 
de groenten gaar zijn.

5 Breng op smaak met Tromp & Rueb 
Natuurazijn en kokosbloesemsuiker.

Serveertip
Serveer de curry samen met zilvervliesrijst 
en garneer met wat verse koriander en 
eventueel wat geroosterde cashewnoten.

Hiervoor heb je nodig
• 300 gram zilvervliesrijst
• 2 takjes koriander
• 25 gram geroosterde cashewnoten 

Diner

Recept van 

dag 9
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Tip
Vergelijk het zoutgehalte van ricotta 
(0,1g/snee) eens met dat van een andere 
kaassoort. 

Tip van smaakkenner Peter Klosse
Zout kun je vervangen door producten die de 
mond iets prikkelends geven. Bijvoorbeeld 
verse gember, verse knoflook, citroen (schil) 
of een scherpe mosterd. 

Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,2 gram zout)

• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel 

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 stuk fruit

Avond (< 0,1 gram zout)
• 2 handjes ongezouten noten of pinda’s

Dag 10

https://nierstichting.nl/zoutvergelijker/vergelijken/
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Havermoutpap  
met fruit
Ingrediënten 4 personen

• 800 ml halfvolle melk
• 100 gram havermout
• 40 gram geroosterde hazelnoten
• 2 bananen 
• 200 gram bessen, frambozen of aardbeien
• kaneel

Bereiding
1 Breng de melk met de havermout aan de kook. 

Kook de havermout onder af en toe roeren in 2 
minuten gaar. Laat de pap nog 2 minuten staan.

2 Hak de hazelnoten grof.
3 Maak het fruit schoon en snijd het eventueel 

kleiner.
4 Schenk de pap in 4 kommen en verdeel het fruit en 

de noten er over.
5 Stuif er wat kaneel over.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 350 kcal
Vet 10 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 45 gram
Waarvan suikers 25 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 5 gram
Zout 0,2 gram

Ontbijt
dag 10
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Hummus met groente
Ingrediënten 4 personen

• 1 ½ blikje kikkererwten (uitlekgewicht 300 gram)
• 1 ½ teentje knoflook
• ¾ theelepel gemalen komijn
• 3 eetlepels halfvolle yoghurt
• 1 ½ eetlepel olijfolie
• ¾ citroen
• 1 ½ kleine winterwortel of bosje radijs, stuk rettich, 

hand spinazie, veldsla, rucola
• 12 volkoren boterhammen
• halvarine of margarine uit een kuipje

Bereiding
1 Laat de kikkererwten uitlekken en spoel ze af. 

Pureer de kikkererwten met een staafmixer of in de 
keukenmachine fijn.

2 Pers de teentjes knoflook er boven uit.
3 Roer er de gemalen komijn, de yoghurt, de olijfolie, 

het sap van de citroen, wat geraspte citroenschil en 
wat peper door.

4 Maak de groente schoon. Rasp het of snijd 
eventueel in plakken.

5 Besmeer het brood met halvarine, de hummus en 
beleg met groente.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 480 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 60 gram
Waarvan suikers 6 gram
Eiwit 18 gram
Vezels 15 gram
Zout 1,5 gram

Lunch
dag 10
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Gevulde paprika met couscous 
Ingrediënten 4 personen

• 200 gram mager rundergehakt
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 1 theelepel gemalen komijn
• 1 theelepel paprikapoeder
• 250 gram doperwtjes 

(diepvries)
• 2 grote of 4 kleine paprika's
• 6 takjes peterselie
• 300 gram volkoren couscous
• 50 gram ricotta

Bereiding
1 Warm de oven voor op 180 graden Celsius. 
2 Bak het gehakt in de hete margarine met de gemalen 

komijn en het paprikapoeder tot het gaar en rul is. Bak 
een paar lepels doperwtjes kort mee.

3 Was de paprika's. Halveer grote paprika's in de lengte of 
snijd van kleine paprika's de bovenkant af. Verwijder de 
zaadlijsten en pitjes.

