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Wie van z’n nieren houdt,
kookt minder zout!
Goed voor je smaak. Goed voor je nieren.
Steeds meer mensen eten zoutbewust. Dat helpt om
je nieren gezond te houden. Minder zout eten kan
makkelijk als je meer kruiden en specerijen gebruikt.
Het mooie is: hoe vaker je dat doet, hoe meer smaken
je proeft. Dus als je van je nieren én lekker eten houdt,
zeg je dag tegen zout.
Waarom vegetarisch en minder zout?
Steeds meer Nederlanders zijn aan het minderen met
vlees vanwege hun gezondheid, dierenwelzijn of het
milieu. Een vegetarisch eetpatroon is niet automatisch
het meest gezond.
Zo zit in kant-en-klare vleesvervangers vaak veel zout.
Gelukkig kun je ook makkelijk vegetarisch eten met
minder zout. Of je nu een dagje geen vlees wil eten
of vegetariër bent, wij helpen je graag! Soms is het
even wennen. Maar als je gaat experimenteren met
meer kruiden en specerijen ontdek je allemaal pure en
nieuwe smaken. Ook als je geen topkok bent. Zo krijg
je minder zout binnen en dat is beter voor je nieren.
En het mooie is: hoe vaker je dat doet, hoe meer
smaken je ontdekt.
Eet smakelijk!
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Wrap met guacamole
en kidneybonen

Lunch

Ingrediënten 2 personen
•

1 klein uitje

•

½ teentje knoflook

•

1 kleine tomaat

•

½ avocado

•

½ rode paprika

•

50 gram maïs uit blik

•

50 gram kidneybonen uit blik

•

1 volkoren wrap

•

handje ijsbergsla

•

peper

•

½ limoen

•

eventueel wat koriander

Bevat 0,4 g
zout p.p.

Bereiding
1

Pel de ui en knoflook en snijd fijn.

2

Was de tomaat en snijd in kleine blokjes.

3

Prak de avocado fijn en meng er de ui,
knoflook en tomaat door.

4

Breng de guacamole op smaak met een
snuf (verse) peper en voeg naar smaak
wat vers limoensap en/of koriander toe.

5

Was de paprika en snijd in fijne reepjes.

6

Laat de maïs en kidneybonen uitlekken
in een zeef.

7

Besmeer de wrap met een laag
guacamole.

8

Verdeel er de paprika, maïs, zwarte
bonen en ijsbergsla over.

9

Rol de wrap op en snijd hem schuin
doormidden.
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Frittata met courgette
en paprika
Ingrediënten 10 personen
•

1 courgette

•

1 rode paprika

•

1 kleine ui

•

2 teentjes knoflook

•

1 el olijfolie

•

(versgemalen) peper

•

2 el peterselie, fijngehakt

•

8 eieren

•

1/2 dl melk

•

2 el vloeibaar bak- en braadvet

Lunch

Bevat 0,1 g
zout p.p.

Bereiding
1

Snijd de courgette in blokjes. Halveer de
paprika, verwijder de zaadjes en snijd het
vruchtvlees in blokjes. Pel en snipper de ui
en knoflook.

2

Verhit de olie in een grote koekenpan met
antiaanbaklaag en bak de ui, knoflook en
paprika 5 minuten zachtjes.

3

Voeg de courgette toe en bak de groenten
nog 5 minuten. Breng op smaak met
(versgemalen) peper en roer de peterselie
erdoor. Doe het groentemengsel in een
kom en laat het iets afkoelen.

4

Klop in een grote kom de eieren los met de
melk en meng het groentemengsel erdoor.

5

Verhit het bak- en braadvet in dezelfde
koekenpan en voeg het eimengsel toe. Bak
de frittata met het deksel op de pan op
laag vuur in 10 minuten gaar.

6

Laat de frittata op een schaal glijden en
snijd hem in 10 vierkantjes of ruitjes.
5

Lunch

Tosti Italia
Ingrediënten 10 personen

Bevat 0,9 g
zout p.p.

•

1 courgette

•

20 volkoren boterhammen

•

halvarine

•

½ blik tomatenblokjes zonder zout

•

gedroogde oregano

•

250 gram mozzarella

Bereiding
1

Was de courgette en snijd in dunne
plakjes.

2

Besmeer alle boterhammen dun
met halvarine.

