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bakrecepten!

Minder zout eten is 
makkelijker dan je denkt.

Proef zelf hoe lekker
zoutbewust eten is en  
ga direct aan de slag!

Lekker 
gezond.



De Nierstichting dankt het Voedingscentrum hartelijk voor het beschikbaar stellen van hun 
recepten! De Nierstichting Zoutchallenge wordt mede mogelijk gemaakt door Actify, Vitam 
en het Voedingscentrum.

LEKKER KOKEN MET MINDER ZOUT

Zonder dat je het doorhebt, krijg je meer zout binnen dan goed is voor je nieren. 
Zout zit in een heleboel producten die je elke dag op tafel zet. Zoals kant-en-
klaar vlees, sauzen uit een pot, soep uit een zakje. Maar ook in koekjes, taartjes 
en cakejes zit soms meer zout dan je denkt.  Zo eten jij en je gezin elke dag 
-ongewild- teveel zout.'

Dat koken met minder zout ook lekker kan zijn, ontdek je in dit boekje met 
zoutbewuste bakrecepten, die bovendien heel eenvoudig te bereiden zijn.  

Eet smakelijk!

Minder zout. Lekker gezond.
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De bakrecepten in dit boekje zijn niet perse voor nierpatiënten en voldoen niet perse aan de Schijf van 
Vijf. Ze bevatten over het algemeen wel minder calorieën, suiker en verzadigd vet dan kant- en- klare 
baksels uit de winkel. Én ze zijn natuurlijk zoutbewust.  

DISCLAIMER
Uitgave okt 2018 – De recepten in dit boekje zijn bedoeld om een breed publiek bewust te maken dat 
zoutbewust koken met kruiden en specerijen net zo lekker is en bijdraagt aan het verminderen van 
het risico op (verdere) nierschade. Ondanks dat de informatie in dit receptenboek met de grootste 
zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt de Nierstichting geen aansprakelijkheid voor de juistheid, 
betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie in dit receptenboekje.



BAKRECEPT 
ABRIKOZENKOEK 
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 1 citroen
• 100 gram oranjesnipper (gekonfijte 

sinaasappelschilletjes)
• 1 volkoren beschuit
• 100 gram ongezouten amandelen
• 100 gram gedroogde abrikozen
• 3 eieren
• 5 eetlepels vloeibare margarine
• 40 gram suiker
• 1½ theelepel bakpoeder
• 125 gram bloem
• 1½ dl sinaasappelsap

Materialen
• Een (boterkoek)vorm van ca. 24 cm doorsnee

Voedingswaarden per persoon  
Energie 205 kcal, Eiwit 5 gram, Koolhydraten 
25 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 9 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 2 gram, 
Zout 0,1 gram  

Bereiding
1 Boen de citroen schoon en rasp de schil er af.
2 Snijd de oranjesnippers klein.
3 Wrijf de beschuit fijn en meng de geraspte 

citroenschil er door.
4 Bestrijk de bakvorm met wat margarine en 

bestrooi hem met het beschuit-citroenmengsel.
5 Verdeel de helft van de oranjesnippers er over.
6 Warm de oven voor op 180° C.
7 Maal of hak de amandelen grof.
8 Was de abrikozen en snijd ze klein.
9 Splits 2 eieren en klop de eiwitten stijf.
10 Roer de margarine met de suiker romig en voeg 

de eidooiers en het hele ei toe.
11 Meng het bakpoeder door de bloem.
12 Voeg om en om de bloem en het sinaasappelsap 

toe aan het margarine-eimengsel.
13 Schep er de amandelen, de abrikozen en de rest 

van de oranjesnippers door.
14 Spatel de eiwitten er door en doe de massa in  

de vorm.
15 Bak de koek in het midden van de oven in  

ca. 30 minuten gaar en bruin.
16 Laat de koek in de vorm afkoelen. Snijd hem in  

12 punten.

