
Magazine 
boordevol 
zoutbewuste  
recepten voor
elke dag! 

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 recepten voor elke dag, die bovendien heel eenvoudig te bereiden 
zijn.  

Eet smakelijk!

Minder zout. Lekker gezond.



Nederland eet te zout
85 procent van de Nederlanders eet te zout; 
gemiddeld 9 gram per dag in plaats van de aan-
bevolen maximum hoeveelheid van 6 gram per 
dag. Een te hoge zoutconsumptie draagt bij 
aan het ontstaan en verergeren van chronische 
nierschade. 1,7 miljoen Nederlanders (1 op de 
10 mensen) heeft chronische nierschade. 

Alledaagse zoute producten tellen snel op
Het grootste deel van het zout dat we binnen-
krijgen komt uit bewerkte producten. Alge-
meen bekende producten zijn kant-en-klare 
maaltijden en pizza’s. Maar ook in alledaagse 
producten zit soms veel zout. Zo krijgen we er 
ongemerkt te veel van binnen. Wist je dat de 
volgende producten veel zout bevatten, terwijl 
er zoutbewuste keuzes zijn?

Kaas en vleeswaren
In hartig broodbeleg zoals bewerkte vleeswa-
ren en kaas zit veel zout. Zo bevat een broodje 
gezond met ham en kaas al bijna 2 gram zout. 
Beleg je brood liever met mozzarella of hütten-
käse. Probeer eens zelfgemaakte hummus of 
groentespread. En laat je verder inspireren door 
de recepten in dit boekje! 

Bewerkt vlees en vleesvervangers
Bij bewerkt vlees kun je denken aan vlees dat 
kant-en-klaar in de schappen ligt, zoals spek-
jes, saucijzen, rookworst en rundervinken. Maar 
ook aan kant-en-klare vleesvervangers, bijvoor-
beeld vegetarische spekjes, kaasschnitzels of 
vegetarische spiezen. Bewerkt vlees en vlees-
vervangers bevatten vaak veel zout. Zo krijg je 

met een portie al snel een kwart van je maxi-
male dagelijkse hoeveelheid zout binnen. Kies 
er daarom voor om producten, zoals gehakt, 
kipfilet of biefstuk zelf te kruiden. Zoutbewuste 
vleesvervangers zoals tofu en tempé kun je ook 
zelf kruiden. Daarnaast kun je vlees ook eens 
vervangen door ei, bonen of linzen.

Kant-en-klare soep
Kant-en-klare soep bevat veel zout. Een kom 
maaltijdsoep bevat bijvoorbeeld ruim 2 gram 
zout. Je kunt zelf eenvoudig een zoutbewuste 
soep maken met verse producten en kruiden. In 
dit boekje vind je hiervoor inspirerende recep-
ten. 

Zoutbewust koken 
Zoutbewust koken is makkelijker dan je denkt. 
Met de recepten in dit boekje zul je ontdekken 
dat er veel alledaagse producten zijn waarmee 
je heerlijke, zoutbewuste gerechten kunt berei-
den. 
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Geroosterd 
mueslibrood met peer
Ingrediënten 2 personen

• 2 sneetjes volkoren mueslibrood
• ½ rijpe peer
• 2 eetlepels roomkaas light (8 % vet)
• kaneel

Bereiding
1  Rooster de sneetjes mueslibrood onder de 

hete grill licht en laat ze afkoelen.
2  Snijd de halve peer in 2 parten en schil ze. 

Snijd de parten in dunne schijven.
3  Besmeer het mueslibrood met de roomkaas 

en leg de partjes peer erop.
4  Stuif er wat kaneel over.

Ontbijt

Ingrediënten over?
Roomkaas

Gebruik een schoon mes om wat uit 
het kuipje te scheppen. Dit voorkomt 
besmetting met gisten en schimmels. 
Bewaar de rest van de roomkaas 
afgedekt maximaal 3 dagen in de 
koelkast.
Roomkaas is ook heerlijk op brood 
met plakjes radijs, geraspte wortel 
of rettich, plakjes augurk of verse 
kruiden.