3

Besmeer 10 boterhammen met een
eetlepel tomatenblokjes en verdeel
de plakjes courgette erover.

4

Strooi er een beetje oregano
overheen.

5

Beleg met een plakje mozzarella en
dek af met de andere helft van de
boterhammen.

6

Bak de tosti's lichtbruin in een
contactgrill en snijd ze schuin
doormidden.

©Voedingscentrum
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Broodje hummus met
rode bietjes en rucola

Lunch

Ingrediënten 2 personen
•

1 blikje kikkererwten
(uitlekgewicht ca. 100 gram)

•

1 teentje knoflook

•

½ theelepel gemalen komijn

•

1 eetlepel tahin (sesampasta)

•

3 eetlepels olijfolie

•

citroensap

•

peper

•

1 gekookte biet

•

handje rucola

•

2 volkorenbroodjes

Bevat 0,9 g
zout p.p.

Bereiding
1

Spoel de kikkererwten af in een zeef en
laat ze uitlekken.

2

Pureer de kikkererwten met een
staafmixer of blender.

3

Pers het teentje knoflook erboven uit.

4

Meng de gemalen komijn, tahin, olie,
eetlepel citroensap en een snuf peper
erdoorheen.

5

Schil (zo nodig) de biet en rasp grof.

6

Snijd de broodjes open. Besmeer een
zijde met de hummus en verdeel er de
geraspte biet en de rucola over.

Tip A
 an kant-en-klare hummus is vaak veel
zout toegevoegd. Het is heel makkelijk
om je eigen hummus te maken zoals in dit
recept.
©Voedingscentrum
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Lunch

Paddenstoelen op toast
Ingrediënten 6 personen
•

6 dikke sneden volkoren of bruin zuurdesembrood

•

500 gram kastanjechampignons

•

500 gram bospaddenstoelen

•

4 eetlepels olijfolie

•

1 dl kookroom

•

4 takjes tijm

•

2 uien

•

4 tenen knoflook

•

3 eetlepels peterselie

•

2 dl witte wijn

Bevat 0,7 g
zout p.p.

Recept van

Bereiding
1

Snipper één ui en hak twee tenen knoflook fijn.

2

Fruit de ui en knoflook glazig in olie. Voeg de tijm,
inclusief takje, en de kastanjechampignons toe.

3

Bak tot de kastanjechampignons gehalveerd zijn in
formaat. Blus af met wijn en gaar op laag vuur, tot de
wijn bijna helemaal verdampt is.

4

Vis de takjes tijm uit de pan en voeg de kookroom toe.
Zet het vuur uit en gebruik een staafmixer om een
dikke crème te maken. Zet opzij voor later.

5

Snijd de overgebleven ui in halve ringen en hak een
knoflookteen fijn. Verhit olie in een pan en fruit de ui
en knoflook. Voeg de bospaddenstoelen toe en bak
op middelhoog vuur tot de paddenstoelen geslonken
zijn en een gouden kleur hebben. Hak tegelijkertijd de
peterselie, en bak kort mee. Breng op smaak met peper.

6

Besprenkel het brood met olijfolie.

7

Verhit een grillpan tot deze gloeiend heet is. Bak het
brood tot er duidelijke grillstrepen zichtbaar zijn. Snijd
een knoflookteentje doormidden en wrijf ermee over
de plakken geroosterd brood.

8

Besmeer het brood met de crème en schep er de
gebakken bospaddenstoelen op.
8

Hoofd
gerecht

Turkse linzensoep
Ingrediënten 2 personen
•

1 grote ui

•

1 flinke winterwortel

•

1 aardappel

•

1 eetlepel olijfolie

•

2 theelepels tomatenpuree

•

2 theelepels peperpuree of 1 theelepel sambal

Bevat 1,6 g
zout p.p.

Let op: sambal bevat veel zout, gebruik het spaarzaam!

•

125 gram rode linzen

•

munt

•

rode pepervlokken

•

citroensap

•

stuk (Turks) bruinbrood of 4 bruine boterhammen

Bereiding
1

Snijd de ui, wortel en aardappel in kleine stukken.

2

Was de linzen en laat uitlekken.

3

Fruit de ui zacht in de olijfolie.

4

Bak de tomatenpuree kort mee.