4 Was de peterselie en knip het fijn.
5 Breng 400 ml water aan de kook.
6 Meng de couscous met het water in een kom en laat dit 

afgedekt 5 minuten staan.
7 Meng een paar lepels couscous en de helft van de 

peterselie door het gehakt. 
8 Vul hiermee de paprikahelften en verdeel de ricotta er 

over.
9 Zet de paprika's in een ovenvaste schaal en laat ze 20 

minuten in de hete oven gaar worden.
10 Laat de rest van de doperwtjes in een bodempje water 

in een paar minuten gaar worden.
11  Meng de rest van de couscous met de doperwtjes, 

peterselie en eventueel nog wat paprikapoeder.
12 Serveer de paprika's met de overgebleven couscous.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 485 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 65 gram
Waarvan suikers 5 gram
Eiwit 25 gram
Vezels 10 gram
Zout 0,3 gram

Diner
dag 10
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Tussendoortjes
Ochtend (ca. 0,2 gram zout)

• 1 stuk fruit
• 1 portie zuivel

Middag (ca. 0,7 gram zout)
• 1 portie zuivel
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Avond (< 0,1 gram zout)
• 1 handje ongezouten noten of pinda’s

Tip
Vergelijk het zoutgehalte van biefstuk of 
kipfilet eens met bewerkt vlees zoals een 
hamburger. 

Kruidentip
Bewaar gedroogde kruiden en specerijen 
bij voorkeur op een droge, koele en donkere 
plek. Zo behoud je de smaak het langst.

Dag 11

https://nierstichting.nl/zoutvergelijker/vergelijken/
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Eitje anders
Ingrediënten 4 personen

• 1 ½ paprika
• 3 eetlepels olie
• 6 eieren
• 1 ½ takje peterselie
• 6 volkoren boterhammen

Bereiding
1 Was de paprika's en snijd van de paprika 4 ringen 

van ongeveer 1 ½ centimeter dik.
2 Verwarm de olie in een koekenpan. Leg de 

paprikaringen in de koekenpan.
3 Laat deze een beetje warm worden en breek boven 

iedere ring een ei. Doe dit voorzichtig zodat de 
dooier heel blijft.

4 Bak het geheel op laag vuur met een deksel op de 
pan tot het ei gaar is.

5 Breng eventueel op smaak met wat peper en klein 
geknipte peterselie.

6 Geef er brood bij.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 300 kcal
Vet 15 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 23 gram
Waarvan suikers 3 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 5 gram
Zout 0,7 gram

Tip van Vitam
Zout op een eitje is een eetgewoonte die we onszelf 
aangeleerd hebben. Maar niet nodig is. Vervang zout 
eens door versgemalen peper. Een gezond en smaakvol 
alternatief.

Ontbijt
dag 11
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Snelle bonensoep 
Ingrediënten 4 personen

• 1 ½ eetlepels olijfolie
• 600 gram groente roerbakmix
• 1 ½ teentjes knoflook
• 1 ½ gedroogde chilipepertjes
• 3 kleine potten bruine bonen 0%  

(zonder toegevoegd suiker en zout) 
• 3 theelepels oregano
• 6 takjes selderij

Bereiding
1 Verwarm de olie in een soeppan en roerbak hierin 

de groente enkele minuten.
2 Pers de teentjes knoflook er boven uit. Verkruimel 

de chilipepertjes er bij.
3 Spoel de bruine bonen af en laat ze uitlekken.
4 Voeg de oregano, 300 ml water en de bruine bonen 

toe aan de groente. Breng dit aan de kook en kook 
de soep nog 5-10 minuten.

5 Maak de soep op smaak met klein gesneden 
selderij. Geef er eventueel brood bij.

Voedingswaarden per persoon
(incl. serveertip)
Energie 486 kcal
Vet 8 gram
Waarvan verzadigd vet 1 gram
Koolhydraten 64 gram
Eiwit 25 gram
Vezels 22 gram
Zout 0,7 gram

Lekker met 
volkoren stokbrood. 

Lunch
dag 11
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Geroerbakte varkenshaas met 
prei en oesterzwammen
Ingrediënten 4 personen

• 12 aardappelen
• 1 grote bloemkool
• 2 dunne preien
• 300 gram oesterzwammen
• 2 eetlepels hazelnoten
• 2 kleine varkenshaasjes
• peper
• 4 eetlepels vloeibare  

margarine
• tijm

Bereiding
1 Schil de aardappelen. Kook de aardappelen in weinig 

water in ongeveer 20 minuten gaar.
2 Maak de bloemkool schoon. Verdeel de bloemkool in 

flinke roosjes en snijd de stelen in stukken.
3 Maak de preien en de oesterzwammen schoon. Snijd de 

preien in dunne ringen en de oesterzwammen in repen.
4 Hak de hazelnoten klein.
5 Kook de bloemkool in weinig water in ongeveer 6 

minuten gaar.
6 Snijd de varkenshaasjes in plakjes van ongeveer ½ cm.  