Kruidentip
Wil je zoveel mogelijk smaak uit de 
specerijen halen? Koop de specerijen 
dan zoveel mogelijk ongemalen (zoals 
kaneelstokjes, hele kruidnagels) en 
maal de specerijen vlak voor gebruik 
pas fijn. Eventueel kun je ze voor het 
malen nog licht roosteren.

Voedingswaarden per persoon
Energie 145 kcal, Eiwit 6 gram, Koolhydraten 20 gram 
- Waarvan suikers 9 gram, Vet 4 gram - Waarvan 
verzadigd vet 1 gram, Vezels 3 gram, Zout 0,5 gram
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Havermoutpap met 
appel en kaneel
Helemaal lekker als die nog een beetje warm is.

Ingrediënten 2 personen
• 400 ml halfvolle melk
• 40 gram havermout (8 eetlepels)
• ½ appel
• kaneel

Bereiding
1  Breng de melk met de havermout aan de 

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

2  Was het stuk appel en snijd het in plakjes  
of blokjes.

3  Schenk de pap in 2 kommen en verdeel de 
appel erover.

4 Stuif er wat kaneel over.

Ontbijt

Ingrediënten over?
Melk

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. 

Voedingswaarden per persoon
Energie 190 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 25 gram 
- Waarvan suikers 15 gram, Vet 5 gram - Waarvan 
verzadigd vet 2 gram, Vezels 2 gram, Zout 0,2 gram
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Tonijn-bonensalade
Wat een verwennerij! Zowel voor de lunch als 
het avondeten.

Ingrediënten 2 personen
• 300 gram sperziebonen
• 100 gram kerstomaatjes
• 1 bosui of stukje prei
•  1 kleine pot witte bonen  

(uitlekgewicht ca. 220 gram)
• 10 blaadjes basilicum
• citroensap
• 2 eetlepels olijfolie
• peper
• 1 blikje tonijn op water (naturel)
• 4 volkoren boterhammen

Bereiding
1  Maak de sperziebonen schoon en breek ze 

in drieën.
2  Kook de sperziebonen in weinig water in 

10 minuten beetgaar. Laat ze afkoelen.
3  Was de tomaatjes en halveer ze.
4  Maak de bosui of het stukje prei schoon  

en snijd het in smalle ringen.
5  Laat de witte bonen uitlekken en spoel  

ze af.
6  Was de basilicum.
7  Maak een saus van citroensap, de olie, 

peper en kleingesneden basilicum.
8  Meng de saus door de groente en de witte 

bonen.
9  Laat de tonijn uitlekken en verdeel de vis  

in stukjes. Meng de vis voorzichtig door  
de salade.

10  Geef er brood bij.

Lunch

Ingrediënten over?
Kerstomaatjes

Bewaar kerstomaatjes op een koele 
plek, maar niet in de koelkast. In de 
koelkast drogen de tomaatjes uit. 
Buiten de koelkast komen ze ook 
beter op smaak.

Voedingswaarden per persoon
Energie 525 kcal, Eiwit 35 gram, 
Koolhydraten 55 gram - Waarvan suikers 7 
gram, Vet 15 gram - Waarvan verzadigd vet 
2 gram, Vezels 20 gram, Zout 1,4 gram
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Lunch

Luchtige kruidenomelet  
met salade en brood
Een makkelijk recept voor een heerlijke omelet.

Ingrediënten 2 personen
• ijsbergsla
• 250 gram kerstomaatjes
• azijn
• 1 theelepel mosterd
• 1 eetlepel olijfolie
• 6 sprietjes bieslook
• 3 takjes peterselie
• 4 takjes selderij
• 3 eieren
• 2 eetlepels geraspte belegen 30+ kaas
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 4 volkoren boterhammen

Bereiding
1  Maak de groente schoon. Snijd de sla in repen en 

halveer de tomaatjes.
2  Klop een dressing van de wat azijn, 1 eetlepel water, 

de mosterd en de olijfolie. Meng vlak voor het eten de 
dressing door de salade.