Menusuggestie
Tip: Heb je er al eens aan gedacht om 
gedroogde abrikozen in een koek te doen? Ze 
geven een lekkere zoete smaak. 



Voedingswaarden per persoon  
Energie 80 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten  
10 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 4 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, 
Zout < 0.1 gram

BAKRECEPT 
KRUIDNOOTJES  
24 personen 30+ minuten

Ingrediënten
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 100 gram volkorenmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 eetlepel speculaaskruiden
• 125 gram bruine basterdsuiker
• 100 gram harde koude margarine
• ± 4 eetlepel melk

Bereiding
1 Meng het zelfrijzend bakmeel, het volkorenmeel 

en het bakpoeder in een kom.
2 Voeg de speculaaskruiden, de basterdsuiker en 

de margarine toe.
3 Snijd de margarine met twee messen in kleine 

stukjes. Kneed er snel met een koele hand een 
deeg van. Voeg eventueel wat melk toe.

4 Warm de oven voor op 160° C.
5 Vorm van het deeg kleine balletjes ter grootte 

van een knikker en leg ze op een ingevette 
bakplaat.

6 Bak de kruidnoten in het midden van de oven in 
12-15 minuten gaar.

7 Laat ze afkoelen en neem ze van de bakplaat.



BAKRECEPT
VOLKORENSPECULAAS
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 200 gram volkorenmeel
• 3 theelepels bakpoeder
• 100 gram bruine basterdsuiker
• 1½ eetlepel speculaaskruiden
• 1 eetlepel geraspte sinaasappelschil
• 100 gram koude margarine of boter
• 2 eetlepels sinaasappelsap

Materialen
• bakpapier

Voedingswaarden per persoon  
Energie 155 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten 
20 gram - Waarvan suikers 9 gram, Vet 7 gram 
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 2 gram, 
Zout < 0.1 gram

Bereiding
1 Warm de oven voor op 175° C.
2 Leg een stuk bakpapier op de bakplaat van de 

oven of bestrijk de bakplaat met wat margarine.
3 Meng het volkorenmeel met het bakpoeder, 

de basterdsuiker, de speculaaskruiden en de 
geraspte sinaasappelschil.

4 Voeg de margarine en het sinaasappelsap toe en 
snijd de margarine met twee messen in stukjes.

5 Kneed er snel een samenhangend deeg van.
6 Druk het deeg in de vorm en bak de speculaas in 

het midden van de oven in 25-30 minuten gaar.
7 Laat de speculaas afkoelen en breek het in  

± 12 stukken.



Voedingswaarden per persoon  
Energie 170 kcal, Eiwit 4 gram, Koolhydraten 
25 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 6 
gram - Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 
1 gram, Zout 0,3 gram

BAKRECEPT
HAZELNOOTSCONES  
MET AARDBEIENSAUS  
8 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 30 gram ongezouten hazelnoten
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 50 gram volkorenmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 2 eetlepels basterdsuiker
• 30 gram margarine
• 1 ei
• ½ dl karnemelk
• 2 eetlepels melk
• 100 gram aardbeienjam
• citroensap

Bereiding
1 Warm de oven voor op 200° C.
2 Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan 

goudbruin en laat ze afkoelen.
3 Maal de hazelnoten in de keukenmachine fijn.
4 Meng in een kom het zelfrijzend bakmeel, 

het volkorenmeel en het bakpoeder met de 
hazelnoten en de basterdsuiker.

5 Snijd de margarine in de kom in stukjes en wrijf 
dit met de vingers tot een kruimelig mengsel.

6 Roer het ei en de karnemelk erdoor en kneed 
alles tot een samenhangend deeg.

7 Rol het deeg uit op een met bloem bestoven 
aanrecht tot een lap van ca. 2 cm.

8 Steek met een glas cirkels uit het deeg met een 
doorsnee van ca. 5 cm. Rol restjes deeg weer  
uit en steek er rondjes uit.

