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Sandra Ysbrandy,
tv-kok en ambassadeur
van de Nierstichting,
zet met minder zout
de lekkerste gerechten
op tafel.

Ontdek nieuwe smaken met

Lekker Gezond!

Alledaagse producten bevatten vaak meer zout dan je denkt. Zo krijg je zonder
dat je het doorhebt meer zout binnen dan goed is voor je nieren. Met dit magazine
helpt de Nierstichting je om lekker en gezond minder zout te eten. In deze editie
zorgt onder andere onze ambassadeur Sandra Ysbrandy voor inspirerende,
makkelijke gerechten.
Gezond én makkelijk met minder zout
Producten als kaas, vleeswaren, bewerkt vlees, kant-en-klare vleesvervangers en smaakmakers,
soepen en sauzen bevatten meer zout dan je denkt. Dat kan ongemerkt je nieren beschadigen.
Daarom heeft tv-kok Sandra Ysbrandy een aantal smakelijke en zoutbewuste recepten voor ons
samengesteld. Ze stelt zich meteen even voor, net als verschillende andere zoutbewuste eters.
In dit magazine besteden we ook veel aandacht aan smaakmakende alternatieven voor alledaagse
producten die meer zout bevatten dan je denkt. Lekkere recepten die je in een handomdraai op tafel
zet. Er zijn ook zoveel mogelijkheden! Wanneer je je eetgedrag stapje voor stapje aanpast, kun je op
termijn veel gezondheidswinst behalen. Intussen kun je op zoek gaan naar pure smaken en naar wat
je lekker vindt. Zo zet je vrij eenvoudig de stap naar minder zout. En zorg je beter voor je nieren.
Goed of Zout
Weet jij in welke producten het meeste zout zit? Doe de Zoutquiz en test je kennis! Maak meteen
kans op smaakmakende prijzen. Ga je voor een complete messenset, pannenset of kies je voor een
restaurantbon?
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Het meest gegeten
broodbeleg.

Lekkers
voor op
brood
Kaas

Kaas: wie heeft er geen boterham mee belegd? Kaas hoort
bij Nederland. Maar hoe lekker ook, in kaas zit veel zout. Dat
geldt zeker voor de wat hardere kazen. Ook smeerkazen,
kruidenkazen, harde geitenkaas en buitenlandse kazen zoals
feta, brie en Parmezaanse kaas bevatten veel zout. Gelukkig
kan de boterham ook anders worden belegd, misschien wel
nét even lekkerder.
De eerste stap
Neem eens als alternatief een minder zoute kaas zoals een (deel van een)
bolletje mozzarella. Snij in plakjes en leg, samen met tomaat, basilicum, een
scheutje olijfolie en gemalen peper, op je boterham. Of vervang de brie op je
pistoletje door hüttenkäse met wat plakjes komkommer.
Lekker, snel en beter voor je nieren.
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Lekkers
voor op
brood
Kaas

Heb je de smaak te pakken? Dan is stap 2 voor jou.
Ook buiten de boterham vervang je zoute kazen door
minder zoute alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan:
•

Mozzarella

•

Hüttenkäse

•

Ricotta

•

Zuivelspread

•

Zachte geitenkaas

•

Goudse kaas minder zout (10, 20, 30+)

Gebruik de
Zoutvergelijker om
kazen te vergelijken.
Check bijvoorbeeld het
verschil in zout tussen
mozzarella en feta.

Wist jij dat?
•

Bijna 10 procent van het zout dat Nederlanders
eten, komt uit kaas.

•

Alternatieven voor Goudse kaas bevatten tot wel
75 procent minder zout.

•

Lees goed de etiketten. Zo bevat zoutbewuste
kaas minder dan 2 gram zout per 100 gram
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Boterham romige
kruidenspread
Ingrediënten 1 persoon
•

12 sprieten bieslook

•

1 volkoren boterham

•

1 eetlepel zuivelspread light

•

handje rucola

15

Lekkers
voor op
brood
Kaas

Bereiding
1

Was de bieslook en snijd de
sprieten fijn.

2

Besmeer de boterham met
halvarine en zuivelspread.

3

Verdeel de bieslook en rucola
over de boterham.

Voedingswaarden per persoon
Energie
115
Vet
3
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
15
waarvan suikers
1
Eiwit
6
Vezels
3
Zout
0,5

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Boterham geiten
kaas en appel
Ingrediënten 1 persoon
•

¼ appel met schil

•

1 volkoren boterham

•

halvarine

•

40 gram verse zachte geitenkaas

•

2 takjes tijm

15

Lekkers
voor op
brood
Kaas

Bereiding
1

Snijd de appel in plakjes.

2

Besmeer de boterham met
halvarine en verkruimel de
geitenkaas erover.

3

Verdeel de appel en de
tijmblaadjes over de boterham.

Voedingswaarden per persoon
Energie
205
Vet
10
waarvan verzadigd vet
5
Koolhydraten
20
waarvan suikers
5
Eiwit
9
Vezels
3
Zout
0,7

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Hartige
alternatieven.

Lekkers
voor op
brood
Vleeswaren

Vleeswaren zijn populair bij ontbijt, lunch,
borrel, als voorgerecht of bij de warme maal
tijd. Vleeswaren prikkelen de tong, omdat ze
vaak veel zout bevatten. Met iets meer kennis
kies je net wat bewuster en voor minder zout.
Beter voor jou én je nieren.
Flink zout, maar toch vaak voor de hand liggende keuzes
zijn salami, ontbijtspek, gerookte ham, rookvlees, boterhamworst, paté, fricandeau, chorizo en pekelvlees.

De eerste stap
Probeer eens rosbief of kipfilet op brood. Deze vleeswaren
zijn minder zout en net zo hartig. Vervang bijvoorbeeld één
zoutrijk vleesbeleg door rosbief met rucola, een sjalotje en
pijnboompitjes.

Tip Gebrek aan inspiratie in de supermarkt?
Maak vooraf een lijstje met zoutbewust
broodbeleg, dan grijp je niet zo snel naar het
oude, vertrouwde, maar te zoute broodbeleg.
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Al trek in meer lekkers met minder zout? Tijd voor stap 2.
Kies steeds vaker een alternatief, hartig broodbeleg. Denk
bijvoorbeeld aan:
•

Gekookt ei met tomaat

•

Zuivelspread met verse vijgen

•

Hüttenkäse met radijs

•

100% pindakaas met banaan

Lekkers
voor op
brood
Vleeswaren

(aan deze pindakaas is geen zout toegevoegd)
•

Notenpasta met komkommer

•

Appel met kaneel

•

Geraspte wortel met rozijnen

•

Sla met avocado

Wist jij dat?
•

Het vleeswaar op één boterham bevat gemiddeld
al 7 procent van de maximale dagelijkse
hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

In salami of ontbijtspek voor 1 boterham
zit 12 procent van de maximale dagelijkse
hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

Ook vegetarische vleeswaren zijn erg zout.
Gemiddeld bevatten deze keuzes 5 tot 13
procent van de maximale dagelijkse hoeveelheid
die nog gezond is.
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Hummus

15

Ingrediënten 8 personen
•

Lekkers
voor op
brood

1 kleine pot of blikje
kikkererwten (uitlek

Vleeswaren

Bereiding

gewicht ca 250 gr.)

1

Spoel de kikkererwten af en laat ze uitlekken.

•

1 eetlepel tahin

2

Pureer de kikkererwten met de tahin met een

•

1 teentje knoflook

•

½ theelepel gemalen

3

Pers het teentje knoflook erboven uit.

komijn (djinten)

4

Roer de gemalen komijn, de olijfolie, het sap van de halve

staafmixer of in de keukenmachine fijn.

citroen, wat geraspte citroenschil en wat peper erdoor.

•

1 eetlepel olijfolie

•

½ citroen

5

Verdun de hummus met water als deze te dik is.

•

peper

6

Serveer er volkorenbrood of rauwe groenten bij.

Voedingswaarden per persoon
Energie
70
Vet
3
waarvan verzadigd vet
0
Koolhydraten
6
waarvan suikers
0
Eiwit
3
Vezels
3
Zout
0,1

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Broodje gegrilde kipfilet
met komkommersalsa

30

Ingrediënten 2 personen

Lekkers
voor op
brood
Vleeswaren

Bereiding

•

1 komkommer

•

1 sinaasappel

1

Was de komkommer onder stromend water en rasp hem grof.

