
Magazine 
boordevol 
zoutbewuste
barbecue 
recepten!

Minder zout eten is 
makkelijker dan je denkt.

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

Lekker 
gezond.



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 en nog veel meer. 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 barbequerecepten, die bovendien heel eenvoudig te bereiden zijn.  

Eet smakelijk!

Minder zout. Lekker gezond.
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De recepten in dit receptenboekje zijn niet per se voor nierpatiënten. Wel zo veel mogelijk volgens de 
richtlijnen goede voeding én natuurlijk zoutbewust.

DISCLAIMER
Uitgave juni 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.
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De Nierstichting dankt het Voedingscentrum 
hartelijk voor het beschikbaar stellen van  
hun recepten! 



Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 390 kcal, Eiwit 20 gram, Koolhydraten 
50 gram - Waarvan suikers 8 gram, Vet 10 gram
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 8 gram,
Zout 1,5 gram 

Ingrediënten
• 2-4 portabella’s of 4-6 grote champignons
• 100 gram tofu
• 30 gram zachte geitenkaas (bijv. Bettine blanc)
• 1 teentje knoflook
• tijm
• 1 eetlepel olijventapenade

Bereiding
1 Wrijf de paddestoelen schoon en breek de stelen 

eruit.
2 Hak de stelen klein.
3 Prak de tofu met een vork fijn en meng er de 

geitenkaas en de gehakte stelen door.
4 Pers het teentje knoflook er boven uit en maak 

het mengsel op smaak met peper en wat tijm.
5 Vul de paddestoelen met het mengsel.
6 Gebruik voor iedere paddestoel een apart stuk 

aluminiumfolie en verdeel hierover de tapenade.
7 Plaats de paddestoelen op de tapenade en vouw 

het folie dicht.
8 Laat de paddestoelen in een matig hete oven in 

15 minuten heet worden.

HOOFDGERECHT 
GEVULDE PORTABELLA’S OP DE 
BARBECUE
2 personen • 0-15 minuten

Menusuggestie
Lekker met rauwkost en een gepofte aardappel 
met frisse bieslookvulling en een in plakjes 
gesneden volkorenpistoletje

Hiervoor heb je nodig...
• 250 gram rauwkostsalade met zelfgemaakte 

dressing
• Aardappelen in de magnetron met 

zelfgemaakte bieslooksaus
• 2 volkoren pistoletjes

Kruidenwijzer tip: breng je 
portabella’s extra op smaak met 
citroensap, kervel, peper en 
peterselie.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/aardappelenindemagnetronmetbieslooksaus.aspx
http://www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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Bereiding
1 Pers het halve teentje knoflook uit boven  

een schaal.
2 Klop er de olie, het citroensap, de ketchup,  

de oregano en wat peper door.
3 Was de courgette en snijd hem in blokjes.
4 Snijd de vis in blokjes.
5 Schep de marinade door de blokjes vis en 

courgette. Laat dit 30 minuten in de koelkast 
staan.

6 Rijg aan spiesen afwisselend blokjes vis, 
courgette en een garnaal.

7 Rooster de spiesen in een hete grillpan in  
ca. 6 minuten gaar.

Menusuggestie
Lekker met gestoofde tomaten en risotto.

Hiervoor heb je nodig...
• 250 gram tomaten
• Risotto met Balsamico

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 555 kcal, Eiwit 40 gram, Koolhydraten  
65 gram - Waarvan suikers 8 gram, Vet 15 gram
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 5 gram,
Zout 1,3 gram 

HOOFDGERECHT 
VISSPIESEN
2 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• ½ teentje knoflook
• 1 eetlepel olie
• 1 eetlepel citroensap
• 1 eetlepel tomatenketchup
• ½ theelepel gedroogde oregano
• 1 kleine courgette
• 200 gram stevige visfilet (bijv. pangasius, tilapia, 

heilbot)
• 50 gram grote garnalen

Kruidenwijzer tip: breng je vis 
extra op smaak met peterselie, 
selderij en tijm.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/rijstmetbalsamico.aspx?q=rijst
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HOOFDGERECHT  
QUINOA MET ZOMERGROENTE, 
VARKENSVLEES EN AVOCADO
4 personen • 15-30 minuten 