9 Leg ze op een ingevette bakplaat.
10 Bestrijk de scones met wat melk en bak ze in het 

midden van de oven in ca. 15 minuten gaar en 
lichtbruin.

11 Roer de jam los met wat citroensap.
12 Geef de scones lauwwarm of koud met de 

aardbeiensaus.
13 Maak eventueel een saus met verse gepureerde 

aardbeien, wat citroensap en suiker.



Ingrediënten over?
Sinaasappels: Sinaasappels zijn op 
kamertemperatuur 10 tot 21 dagen te bewaren. 
Bewaar ze niet in de koelkast. Sinaasappels rijpen 
sneller als ze naast een banaan liggen.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 165 kcal, Eiwit 4 gram, Koolhydraten  
20 gram - Waarvan suikers 6 gram, Vet 7 gram  
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram,  
Zout 0,4 gram

BAKRECEPT
SINAASAPPELMUFFINS  
10 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 1 (onbespoten) sinaasappel
• 40 gram gepelde walnoten (ongezouten)
• 3 eetlepels olie
• 1 dl halfvolle melk
• 1 ei
• 225 gram zelfrijzend bakmeel
• 3 eetlepels suiker

Materialen
• 10 papieren cakevormpjes (caises) of een 

bakvorm voor scones

Bereiding
1 Warm de oven voor op 175° C.
2 Boen de sinaasappel goed schoon met warm 

water en snijd hem in stukken.
3 Hak de sinaasappel in een keukenmachine of  

met een staafmixer in kleine stukjes.
4 Voeg de noten toe en hak ze mee klein.
5 Voeg de olie, de melk en het ei toe en meng dit  

er door.
6 Doe in een kom het zelfrijzend bakmeel met de 

suiker.
7 Roer met een vork de sinaasappelmassa er door.
8 Verdeel het deeg over de 10 vormpjes.
9 Bak de muffins op de bakplaat midden in de hete 

oven in 20 minuten gaar.
10 Laat ze afkoelen.



BAKRECEPT
APPELCAKE  
8 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• ½ citroen
• 2 appels
• 120 gram suiker
• 4 eetlepels vloeibare margarine
• 3 eieren
• 120 gram bloem
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 eetlepels basterdsuiker

Materialen
• springvorm van 20 cm doorsnee

Voedingswaarden per persoon
Energie 220 kcal, Eiwit 4 gram, Koolhydraten 
30 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 8 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, 
Zout 0,1 gram

Bereiding
1 Warm de oven voor op 190° C.
2 Rasp het buitenste deel van de citroen af en pers 

de citroen uit.
3 Schil de appels en snijd ze in dunne partjes.
4 Druppel wat citroensap over de appels en strooi 

er wat van de suiker over. Bestrijk een kleine 
springvorm dun met wat margarine.

5 Klop de rest van de margarine met de helft van 
de suiker zacht.

6 Splits de eieren en klop de eierdooiers door het 
margarinemengsel.

7 Voeg de geraspte citroenschil en de rest van het 
citroensap toe.

8 Klop in een andere kom de eiwitten stijf. Voeg 
geleidelijk de rest van de suiker toe en klop tot 
het eiwit mooie pieken kan vormen.

9 Meng de helft door het margarinemengsel en 
schep dan luchtig de rest erdoor.

10 Zeef de bloem met het bakpoeder er over en 
spatel dit er door.

11 Schep het beslag in de vorm en steek de 
appelpartjes er in.

12 Strooi de basterdsuiker er over en bak de cake in 
± 45 minuten in het midden van de oven gaar en 
bruin.

13 Laat de cake op een rooster afkoelen en snijd 
hem in puntjes. Eet de cake lauw of koud.

Tip: De appel in deze cake zorgt voor een frisse 
noot. En de ronde springvorm maakt je cake nog 
feestelijker. 