•

1 rode peper

2

Boen de sinaasappel schoon en rasp wat van de schil af.

•

8 takjes koriander

3

Pers een halve sinaasappel uit en snijd de andere helft in blokjes.

•

4 volkorenbolletjes

4

Was de rode peper onder stromend water. Verwijder de

•

2 kleine kipfilets

•

1 eetlepel olie

5

Was de koriander onder stromend water en snijd het klein.

•

peper

6

Roer wat geraspte sinaasappelschil, het sinaasappelsap, de stukjes

zaadlijsten en pitjes voor een mildere salsa. Snijd de peper klein.

sinaasappel, de rode peper en de koriander door de komkommer.
Benodigdheden
•

7

Snijd de broodjes open. Rooster de snijkanten van de broodjes in
de grillpan lichtbruin.

plastic folie
8

Klop de kipfilets tussen 2 velletjes plastic folie plat.

9

Snijd de kipfilets in tweeën en druppel er wat olie over.

10 Bak de kip in de grillpan in 5 minuten gaar en bruin. Bestrooi de
kip met peper.
11 Bestrijk de broodjes met een beetje van de salsa en leg de kip
erop. Serveer de rest van de salsa erbij.

Voedingswaarden per persoon
Energie
480
Vet
15
waarvan verzadigd vet
4
Koolhydraten
45
waarvan suikers
10
Eiwit
35
Vezels
10
Zout
1,2

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Interview

Sandra
Ysbrandy

‘Er zijn zoveel
andere
smaakmakers.’
Of het nu voor Omroep Max is of voor haar
eigen kookworkshops, Sandra Ysbrandy zet met
minder zout de lekkerste gerechten op tafel.
De kersverse ambassadeur van de Nierstichting
wil het ons laten zien: ‘Goed nieuws: je kunt
wennen aan minder zout.’
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Tijdens Expeditie Robinson viel ze op:

aardappeltjes, groene asperges met

vanuit niets wist ze toch iets bijzon-

aïoli, zuurdesembrood en olijfolie.

ders te maken. Zeekraalburgertjes

O ja: en tomaat met burrata.’

Interview

bijvoorbeeld. Sandra Ysbrandy (52)
over de 2021-editie van het tv-pro-

Zoutbewust eten

gramma: ‘We zouden naar een tro-

Hoe lekker gezond eten kan zijn is de

pisch eiland gaan waar je bananen

belangrijkste boodschap die Sandra

kunt vinden en cassave, maar dat ging

wil verspreiden als ambassadeur van

helaas niet door. Door corona werd

de Nierstichting. ‘Ik heb natuurvoe-

het Kroatië, waar we vrijwel niets

ding gestudeerd en wil mensen graag

eetbaars bij elkaar konden sprokke-

uitleggen wat de impact is van onbe-

len. De kilo’s vlógen eraf.’’

werkte voeding op je lijf, inclusief het
minderen met zout.’

Gebroken been
Erger dan dit crashdieet waarbij ze

‘Ik grijp elk moment aan om op tv, in

tien kilo verloor, was haar onfortuin-

de pers of op social media te laten

lijke val van een menselijke toren.

zien welke alternatieven er zijn. Zoals

De tv-kok van omroep Max kwam

in Editie NL, na een onderzoek van

hierbij zo ongelukkig terecht dat ze

de Consumenten
bond naar kant-

haar meniscus en voorste kruisband

en-klare kruidenmixen. In die mixen

scheurde en een breuk opliep in haar

zaten vooral veel zout, paneermeel

onderbeen. Dat ontdekte ze later

en andere ingrediënten die weinig

pas, toen ze weer thuis was. Sandra

met gezondheid te maken hebben.

verbeet de pijn, bleef strijdbaar en

Ook in Tijd voor Max en Kook mee

liet zich bij terugkomst opereren. De

met Max wil ik de aandacht vestigen

revalidatie duurt nu al maanden.

op zoutgebruik. Bij veel mensen is
dat te hoog.’

Minder tijd heeft het gekost om op
gewicht te komen. Thuis bij haar
man en zoons, in de omgeving van

‘Maximaal zes gram zout per dag zegt zo

de Loosdrechtse Plassen vertelt ze:

weinig. Probeer zo puur mogelijk te eten,

’Die eerste tomaat die je dan in je

zo min mogelijk uit pakjes en zakjes.’

mond stopt… hemels! Toen ik weer
in de bewoonde wereld was, heb ik
uren met mijn man gebeld, over wat

Niet corrigeren

ik bij thuiskomst wilde eten: zeebaars

‘Waar ik voor waak, is dat ik ga corri-

van de barbecue met rozemarijn,

geren. Dat je maximaal zes gram zout
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per dag mag, zegt weinig. Je kunt dat

Sandra, die kookworkshops geeft in

moeilijk afwegen. Zout zit in zoveel

natuurvoeding en vitaler leven, heeft

voedingsmiddelen, dat heb je amper

een beroepsopleiding gevolgd tot

in de gaten.’ Haar advies is: ‘Probeer

vegetarisch chef. ‘Als je zonder vis of

zo puur mogelijk te eten. Zo min

vlees kookt, ben je sowieso veel met

mogelijk uit pakjes en zakjes. 80%

smaak bezig. Er wordt gezegd: vege-

van het zout dat je eet zit in bewerkte

tarisch eten is vlak, saai en mist diep-

voeding. Denk aan vleesproducten,

gang. Maar ik ben erin getraind om

snacks; mensen hebben dat vaak niet

ervoor te zorgen dat gerechten juist

in de gaten.’

wél smaakvol zijn.’

Of zij al minder zout gebruikt dan

Gewenning

een paar jaar geleden? Lachend: ‘Als

Ze vindt het kwalijk dat het in de

kok snap ik het als iemand zegt: “Op

levens
middelenindustrie draait om

een biefstukje hoort toch zout?”.

zoet, zout, vet en het liefst ook nog

Zolang je geen kant-en-klaar gepa-

een krokantje. ‘Je smaak went daar-

neerde schnitzel eet, scheelt het al.

aan; dat wordt je referentie. Jaren

Daarvan weet je zeker dat het teveel

geleden heb ik in een jury gezeten

zout bevat.’

waarbij we meer dan honderd gehaktballen moest testen. Bijna al die bal-

Zoutvervangers

len leken op elkaar omdat steeds

Zelf gebruikt Sandra zoutvervan-

dezelfde soort kruidenmix met veel

gers zoals verse kruiden, specerijen,

zout was gebruikt. Het goede nieuws

citroensap en -schil en azijn. Ook

is: het duurt een tot twee weken om

gefermenteerde producten werken

ervan af te komen. Daarna proeft dat

goed. ‘Voor Editie NL heb ik mijn

mindere zout als normaal. Je geniet

voorraadkast uitgepluisd om te laten

van de pure smaak van verse groen-

zien welke ingrediënten ik gebruik

ten en kruiden. Dan vind je die toe-

om smaak toe te voegen. Nou, mijn

voegingen ineens smerig’.

Interview

Sandra Ysbrandy
over pure
smaken

hele aanrecht stond vol.’
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Een kom vol
warmte.

Soepen
en
bouillons

Een lekkere, gevulde soep als alternatief voor
de warme maaltijd. Een bouillon als voorafje
of gewoon als tussendoortje. In veel huishoudens wordt regelmatig soep gegeten. Kanten-klare soepen uit blik of pakjes bevatten
veel zout. Zoutbewuste varianten van soep
zijn vaak lastig te vinden. Ook zelfgemaakte
soepen kunnen te zout zijn als je bouillonblokjes gebruikt. Zelf soep maken zonder
bouillonblokjes is lekker gezond en veel makkelijker en sneller klaar dan je denkt.
De eerste stap
Gebruik verse kruiden om je soep smaak te geven. Peter
selie, selderij of bieslook zijn echte smaakmakers. Gember,
ui, knoflook, peper en/of chili geven je soep net iets meer
pit. Verstegen, onze partner op de pure kruidenlijn, tipt
lavas (maggikruid). Dit kruid smaakt bouillonachtig en
geeft de illusie van zout.

Tip Maak extra veel van je zelfgemaakte soep zodat
je deze kan invriezen om er langer van te genieten.
16

Soepen
en
bouillons

Smaakt dit naar meer? Stap 2 is steeds vaker je kanten-klare soepen vervangen door zelfgemaakte variaties.
Vervang bouillonblokjes voor verse en gedroogde kruiden.
Maar welke kruiden kun je het beste gebruiken? Check
onze kruidenwijzer en bekijk voor verschillende soepen
welke kruiden er het beste bij passen.