Ingrediënten
• 2 koolrabi’s
• 1 courgette
• 200 gram bospeen
• 1 stengel bleekselderij
• 1 rode ui
• 2 handen spinazie, rucola of veldsla
• 300 gram volkoren quinoa
• ½ bouillontablet met minder zout
• 3 eetlepels olie
• 2 theelepels komijnzaad
• 300 gram varkensvleesreepjes
• paprikapoeder
• 1 avocado
• citroensap

Voedingswaarden per persoon
Energie 635 kcal, Eiwit 35 gram, Koolhydraten  
55 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 25 gram
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 15 gram,
Zout 0,2 gram 

Bereiding
1 Maak de groente schoon.
2 Snijd de koolrabi’s in blokjes, de courgette 

in halve plakken, de worteltjes in plakken, de 
bleekselderij in boogjes en de ui in snippers.

3 Was de spinazie en laat uitlekken.
4 Was de quinoa in een zeef.
5 Breng 600 ml water met het stuk bouillontablet 

aan de kook. Strooi al roerend de quinoa er in. 
Kook de quinoa in 15 minuten gaar.

6 Fruit de ui en het komijnzaad in 2 eetlepels olie 
zacht.

7 Roerbak de koolrabi en de bleekselderij een 
paar minuten mee. Voeg de worteltjes en de 
courgette toe en roerbak de groente in ca. 5 
minuten verder gaar.

8 Bak de vleesreepjes in de rest van de olie gaar en 
bruin. Strooi er wat peper en paprikapoeder over.

9 Schep het avocadovruchtvlees uit de schil en 
snijd het in blokjes. Druppel er wat citroensap 
over.

10 Meng het vlees en de groente door de 
quinoa, voeg de spinazie toe en warm het 
goed door. Maak op smaak met citroensap en 
paprikapoeder.

11 Leg de blokjes avocado er op.

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 tomatensaus of 
maak er soep van.

Kruidenwijzer tip: breng het vlees 
extra op smaak met knoflook, 
komijn, salie en tijm.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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HOOFDGERECHT 
ZOMERSE TOMATENSOEP
2 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 700 gram tomaten
• 1 eetlepel olie
• 300 gram diepvries tuinbonen
• 150 gram soepgroente
• 2 plakjes achterham
• 8 blaadjes basilicum

Bereiding
1 Was de tomaten en snijd ze klein.
2 Verwarm de olie en bak hierin de tomaten met 

wat peper.
3 Pureer de tomaten met de staafmixer of in de 

keukenmachine.
4 Voeg de tuinbonen toe en kook dit 5 minuten.
5 Voeg de soepgroente toe en kook de soep nog 

5 minuten.
6 Snijd de ham in reepjes en roer ze door de soep.
7 Snijd de basilicum klein en strooi het er over.

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 405 kcal, Eiwit 20 gram, Koolhydraten  
45 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 10 gram
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 20 gram,
Zout 1,2 gram 

Menusuggestie
Lekker met volkorenbrood.

Hiervoor heb je nodig...
• 4 volkoren boterhammen

Ingrediënten over?
Gekookte ham: Bewaar ham verpakt in plastic 
of een koelkastdoosje maximaal 4 dagen in de 
koelkast. Vries eventueel ham in en bewaar het 
maximaal 3 maanden in de diepvries.

Kruidenwijzer tip: breng je 
tomatensoep extra op smaak 
met knoflook, peper en 
peterselie.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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HOOFDGERECHT 
KLEURIGE VEGETARISCHE 
BARBECUESPIESEN
4 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 4 eetlepels olie
• ½ theelepel verse Italiaanse kruidenmix
• 150 gram kastanjechampignons
• 200 gram tofu
• 150 gram kerstomaatjes
• 2 (rode) uien
• 1 teentje knoflook
• 8 vegetarische balletjes
• 16 (verse) laurierblaadjes
• 8 (metalen) barbecuespiesen

Bereiding
1 Maak een marinade van 2 eetlepels olie, de 

Italiaanse kruidenmix en wat peper.
2 Was de champignons onder stromend water.
3 Snijd de tofu in blokjes.
4 Schep de marinade door de champignons en de 

blokjes tofu en laat dit een half uur intrekken in 
de koelkast.