Bereiding
1 Bestrijk een bakblik van de oven dun met wat 

margarine.
2 Zeef de bloem in een kom.
3 Verwarm de melk tot lauwwarm en los hierin de 

gist op.
4 Kneed van de bloem, het gistmengsel, de 

margarine, 2 eetlepels suiker en het ei een deeg.
5 Rol het deeg uit en bekleed hiermee het bakblik.
6 Hak de amandelen fijn en strooi ze over het deeg.
7 Was de pruimen, halveer ze en neem de pit eruit. 

Schik de pruimen met de holle kant naar boven 
op het deeg.

8 Laat het deeg op een warme plaats ca. 
45 minuten rijzen.

9 Verwarm de oven op 200 °C. Druppel wat 
citroensap over de pruimen. Bak de koek in  
40-50 minuten gaar en lichtbruin.

10 Meng de rest van de suiker met de kaneel en 
bestrooi de nog warme koek hiermee. Laat de 
koek afkoelen en snijd hem in ca. 20 stukken.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 95 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 3 gram  
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram, 
Zout < 0.1 gram

BAKRECEPT
PRUIMENKOEK   
24 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 60 gram (4 eetlepels) vloeibare margarine
• 300 gram volkoren tarwemeel
• 150 ml halfvolle melk
• 30 gram gist
• 3 eetlepels suiker
• 1 ei
• 30 gram ongezouten amandelen
• 1 kg pruimen
• citroensap
• ½ eetlepel kaneel

EEN FIJNE COMBINATIE VAN PRUIMEN MET KANEEL EN AMANDELEN.



BAKRECEPT 
HAVERMOUTKOEKJES   
24 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 3 eetlepels rozijnen
• 200 gram havermout
• 120 gram (8 eetlepels) vloeibare margarine
• 4-5 eetlepel halfvolle melk
• 150 gram lichtbruine basterdsuiker of rietsuiker

Voedingswaarden per persoon  
Energie 100 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten 
10 gram - Waarvan suikers 8 gram, Vet 5 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, 
Zout < 0.1 gram 

Bereiding
1 Warm de oven voor op 175 °C.
2 Was de rozijnen en dep ze droog.
3 Meng in een kom of in de keukenmachine alle 

ingrediënten tot een niet plakkend deeg.
4 Bestuif het werkvlak met wat bloem of strooi  

er nog wat havermout op. Vorm hierop het deeg 
tot een rol van ca. 4 cm doorsnee.

5 Bestrijk het bakblik met wat margarine.  
Snijd het deeg in plakjes van 1 cm en leg ze  
op de bakplaat.

6 Bak de koekjes in de hete oven in 15-18 minuten 
gaar en lichtbruin. Laat ze op de bakplaat 
afkoelen.

7 Vervang eventueel 1 eetlepel melk door 
1 eetlepel gembersiroop en voeg extra 
1 theelepel gemberpoeder toe.



BAKRECEPT 
KERSENTAARTJE  
4 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 1 kleine pot kersen op siroop zonder pit
• 6 eetlepels bloem
• 1½ eetlepel suiker
• 150 ml halfvolle melk
• 1 ei
• vloeibare margarine
• 2 eetlepels jam (kersen-, aardbeien- of 

bessenjam)
• kaneel

Voedingswaarden per persoon  
Energie 210 kcal, Eiwit 5 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 8 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, 
Zout 0,2 gram

Bereiding
1 Warm de oven voor op 200° C.
2 Laat de kersen uitlekken en vang het sap op.
3 Meng de bloem met de suiker in een kom en roer 

er scheutje voor scheutje de melk door.
4 Roer het ei er door.
5 Bestrijk 4 kleine taartvormpjes of 

muffinvormpjes dun met margarine en vul ze 
voor de helft met het beslag.