Wist jij dat?
•

Gemiddeld bevat één portie soep ongeveer
30 procent van de maximale dagelijkse hoeveelheid
zout die nog gezond is.

•

Een kant-en-klare gevulde tomatensoep bevat
gemiddeld 24 procent van de maximale dagelijkse
hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

Cup-a-Soup is een zoutrijk tussendoortje: gemiddeld
bevat een kop 1,5 gram zout.
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Sotosoep
Ingrediënten 2 personen

30

Soepen
en
bouillons

Bereiding

•

1 ui

1

Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.

•

1 teentje knoflook

2

Was de tomaat en snijd hem in stukjes.

•

1 tomaat

3

Was de sereh en het stukje peper.

•

1 stengel sereh

4

Schil het stuk gemberwortel.

(citroengras)

5

Haal het vel van de kippenbout.

•

stukje rode peper

6

Doe de kippenbout met de ui, de knoflook, de tomaat, de hele

•

stukje gemberwortel

stengel sereh, het stuk gemberwortel, het stukje rode peper en

•

1 kippenbout

de peperkorrels in een pan en voeg 400 ml water toe. Breng dit

•

4 peperkorrels

aan de kook en laat de kip in 50 minuten gaar koken.

•

6 takjes selderij

7

Neem de kip uit de pan en pluk het vlees in stukjes van het bot.

•

75 gram taugé

8

Zeef de bouillon. Breng de bouillon met de kip weer aan de kook.

9

Was de selderij en de taugé. Snijd de selderij klein.

10 Roer de taugé door de soep en warm even mee. Strooi de
selderij erover.
Voedingswaarden per persoon
Energie
145
Vet
5
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
6
waarvan suikers
3
Eiwit
20
Vezels
2
Zout
0,2

Bron: Voedingscentrum
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kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Italiaanse broodsoep

30

Soepen
en
bouillons

Bereiding

Ingrediënten 2 personen
•

1 grote ui

1

Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.

•

1 teentje knoflook

2

Snijd 3 boterhammen in dobbelsteentjes.

•

5 (oude) bruine of

3

Fruit de ui en de knoflook zacht in de olie.

volkoren boterhammen

4

Voeg de tomatenblokjes, het brood en 100 ml water toe.

•

2 eetlepels olijfolie

5

Verkruimel het pepertje er boven.

•

1 blik tomatenblokjes

6

Breng aan de kook en laat 10 minuten koken.

zonder zout

7

Maak de courgette schoon en snijd hem in blokjes.

•

1 gedroogd chilipepertje

8

Voeg de courgette toe en kook in ca. 5 minuten gaar.

•

1 kleine courgette

9

Laat de witte bonen uitlekken, spoel ze af en roer ze erdoor.

•

1 kleine pot witte bonen

10 Warm de soep goed door.

(uitlekgewicht ca. 250 gr.)

11 Rooster eventueel de rest van het brood en serveer het bij
de soep.

Voedingswaarden per persoon
Energie
520
Vet
15
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
70
waarvan suikers
15
Eiwit
20
Vezels
15
Zout
1,4

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Interview

Saira
de Graaf

Zoutbewust
eten?
Zet kleine
stapjes!
Saira de Graaf wilde haar voedingspatroon
ingrijpend wijzigen. De oplossing lag in kleine
stapjes zetten. Steeds iets minder zout, blij
ven zoeken naar nieuwe smaken. ‘Ik besefte
hoe lastig het is om lief voor jezelf te zijn.
Jezelf dwingen heeft geen zin.’
Ze weet hoe langzaam het gaat. ‘Door steeds een beetje
te veranderen, ziet je lichaam het als vanzelfsprekend.
Dat geldt voor een wandeling, maar ook voor minder
zout in het eten.’ Saira was vroeger ruim 45 kilo zwaarder en zat niet lekker in haar vel. ‘Ik voelde wel al langer
dat ik niet goed voor mezelf zorgde. Als ik moe was,
nam ik iets lekkers en sliep te weinig. Het duurde even
voordat ik echt ging luisteren naar mijn lijf.’
20

Interview

Dat gebeurde toen haar ernstig zieke

Experimenteren

moeder een donornier nodig had.

Ze kookt graag en experimenteert

Saira wilde graag een nier afstaan.

met wat ze lekker vindt. ‘Ik was

‘Ook voor haar was het van belang

benieuwd, zou ik met iets minder

dat ik mijn leefstijl zou aanpassen. Dat

zout meer aardappel proeven? Ik verving zout door ui,

is me gelukt en daar ben ik trots op.’

later probeerde ik knoflook als smaakmaker. Ook vond
ik een recept met koriander, dat vond ik minder lekker.

Luisteren naar je lijf

Ik zocht verder en vond rozemarijn, dille, tijm en nog veel

‘Op zondag ontbijten met een crois-

meer. Misschien pakte ik dat zoutvaatje wel uit gewoonte.

santje, wie doet het niet?’ Saira

Ik merkte steeds een beetje meer hoe smaakvol een maal-

omschrijft het bekende genietmo-

tijd kan zijn met verse of gedroogde kruiden. Wie weet

mentje. ‘Maar beloon je jezelf daar

laat ook jij dat zoutvaatje straks staan!’

ook echt mee? Het doet je lichaam
geen goed.’ Ze hoopt niet dat men-

Neem de tijd

sen stoppen met genieten, inte-

Ze boekt het meest succes bij haar favoriete keuken, de

gendeel. ‘Het gaat om beseffen dat

Aziatische. ‘Wokgerechten, ik ben er al m’n hele leven dol

iets lekkers niet altijd een beloning

op. Het liefst met lekker veel woksaus. Ik werd getriggerd:

is. Door te kiezen voor gezond lek-

vind ik dit ook lekker met minder saus? In plaats van het

kers, vinden we wat meer balans.’ Ze

halve flesje gebruikte ik een kwart, en voegde citroen of

adviseert daarom kleine stapjes te

wat dille toe. Ook met pepertjes kun je goed variëren en

nemen. ‘Drink je normaal twee gla-

een nieuwe smaakbalans vinden. Tot die saus helemaal

zen cola, maar nu anderhalf? Dat is

overbodig wordt. Langzaam leerde ik de pure smaken her-

al winst. Je lijf is ongelooflijk flexi-

kennen en waarderen. Nu hou ik niet meer van te zoet

bel, je moet er alleen wel naar leren

of zout eten. Maar dat duurt even, je moet jezelf de tijd

luisteren.’

gunnen.’
Gouden tips
‘Kijk naar je vooruitgang, hoe klein ook’, vervolgt ze. ‘Als
je kiest voor een handje noten in plaats van een zak chips,
zet je al een geweldige stap vooruit. Ga voor zo puur
mogelijk, zoals ongebrande, ongezouten noten. Hoe minder bewerkt, hoe beter voor je lijf.’ Haar tips deelt ze graag

Saira de Graaf, 34 jaar, zette de
knop om en ging zoutbewuster
leven. Een van de redenen was het
kunnen afstaan van een nier aan haar
moeder. Tips deelt ze via Instagram
@gezonder_met_zelfliefde

op Instagram, in de hoop dat meer mensen gaan experimenteren met smaakmakers zonder toegevoegd zout als
cacao en kaneel. Of kokossnippers en blauwe bessen voor
een zoetje of frambozen voor een zuurtje. ‘Kleine stapjes,
hè? Zo maak je zoutbewust leven makkelijker. En je doet
je lijf er zo’n plezier mee!’
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Vijf vragen aan Caroline Nannes, Marketing manager bij Burg
Group, het bedrijf achter Tromp & Rueb in Heerhugowaard.