Bestrooi ze met peper.
7 Verwarm de margarine en roerbak hierin het vlees in 

enkele minuten lichtbruin.
8 Voeg de prei en de oesterzwammen toe en roerbak dit 

kort mee.
9 Giet er een beetje water bij en stoof het geheel nog 

enkele minuten. Maak op smaak met wat tijm.
10 Strooi de hazelnoten erover. Geef de aardappelen en de 

bloemkool erbij.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 485 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 40 gram
Waarvan suikers 4 gram
Eiwit 35 gram
Vezels 10 gram
Zout 0,3 gram

Diner
dag 11
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Tussendoortjes
Ochtend  (ca. 0,7 gram zout)

• 1 portie zuivel
• 1 snee brood met halvarine en 

zoutbewust beleg 

Middag (< 0,1 gram zout)
• 1 stuk fruit

Avond (< 0,1 gram zout)
• 2 handjes ongezouten noten of pinda’s

Dag 12

Tip van Vitam
Maak je eigen kruidenmix. Oregano, roze-
marijn en tijm zijn bijvoorbeeld een perfecte 
combinatie voor een pastasaus. Zo heb je 
zout niet meer nodig.
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Fruit-muesliflip
Ingrediënten 4 personen

• 9 gedroogde abrikozen of pruimen
• 3 peren
• 3 kiwi’s
• 9 eetlepels muesli zonder suiker
• 3 eetlepels zonnebloempitten
• 900 ml halfvolle yoghurt

Bereiding
1 Was het gedroogde fruit en snijd het in stukjes.
2 Maak het verse fruit schoon en snijd het in stukjes.
3 Meng de muesli met de zonnebloempitten.
4 Schenk wat van de yoghurt in 4 hoge glazen.
5 Verdeel er wat muesli over, dan een laagje 

gedroogd fruit en een laagje vers fruit. Herhaal dit 
nog een keer.

 ©Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon 
Energie 420 kcal
Vet 12 gram
Waarvan verzadigd vet 3 gram
Koolhydraten 60 gram
Waarvan suikers 38 gram
Eiwit 15 gram
Vezels 9 gram
Zout 0,3 gram

Ontbijt
dag 12
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Omelet met  
tomaten-avocadosalsa
Ingrediënten 4 personen

• 2 bosuitjes
• 6 tomaten
• 1 avocado
• citroensap
• 6 eieren
• 6 eetlepels halfvolle melk
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 8 volkoren boterhammen

Bereiding
1 Maak de bosuitjes schoon en snijd ze klein. Houd 

wat van het groene deel achter.
2 Was de tomaten. Snijd de tomaten in vieren en 

verwijder de zaadjes. Snijd het vruchtvlees  
in kleine blokjes.

3 Neem het vruchtvlees van de avocado uit de schil 
en snijd het in kleine blokjes.

4 Druppel er wat citroensap over. Meng er de blokjes 
tomaat en bosui door en maak op smaak met 
peper.

5 Klop de eieren los met de melk en meng er de 
achtergehouden bosui door. 

6 Bak er in de hete margarine een omelet van.
7 Verdeel de tomaten-avocadosalsa erover en vouw 

de omelet dubbel. Geef er brood bij.

Voedingswaarden per persoon
Energie 420 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 30 gram
Waarvan suikers 6 gram
Eiwit 20 gram
Vezels 8 gram
Zout 1,0 gram

Lunch
dag 12
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Ravioli aperti

Ingrediënten 4 personen
• 2 eetlepels pijnboompitten
• bosje basilicum
• 2 teentjes knoflook
• 4 eetlepels olijfolie
• 8 volkoren lasagnebladen
• 4 sjalotjes
• 400 gram (kastanje)

champignons
• 500 gram kerstomaatjes
• 300 gram rundertartaar
• 200 gram doperwtjes 

(diepvries)
• oregano

Bereiding
1 Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan en 

laat ze afkoelen.
2 Was de basilicum.
3 Pel de teentjes knoflook.
4 Maal de pijnboompitten met de basilicum, de knoflook, 2 

eetlepels water en 2 eetlepels olijfolie met de staafmixer 
tot een grove pasta.