6 Schep in iedere vorm een lepel kersen.
7 Bak de taartjes in de hete oven in 15-20 minuten 

gaar en bruin.
8 Pureer de rest van de kersen met wat vocht, de 

jam en wat kaneel in de keukenmachine of met 
een staafmixer tot een dikke saus.

9 Stort de taartjes op borden en schenk er wat 
saus bij.



Voedingswaarden per persoon  
Energie 365 kcal, Eiwit 6 gram, Koolhydraten  
40 gram - Waarvan suikers 35 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 3 gram, 
Zout 0,1 gram

BAKRECEPT 
WORTELTAART, GLUTENVRIJ   
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• vloeibare margarine
• 300 gram gepelde hazelnoten (ongezouten)
• 300 gram wortelen
• 4 eieren
• 200 gram lichtbruine basterdsuiker
• 1 zakje vanillesuiker
• geraspte schil van 1 sinaasappel
• 60 gram boekweitmeel
• 2 theelepels bakpoeder
• 1 theelepel koek- of speculaaskruiden
• 4 eetlepels abrikozenjam
• 150 gram poedersuiker
• 2-3 eetlepels sinaasappelsap

Materialen
• een springvorm met een doorsnee van 24 cm

Bereiding
1 Bestrijk de springvorm dun met margarine en 

bestrooi hem met boekweitmeel.
2 Maal de hazelnoten fijn.
3 Maak de wortelen schoon en rasp ze fijn.
4 Warm de oven voor op 175° C.
5 Splits de eieren.
6 Klop de eiwitten stijf.
7 Klop de eidooiers met de basterdsuiker, de 

vanillesuiker en de geraspte sinaasappelschil  
wit en schuimig.

8 Klop er het boekweitmeel met het bakpoeder  
en de koekkruiden door.

9 Voeg de gemalen hazelnoten en de geraspte 
wortelen toe.

10 Spatel dit zo luchtig mogelijk door de eiwitten.
11 Doe de massa in de springvorm.
12 Bak de taart in het midden van de oven in  

ca. 40 minuten gaar en bruin.
13 Laat de taart enigszins afkoelen en verwijder  

de vorm.
14 Snijd de afgekoelde taart horizontaal in 2 plakken.
15 Bestrijk de onderste helft met abrikozenjam.
16 Leg de bovenste helft er weer op.
17 Maak glazuur van poedersuiker en sinaasappelsap 

en bestrijk hiermee de bovenkant van de taart.
18 Garneer eventueel met marsepeinen worteltjes.



Voedingswaarden per persoon  
Energie 105 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten 15 gram 
- Waarvan suikers 7 gram, Vet 4 gram - Waarvan 
verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, Zout < 0.1 gram

BAKRECEPT 
ANIJSKOEKJES  
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 75 gram bloem
• 75 gram havermout
• 75 gram gele basterdsuiker of rietsuiker
• 5 eetlepels vloeibare margarine
• 3 eetlepels halfvolle melk
• 3 theelepels anijszaad

Bereiding
1 Warm de oven voor op 170° C.
2 Kneed van de ingrediënten een stevig deeg.  

Vorm er balletjes van ter grootte van een 
walnoot. Leg de balletjes deeg op een met 
bakpapier beklede bakplaat en druk ze wat 
platter.

3 Bak de koekjes in de hete oven in  
ca. 16-18 minuten gaar en lichtbruin.



BAKRECEPT 
BANANENBROOD  
MET WALNOTEN
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 4-5 rijpe bananen (450 gram vruchtvlees)
• 50 ml olie
• 50 gram honing
• 2 eieren
• 1 theelepel kaneel
• 250 gram zelfrijzend bakmeel
• 100 gram volkorenmeel
• 75 gram ongezouten walnoten

Materialen
• glazen cakevorm of klein broodblik

Bereiding
1 Bestrijk de vorm dun met olie.
2 Warm de oven voor op 175° C.
3 Pel de bananen en pureer het vruchtvlees met 

een staafmixer of in de keukenmachine.
4 Klop er de olie, de honing, de eieren en 50 ml 

water door.
5 Meng de kaneel door het zelfrijzend bakmeel 

en het volkorenmeel. Meng dit door de 
bananenpuree.