5 Was de kerstomaatjes.
6 Snijd de uien in parten.
7 Pers het teentje knoflook uit boven 1 eetlepel 

olie.
8 Bestrijk de barbecuespiesen met de rest van de 

olie.
9 Rijg aan de spiesen om en om 2 gemarineerde 

champignons, blokjes tofu, 2 kerstomaatjes, 2 
laurierblaadjes, een balletje en een partje ui.

10 Bestrijk de tomaatjes en ui met de knoflookolie.
11 Rooster de spiesen op de barbecue in enkele 

minuten rondom bruin en heet.

Voedingswaarden per persoon
incl. menusuggestie
Energie 380 kcal, Eiwit 20 gram, Koolhydraten 
30 gram - Waarvan suikers 6 gram, Vet 20 gram
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 8 gram,
Zout 0,8 gram

Menusuggestie
 Lekker met een gepofte aardappel met 
yoghurtsaus en bloemkoolsalade 

Hiervoor heb je nodig...
• Bloemkoolsalade
• 4 grote aardappelen
• 4 eetlepel halfvolle yoghurt
• peterselie
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https://www.voedingscentrum.nl/recepten/gezond-recept/bloemkoolsalade-met-walnoten.aspx?q=bloemkool


Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 510 kcal, Eiwit 35 gram, Koolhydraten  
45 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 20 gram
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 6 gram,
Zout 0,3 gram 

Menusuggestie
Lekker met een karbonade en zelfgemaakte 
aardappelpuree. 

Hiervoor heb je nodig...
• 2 kleine ribkarbonades
• 1 eetlepel vloeibare margarine
•  6 opscheplepels aardappelpuree

Ingrediënten over?
Verse kruiden: Wikkel de rest van de kruiden in 
velletjes nat keukenpapier. Bewaar de kruiden 
onderin de koelkast. Ze zijn nog ongeveer 5 
dagen houdbaar of vries de kruiden in. 

HOOFDGERECHT 
ZOMERSE KRUIDENSALADE
2 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 1 bosje basilicum
• lavas
• selderij
• bieslook
• 1 bakje daikoncress of sterkers
• zakje rucola (ca. 40 gram)
• 75 gram spinazie
• 1 bosje radijs
• 1/3 komkommer
• 1 eetlepel pijnboompitten
• 1 eetlepel olijfolie
• azijn

Bereiding
1 Houd de helft van de basilicum apart.
2 Vul de kruiden aan met rucolasla en spinazie tot 

een royale portie groente.
3 Was de kruiden, de rucola en de spinazie.
4 Verwijder van de spinazie de steeltjes. Schud 

alles zo droog mogelijk.
5 Scheur grote stukken wat kleiner en knip de 

bieslook klein.
6 Maak de radijs schoon en snijd ze in plakjes.
7 Was het stuk komkommer en rasp het grof.
8 Meng de groente met de kruiden.
9 Pureer de achtergehouden basilicum met de 

pijnboompitten en de olijfolie tot een saus. Meng 
dit met wat azijn net voor het eten luchtig door 
de salade.
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Ingrediënten
• 1 courgette
• 200 gram groene asperges
• 2 kropjes radicchio of baby romaine sla, roodlof 

of witlof
• 4 dunne preien
• 1 teentje knoflook
• 3 eetlepels olijfolie

Bereiding
1 Was de groente onder stromend water. Maak de 

groente schoon.
2 Snijd de courgette in 3 stukken en schaaf de 

stukken in dunne plakken.
3 Halveer de asperges in de lengte.
4 Snijd de kropjes radicchio ieder in vier parten.
5 Halveer de preitjes in de lengte.
6 Pers het teentje knoflook boven een kommetje 

uit. Roer de olie er door.
7 Schep de groente in een barbecueschaal en 

druppel de olie erover.
8 Rooster de groente op de barbecue in 10-15 

minuten gaar en lichtbruin.