5

Voeg de wortel, aardappel, peperpuree, de linzen en
600 ml water toe en breng het geheel aan de kook.

6

Laat de soep ca. 30 minuten koken tot de linzen
gaar zijn.

7

Maak de soep op smaak met kleingesneden munt,
wat pepervlokken en citroensap. Geef er brood bij.

Ingrediënten over?
Tomatenpuree

Bewaar het restje in een schaaltje afgedekt maximaal
3 dagen in de koelkast. Vries eventueel in porties in
plasticfolie in en bewaar maximaal 12 maanden.
©Voedingscentrum
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Tagliatelle met spinazie
en champignons
Ingrediënten 2 personen
•

150 gram volkoren tagliatelle

•

1 dunne prei

•

300 gram gewassen spinazie

•

250 gram champignons

•

2 eetlepels olie

•

150 gram tempé

•

1 teentje knoflook

•

2 eetlepels hüttenkäse

Hoofd
gerecht
Bevat 0,2 g
zout p.p.

Ingrediënten over?
Hüttenkäse (cottage cheese)

Gebruik een schone lepel om uit het bakje
te scheppen. Dit voorkomt besmetting
met gisten en schimmels. Bewaar de rest
afgedekt maximaal 3 dagen in de koelkast.

Bereiding
1

Kook de tagliatelle in ruim water volgens de
aanwijzingen op de verpakking.

2

Maak de prei schoon en snijd in smalle ringen.

3

Borstel de champignons schoon. Halveer de kleine
en snijd grote exemplaren in vieren.

4

Snijd de tempé in blokjes en bestrooi met peper.

5

Fruit de prei in de olie.

6

Bak de tempé mee en pers het teentje knoflook
uit boven de pan.

7

Voeg beetje bij beetje de spinazie toe tot alles is
geslonken.

8

Warm de champignons kort mee.

9

Breng het geheel op smaak met peper.

10 Meng het spinaziemengsel en de hüttenkäse door
de uitgelekte tagliatelle.

©Voedingscentrum
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Eieren in groentesaus

Hoofd
gerecht

Ingrediënten 2 personen
•

300 gram broccoli

•

4 flinke tomaten

•

2 paprika 's

•

1 teentje knoflook

•

1 ui

•

1 eetlepel olie

•

gerookt paprikapoeder

•

peper

•

4 eieren

•

6 volkoren boterhammen

Ingrediënten over?
Broccoli

Blijft ongeveer vijf dagen goed
in de koelkast. Maak van de
rest bijvoorbeeld een lekkere
broccolisoep.

Bevat 1,5 g
zout p.p.

Bereiding
1

Maak alle groente schoon.

2

Verdeel de broccoli in roosjes en snijd de
stelen in stukjes.

3

Snijd de tomaten en de paprika's in
stukjes en de knoflook en ui in snippers.

4

Fruit de ui en knoflook in de olie tot ze
glazig zijn.

5

Voeg de tomaten en de paprika's toe en
smoor in 5 minuten zacht.

6

Breng de groente op smaak met gerookt
paprikapoeder en peper.

7

Maak 4 kuiltjes in het groentemengesel
en breek de eieren in het kuiltje.

8

Laat de eieren met een deksel op de pan
in ca. 10 minuten stollen.

9

Kook de broccoli in weinig water in ca.
4 minuten gaar.

10 Serveer de broccoli en het brood naast
de eieren in groentesaus.
©Voedingscentrum
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Hoofd
gerecht

Aardappelcurry met ei
Ingrediënten 2 personen

Bevat 0,4 g
zout p.p.

•

4 eieren

•

600 gram vastkokende aardappelen

•

1 ui

•

stukje gemberwortel (grootte ca. 1 duim)

•

½-1 rode peper

•

400 gram sperziebonen

•

1 eetlepel olie

•

1 eetlepel kerriepoeder

•

100 ml groentebouillon met minder zout

•

1 eetlepel kokosmelk

Bereiding
1

Kook de eieren hard.

2

Schil de aardappelen en snijd in flinke
blokken. Kook 5 minuten in weinig water.

3

Pel de ui en snijd klein.

4

Schil de gember en rasp fijn.

5

Snijd de peper in de lengte open en
verwijder de pitjes. Snijd de peper in
schuine reepjes.