6 Hak de walnoten grof en schep ze door het deeg.
7 Doe de massa over in de vorm.
8 Bak het brood in de matig hete oven in  

50-60 minuten gaar en bruin.
9 Prik met een satéprikker in het brood om te 

kijken of deze al gaar is. Als de prikker er droog 
uitkomt, is het brood gaar. 

10 Laat het brood 15 minuten in de vorm rusten. 
Stort het brood op een rooster en laat het 
afkoelen.

11 Snijd het brood in ca. 12 sneetjes. Verpak het 
eventueel in porties in diepvrieszakjes en vries 
dit in.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 240 kcal, Eiwit 5 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 10 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 2 gram, 
Zout 0,3 gram



BAKRECEPT 
GEVULDE KRUIDCAKEJES   
8 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 125 gram bruine basterdsuiker
• 50 gram havermout
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 1 eetlepel koekkruiden
• ± 100 ml halfvolle melk
• 4 gedroogde pruimen

Materialen
• 8 papieren bakvormpjes Voedingswaarden per persoon

Energie 145 kcal, Eiwit 3 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 1 gram 
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram, 
Zout 0,2 gram

Bereiding
1 Warm de oven voor op 170° C.
2 Meng de bruine basterdsuiker met de havermout, 

het zelfrijzend bakmeel, de koekkruiden en  
± 100 ml melk tot een glad deeg.

3 Was de gedroogde pruimen, halveer ze en 
verwijder de pit.

4 Leg in de papieren bakvormpjes een halve pruim 
en verdeel het deeg er over.

5 Bak de cakejes midden in de oven in ca. 
25 minuten gaar.

Menusuggestie
Tip: Leuk om te maken met kinderen. 



BAKRECEPT 
HAVERMOUT-DADELKOEKJES
12 personen 0-15 minuten 

Ingrediënten
• 40 gram geroosterde hazelnoten zonder zout
• 100 gram gedroogde dadels
• 1 kleine rijpe banaan
• 100 gram havermout
• 2 eetlepels vloeibare margarine

Bereiding
1 Hak de hazelnoten in de keukenmachine grof en 

neem ze uit de kom.
2 Verwijder de pit uit de dadels. Pureer de dadels 

met de keukenmachine.
3 Voeg de banaan in stukken toe en pureer kort.
4 Voeg dan de havermout en de margarine toe.  

Het moet een stevig, niet te plakkerig deeg zijn.
5 Meng er de noten door.
6 Laat het deeg afgedekt in de koelkast een half 

uur opstijven.
7 Warm de oven voor op 180 °C.
8 Bestrijk het bakblik met wat margarine.
9 Vorm van het deeg balletjes ter grootte van een 

walnoot en leg ze op de bakplaat. Druk ze een 
beetje platter.

10 Bak de koekjes in de hete oven in 15-18 minuten 
gaar en lichtbruin. Laat ze op de bakplaat 
afkoelen.

Ingrediënten over?
Bleekselderij: Bewaar de rest van een struik 
bleekselderij verpakt in plastic nog maximaal  
7 dagen in de koelkast. Gebruik bleekselderij  
om te roerbakken, op brood, in een tomaten
saus of maak er soep van.

Ingrediënten over?
Banaan: bananen kunnen niet tegen kou. 
Bewaar ze buiten de koelkast.

Bereiding
1 Schil de aardappelen.
2 Maak het stuk knolselderij schoon en snijd het  

in blokjes.
3 Maak de bleekselderij schoon en snijd de 

stengels in boogjes.
4 Kook de aardappelen met de knolselderij en  

de bleekselderij in weinig water gaar.
5 Breek de walnoten grof.
6 Verwarm de melk.
7 Maak van de aardappelen en groente met hete 

melk en de mosterd een smeuïge puree.
8 Snijd het selderijblad klein en meng het door  

de stamppot.
9 Strooi de walnoten er over.