5 Breng ruim water voor de lasagne aan de kook.
6 Maak de sjalotjes, de champignons en de tomaatjes schoon.
7 Snijd de sjalotjes in snippers, de champignons in plakken 

en halveer de tomaatjes.
8 Kook de lasagne volgens de gebruiksaanwijzing op de 

verpakking.
9 Bak de tartaar in de andere lepels olijfolie gaar en rul. 
10 Bak de sjalotjes mee.
11 Voeg de champignons en de doperwtjes toe en smoor 

alles in een paar minuten gaar.
12 Maak dit op smaak met peper en wat oregano.
13 Verwarm de basilicumpasta in een pannetje en smoor 

hierin de tomaatjes zacht.
14 Leg op 4 borden een lasagnevel en verdeel het vlees-

groentemengsel erover.
15 Dek dit af met de andere lasagnevellen en schep de 

kerstomaatjes erover.

Voedingswaarden per persoon 
Energie 535 kcal
Vet 20 gram
Waarvan verzadigd vet 4 gram
Koolhydraten 50 gram
Eiwit 35 gram
Vezels 10 gram
Zout 0,2 gram

Diner
dag 12
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Tips voor zoutwissels
Ga jij aan de slag met jouw zoute boosdoeners? Hieronder vind je nog meer tips voor het maken 
van gezonde keuzes. Voor broodbeleg en tussendoortjes. En om zelf dressings voor salades te 
maken. Ideeën voor minder zoute broodproducten, kaas, vlees, vis, vegetarische keuzes, sauzen 
en smaakmakers vind je in de verschillende recepten van dit boekje. 

Lekker broodbeleg, én zoutbewust? 
Proef dan eens deze belegsuggesties op 
een volkorenboterham of knäckebröd! 

• Gekookt ei met tomaat
• Zuivelspread met verse vijgen
• Hüttenkäse met radijs
• 100% pindakaas met banaan  

(100% pindakaas bevat geen 
toegevoegd suiker en zout)

• Notenpasta met komkommer 
• Aardbeien
• Geraspte wortel met rozijnen
• Sla met avocado
• Rosbief met natriumarme augurk 
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Gedurende de dag kun je genieten van gezonde en 
lekkere tussendoortjes. Laat je inspireren door de 
onderstaande mogelijkheden.

• Noten en pinda’s  
Handje ongezouten noten (bijv. walnoten, 
pecannoten, geroosterde hazelnoten of 
cashewnoten), pinda's of studentenhaver. 

• Fruit  
Stuk fruit of schaaltje fruitsalade (bijv. nectarine, 
perzik, banaan, bessen, frambozen, appel, aardbeien, 
peer, kiwi, meloen of mango) 

• (Snack)groente 
Stukjes komkommer, tomaat, paprika, wortel of 
bleekselderij 

• Zuivel 
Beker halfvolle melk of een schaaltje halfvolle 
yoghurt of magere kwark. Voeg daarbij eventueel 
een paar gedroogde abrikozen of een handje 
rozijnen.

• Brood 
Een volkoren knäckebröd met zuivelspread light en 
bieslook, 100% pindakaas of notenpasta  
Snee roggebrood met hüttenkäse (cottage cheese), 
peterselie en/of paprikapoeder 
Volkoren boterham met beleg uit dit boekje (zie 
broodbeleg op de vorige pagina) 
Snee volkoren rozijnen-, krenten- of mueslibrood 
met halvarine of margarine uit een kuipje  
Volkoren rozijnen- of krentenbol Het Voedingscentrum heeft 

nog meer voorbeelden van 
gezonde tussendoortjes.

Snel een frisse dressing 
maken? Onze partner 
Tromp & Rueb heeft 
recepten hiervoor. Zoals een 
avocadodressing en een 
yoghurtdressing.

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/gezonde-voeding-en-voedingsstoffen/wat-zijn-gezonde-tussendoortjes-.aspx
https://www.trompenrueb.nl/recepten/avocadodressing/
https://www.trompenrueb.nl/recepten/yoghurtdressing/
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Peter Klosse 

Peter staat ook wel bekend als ‘smaakprofes-
sor’. Om mensen te helpen van de gezonde 
keuze ook de lékkere te maken, doet hij 
onderzoek naar smaak. Lekker is de motor 
van onze voedselkeuze, daar moeten we 
meer van weten, is zijn credo. 