Vijf
vragen
aan...
Caroline
Nannes

Azijn geeft
direct een boost.
Waarom zijn jullie partner van de Nierstichting?
‘Minder zout, meer smaak is volledig van toepassing op onze producten. We delen hetzelfde doel:
een gezonder eetpatroon bevorderen. Tromp &
Rueb maakt azijn op natuurlijke basis, dat maakt
‘m heel toegankelijk qua smaak. Azijn toevoegen
aan je gerecht is een van de makkelijkste alternatieven voor zout.’
Hoe merk ik die toegankelijke smaak?
‘Bij ons rijpt de natuurazijn nog enkele weken op
eikenhout. Dat zorgt voor meer bouquet en maakt
de azijn zachter en fruitiger van smaak. Natuurazijn
ontstaat pas bij een tweede fermentatieronde. Uit
suikerbiet en -riet ontstaat eerst alcohol. In onze
brouwerij zorgen azijn
bacteriën voor natuurazijn. Tromp & Rueb maakt naast natuurazijn niet
alleen appel- en kruidenazijn, maar ook ongefilterde appelazijn: natuurtroebel. Er zijn mensen die
’s morgens standaard hun dag beginnen met twee
eetlepels van deze appelazijn in een glas water.’
Is dat proces ambachtelijk?
‘We noemen ons proces modern ambachtelijk. In de fermentor van roestvrijstaal heerst een
22

volcontinu klimaat, de bereiding is
volledig geoptimaliseerd. Hier in
Heerhugowaard gaat het brouwen
non-stop door. De echte ambacht zit

Vijf
vragen
aan...
Caroline
Nannes

‘m in de rijping. Hoe lang de snippers
van eikenhout of kruidenmixen in de
filters blijven kan niet automatisch

Meer info over de samenwerking tussen

worden bepaald.’

Tromp & Rueb en de Nierstichting.

In hoeverre is azijn een alternatief
voor zout?
‘Natuurazijn voegt een zuurtje toe
aan je gerechten. Dressings en marinades krijgen direct meer smaak, zonder toe
voeging van zout. Maar ook
de smaak van groenten komen meer
naar voren, azijn geeft alles een boost.
Marineer appels voor een appeltaart
maar eens in kaneel, suiker en een
eetlepel azijn. Of voeg bij het maken
van

draadjesvlees

natuurtroebele

appelazijn toe in plaats van zout. Het
vlees wordt dankzij azijn ook malser.’
Kan azijn alleen bij avondeten?
‘Nee, het geeft ook een boost aan
groene

smoothies

met

avocado

en spinazie. Of bij een frambozen
smoothie, je proeft ineens véél meer
framboos. Zelf vind ik de superjuice
op onze website, met grapefruit,
sinaasappels, honing en appelazijn,
erg lekker. En wist je dat onze azijn
ook in cocktails gaat?’

23

Minder zout en
toch vegetarisch.

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
vervangers

Eet jij vegetarisch of kies jij regelmatig voor een vleesvervanger bij de warme maaltijd? Duurzamer, maar niet
altijd even zoutbewust. In veel kant-en-klare vleesvervangers zit te veel zout. De variatie is groot, net als de
hoeveelheid zout die in de producten zit.
Bovenaan de lijst met te zoute vleesvervangers staan vegetarische
burgers, vegetarische balletjes, kaasschnitzel, de rookworst-vervanger, vegetarische spekjes en vegetarische stukjes. Maar er zijn gelukkig
genoeg zoutbewuste variaties.

Wist jij dat?
•

Vegaburgers bevatten gemiddeld 1,4 gram zout.

•

Eén vleesvervanger bevat gemiddeld al bijna een kwart van
de maximale dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

Van de meeste kant-en-klare vleesvervangers bestaat een
zoutbewuste variant.
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Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
vervangers

De eerste stap
Ga na wat je favoriete vleesvervangers zijn. De zoutste van
dit stel vervang je door een minder zout alternatief. Probeer
de zelfgemaakte quinoaburger van Sandra Ysbrandy eens.
Of kies in plaats van gemarineerde tofu voor naturel tofu
en voeg een zelfgemaakte marinade toe.
Smaakt het naar meer, zet dan de tweede stap. Dit zijn
andere gezonde vleesvervangers:
•

Ei

•

Peulvruchten

•

Tofu

•

Tempeh

•

Gourmet/fondue vleesvervanger

•

Noten

•

Vegetarisch gehakt

Tip
Check de etiketten van vergelijkbare vleesvervangers,
zodat je kiest voor die met
minder zout.
Scannen en vergelijken van
producten gaat eenvoudig
en snel met de app
Kies Ik Gezond? van het
Voedingscentrum.
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Quinoaburgers
met avocado en
zoetzure rode ui

30

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
vervangers

Ingrediënten 4 personen
•

100 gr voorgekookte quinoa

•

1 ui

•

2 teentjes knoflook

•

1 tl paprikapoeder

•

2 aubergines

•

3 volkoren boterhammen

•

1 mozzarellabol

•

1 ei

•

peterselie

•

extra vierge olijfolie

•

1 avocado

•

1 rode ui

•

3 el appelciderazijn

•

25 gr waterkers of veldsla

Bron: Sandra Ysbrandy
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Kook mee met
Sandra!

Bereiding
1

Snijd de ui fijn en bak
5 minuten in olijfolie
goudbruin. Hak knoflook
fijn en bak kort mee. Voeg

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
vervangers

paprikapoeder toe. Snijd de
aubergine in kleine blokjes
en bak in 10 minuten zacht.
2

Doe quinoa, aubergine,
brood, ei en peterselie in een
keukenmachine en maal fijn.
Rasp de mozzarella en meng
door de massa. Proef en
breng op smaak met peper.

3

Vorm 8 platte burgers. Bak
ze 2 tot 3 minuten per kant
in olijfolie.

4

Snijd de ui in dunne reepjes.
Doe in een kom en meng
met azijn en kneed kort.
Halveer de avocado en
snijd in plakjes. Leg een
quinoaburger op een bord.
Leg hier avocado, rode ui
en sla op en dek af met nog
een burger.

Voedingswaarden per persoon
Energie
417
Vet
24
waarvan verzadigd vet
9
Koolhydraten
26
Eiwit
20
Vezels
11
Zout
1,0

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Spaghetti met dop
erwtjes, champignons
en tofu
Ingrediënten 2 personen
•

150 gram volkoren spaghetti

•

1 dunne prei of 2 bosuitjes

•

250 gram (kastanje-) champignons

•

150 gram tofu

•

150 gram diepvriesdoperwtjes

•

4 olijven zonder pit

•

1 eetlepel olie

•

½ blik tomatenblokjes zonder zout

•

oregano

•

basilicum

•

peper

1530

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
vervangers

Bereiding
1

Kook de spaghetti in ruim water volgens de
gebruiksaanwijzing.

2

Maak de prei of bosuitjes schoon en snijd in
dunne ringen.

3

Maak de champignons schoon en snijd ze in
plakken.

4

Snijd de tofu in reepjes.

5

Kook de doperwtjes 1 minuut in een
bodempje water.

6

Snijd de olijven in plakjes.

7

Verwarm de olie in een wok of grote

Bron: Voedingscentrum

braadpan en bak hierin de tofu bruin.
8

Bak de champignons kort mee.

9

Voeg de olijven, de doperwtjes en de
tomatenblokjes toe en breng dit aan de kook.

10 Schep de uitgelekte spaghetti erdoor en
warm het geheel goed door.
11 Maak op smaak met oregano, basilicum en
peper.

Voedingswaarden per persoon
Energie
505
Vet
15
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
65
waarvan suikers
7
Eiwit
25
Vezels
15
Zout
0,4

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Vijf vragen aan Jan Klerken, eigenaar en ambassadeur
van Scelta Mushrooms in Venlo.

Vijf
vragen
aan...
Jan
Klerken

‘Vijfde smaak als
zoutvervanger.’
Waar komen we jullie champignons tegen?
‘In maaltijden, soepen en sauzen die worden verkocht in meer dan tachtig landen. Ook brengen we
innovatieve producten op de markt zoals plantaardige vleesvervangers en gezonde snacks. Voor een
bekend merk soeparoma bieden we een alternatief
zonder zout. Daarom zijn we een trotse partner van
de Nierstichting.’
Er gebeurt veel in paddenstoelenland…
‘Scelta Mushrooms begon met het produceren van
vers ingevroren en lang houdbare champignons
voor de voedselindustrie. Tien jaar geleden hebben we onszelf opnieuw uitgevonden. We hechten veel waarde aan duurzaam: zelfs de voetjes
van de champignons en het kookvocht verwerken
we in onze producten. In Japan hebben we geleerd
waarom champignons rijk zijn aan umami, de
vijfde, hartige smaak na zoet, zout, zuur en bitter.
Ze zijn een perfecte vervanger van MSG (mono
natriumglutamaat), waardoor inname van zout en
suiker wordt verlaagd.’
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Vijf
vragen
aan...
Jan
Klerken
Hoe kunnen champignons zout
vervangen?

