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WIE VAN Z’N NIEREN HOUDT, EET MINDER ZOUT



Fantastisch dat je meedoet aan de Zoutchallenge! In 2 weken ga je minderen 
met zout. En wij gaan je daarbij helpen. In dit boekje vind je zoutbewuste menu’s, 
die eenvoudig te bereiden zijn en buitengewoon lekker. Daarnaast geven we je 
handige tips. Bijvoorbeeld hoe je eten op smaak brengt met kruiden. We laten 
je nieuwe smaken ontdekken en leren je om de foutste zoutste producten te 
vermijden of vervangen. Wanneer je eenmaal bent gewend aan pure smaken, wil 
je nooit meer anders. Zo kun je het je leven lang volhouden om zoutbewust te 
eten. Daar worden je nieren blij van! En… als jij mindert met zout, mindert iedereen 
voor wie je kookt en van wie je houdt. Dus zet ’m op! 

Voor meer informatie over zout ga naar ongezoutenwaarheid.nl 

Wie van z’n nieren houdt, eet minder zout.

MAAK KANS OP EEN FITNESS TRACKER
Gezond leven is extra belangrijk als je (een verhoogd risico 
op) nierschade hebt. De Nierstichting helpt je er bij. Maak 
kans op een van de 10 fitness trackers (ter waarde van € 40,-) 
die je onder meer inzicht geeft in hartslag, aantal stappen 
en verbrande calorieën. De winnaars ontvangen de fitness 
tracker thuis. Vul hier je gegevens in om mee te doen. 

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.

Winactie:

fitness tracker 

(10x)
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De recepten binnen de Zoutchallenge zijn afkomstig van het Voedingscentrum en gebaseerd op 
de richtlijnen Schijf van Vijf. De menu’s zijn bedoeld ter inspiratie voor een gezonder eetpatroon, 
om te wennen aan pure smaken en minder zout. Na afloop van de Zoutchallenge bepaal je zelf 
welke zoutbewuste gewoontes je blijft toepassen. De menu’s bevatten een recept voor ontbijt, 
lunch en avondeten. Vul dit aan met extra brood, zuivel, groente, fruit, noten. Klik hier voor de 
aanbevolen hoeveelheden voor jouw leeftijd en geslacht van het Voedingscentrum.

Wie eet volgens de Schijf van Vijf gebruikt producten die volgens de laatste wetenschappelijke 
inzichten goed zijn voor je lichaam. Zo verklein je de kans op nierschade, hart- en vaatziekten en 
bepaalde typen kanker. Je krijgt de voedingsstoffen binnen die je nodig hebt.

Groente & fruit
Eet dagelijks minimaal 250 gram groenten en 2 porties fruit. Je kunt je dagelijkse portie groente 
spreiden over de dag, denk bijvoorbeeld eens aan (snack)groente als tussendoortje of bij de 
lunch. Ook fruit kun je de hele dag door eten, bijvoorbeeld bij het ontbijt en als tussendoortje.

Veel volkoren
Eet dagelijks volkoren boterhammen of andere volkoren graanproducten. Brood is de belangrijkste 
bron van jodium in Nederland. Eet je geen brood, dan is het lastig om voldoende jodium binnen te 
krijgen. Graanproducten leveren energie, vezels eiwitten, B-vitamines en ijzer. Aardappelen zijn 
een prima aanvulling.

Vlees, kip, vis, vega, peulvruchten, ei, noten en zuivel
Steeds meer mensen eten niet iedere dag vlees, goed voor jezelf en het milieu! Je kunt dierlijke 
eiwitten afwisselen met plantaardige eiwitten uit tofu, tempé, ei, peulvruchten en 
noten. Eén keer per week vis eten is een echte aanrader, vooral vette 
vis. Zuivel levert o.a. calcium en vitamine B12.

Vetten
Besmeer je boterhammen met halvarine of margarine 
uit een kuipje. Dit is een simpele manier om 
goede vetzuren binnen te krijgen en daarmee 
ook de vitamines A, D en E. Varieer bij het 
bereiden van de warme maaltijd tussen olie 
en vloeibare margarine. Olie bevat geen 
vitamine A en D, vloeibare margarine wel.