Welke rol speelt smaak bij keuzes die 
mensen maken als het om eten gaat? 
‘ Producten hebben smaak en mensen kun-
nen die smaak lekker vinden of niet. Smaak en 
lekker zijn twee totaal verschillende dingen. 
Eigenschappen van producten die met smaak 
te maken hebben, spelen dus een grote rol bij 
voedselkeuzes die mensen maken.’ 

Waarom zit er in bewerkt voedsel zo veel 
zout?
‘ Tijdens de productie van bewerkt voedsel ver-
liezen ingrediënten voor een deel hun smaak. 
Ooit was de gedachte dat je dit smaakverlies 
kan herstellen met het toevoegen van bijvoor-
beeld zout. Maar eigenlijk zou dat niet nodig 
moeten zijn. Want producten hebben van 
nature een unieke, eigen smaak.’  

Weten mensen nog wel hoe producten écht 
smaken? 
‘ Als mensen veel bewerkt voedsel eten, missen 
ze de pure smaak van een product. Maar kook 
je met verse ingrediënten, dan ontdek je dat je 
veel minder toevoegingen nodig hebt om een 
gerecht op smaak te brengen. Je proeft dan de 
natuurlijke, rijke smaken.’

Gezond én lekker eten gaan dus goed samen?
‘ Jazeker! Lekker eten kan tegelijkertijd heel 
gezond zijn. Met mijn stichting TASTE wil ik 
mensen helpen om de gezonde keuze ook de 
lékkere keuze te laten zijn. Om dit goed te kun-
nen doen, zijn we smaakonderzoek gestart. 
Want hoe meer we over ‘lekker’ weten, hoe 
groter de kans van slagen is.’
 
Kunt u een paar gezonde smaakmakers 
verklappen?
' Kook groenten niet in water. Maar bak ze in een 
beetje olie en laat even garen met de deksel 
op de pan. Groenten behouden dan veel meer 
smaak. Een paar van mijn favoriete smaak-
makers zijn verse gember, knoflook en citroen-
schil. En ook een lepeltje scherpe mosterd kan 
een gerecht een lekkere bite geven.

Peter Klosse is eigenaar van hotel en restaurant 
De Echoput bij Apeldoorn. Daarnaast oprichter 
van de Academie voor Gastronomie en lector 
Gastronomie aan de Hotel Management School 
van Maastricht.

interview
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Gehaktballetjes 
Ingrediënten 4 personen

• 1 (oude) volkoren of bruine boterham
• 2 eetlepels halfvolle melk
• 1 kleine ui
• 3 takjes peterselie
• 150 gram rundergehakt
• peper
• 2 eetlepels vloeibare margarine

Bereiding
1 Snijd de korst van het brood. Snijd het brood in 

stukjes en giet er 2 lepels melk bij.
2 Pel de ui en snijd hem klein.
3 Was de peterselie en knip het klein.
4 Maak het gehakt aan met het geweekte brood, de 

ui, de peterselie en peper.
5 Vorm er balletjes van en laat ze afgedekt 15 

minuten in de koelkast opstijven.
6 Verwarm de margarine in een koekenpan en bak 

hierin de gehaktballetjes in ongeveer 8 minuten 
gaar en bruin.

Gehaktballetjes maak je ook 
eenvoudig zelf. Bijvoorbeeld 
met dit zoutbewuste recept 
van het Voedingscentrum. 
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Minder zout, meer smaak! 
Tijdens de Nierstichting Restaurant Driedaagse van 22 – 28 maart 2021

Heb je de smaak goed te pakken na het meedoen aan de Zoutchallenge? 
En wil je ook buiten de deur genieten van pure smaken? Zet dit event 
dan alvast in je agenda. Van 22 tot en met 28 maart 2021 serveren 
restaurants in heel Nederland een tasting-menu om je vingers bij af te 
likken. Met aandacht voor verse ingrediënten, pure smaken en natuurlijk 
minder zout. Laat je verrassen door culinaire smaaksensaties en 
reserveer vanaf november een tafel voor lunch of diner bij één van  
de deelnemende restaurants. www.restaurantdriedaagse.nl

De ambassadeur chefs van de Nierstichting Restaurant Driedaagse zijn: 

SVH Meesterkok Menno Post  
(Restaurant Olivijn)
“ Als chef heb ik een voorbeeldfunctie. Ik wil graag 
een inspirator zijn en mensen laten proeven dat 
minder zout eten geen smaakconcessie hoeft te 
zijn. Er zijn nog zoveel prachtige smaakmakers te 
ontdekken. Zoals kruiden, zuren en specerijen. Dat 
eten alleen lekker is met zout moet je vooral met 
een korreltje zout nemen!” 