Meer info over de samenwerking tussen

‘De hoeveelheid glutamaat die van

Scelta Mushrooms en de Nierstichting.

nature in champignons zit, heeft een
hartige smaak. Met een zelf ontwikkelde methode concentreren we deze
smaak door champignons tot poeder te verwerken. Je hebt maar een
beetje nodig om extra veel smaak te
geven aan een product. Er is minder
zout nodig. Bakkers bijvoorbeeld, zij
gebruiken 1.5 procent zout voor hun
brood. Met dit poeder heb je maar
0.8 procent nodig, terwijl de smaak
hetzelfde blijft.’
En voor mijn eigen keuken?
‘Als je champignons twee uur in een
oven droogt op 75 graden Celsius en
ze daarna vijzelt, kun je het overal
gebruiken. Ook zijn ze geweldige
vleesvervangers. Snijd ze in vieren,
en smoor ze met erwtjes in een zelfgemaakte currypasta. Met koriander
erover en rijst erbij heb je een heerlijk gezonde Thaise curry.’
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Vlees en
vlees
vervangers
Vlees

Wanneer is vlees
bewerkt?
Een lekker stukje vlees maakt voor veel mensen de warme maaltijd af. Het is
een belangrijke bron van eiwitten en ijzer. Bewerkt vlees is rood of wit vlees
dat bij de productie is gerookt, gezouten, gedroogd of behandeld met conserveringsmiddelen, om zo de smaak of houdbaarheid te verbeteren. Bewerkte
vleesproducten bevatten veel zout.
Denk aan rookworst, spekreepjes, gemarineerde kip, kant-

Welke kruiden en specerijen

en-klare hamburger, gekruid gehakt, gepaneerde schnit-

passen bij welk vlees? Check

zel, braadworst, slavink of gekruide shoarmareepjes. Je

onze kruidenwijzer om

vervangt deze eenvoudig door minder zoute alternatieven.

inspiratie op te doen.
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Vlees en
vlees
vervangers
Vlees
De eerste stap
De hoeveelheid zout in je warme maaltijd verminderen kan al snel door bewerkte
vleessoorten te vervangen door onbewerkte varianten. Kies in plaats van gemarineerde kipfilet of gekruide varkenshaas voor de naturel versie. En kruid het
vlees zelf. Of marineer het vlees met azijn, knoflook, olie en je favoriete kruiden.
Een goede tip van onze partner Tromp & Rueb: het zuur in de azijn maakt het
vlees bovendien lekker mals.
Wil je vaker lekker én gezond vlees eten? Zet een tweede stap, zoek de alternatieven die jij het lekkerst vindt en gebruik deze elke keer bij de warme maaltijd.

•

Kipfilet

•

Varkenshaas

•

Ongekruid gehakt

•

Varkensfiletlapje

•

Hamlap

•

Biefstuk

•

Ongekruid lamsvlees

Wist jij dat?
•

Via bewerkte vleesproducten krijg
je ongeveer 20 procent van de
maximale dagelijkse hoeveelheid
zout binnen die nog gezond is.

•

Rookworst en spekreepjes zijn de
zoutste vleesproducten.

•

Varianten van eenzelfde
vleesproduct verschillen fors in
hoeveelheid zout. Je vindt deze
informatie op het etiket.

32

Gehaktballetjes met tomaat
Ingrediënten 2 personen
•

1 (oude) volkoren of bruine boterham

•

2 eetlepels halfvolle melk

•

1 kleine ui

•

3 takjes peterselie

•

peper

•

150 gram mager rundergehakt

•

6 aardappelen

•

400 gram spruitjes

•

2 tomaten

•

2 eetlepels vloeibare margarine
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Vlees en
vlees
vervangers
Vlees

Voedingswaarden per persoon
Energie
555
Vet
20
waarvan verzadigd vet
5
Koolhydraten
60
waarvan suikers
7
Eiwit
25
Vezels
15
Zout
0,5

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bereiding
1

Scheur het brood in stukken en leg in een kom. Giet de
melk over het brood.

2

Pel de ui en snijd in snippers. Houd de helft apart.

3

Was de peterselie en knip het klein.

4

Doe de helft van de uiensnippers, de peterselie en wat
peper bij het geweekte brood. Doe het gehakt erbij en
kneed alles goed door elkaar.

5

Maak er kleine balletjes van ter grootte van een
walnoot. Dek de gehaktballetjes af met een stuk plastic
folie en laat ze 15 minuten in de koelkast opstijven.

6

Schil de aardappelen en kook ze in een bodempje
water in 20-25 minuten gaar.

7

Maak de spruitjes schoon.

8

Kook de spruitjes in weinig water in 10 minuten gaar.

9

Was de tomaten en snijd ze klein.

10 Verwarm de margarine in een koekenpan of braadpan
en bak de gehaktballetjes in 8 minuten aan alle kanten
bruin en gaar.
11 Schep de stukjes tomaat en de apart gehouden
uiensnippers erbij en laat dit nog 1 minuut pruttelen.
12 Serveer er de spruitjes en de aardappelen bij.
Bron: Voedingscentrum
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Gemarineerde kipspiesjes
Ingrediënten 2 personen
•

1 citroen

•

stukje gemberwortel (½ duim)

•

1 teentje knoflook

•

200 gram kipfilet

•

150 gram volkoren couscous

•

1 ui

•

1 courgette

•

150 gram kerstomaatjes

•

2 eetlepels olie

•

peper

•

gemalen komijn

30

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees

Benodigdheden
•

barbecuespiesen of satéprikkers

Bereiding
1

Boen de citroen schoon. Rasp wat van de schil en pers
de citroen uit.

2

Schil de gember en rasp het stukje fijn.

3

Maak een marinade van 1 eetlepel citroensap, wat
geraspte citroenschil, de geraspte gemberwortel en
het uitgeperste teentje knoflook.

4

Snijd de kipfilet in blokjes en roer de marinade erdoor.
Laat dit afgedekt in de koelkast minimaal 1 uur staan.

5

Breng 200 ml water aan de kook.

6

Doe de couscous in een kom en giet het water
erop. Roer dit met een vork los en laat de couscous
afgedekt 10 minuten wellen.

7

Maak de groenten schoon. Snijd de ui in snippers, de
courgette in blokjes en halveer de tomaatjes.

8

Rijg de blokjes kipfilet aan de spiesen of satéprikkers.
Rooster in een grillpan in 8 minuten gaar.

9

Roerbak de groenten in olie in enkele minuten net gaar.

10 Schep de groenten door de couscous, breng het op
smaak met wat citroensap, geraspte citroenschil,
peper en komijn en leg de kipspiesjes erop.

Bron: Voedingscentrum

Voedingswaarden per persoon
Energie
545
Vet
15
waarvan verzadigd vet
3
Koolhydraten
60
waarvan suikers
10
Eiwit
35
Vezels
10
Zout
0,2

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Kalkoen met
sinaasappelsaus
Ingrediënten 2 personen
•

1 sinaasappel

•

peper

•

kaneel

•

gemberpoeder

•

6 aardappelen

•

200 gram kalkoenfilet

•

2 eetlepels vloeibare margarine

•

1 kleine bloemkool

1530

Vlees en
vlees
vervangers
Vlees

Bereiding
1

Boen de sinaasappel goed schoon en
snijd de buitenkant van de schil eraf.
Snijd de schil in reepjes.

2

Kook de reepjes sinaasappelschil een
paar minuten in wat water. Giet het
water af.

3

Pers de sinaasappel uit.

4

Verwarm het sinaasappelsap en laat
dit enigszins inkoken.

5

Roer de schilletjes erdoor en maak de
saus op smaak met peper, wat kaneel
en een mespuntje gemberpoeder.

6

Laat de saus afkoelen.

7

Schil de aardappelen en kook ze in
weinig water in 20-25 minuten gaar.

8

Bestrooi de kalkoenfilets met peper.

9

Bak het vlees in de hete margarine in

Bron: Voedingscentrum

ca. 15 minuten gaar en bruin.
10 Maak de bloemkool schoon. Verdeel
de bloemkool in rozen en snijd de
steel in stukjes. Kook de bloemkool in
ca. 10 minuten gaar.
11 Serveer de saus bij de kalkoen, de
bloemkool en aardappelen.