Dranken
Je lichaam heeft dagelijks vocht nodig.  
Kies voor dranken zonder extra suiker.  
Je doet je lichaam een plezier met zwarte  
of groene thee en (kraan)water. Drink koffie 
en zwarte of groene thee in beperkte mate.
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ONTWENNEN IN 2 WEKEN

ZOUTCHALLENGE 
MENU’S

ONTBIJT BROODJE EI 6
LUNCH GEVULDE PAPRIKASOEP 7
AVOND LINZENSALADE MET WALNOTEN EN GEITENKAAS 8

ONTBIJT HAVERMOUTPAP MET GEBAKKEN BANAAN 9
LUNCH PICCOLINI PIZZA 10
AVOND GEHAKTSCHOTEL 11

ONTBIJT YOGHURT MET PEER EN BLAUWE DRUIVEN 12
LUNCH WRAP MET GROENTE EN NOTEN 13
AVOND GEVULDE AUBERGINE MET TOMATENSAUS EN MACARONI 14

ONTBIJT GRANOLA 15
LUNCH BROODJE MET HUMMUS EN GROENTE 16
AVOND KATWIJKSE STAMPPOT RAUWE ANDIJVIE 17

ONTBIJT EITJE ANDERS 18
LUNCH GEGRILDE KIPFILET MET KOMKOMMERSALSA IN EEN BROODJE 19
AVOND COUSCOUSSALADE 20

ONTBIJT HAVERMOUTPAP MET APPEL EN KANEEL 21
LUNCH KIPSALADE MET KERRIEDRESSING 22
AVOND SPAGHETTI MET TOMAAT EN BASILICUM 23

ONTBIJT EI IN EEN POTJE 24
LUNCH SALADE VAN KIDNEYBONEN 25
AVOND VISOVENSCHOTEL MET AARDAPPELEN 26

DAG
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DAG
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DAG
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DAG
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ONTBIJT SNEL ONTBIJT MET KWARK EN FRUIT 30
LUNCH ROLTOSTI 31
AVOND LASAGNE 32

ONTBIJT HAVERMOUTPAP MET FRUIT 33
LUNCH DEENS GEVULD STOKBROOD 34
AVOND FRITTATA VAN UIEN EN GEITENKAAS 35

ONTBIJT WORTEL-MUESLIKOEKJES MET KANEELDIP 36
LUNCH BROODWRAP MET BIET EN ZUIVELSPREAD 37
AVOND CAJUNKIP MET ZOETE AARDAPPEL 38

ONTBIJT OVERNIGHT OATS MET WORTEL EN WALNOTEN 39
LUNCH ITALIAANS BROODJE MET LIGHT ROOMKAAS EN PAPRIKA 40
AVOND VARKENSHAAS MET MANGOSAUS 41

ONTBIJT WENTELTEEFJES MET ABRIKOZENMOES 42
LUNCH BROODJE BIET 43
AVOND GEVULDE TACO’S MET SALSA 44

ONTBIJT APPELTOAST 45
LUNCH SPAANS STOKKIE 46
AVOND ITALIAANS VISPOTJE MET KRIELTJES 47
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DAG
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ONTBIJT ABRIKOZENYOGHURT MET MUESLI 27
LUNCH SOEPBROODBOL 28
AVOND PADDENSTOELENRIJST MET TOFU 29

DAG
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ONTBIJT 
BROODJE EI
4 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 2 puntpaprika’s
• zachte margarine (uit een kuipje)
• 4 dikke zelf gesneden volkoren boterhammen
• 4 eieren
• 15 sprieten bieslook

Bereiding
1 Was de paprika’s, snijd aan de bovenkant de 

steelaanzet en van binnen de zaadlijsten en pitjes 
eruit. Snijd de paprika in smalle ringen.

2 Verwarm een beetje margarine in een koekenpan 
met een anti aanbak bodem en smoor hierin de 
paprika’s in een paar minuten zacht. Neem ze  
uit de pan.

3 Steek met een klein glas een rondje van ca.  
6 cm uit het brood. Besmeer het brood aan beide 
kanten met margarine.

4 Bak het brood aan één kant in de koekenpan 
krokant.

5 Keer het brood en breek de eieren in de holtes. 
Bak het brood met ei met een deksel op de pan 
in ca. 6 minuten gaar.

6 Leg het brood op 4 borden.
7 Knip de gewassen bieslook er over. Geef er de 

paprikaringen en de rondjes brood bij.