3  Was de kruiden en knip ze klein.
4  Splits de eieren en klop de eiwitten stijf.
5  Klop de eidooiers met wat peper glad.
6  Spatel het eiwit, de kruiden en de geraspte kaas door  

de dooiers.
7  Verwarm wat margarine in een koekenpan met een  

anti-aanbaklaag en giet de helft van het eimengsel er 
in. Bak met een deksel op de pan de omelet aan de 
onderkant goudbruin en aan de bovenkant droog.  
Bak op dezelfde wijze nog een omelet.

8  Snijd de omelet in punten, geef er volkorenbrood en  
de salade bij.

Ingrediënten over?
Eieren

Bewaar eieren in de doos 
in de koelkast met de 
punt naar beneden. Op 
de verpakking staat de 
houdbaarheidsdatum. Als 
de houdbaarheidsdatum 
is verstreken, zijn eieren 
hardgekookt of goed 
doorbakken nog prima te 
gebruiken.

Voedingswaarden per 
persoon
Energie 475 kcal, Eiwit 25 
gram, Koolhydraten 35 gram 
- Waarvan suikers 7 gram, Vet 
25 gram - Waarvan verzadigd 
vet 6 gram, Vezels 8 gram, 
Zout 1,4 gram
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Brood-
beleg Hummus

Een makkelijk recept voor zelfgemaakte 
hummus.

Ingrediënten 8 personen
•  1 kleine pot of blikje kikkererwten  

(uitlekgewicht ca 200 gram)
• 1 teentje knoflook
• ½ theelepel gemalen komijn (djinten)
• 1 eetlepel tahin
• 1 eetlepel olijfolie
• ½ citroen
• peper

Bereiding
1  Laat de kikkererwten uitlekken en spoel  

ze af.
2  Pureer de kikkererwten met een staafmixer 

of in de keukenmachine fijn.
3  Pers het teentje knoflook er boven uit.
4  Roer er de gemalen komijn, de tahin, de 

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

5  Verdun de hummus met water als deze  
te dik is. 

6  Geef er volkorenbrood of rauwe groente bij.

Kruidentip
Gedroogde kruiden en specerijen kun je het 
beste op een droge, koele en donkere plek 
bewaren. Zo blijft de smaak het langst behouden.

Voedingswaarden per persoon
Energie 55 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten 
4 gram - Waarvan suikers 0 gram, Vet 3 
gram - Waarvan verzadigd vet 0 gram, 
Vezels 2 gram, Zout 0,1 gram
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Brood-
belegGroentespread met 

geroosterd brood
Makkelijk te maken groentespread.  
Heerlijk vers.

Ingrediënten 2 personen
• 1 rode paprika
• ½ stengel bleekselderij
• 1 bosuitje
• 1 zoetzure augurk
• 50 gram hüttenkäse
• peper of paprikapoeder
• 2 volkoren boterhammen

Bereiding
1  Maak de groente schoon. Hak de groente 

en de augurk in de keukenmachine klein.
2  Meng de hüttenkäse met de groente.
3  Maak de spread op smaak met wat peper  

of paprikapoeder.
4  Rooster het brood en snijd het in repen  

of driehoekjes. Geef ze bij de spread.

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  
een groentegerecht.

Kruidentip
Wil je weten welk kruid goed past bij 
de producten die je hebt, zoek het op 
in de kruidenwijzer.

Voedingswaarden per persoon
Energie 135 kcal, Eiwit 8 gram, Koolhydraten 
20 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 
2 gram - Waarvan verzadigd vet 1 gram, 
Vezels 4 gram, Zout 0,7 gram
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Gepofte zoete 
aardappelspread
Ingrediënten (8 porties)

• 400g zoete aardappels
• 1 citroen
• bosje peterselie
• 1,5 eetlepel olijfolie

Toppings (optioneel)
• veldsla
• granaatappel (pitjes)

Bereiding
1  Bestrijk de zoete aardappels lichtjes met olie 

en zet deze in een voorverwarmde oven van 
200 graden voor 45-60 minuten. De tijd is 
afhankelijk van de grootte van de aardappels. 
Om te controleren of de aardappels gaar zijn, 
prik je even in een aardappel. Deze moet tot in 
de kern helemaal boterzacht zijn. Laat de zoete 
aardappels afkoelen. 