SVH Meesterkok Wilco Berends 
(Restaurant De Nederlanden)
“ Met minder zout koken, verlies je zeker geen 
smaak als je mooie alternatieven gebruikt. 
Voorbeelden hiervan vind ik gember, limoenblad 
en citroengras. Maar zo zijn er nog tal van 
ingrediënten waarmee je een gerecht geweldig op 
smaak brengt. De Aziatisch keuken kent er velen.”

22 – 28 maart 2021

http://www.restaurantdriedaagse.nl
https://www.restaurantdriedaagse.nl
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Marko Karelse – Patron Cuisinier  
(Restaurant Villa la Ruche)
“ Ik durf te zeggen dat je met minder zout juist 
smaakvoller kan koken. Dat wil ik mijn gasten dan 
ook graag bewijzen. Want met knoflook, sjalot of 
bijvoorbeeld citrusvrucht, creëer je fantastische 
gerechten. Het creatieve proces van hoe je iets 
op smaak brengt, maakt dat je de sterren van de 
hemel kookt.”

Cuisinier Ferry van Houten  
(Het Bosch Waterfront Kitchen)
“ De ambitie is om onze gasten een culinaire 
ervaring te geven. Zout heeft daarin zeker ook 
een rol, maar wij gebruiken dat heel zorgvuldig. 
En met mate. Wanneer je een mooi product met 
respect bereid, dan gebruik je vanzelf minder 
zout. Want échte smaak bereid je juist met verse 
kruiden of bijvoorbeeld zeewier. Dat is niet alleen 
veel lekkerder, maar ook gezond!”

Tim Golsteijn Executive Chef  
(Restaurant Bougainville | Twenty Seven Hotel) 
“ Bewuster koken met minder zout is juist smaak-
vol. Mensen zijn zo gewend aan zout, ze proeven 
de pure smaken van producten bijna niet meer. En 
dat is jammer, want juist die smaken maken een 
gerecht pas écht interessant. Ik wil mijn gasten 
inspireren om ook thuis met kruiden, pure smaken 
en minder zout te koken. Want als een wortel zout 
had moeten smaken, groeide hij in zee.”



Over dit boekje
Met deze Zoutchallenge wil de Nierstichting mensen inspireren en stimuleren om minder zout te 
gaan eten. Want minder zout eten, kan bijdragen aan het voorkomen van (verdere) nierschade.

De samengestelde dagmenu’s zijn zoveel als mogelijk in lijn met de Richtlijnen Goede Voeding 
van de Gezondheidsraad. De dagelijkse zoutinname blijft hiermee onder de 6 gram per dag. De 
recepten en tussendoortjes zijn ook individueel te gebruiken. De menu’s zijn niet specifiek voor 
nierpatiënten. 

Wij bedanken de ambassadeur chefs van de Nierstichting Restaurant Driedaagse Menno Post 
(SVH Meesterkok - Restaurant Olivijn), Wilco Berends (SVH Meesterkok - Restaurant De 
Nederlanden), Marko Karelse (Patron Cuisinier - Restaurant Villa la Ruche), Ferry van Houten 
(Cuisinier - Restaurant Het Bosch at the Waterfront Kitchen) en Tim Golsteijn (Executive Chef - 
Restaurant Bougainville | Twenty Seven Hotel) voor hun medewerking aan dit boekje. Ook danken 
wij onze partners Vitam en Tromp & Rueb. En het Voedingscentrum, dr. ir. Iris Groenenberg, dr. 
Peter Klosse en Taurai Becker voor hun bijdrage.

Ondanks dat de informatie in dit boekje met de grootste zorgvuldigheid tot stand kwam, kan de 
Nierstichting niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid en compleetheid van de infor-
matie in dit boekje. 
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