6

Maak de sperziebonen schoon.

7

Bak de ui en gember in de hete olie. Verhit
de kerrie kort mee tot het gaat geuren.

8

Voeg de aardappel, groentebouillon,
kokosmelk en de rode peper toe en
breng het geheel aan de kook. Laat het
10 minuten zacht stoven.

9

Kook de sperziebonen in weinig water in
ca. 10 minuten gaar.

10 Pel de eieren en snijd in parten. Meng ze
door de curry en warm goed door.
11 Serveer de sperziebonen ernaast.

Ingrediënten over?
Kokosmelk

Bewaar maximaal 4 dagen goed
afgesloten in de koelkast. In de
diepvries 3 maanden houdbaar.
©Voedingscentrum
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Kikkererwtenburgers met rauwkost
Ingrediënten 2 personen

Hoofd
gerecht

Bereiding

•

1 theelepel karwijzaad

1

Rooster het karwijzaad in een droge koekenpan lichtbruin.

•

1 kleine ui

2

Snijd de ui en de rode peper klein.

•

½ rode peper

3

Fruit de ui en rode peper in de olie, knijp 1 teentje knoflook

•

1 eetlepel olijfolie

•

2 teentjes knoflook

•

1 blik kikkererwten

Prak met een vork enigszins fijn. Voeg er de ui, het

(uitlekgewicht ca. 250 gr)

karwijzaad, de komijn en wat citroensap aan toe.

Kies de variant met het minste zout

•

uit boven de olie en bak mee.
4

5

Kneed van het mengsel 4 schijven en wentel ze door het
volkorenmeel. Laat een half uur opstijven in de koelkast.

½ theelepel gemalen
komijn (djinten)

Spoel de kikkererwten in een vergiet en laat ze uitlekken.

6

Was de komkommer en halveer in de lengte. Verwijder de

•

citroensap

zaadlijst met een lepel. Rasp de komkommer en pers het

•

volkorenmeel

andere teentje knoflook erboven uit.

•

½ komkommer

•

100 ml magere Turkse of

•

7

Voeg de yoghurt, eventueel een beetje citroensap en wat
peper toe aan de komkommer en knoflook.

Griekse yoghurt

8

Was de sla en tomaatjes en breng op smaak met citroensap.

2 eetlepels vloeibare

9

Bak de kikkererwtenburgers in de hete margarine in

margarine

ongeveer 8 minuten tot ze bruin zijn.

•

75 gram sla, rucola

10 Rooster het brood en snijd in repen.

•

150 gram kerstomaatjes

11 Serveer de burgers op de rauwkost en serveer de tzatziki

•

2 volkoren boterhammen

ernaast.
Bevat 1,1 g
zout p.p.
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Hoofd
gerecht

Aubergine in tajine
Ingrediënten 4 personen
•

2 uien

•

3 stengels bleekselderij

•

3 kleine aubergines

•

2 teentjes knoflook

•

3 eetlepels olijfolie

•

2 theelepels paprikapoeder

•

2 theelepels gemalen koriander

Bevat 0,6 g
zout p.p.

Recept van

(ketoembar)
•

1 theelepel gemalen komijn (djinten)

•

1/2 groentebouillontablet
met minder zout

•

1 blik tomatenblokjes (400 g)

•

2 eetlepels Tromp & Rueb Kruidenazijn

•

peper

Bereiding
1

Snijd alle groenten: de ui in parten, de
aubergines in blokjes en de bleekselderij
in schuine stukjes van ongeveer 2 cm.

2

Pel de knoflook en hak in grove stukken

3

Verhit de olijfolie in grote braadpan of
tajine.

4

Bak de ui, knoflook en bleekselderij al
omscheppend voor ongeveer 2 minuten.

5

Voeg de aubergine toe, en kruid met
paprikapoeder, koriander en komijn.

6

Verkruimel het bouillontablet boven
alle ingrediënten. Voeg als laatste de
tomatenblokjes en Tromp & Rueb
Kruidenazijn toe.

7

Doe de deksel op de pan en stoof het
gerecht voor ongeveer 45 minuten lang
op laag vuur. Roer af en toe goed door.
Breng het gerecht op smaak met peper.
14

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, het Voedingscentrum en Nieren.nl
heel hartelijk voor hun bijdrage aan de recepten en tips.