Extra informatie
Variatie: Vervang de banaan door 100 gram 
gedroogde abrikozen.
Vervang de dadels en banaan door 200 
gram gedroogde vijgen met wat geraspte 
sinaasappelschil en geraspte gember.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 100 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 4 gram  
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram, 
Zout < 0.1 gram



Voedingswaarden per persoon  
Energie 170 kcal, Eiwit 4 gram, Koolhydraten  
25 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 5 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 3 gram, 
Zout 0,2 gram

BAKRECEPT 
ROBUUSTE SINAASAPPELKOEK 
12 personen 30+ minuten 

Ingrediënten
• 1 sinaasappel
• 100 gram dadels zonder pit
• 75 gram rozijnen
• 1 winterwortel (250 gram)
• 100 gram volkorenmeel
• 100 gram zelfrijzend bakmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 2 theelepels koek- of speculaaskruiden
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 2 eieren
• 50 gram ongezouten walnoten

Materialen
• 1 kleine cakevorm inhoud 1 liter

Bereiding
1 Warm de oven voor op 175° C.
2 Boen de sinaasappel goed schoon met warm 

water. Snijd de sinaasappel in stukken en 
verwijder eventuele pitjes. Hak de sinaasappel 
in een keukenmachine of met een staafmixer  
in kleine stukjes.

3 Voeg de dadels toe en pureer het samen tot  
een gladde massa.

4 Was de rozijnen.
5 Maak de wortel schoon en rasp hem fijn.
6 Meng de meelsoorten met het bakpoeder en  

de koekkruiden in een grote kom.
7 Voeg alle andere ingrediënten toe. Voeg als het 

te droog wordt, iets melk toe.
8 Hak de walnoten grof en schep ze door het deeg.
9 Bekleed de bodem van de cakevorm met een 

reep bakpapier en bestrijk de vorm en bakpapier 
met wat margarine. Schep het deeg er in.

10 Bak de koek midden in de hete oven in 30 minuten 
gaar. Stort de koek op een rooster en laat hem 
afkoelen.

Ingrediënten over?
Noten: Noten moeten goed afgesloten en 
droog worden bewaard, omdat ze gevoelig 
zijn voor schimmels. Het is het beste om ze 
koel te bewaren bij een temperatuur van 
ongeveer 10 tot 15 °C. Walnoten en kastanjes 
bederven snel, maar pistachenoten en 
amandelen zijn wel een jaar houdbaar.



BAKRECEPT
YOGHURTCAKEJES 
12 personen 0-15 minuten 

Ingrediënten
• 75 gram havermout
• 125 gram zelfrijzend bakmeel
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 zakje vanillesuiker
• 75 gram zachte margarine (kuipje)
• 150 ml halfvolle yoghurt
• 125 gram witte basterdsuiker
• 2 eieren

Materialen
• 12 papieren cakevormpjes + evt muffinbakvorm

Bereiding
1 Warm de oven voor op 180° C.
2 Maal de havermout met een staafmixer of in de 

keukenmachine fijn.
3 Meng de havermout met het zelfrijzend bakmeel, 

het bakpoeder en de vanillesuiker.
4 Klop de margarine met de yoghurt en de 

basterdsuiker luchtig.
5 Klop er één voor één de eieren door.
6 Meng er zo luchtig mogelijk het meelmengsel 

door.
7 Verdeel het beslag over de vormpjes en plaats ze 

in een muffinvorm.
8 Bak de cakejes iets onder het midden van de 

hete oven in ca. 20 minuten gaar en goudbruin.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 165 kcal, Eiwit 3 gram, Koolhydraten  
25 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 6 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 1 gram, 
Zout 0,2 gram