Voedingswaarden per persoon
Energie
450
Vet
10
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
50
waarvan suikers
8
Eiwit
35
Vezels
10
Zout
0,2

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Interview

Peter
Dumont

Kardemom is
de koningin
der specerijen.

Bij Verstegen Spices & Sauces draait alles
om kruiden en specerijen. Zodra je binnen
stapt, komen de geuren je tegemoet: met je
ogen dicht waan je je zo op een soek in het
Midden-Oosten. Tussen honderden potten
en potjes vertelt Peter Dumont over zijn
werk als picolier.
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Interview

Wat doet een picolier?

Wat zijn je favorieten?

‘Heel bewust ruiken. Niet door te

‘Een goede smaakmaker is sumak.

denken ‘wat lekker’, maar door het te

Wereldberoemde koks als Ottolenghi

associëren. Bijvoorbeeld piment, dat

hebben ervoor gezorgd dat deze zon-

hoort bij het maken van een stoof-

gedroogde wilde besjes nu in veel keukens, in poeder-

gerecht. Toen ik 25 jaar geleden bin-

vorm, worden gebruikt. Gember, chili en citroengras halen

nenstapte bij Verstegen, ging er een

ook de smaak omhoog in een gerecht. Nog simpeler: lavas.

wereld voor me open. Sindsdien houd

Dat smaakt bouillonachtig, doet het goed in soep en geeft

ik me bezig met de herkomst, kwali-

de illusie van zout. Net als venkelzaad en peper. De konin-

teit en groei van kruiden en spece-

gin der specerijen is kardemom: de gemalen peulzaadjes

rijen, tot aan het gebruik in de keuken.’

zouden in elke keuken moeten staan. Kardemom smaakt
citrus- en eucalyptusachtig, en bouwt bruggetjes tussen

Je bent ook chef geweest?

smaken.’

‘Als kok strooide je vroeger rijkelijk
met zout. Tegenwoordig is er geluk-

Heb je nog nieuwe ontdekkingen?

kig steeds meer belangstelling voor

‘Zeker. In Peru is huacatay ontdekt, zwarte munt. Het

meer groenten, minder zout, sui-

plantje werd eeuwen geleden al door de Inca’s gebruikt.

ker en vet. Verstegen is partner van

Of neem peper: vroeger kocht je witte óf zwarte peper.

Nierstichting op de pure kruidenlijn.

Nu weten mensen dat die smaken totaal verschillend zijn.

In onze nieuwe mengsels zit geen of

Zwarte past bij gebakken vlees en vis. De witte is juist

een minimale hoeveelheid zout. Net

warmer van smaak, lekker in soepen, sauzen en bij meer

als de Nierstichting willen we graag

delicate vis. Tip voor twee gram peper: één gram fijn- en

dat mensen verantwoord en gezond

één gram grover gemalen peper. Dat geeft een heel ander

eten.’

effect in je gerecht.’
Waarom gebruiken we te veel zout?
‘Het is lastig om gewoonten te veranderen. Veel mensen
strooien zout over aubergine. Dat doe ik niet meer. Ik snij ‘m

Kruid of specerij?

gewoon in blokjes en bak of stoof ‘m. Of worteltjes gekookt

Peter: ‘Kruiden, vaak de blade-

in ruim water smaken heerlijk met wat kerriepoeder. Het

ren en stengels, groeien over-

gebruik van zout is vaak een automatisme. Zelfs een eitje

wegend rond het Middellandse

kan lekker zijn zonder zout. Doe er lavas of venkelzaad

Zeegebied. Specerijen komen

over en je creëert een verrassend lekkere smaak.’

uit landen rond de evenaar en
bestaan meestal uit andere
plantendelen, zoals bloem
knoppen, peulen en wortels.’

Meer info over de samenwerking tussen
Verstegen en de Nierstichting.
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De tong
prikkelen.

Smaak
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Smaakmakers doen hun naam eer aan: ze
verrijken de warme maaltijd en prikkelen de
tong. In kant-en-klare smaakmakers zit erg
veel zout. Denk aan jus, boemboe, nasikruidenmix en tacokruidenmix.
Grote uitschieters zijn wereldkruidenmixen en sojasauzen,
zoals ketjap manis. Je raadt het al: je hebt ze niet nodig,
want je kunt ook zoutbewust een smaakvolle maaltijd op
tafel zetten.
De eerste stap
Welke smaakmakers gebruik je het meest? Kun je één van
hen vervangen voor een kruidenmengsel dat je zelf hebt
gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan zelf sladressing maken,
in plaats van een kant-en-klare saus waar extra zout aan
toegevoegd is. Sandra Ysbrandy geeft in dit magazine al

Wist jij dat?
•

Eén portie kruidenmix uit een pakje of zakje, bevat ruim 20 procent
van de maximale dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

1 eetlepel ketjap manis bevat al bijna 33 procent van de maximale
dagelijkse hoeveelheid zout die nog gezond is.

•

Er bestaan inmiddels veel kruiden- en specerijenmixen zonder zout,
onze partner Verstegen is één van de leveranciers van deze mixen.
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een handige tip, met een dille-yoghurtdressing. Of probeer de tip van onze partner Verstegen: ‘Mis je smaak, dan
is kardemon een echte aanrader. Deze koningin der specerijen, die wat citrus- en eucalyptusachtig smaakt, haalt de
smaak in elk gerecht omhoog’.
Klaar voor een volgende stap? Meng je eigen kruiden
en leg voorraadjes aan. Zo heb je zout niet meer nodig.
Gebruik zoutbewuste alternatieven zoals azijn, gember,
knoflook, citroen of specerijen. Of koop voortaan alleen
kruiden- en specerijenmixen zonder zout. Bekijk onze suggesties voor zelfgemaakte kruidenmixen

Tips
•

Wikkel verse kruiden in een vochtige theedoek
en bewaar ze in de koelkast. Zo blijven ze tot wel
een week houdbaar.

•

Citroensap werkt in gerechten als een frisse
smaakversterker. Wil je wél die frisheid maar
geen citroensmaak? Kies dan voor een scheutje
natuurazijn, bijvoorbeeld van onze partner
Tromp & Rueb.

•

Kijk voor bewaartips op onze kruidenwijzer.
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Poke bowl

30

Ingrediënten 4 personen
•

400 gram sushirijst

•

600 ml water

•

120 ml Tromp & Rueb

Smaak
makers
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Bereiding
1

Spoel de sushirijst onder de koude kraan tot er alleen nog
maar helder water af komt.

Appelazijn
2

Breng het water aan de kook, voeg de gespoelde rijst toe

•

1/4 komkommer in linten

•

1 mango in blokjes

en laat op laag vuur 15 minuten zachtjes koken met de

•

160 gram sojaboontjes

deksel op de pan.

•

160 gram verse zalm in

3

doe de deksel weer op de pan en laat het afkoelen.

plakjes zonder huid
•
•

40 ml Tromp & Rueb

4

Breng de kruidenazijn en appelsap aan de kook, en laat

Kruidenazijn

deze helemaal afkoelen, doe daarna de komkommer

40 ml appelsap zonder

linten in deze zoetzure marinade.

toegevoegd suiker
•

Na 15 minuten; voeg de appelazijn toe, roer goed door en

5

Verdeel de sushirijst over 4 diepe borden en verdeel

Eetlepel gemixte

de zalm, sojaboontjes, komkommer en mango over de

sesamzaadjes (zwart en wit)

poke bowls.
6

Maak het gerecht af door wat sesamzaadjes over het
gerecht te strooien.

Voedingswaarden per persoon
Energie
349
Vet
9
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
46
Eiwit
18
Vezels
3
Zout
0,1

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Tromb & Rueb
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Mix voor nasi

15

Ingrediënten 4 personen
•

3 theelepels gemalen koriander

•

2 theelepels gemalen komijn

•

1 theelepel gemberpoeder

•

½ theelepel cayennepeper

•

2 theelepels selderijzaad

•

4 theelepels paprikapoeder

Voedingswaarden per persoon
Energie
7
Vet
0,3
Waarvan verzadigd vet < 0,1
Koolhydraten
0,7
Eiwit
0,3
Vezels
0,4
Zout
< 0,1

Smaak
makers
& sauzen
Kruidenmix

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Menusuggestie
Voeg naar smaak een paar theelepels toe aan je rijst.