2  Verwijder de schil en snijd het vruchtvlees in 
kleinere stukjes. Doe het vruchtvlees in de 
keukenmachine en voeg de rasp van een ½ citroen 
toe. Knijp ook wat citroensap erbij, maar wees 
hiermee voorzichtig! Er kan later eventueel nog 
meer worden toegevoegd. Snijd wat peterselie af 
en doe dit ook in keukenmachine. Voeg tot slot 
nog een scheutje olijfolie toe en laat de machine 
de massa glad draaien.

3  Is de massa te dik? Voeg nog een klein beetje 
olie toe. Meng naar smaak nog wat citroensap 
of vers gesneden peterselie in de spread. 
Gebruik eventueel wat veldsla en een paar 
granaatappelpitjes toe als heerlijke toppings.

Brood-
beleg 

Kruidentip
“Het strooien van zout op je 
eitje is een eetgewoonte die 
we onszelf hebben aangeleerd. 
Vervang het met versgemalen 
peper om je zoutinname te 
verminderen. Een gezond 
en smaakvol alternatief.” 
Tip van Bianca Janssen 
(restaurantmanager Vitam)

Recept van

Voedingswaarden per persoon
Energie 70 Kcal, Eiwit 0.8g, 
Koolhydraat 11g, Vet 2.0g - Waarvan 
verzadigd 0.3g, Vezels 1.5g. Zout 
<0.1g
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Soep

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.
Een tzatziki is zo gemaakt met 
wat yoghurt. Rasp een halve 
komkommer, pers een teentje 
knoflook uit en roer de yoghurt er 
door. Eet de tzatziki als saus bij een 
warme maaltijd of met brood.

Pompoensoep  
met prei
Ingrediënten 2 personen

• 1 kleine pompoen (ca. 800 gram)
• 1 ui
•  3 theelepels ras el hanout of kerriepoeder
• 2 eetlepels olie
• ¼ bouillontablet met minder zout
• 1 dunne prei
• 150 gram tofu
• 4 takjes bladselderij
• 3 eetlepels halfvolle yoghurt
• 4 sneetjes roggebrood
• halvarine
• 2 plakken Friese nagelkaas, 20+
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Voedingswaarden per persoon
Energie 515 Kcal, Eiwit 25g, Koolhydraten 
45g - Waarvan suikers 15g, Vet 25g - 
Waarvan verzadigd vet 5g, Vezels 15g, 
Zout 1,5g

Pompoensoep met 
prei (vervolg)
Bereiding

1  Boen de pompoen onder stromend water 
goed schoon. Snijd de pompoen in parten 
en verwijder de draden en pitten. Snijd de 
parten in blokjes.

2  Pel de ui en snijd hem klein.
3  Fruit de ui met 2 theelepels ras el hanout in 

1 eetlepel olie goudgeel.
4  Voeg de pompoen toe met 400 ml water 

en het stukje bouillontablet. Breng dit aan 
de kook en kook de soep 20 minuten.

5  Pureer de massa in een keukenmachine of 
met de staafmixer.

6  Maak de prei schoon en snijd hem in dunne 
ringen.

7  Breng de soep met de prei weer aan 
de kook en kook de soep nog een paar 
minuten.

8  Snijd de tofu in kleine blokjes en bestrooi ze 
met de rest van de ras el hanout.

9  Bak de tofu in de rest van de olie bruin.
10  Roer de tofu door de soep en maak hem 

op smaak met wat peper en evt. wat ras el 
hanout.

11  Besmeer 2 sneetjes roggebrood met 
halvarine en beleg ze met kaas. Leg de 
andere sneetjes erop en snijd ze een keer 
door.

12  Was de selderij en knip de blaadjes klein.
13  Meng de yoghurt met de selderij en 

schep dit aan tafel op de soep. Geef het 
roggebrood erbij.

Kruidentip
Maak je eigen kruidenmixen. 
Veel kant-en-klare kruidenmixen 
bevatten veel zout. Je eigen 
kruidenmix maken is heel 
eenvoudig. Maak bijvoorbeeld je 
eigen Italiaanse mix. Dit recept en 
andere kruidenmixen vind je op 
onze Kruidenwijzer.
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Soep

Courgettesoep
De bieslook geeft de soep een frisse smaak.

