
Magazine 
boordevol 
zoutbewuste 
sausrecepten!

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 sausrecepten, die bovendien heel eenvoudig te bereiden zijn.  

Eet smakelijk!

Minder zout. Lekker gezond.



ZOUTBEWUSTE 
SAUS RECEPTEN

LEKKERE SAUSEN MET MINDER ZOUT! ONTDEK HET MET DEZE RECEPTEN.
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Deze sauzen zijn een voorbeeld van de sauzen zoals vermeld in de Kruidenwijzer. Naar eigen smaak 
kunnen de sauzen extra gekruid worden met de suggesties zoals vermeld in de Kruidenwijzer. 
 

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 juli 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! 

https://www.nierstichting.nl/kruidenwijzer/producten/


BARBECUESAUS
20 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
Voor 1 liter saus:
• 2 uien
• 2 teentjes knoflook
• 2 eetlepels olie
• 3 eetlepels bruine basterdsuiker
• 2 blikken gepelde tomaten (à 400 gram)
• 2 dl tomatenketchup
• 2 eetlepels azijn
• 1 theelepel mosterdpoeder
• 2 theelepels (scherp) paprikapoeder
• Worcestershiresaus

Bereiding
1 Maak de uien, de knoflook en de peper schoon en 

snijd het klein.
2 Fruit de ui, de knoflook en de peper in de olie 

zacht.
3 Voeg de basterdsuiker toe en bak dit even mee.
4 Voeg de inhoud van de blikken tomaten toe met 

de tomatenketchup, de azijn, het mosterdpoeder 
en het paprikapoeder en laat dit 20 minuten 
zacht sudderen.

5 Pureer de saus met een staafmixer of in de 
keukenmachine en laat de saus afkoelen.

6 Maak de saus op smaak met wat cayennepeper 
en eventueel wat azijn.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 30 kcal, Eiwit 0 gram, Koolhydraten  
3 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 1 gram
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 1 gram
Zout < 0.1 gram

Ingrediënten over?
Tomatenketchup: Bewaar een fles 
tomatenketchup altijd in de koelkast. De 
ketchup is ongeveer 9 maanden houdbaar.

Extra informatie
Bewaar de barbecuesaus afgedekt in de 
koelkast maximaal 3 dagen Vries eventueel  
een deel in en bewaar dit hooguit 3 maanden  
in de diepvries.
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Ingrediënten
• stuk witte kool (circa 300 gram)
• 1 flinke winterwortel
• ½ rode peper
• ½ teentje knoflook
• 2 eetlepels 100 % pindakaas
• Ca. 1 eetlepel citroensap
• mespunt gemberpoeder
• 2 mandarijnen
• 5 takjes koriander of peterselie

Bereiding
1 Schaaf of snijd de witte kool in fijne reepjes.
2 Schrap de wortel, was hem en rasp hem grof.
3 Was het stukje peper en verwijder voor een deel 

de pitjes. Snijd het stukje peper heel fijn.
4 Pers het halve teentje knoflook boven een kom 

uit. Voeg de pindakaas, 1 eetlepel water, het 
citroensap, de peper en wat gemberpoeder toe 
en roer dit tot een dressing.

5 Meng de dressing door de kool en wortel. Laat de 
groente afgedekt op een koele plaats staan, dan 
wordt de kool wat zachter.

6 Pel de mandarijnen en verdeel ze in partjes.
7 Was de koriander of peterselie en knip het klein. 

Meng de mandarijnenpartjes en de kruiden door 
de koolsalade.

PINDADRESSING 
(MET FRISSE  
KOOLSALADE)
2 personen • 30+ minuten

Voedingswaarden per persoon  
Energie 220 kcal, Eiwit 9 gram, Koolhydraten  
20 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 10 gram,
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 8 gram,
Zout < 0,1 gram 

Ingrediënten over?
Kool: Verpak een stuk kool in plastic folie en 
bewaar nog 3-5 dagen in de koelkast.
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SLADRESSING
2 personen • 0-15 minuten 

Ingrediënten
• 2 eetlepels (olijf)olie
• 1 - 1½ eetlepel citroensap
• mespunt mosterd
• eetlepel klein geknipte bieslook, selderij, 

peterselie, dille, lavas

Bereiding
1 Klop een dressing van de olie, het citroensap,  

1 eetlepel water, de mosterd en wat peper.
2 Voeg een lepel klein geknipte bieslook, selderij, 

peterselie, dille of lavas toe.

Voedingswaarden per persoon
Energie 95 kcal, Eiwit 0 gram, Koolhydraten  
1 gram - Waarvan suikers 0 gram, Vet 10 gram
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 0 gram
Zout < 0.1 gram 
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Bereiding
1 Pel de ui en de knoflook.
2 Maak de bleekselderij schoon en snijd de stengel 

in reepjes.
3 Was de tomaten en snijd ze in stukken.
4 Fruit de ui, de knoflook en de bleekselderij in de 

hete olie.
5 Voeg de tomaten, het laurierblad en de tijm toe 

en laat de saus 15 minuten zacht pruttelen.
6 Verwijder het laurierblad.
7 Pureer de saus eventueel met een staafmixer 

en maak hem op smaak met peper en klein 
gesneden selderij.

Extra informatie
Bewaar de saus afgedekt maximaal 3 dagen in  
de koelkast.

Voedingswaarden per persoon  
Energie 55 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten  
5 gram - Waarvan suikers 4 gram, Vet 3 gram
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram,
Zout < 0.1 gram 

TOMATENSAUS
4 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 1 ui
• 1 teentje knoflook
• 1 stengel bleekselderij
• 1 eetlepel olie
• 500 gram tomaten of 1 blik tomatenblokjes 

zonder zout
• 1 laurierblad
• 1 theelepel tijm, rozemarijn of oregano
• 4 takjes selderij
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FRISSE KRUIDENDRESSING 
(VISSAUS)
12 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
Voor 400 ml:
• ½ bosje bieslook
• 6 takjes peterselie
• 20 blaadjes basilicum of 8 blaadjes salie
• 1 theelepel tijm of rozemarijn
• 2 augurken, zoetzuur
• 300 ml halfvolle yoghurt
• 6 eetlepels slasaus (25% olie)
• 4 eetlepels halfvolle melk
• tabasco

Bereiding
1 Was de kruiden onder stromend water en knip  

ze klein.
2 Hak de augurken fijn.
3 Meng alles door elkaar en maak de saus pittig  

op smaak met een beetje tabasco.

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

Ingrediënten over?
Melk is een bederfelijk product. Koop daarom 
alleen de hoeveelheid die je nodig hebt en let  
op de houdbaarheidsdatum. Bewaar melk  
altijd in de koelkast op 4 graden. Met elk uur 
buiten de koelkast verliest melk een dag van  
de houdbaarheid. Zet melk daarom na gebruik 
snel weer terug in de koelkast. Na opening is 
melk ongeveer 3 dagen in de koelkast houdbaar. 
Gooi melk daarna niet direct weg. Kijk, ruik en 
proef een beetje om de kwaliteit te beoordelen. 
Ook als de THT-datum is verstreken, kan de 
melk nog goed zijn. Melk die zuur ruikt of proeft  
en/of klontert is niet meer goed. 
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