Bron: Voedingscentrum
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Voorjaarssalade
met dilleyoghurtdressing

30

Smaak
makers
& sauzen
Gerecht

Ingrediënten 4 personen
Salade
•

2 kilo krieltjes

•

200 gr groene aspergetips

•

1 koolrabi

•

1 bosje radijs

•

10 cornichons (coctail-augurkjes)*

•

2 sjalot

Dressing
•

250 gr yoghurt

•

1 teentje knoflook

•

rasp en sap van een citroen

•

klein bosje dille

•

50 ml extra vierge olijfolie

•

peper

* Dit product heeft een relatief hoog
zoutgehalte. Gebruik het met mate.

Voedingswaarden per persoon
Energie
548
Vet
30
waarvan verzadigd vet
15
Koolhydraten
33
Eiwit
32
Vezels
10
Zout
1,6

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Bereiding
1

Kook mee met
Sandra!

Was de krieltjes schoon en snijd

Smaak
makers
& sauzen

doormidden. Kook in ongeveer
5 minuten beetgaar. Voeg de

Gerecht

laatste 2 minuten de aspergetips
toe. Giet af en laat zonder deksel
droogstomen en afkoelen.
2

Schil de koolrabi en snijd in dunne
plakken. Was de radijs en snijd
doormidden. Snijd de cornichons
in plakjes en hak de sjalot fijn.

3

Maak nu de dressing. Hak dille
fijn (houdt wat achter voor de
garnering). Doe de yoghurt in een
grote kom en voeg olijfolie, dille,
sap en rasp van de citroen toe.
Pers de knoflook uit en roer door
de yoghurt. Breng op smaak met
peper. Voeg alle groenten en de
afgekoelde krieltjes toe en hussel
goed.

4

Verdeel de salade over de borden
en garneer met takjes dille.

Bron: Sandra Ysbrandy
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Vis tikka masala
Ingrediënten 2 personen
•

2 uien

•

2 teentjes knoflook

•

stuk gemberwortel (½ duim)

•

½ theelepel gemalen koriander

30
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(ketoembar)
•

1 eetlepel garam masala

•

½ theelepel paprikapoeder

•

mespunt chilipoeder

•

1 eetlepel citroensap

•

100 ml halfvolle yoghurt

•

200 gram visfilet, bijv. tilapia of
pangasius

•

150 gram zilvervliesrijst

•

1 groene paprika

•

1 eetlepel olie

•

200 gram tomatenblokjes zonder
zout

•

500 gram broccoli

•

6 takjes koriander

Voedingswaarden per persoon
Energie
575
Vet
10
waarvan verzadigd vet
3
Koolhydraten
65
waarvan suikers
8
Eiwit
45
Vezels
15
Zout
0,3

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Bereiding
1

Pel de uien en snijd een halve ui heel klein. Pers hier 1 teentje
knoflook boven uit.

2

Schil het stukje gember en rasp het.

3

Maak een marinade van de ui met uitgeperste knoflook, de
gember, de gemalen koriander, 1 theelepel van de garam
masala, het paprikapoeder, het chilipoeder, het citroensap en
de yoghurt.

4

Snijd de vis in blokjes en meng ze door de marinade. Laat dit
afgedekt in de koelkast een half uur marineren.

5

Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing.

6

Snijd de rest van de ui en het andere teentje knoflook klein.

7

Maak de paprika schoon en snijd hem in blokjes.

8

Fruit de ui en de knoflook met de rest van de garam masala
in de olie glazig.

9

Voeg de vis met de marinade, de blokjes paprika en de
tomatenblokjes toe. Stoof de vis in 10 minuten gaar.

10 Maak de broccoli schoon. Verdeel in roosjes en snijd de
stelen in stukjes. Kook de broccoli in weinig water in een paar
minuten gaar.
11 Was de koriander en knip klein.
12 Strooi de koriander over de vis. Serveer de rijst en de
broccoli erbij.

45

Biefstuk met
paprikasaus
Ingrediënten 2 personen
•

6 aardappelen

•

2 rode paprika's

•

1 sjalot of kleine ui

•

4-5 struikjes witlof

•

3 eetlepels vloeibare margarine

•

peper

•

2 eetlepels zuivelspread light

•

2 biefstukjes

3045
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Bereiding
1

Schil de aardappelen en kook ze in
weinig water in 20-25 minuten gaar.

2

Maak de paprika's en sjalot schoon
en snijd de groenten klein.

3

Maak het witlof schoon en halveer
de struikjes in de lengte.

4

Kook het witlof in een bodempje
water in ca. 6 minuten gaar.

5

Fruit de sjalot in 1 eetlepel margarine glazig en voeg de paprika's en
royaal peper toe. Smoor de groenten in 5 minuten gaar.

6

Pureer de paprika's met een
staafmixer of in de keukenmachine.

7

Voeg de zuivelspread toe en laat dit
smelten.

8

Bestrooi de biefstukjes met peper
en bak ze in de rest van de hete
margarine in 4-6 minuten bruin.

9

Bron: Voedingscentrum

Serveer de paprikasaus, het witlof
en de aardappelen bij het vlees.

Voedingswaarden per persoon
Energie
495
Vet
15
waarvan verzadigd vet
4
Koolhydraten
50
waarvan suikers
9
Eiwit
30
Vezels
8
Zout
0,3

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Bobotie

30

Ingrediënten 2 personen
•

1 (oude) bruine boterham

•

½ citroen

•

1 eetlepel rozijnen

•

2 uien

•

1 teentje knoflook

•

1 appel

•

1 eetlepel olie

•

½-1 eetlepel kerriepoeder

•

1 eetlepel abrikozenjam

Smaak
makers
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zonder suiker
•

150 gram rundergehakt

•

1 ei

•

2 laurierblaadjes

•

150 gram zilvervliesrijst

•

1 kleine komkommer

•

4 takjes peterselie

Benodigdheden
•

ovenschaal 1 liter inhoud

Voedingswaarden per persoon
Energie
650
Vet
20
waarvan verzadigd vet
6
Koolhydraten
90
waarvan suikers
15
Eiwit
30
Vezels
8
Zout
0,6

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Bereiding
1

Warm de oven voor op 175 °C

2

Snijd het brood in stukjes en giet er

Smaak
makers
& sauzen

een lepel water over.
3

Boen de citroen goed schoon en
rasp wat van de schil. Pers de halve
citroen uit.

4

Was de rozijnen.

5

Pel de uien en knoflook en snijd klein.

6

Schil de appel en snijd in blokjes.

7

Fruit de ui, de knoflook en de kerrie
zacht in de olie.

8

Doe het geweekte brood, de
appel, de rozijnen, wat geraspte
citroenschil, 2 theelepels citroensap
en de jam door het uienmengsel.

9

Neem de pan van het vuur. Meng
het gehakt erdoor en breng het op
smaak met peper.

10 Doe de massa in een ovenschaaltje
en strijk de bovenkant glad.
11 Klop het ei met 1 eetlepel water los
en schenk dit over het gehakt. Leg
de laurierblaadjes erop.
12 Bak de bobotie in het midden van de
hete oven in 25 minuten gaar.
13 Kook de rijst gaar volgens de
gebruiksaanwijzing op de verpakking.
14 Was de komkommer en schaaf of
snijd in plakken. Maak er met wat
citroensap, peterselie en peper een
salade van.
15 Serveer de komkommer en de rijst
bij de bobotie.
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Snoepen
van sauzen.
Met maaltijdsauzen geef je warme gerechten meer
smaak en krijg je een heerlijk smeuïge sensatie. In kanten-klare maaltijdsauzen zit veel zout. Denk bijvoorbeeld
aan kant-en-klare pastasaus, kaassaus en roerbaksaus,
en aan pesto of satésaus. Zelf een saus bereiden is makkelijk, lekker én gezond.
De eerste stap
Experimenteer en ervaar hoe makkelijk het is om zelf een smaakvolle saus te maken. Begin met een eenvoudige maaltijdsaus die je
vaak gebruikt. Bijvoorbeeld tomatensaus, door tomatenblokjes met
Italiaanse kruiden te combineren. Of maak ‘m zoals Sandra Ysbrandy in
dit magazine doet met geroosterde tomaten uit de oven met knoflook,
oregano en peper voor een heerlijk zoete smaak. Ga direct naar het
recept voor tomatensaus met courgetteballetjes.
Heb je de smaak te pakken? Zet dan stap
twee en ga aan de slag met meer maaltijd
sauzen. Je vindt ze in dit magazine en op
nieren.nl/recepten.