HOOFDGERECHT 
GEGRILDE ZOMERGROENTE
4 personen • 15-30 minuten

Menusuggestie
Lekker met reepjes kip en volkoren stokbrood. 

Hiervoor heb je nodig...
• 200 gram kipfilet
• 1 eetlepel vloeibare margarine
• 1 volkoren stokbrood

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 440 kcal, Eiwit 30 gram, Koolhydraten 
45 gram - Waarvan suikers 6 gram, Vet 15 gram,
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 10 gram,
Zout 1,2 gram 

Ingrediënten over?
Courgette: In de koelkast verliest een courgette 
smaak. Op een koele en droge plek houd je ze 
een week goed.

Kruidenwijzer tip: breng je 
courgette extra op smaak met 
basilicum, kervel, oregano, 
peterselie en rozemarijn.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer

Kruidenwijzer tip: breng je 
asperges extra op smaak met dille, 
nootmuskaat en rozemarijn.
www.nierstichting.nl/kruidenwijzer
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Ingrediënten
• 2 stuks nectarines
• 2 bolletjes citroensorbetijs
• 4 blaadjes munt

Bereiding
1 Was de nectarines onder stromend water. 

Halveer ze en verwijder de pit.
2 Laat de nectarinehelften in de grillpan of op de 

barbecue in een paar minuten bruin kleuren.
3 Leg de helften op een bordje en schep er een 

bolletje citroensorbetijs naast.
4 Strooi er kleingesneden munt over.

NAGERECHT 
NECTARINES OP DE BARBECUE 
MET CITROENIJS
2 personen • 0-15minuten

Voedingswaarden per persoon 
Energie 75 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 0 gram
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 1 gram,
Zout < 0.1 gram 
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Ingrediënten
• stukje watermeloen
• 4 aardbeien
• 50 gram blauwe bessen
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• kaneel
• 4 lange prikkers

Bereiding
1 Snijd uit het stuk watermeloen figuurtjes of 

blokjes.
2 Was de aardbeien en bessen.
3 Steek het fruit aan lange prikkers en leg ze op 2 

bordjes. Schep er een lepel yoghurt bij en stuif er 
wat kaneel over.

NAGERECHT 
FRUITSPIESJES MET 
ZOMERFRUIT
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon  
Energie 45 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten 
8 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 0 gram
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 1 gram,
Zout < 0.1 gram 

Ingrediënten over?
Watermeloen: Verpak een stuk watermeloen in 
plastic folie en bewaar het maximaal 3 dagen in 
de koelkast.
Maak van de rest van de meloen een fruitsalade. 
Lekker met aardbeien, frambozen, bessen, 
blokjes peer, stukjes kiwi. 
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Ingrediënten
• 250 gram bosvruchten (diepvries) of aardbeien, 

bessen, frambozen
• 1 perssinaasappel
• citroensap
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• 1 theelepel vanillesuiker

Bereiding
1 Laat het fruit ontdooien. Houd wat mooi fruit 

achter voor garnering.
2 Pers de sinaasappel uit.
3 Pureer de rest van het fruit met het 

sinaasappelsap en een paar druppels citroensap. 
Verdeel dit over 2 diepe borden.

4 Roer de vanillesuiker door de yoghurt en schep in 
ieder bord een lepel yoghurt.

5 Garneer met het achtergehouden fruit.

NAGERECHT 
FRUITSOEP
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon  
Energie 80 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten 
15 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 1 gram
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 3 gram,
Zout < 0.1 gram 

Ingrediënten over?
Yoghurt: Gooi yoghurt niet direct weg na het 
verlopen van de THT-datum. Kijk, ruik en proef 
een beetje om de kwaliteit te beoordelen.
Rasp een halve komkommer en pers een teentje 
knoflook uit. Roer er yoghurt door voor een 
snelle tzatziki. 
Eet de tzatziki als saus bij een warme maaltijd 
of met brood.
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