Ingrediënten 2 personen
• stukje ui
• 1 kleine courgette
• 1 eetlepel olijfolie
•  ¼ (groente)bouillontablet met minder zout
• 6 sprietjes bieslook
• 4 takjes basilicum

Bereiding
1  Snijd het stukje ui klein. Was de courgette 

en snijd hem in blokjes. 
2  Fruit de ui zacht in de olie. Voeg de 

blokjes courgette toe met 200 ml water 
en het stukje bouillontablet en kook dit in 
10 minuten gaar.

3  Was de bieslook en knip de sprieten klein.
4  Pureer de courgettemassa met de 

gewassen basilicum in de keukenmachine 
of met de staafmixer.

5  Breng de soep weer aan de kook en 
garneer met de bieslook.

Voedingswaarden per persoon
Energie 65 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten 
3 gram - Waarvan suikers 2 gram, Vet 5 
gram - Waarvan verzadigd vet 1 gram, 
Vezels 1 gram, Zout < 0.1 gram

Kruidentip
Verse kruiden kun je het beste bewaren in de
koelkast. Wikkel ze in een vochtig keuken-
papiertje, dan zijn ze nog een paar dagen 
houdbaar.
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Avond-
etenRode kool met 

gehaktballetjes
Ingrediënten 2 personen

• 1 (oude) volkoren of bruine boterham
• 150 ml halfvolle melk
• 1 kleine ui
• 3 takjes peterselie
• 150 gram rundergehakt
• peper, nootmuskaat
•  ½ rodekool of 500 gram gesneden rode kool
• 1 appel
• 3 kruidnagels
• kaneel
• 500 gram aardappelen
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• azijn
• 1 eetlepel suiker

Bereiding
1  Snijd de korst van het brood. Snijd 

het brood in stukjes en giet er 2 
lepels melk bij. Pel de ui en snijd 
hem klein. Was de peterselie en 
knip het klein. Maak het gehakt 
aan met het geweekte brood, de 
ui, de peterselie en peper. Vorm er 
balletjes van en laat ze afgedekt 15 
minuten in de koelkast opstijven.

2  Maak de kool schoon en schaaf 
hem in slierten. Schil de appel en 
snijd hem in stukjes. Breng de rode 
kool met de appel in een bodempje 
water aan de kook. Voeg de 
kruidnagels, wat kaneel en peper 
toe. Kook de kool in 30 minuten 
gaar.

3  Schil de aardappelen en kook ze 
in weinig water in ca. 20 minuten 
gaar. 

4  Verwarm de margarine in een 
koekenpan en bak hierin de 
gehakt balletjes in ca. 8 minuten 
gaar en bruin. Breng de rest van de 
melk aan de kook.

5  Stamp de aardappelen fijn en maak 
er met de hete melk, peper en 
nootmus kaat een puree van. Maak 
de rode kool op smaak met azijn 
en de suiker en eventueel nog wat 
kaneel. Geef de gehaktballetjes en 
de aardappelpuree erbij. 

Voedingswaarden per persoon
Energie 645 kcal, Eiwit 25 gram, Koolhydraten 75 gram 
- Waarvan suikers 25 gram, Vet 25 gram - Waarvan 
verzadigd vet 7 gram, Vezels 15 gram, Zout 0,4 gram
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Avond-
etenMacaroni met broccoli 

en cashewnoten
Ingrediënten 2 personen

• 1 dunne prei
• 300 gram broccoli
• 150 gram champignons
• 2 plakjes achterham
• 150 - 200 gram volkoren macaroni
• 1 eetlepel olie
• 2 eetlepels ongezouten cashewnoten

Bereiding
1  Maak de prei, de broccoli en de 

champignons schoon. Snijd de prei in smalle 
ringen. Verdeel de broccoli in roosjes.  
Schil de stelen en snijd ze in stukjes.  
Snijd de champignons in plakken. Snijd de 
ham in reepjes.