Wist jij dat?
•

Een kant-en-klare pastasaus
bevat gemiddeld al 30 procent
van de maximale dagelijkse
hoeveelheid zout die nog

Tips
•
•

gezond is.
Heb je groenten gekookt? Gebruik het

•

10 procent van het zout dat je

kooksap als smaakvolle basis voor je saus.

dagelijks eet, komt uit sauzen

Is je saus nog wat flauw? Laat de saus

en kant-en-klare smaakmakers.

inkoken, daar wordt de smaak intenser van.
•

Maak het jezelf makkelijk: maak in één keer
meerdere porties en bewaar ze in de vriezer.
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Tomatensaus met
courgetteballetjes
Ingrediënten 4 personen

3045
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Courgetteballetjes
•

2 courgettes

•

bosje basilicum

•

2 teentjes knoflook

•

1 volkorenboterham

•

2 bollen mozzarella

•

1 ei

•

peper

Tomatensaus
•

1 kilo rijpe tomaten

•

2 teentjes knoflook

•

1 rode ui

•

1 el oregano

•

2 el tomatenpuree

•

2 blikken tomatenblokjes

•

2 el balsamico azijn

•

flinke bos verse basilicum of
1 plant

•

extra vierge olijfolie

•

peper

Bron: Sandra Ysbrandy
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Bereiding
1

Verwarm de oven voor op 225 graden. Bekleed
een bakplaat met bakpapier. Snijd de tomaten in
vieren en de uien in partjes. Leg op de bakplaat

Smaak
makers
& sauzen
Saus

met knoflook, oregano, peper en olijfolie. Hussel
goed. Rooster de tomaten 20 minuten in de
oven. Ze krijgen nu een heerlijke zoete smaak.
2

Doe de geroosterde tomaten in een pan. Knijp
de knoflooktenen uit en voeg tomatenblokjes,
tomatenpuree en basilicum (houdt wat
basilicum achter om te garneren) toe. Breng aan
de kook, zet het vuur laag. Laat nog 30 minuten
op zacht vuur koken. De saus dikt wat in en
wordt nog intenser van smaak.

3

Pureer met een staafmixer. Voeg balsamico azijn
en extra vierge olijfolie naar smaak toe. Proef of
er nog peper toegevoegd moet worden.

4

Rasp voor de courgetteballetjes, de courgettes
boven een theedoek. Pak de punten van de
theedoek bij elkaar en wring het vocht er zoveel
mogelijk uit. Rasp de mozzarellabol en knoflook
en doe samen met courgetterasp in een kom.

Voedingswaarden per persoon
Energie
548
Vet
30
waarvan verzadigd vet
15
Koolhydraten
33
Eiwit
32
Vezels
10
Zout
1,6

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Voeg het ei toe. Maal de boterhammen in een
keukenmachine fijn tot broodkruim en meng
alles door elkaar. Verhit olijfolie in een bakpan.
Vorm de courgetteballetjes en bak 5 -6 minuten.
5

Schenk de tomatensaus in vier ovenvaste
schaaltjes. Verdeel de courgetteballetjes over de
schaaltjes. Scheur de resterende mozzarellabol
in stukken en verdeel over de schaaltjes.
Gratineer nog 5 minuten in de oven.

6

Haal uit de oven. Druppel er olijfolie overheen en
leg er basilicum op.

Heerlijk met pasta of brood.

Kook mee met
Sandra!
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Tzatziki

1530

Ingrediënten 2 personen
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•

1 teentje knoflook

•

100 ml halfvolle yoghurt

•

2 theelepels citroensap

•

½ komkommer

•

dille of gemalen komijn

•

½ eetlepel olijfolie

Bereiding
1

Pel de knoflook en pers het
teentje boven een kom uit.

2

Voeg de yoghurt, het
citroensap en de peper toe.

3

Was de komkommer
en schaaf of rasp de
komkommer fijn boven
het yoghurtmengsel. Laat
dit minimaal 1 uur in de
koelkast staan.

4

Maak het mengsel op
smaak met dille of komijn
en olijfolie.

Voedingswaarden per persoon
Energie
60
Vet
4
waarvan verzadigd vet
1
Koolhydraten
4
waarvan suikers
3
Eiwit
3
Vezels
0
Zout
<0,1

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Pindasaus
Ingrediënten 4 personen
•

2 kleine uien

•

2 teentjes knoflook

•

stuk gember

15
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(grootte van 1 duim)
•

1 rood pepertje

•

2 eetlepels olie

•

4 eetlepels
100% pindakaas

•

200 ml water

•

gemalen koriander
of komijn

Bereiding
1

Pel de uien en de knof
look en snijd ze klein.

2

Schil het stuk gember
en rasp deze.

3

Maak de peper schoon
en snijd die heel fijn.

4

Fruit de ui, knoflook
en gember in de olie.
Voeg de peper toe.

5

Roer de pindakaas
erdoor en verdun dit
met het water.

6

Breng de saus tegen

Bron: Voedingscentrum

de kook aan.
7

Maak op smaak met
wat koriander of
komijn.

Voedingswaarden per persoon
Energie
161
Vet
13
waarvan verzadigd vet
2
Koolhydraten
6
Eiwit
5
Vezels
3
Zout
< 0,1

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
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Peterseliepesto
Ingrediënten 2 personen

15

Smaak
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•

2 handjes peterselie

•

1 teentje knoflook

•

25 gram blanke amandelen

•

1 eetlepel olijfolie

•

1 mespunt tijm

•

citroensap

•

peper

Bereiding
1

Was de peterselie.

2

Pel het teentje knoflook.

3

Pureer de peterselie met
de knoflook, de olijfolie en
2 eetlepels water met een
staafmixer.

4

Voeg de amandelen toe en
pureer ze mee.

5

Maak de pesto op smaak met
een beetje citroensap, tijm en
wat peper. Verdun eventueel
met nog wat water.

Voedingswaarden per persoon
Energie
128
Vet
12
waarvan verzadigd vet
1
Koolhydraten
1
waarvan suikers
9
Eiwit
3
Vezels
2
Zout
<0,1

kcal
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

Bron: Voedingscentrum
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Tips voor minder zout eten.
Je lichaam heeft zout nodig om de hoeveelheid vocht in je
lichaam te regelen. Maar teveel zout is slecht voor je nieren.
Verlaag je zoutinname en voorkom chronische nierschade.

1 Weet wat je eet

tips

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

2 De minst zoute

4 Zoveel mogelijk vers
80% van het zout dat we eten komt met

In vrijwel alle voedingsmiddelen komt zout

name uit bewerkte producten waar zout

voor: van nature of toegevoegd. Benieuwd

aan toegevoegd is. Kies voor verse groen-

waar (te)veel in zit? De Zoutvergelijker

ten, vlees of vis. Ervaar hoe lekker gerech-

heeft het antwoord.

ten met verse ingrediënten zijn en dat het
heel eenvoudig te bereiden is. Bestel één of

3 Check het etiket

Fabrikanten zijn verplicht om de hoeveelheid zout op het etiket van voedingsmiddelen te vermelden. Daardoor kun je mak-

meer van onze digitale receptenboekjes.

5 Kleine stapjes

Je mag jezelf de tijd gunnen om te wennen

kelijk vergelijken, zowel tussen merken als

aan de smaak van producten of gerech-

tussen producten van hetzelfde merk. Een

ten met minder zout. Bovendien zijn kleine

pizza met groenten bevat bijvoorbeeld

stappen makkelijker vol te houden dan

minder zout dan eentje met vleeswaren.

grote veranderingen.
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Over dit magazine.
De Nierstichting stimuleert en inspireert iedereen om minder zout te eten. Want minder zout kan
helpen (verdere) nierschade te voorkomen. Deze uitgave draagt bij aan dit doel.
De vermelde recepten en alternatieven voor zoute producten zijn zoveel mogelijk in lijn met de Richt
lijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad. De recepten zijn niet specifiek voor nierpatiënten.
Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid tot stand gekomen; desalniettemin is de Nierstichting
niet aansprakelijk voor de juistheid en compleetheid van de informatie.
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Met dank aan onze partners Scelta Mushrooms, Tromp & Rueb en Verstegen en Saira de Graaf en
Nierstichting Ambassadeur Sandra Ysbrandy voor hun bijdrage. De Nierstichting dankt het Voedings
centrum heel hartelijk voor hun bijdrage aan de recepten.