Voedingswaarden per persoon
Energie 250 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
20 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 10 gram  
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 0,7 gram

3,1
GRAM 
ZOUT

DAG

1
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LUNCH GEVULDE  
PAPRIKASOEP
2 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 1 ui
• 3 rode paprika’s
• 2 eetlepels vloeibare margarine
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel tomatenpuree
• 1 dunne prei
• 1 kleine pot bruine bonen
• 2 plakjes achterham

Bereiding
1 Maak de ui schoon en snijd hem klein.
2 Maak de paprika’s schoon en snijd ze in stukjes.
3 Smoor de ui en de paprika zacht in de margarine 

en pers het teentje knoflook er boven uit.
4 Voeg de tomatenpuree en 500 ml water toe en 

kook de soep 10 minuten.
5 Pureer de massa in een keukenmachine of met 

een staafmixer.
6 Maak de prei schoon en snijd hem in smalle 

ringen.
7 Spoel de bruine bonen af in een zeef.
8 Snijd de ham in reepjes.
9 Roer de prei, de bruine bonen en de ham door  

de soep en kook de soep nog 5 minuten.
10 Maak de soep op smaak met wat peper.

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  
incl. menusuggestie
Energie 425kcal, Eiwit 20 gram, Koolhydraten  
55 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 10 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 15 gram, 
Zout 1,6 gram

Menusuggestie
Lekker met volkorenbrood.

Hiervoor heb je nodig...
• 4 sneden volkorenbrood

Kruidenwijzer tip: Maak de soep 
op smaak met peterselie, peper, 
knoflook en basilicum.

TUSSENDOORTJES DAG 1 
• Schijf meloen
• Fruitsalade in een schaaltje magere of halfvolle 

yoghurt met een handje ongezouten noten
• Glas halfvolle melk

3,1
GRAM 
ZOUT

DAG

1
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AVOND LINZENSALADE 
MET WALNOTEN 
EN GEITENKAAS 
2 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 200 gram linzen
• 25 gram walnoten
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel (walnoot)olie
• 2 eetlepels azijn
• 2 theelepels mosterd
• 40 gram zachte geitenkaas (crottin of  

bettine blanc)

Bereiding
1 Was de linzen en kook ze in ½ liter water in  

ca. 35 minuten gaar.
2 Hak de walnoten klein.
3 Maak een dressing van het uitgeperste teentje 

knoflook, de olie, de azijn, de mosterd en wat 
peper.

4 Meng de dressing door de nog warme linzen  
en laat dit afkoelen.

5 Schep de walnoten en de verkruimelde 
geitenkaas erdoor.

Menusuggestie
Lekker met rucolasla met tomaat.

Ingrediënten over?
Verse geitenkaas: Snij een portie geitenkaas 
met een schoon mes uit de verpakking. Dit 
voorkomt besmetting met gisten en schimmels. 
Bewaar de rest van de geitenkaas afgedekt 
maximaal 3 dagen in de koelkast.
Geitenkaas is ook heerlijk op brood met plakken 
tomaat, radijs, geraspte wortel of rettich.

Voedingswaarden per persoon
Energie 430 kcal, Eiwit 25 gram, Koolhydraten 
30 gram - Waarvan suikers 1 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 15 gram, 
Zout 0,4 gram

Kruidenwijzer tip: breng de 
linzensalade verder op smaak 
met paprikapoeder, oregano, 
komijn en gember.

3,1
GRAM 
ZOUT

DAG

1
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ONTBIJT HAVERMOUTPAP  
MET GEBAKKEN BANAAN
4 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 800 ml halfvolle melk
• 2 bananen
• 80 gram havermout
• 1 eetlepel olie
• 40 gram hazelnoten
• kaneel

Bereiding
1  Breng de melk met de havermout aan de kook. 

Kook de havermout op laag vuur in 4 minuten 
gaar. Roer regelmatig. 

2 Pel de bananen en snijd ze in schuine plakken. 
3 Verwarm de olie in een koekenpan en bak de 

bananen op een laag vuur goudbruin. 
4 Hak de hazelnoten grof. Rooster de noten 

eventueel in een droge koekenpan. 
5 Schenk de havermoutpap in 4 borden en verdeel 

de gebakken banaan erover. 
6 Strooi er de gehakte hazelnoten over en stuif er 

wat kaneel op.