2  Kook de macaroni in ruim water volgens 
de gebruiksaanwijzing op de verpakking. 
Fruit de preiringen zacht in de olie. Voeg 
de broccoli toe en stoof de groente in 
5 minuten gaar. Schenk er 100 ml water  
bij met de plakjes champignons en de ham. 
Breng dit aan de kook.

3   Giet de gare macaroni af en schep het 
groentemengsel met de ham erdoor.  
Strooi de cashewnoten erover.

Cashewnoten zijn ook lekker in een 
noedelsalade.

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.

Voedingswaarden per persoon
Energie 555 kcal, Eiwit 25 gram, 
Koolhydraten 65 gram - Waarvan suikers 6 
gram, Vet 20 gram - Waarvan verzadigd vet 
3 gram, Vezels 15 gram, Zout 0,4 gram
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Voedingswaarden per persoon
Energie 425 kCal, Vet 21,4 g, Verzadigd vet 3,8 
g, Eiwit 19,9 g, Koolhydraten 35,6 g, Vezels 6,8 g, 
Zout 0,05 g

Avond-
eten

Bereiding
1  Verwarm de oven voor op 200 graden. 

Snijd de tomaten in kwarten en meng 
met de pompoen, 1,5 teen knoflook, 
2 eetlepels olie en de Tromp & Rueb 
Kruidenazijn in de braadslee. Breng 
op smaak met peper. Rooster in het 
midden van de oven in ca. 30 minuten 
gaar. Schep regelmatig om.

2  Dep ondertussen de tofu droog en 
snijd in blokjes van 1×1 cm. Rol de 
blokjes door de bloem en breng op 
smaak met peper. Verhit 3 eetlepels 
olie in een koekenpan en bak de 
blokjes op hoog vuur in 8 minuten 
goudbruin en knapperig. Schep 
regelmatig om. Uit de pan scheppen en 
laten uitlekken op keukenpapier 

3  Rasp ondertussen de gele schil van de 
schoongeboende citroen en snijd de 
peterselie en de knoflook fijn. Meng 
met de tofublokjes.

4  Kook ondertussen de penne volgens 
de aanwijzingen op de verpakking. Giet 
af en vang 1 kopje van het kookvocht 
op.

5  Haal de braadslee uit de oven en doe 
het groente–mengsel in de kom van 
de keukenmachine. Voeg het kopje 
kookvocht toe en pureer tot een 
gladde saus. Breng op smaak met 
peper. Schep de saus door de pasta. 
Garneer met de blokjes tofu.

Penne met 
pompoen en tofu
Ingrediënten 4 personen

• 4 tomaten
• 800 g pompoenstukjes
• 2 tenen knoflook
• 5 el olijfolie
• 2 el Tromp & Rueb Kruidenazijn 
• 375 g tofu naturel
• 3 el bloem
• 1 citroen
• 20 g platte peterselie
• 300 g volkoren penne
• Peper Recept van

Het geheim van een scheutje azijn
Andere ingrediënten in een gerecht 
worden intenser van smaak als je een 
scheutje natuurazijn toevoegt. Hierdoor 
hoef je minder of geen zout toe te voegen. 
Tip van Tromp & Rueb
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Over dit boekje
Met de recepten in dit boekje willen we een 
breed publiek bewust maken van het belang 
van minder zout eten. Door je te laten ervaren 
dat koken met minder zout smaakvol is en het 
kan helpen (verdere) nierschade te voorkomen. 
Alle recepten helpen om het zoutgehalte van 
een maaltijd onder de 2 gram zout te houden, 
conform richtlijnen goede voeding. Dit zout 
is deels afkomstig uit van nature aanwezig 
natrium in de ingrediënten. De recepten zijn niet 
specifiek voor nierpatiënten bedoeld. Ondanks 
dat de informatie in dit receptenboek met de 
grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, 
kan de Nierstichting niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de juistheid en compleetheid van  
de informatie in dit receptenboekje.

De Nierstichting dankt Vitam, Tromp & Rueb 
Azijnbrouwers en het Voedingscentrum heel 
hartelijk voor hun bijdrage aan de recepten  
en tips.

http://www.vitam.nl
http://www.trompenrueb.nl
http://www.voedingscentrum.nl