Voedingswaarden per persoon
Energie 325 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
35 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 15 gram  
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 0,2 gram

TUSSENDOORTJES DAG 2 
• Volkoren boterham met halvarine of margarine 

uit een kuipje, hüttenkäse en plakjes banaan
• Dubbele volkoren boterham met halvarine of 

margarine uit een kuipje en 100% pindakaas
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt met muesli 

en handje gedroogd fruit (rozijnen, gedroogde 
abrikoos in stukjes)

2,7
GRAM 
ZOUT

DAG

2
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LUNCH  
PICCOLINI PIZZA
12 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 1 zakje instant gist (7 gram)
• 300 gram volkorenmeel
• 300 gram bloem
• 1 theelepel zout
• 4 eetlepels olijfolie
• 1 blik tomatenblokjes zonder zout
• 1 teentje knoflook
• oregano
• 4 tomaten
• 1 bolletje mozzarella
• 50 gram geraspte 30+ kaas
• basilicum

Voedingswaarden per persoon
Energie 260 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
35 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 7 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 5 gram, 
Zout 0,3 gram

Bereiding
1 Neem 450 ml lauwwarm water. Voeg de gist er 

aan toe.
2 Meng het volkorenmeel met de bloem in een 

grote kom en voeg het water met gist, het zout 
en de olijfolie toe.

3 Kneed met een mixer met deeghaken of met je 
handen tot een soepel deeg dat niet meer erg 
plakt. Dit kan een minuut of 10 duren.

4 Doe het deeg in een kom en dek de kom af met 
een vochtige theedoek. Zet het op een plek op 
kamertemperatuur. Laat het deeg 45 minuten 
rijzen.

5 Warm de oven voor op 200°C.
6 Pureer de tomatenblokjes met een staafmixer of 

in de keukenmachine. Pers het teentje knoflook 
er boven uit. Maak de saus op smaak met 
oregano en peper.

7 Was de tomaten en snijd ze in dunne plakken. 
Snijd de mozzarella in plakken en halveer ze. 
Als het deeg gerezen is maak je er 12 kleine 
balletjes van.

8 Bekleed een bakplaat met bakpapier. Druk de 
balletjes deeg plat met een roller of je handen 
tot ongeveer 15 centimeter doorsnee. Druk 
het middelste gedeelte iets meer in zodat 
de zijkanten iets hoger liggen. Leg ze op de 
bakplaat.

9 Besmeer de minipizza’s met een laagje 
tomatensaus.

10 Leg er de plakjes mozzarella en tomaat op en 
bestrooi met oregano en wat geraspte kaas.

11 Zet ze 12 tot 15 minuten in de oven totdat ze  
gaar zijn en de kaas gesmolten is.

12 Bestrooi met wat verse basilicum.

Menusuggestie
Beleg ook eens met: paprika, champignons, 
doperwtjes, broccoli, preiringen.

2,7
GRAM 
ZOUT

DAG

2
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Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 585 kcal, Eiwit 40 gram, Koolhydraten 
50 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 7 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 0,7 gram

Ingrediënten
• 2 bosuitjes
• 1 tomaat
• 200 gram mager rundergehakt
• 1 teentje knoflook
• 4 eetlepels halfvolle melk
• 1 volkorenbeschuit

Bereiding
1 Warm de oven voor op 180 °C.
2 Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in ringen.
3 Was de tomaat en pureer hem in de 

keukenmachine of met een staafmixer.
4 Maak het gehakt aan met de bosuitjes, de 

uitgeperste knoflook, de gepureerde tomaat, 
peper, de melk en de fijngemaakte beschuit.

5 Druk het gehakt in een kleine ovenvaste schaal.
6 Laat het gehakt in de hete oven in ca. 40 minuten 

gaar en bruin worden.

AVOND 
GEHAKTSCHOTEL
2 personen • 30+ minuten

Menusuggestie
Lekker met sperziebonen en aardappelpuree.

Kruidenwijzer tip: maak de 
gehaktschotel verder op smaak 
met oregano, nootmuskaat, 
knoflook, bieslook en basilicum.

2,7
GRAM 
ZOUT

DAG

2
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ONTBIJT YOGHURT  
MET PEER EN BLAUWE 
DRUIVEN
2 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 1 peer
• trosje blauwe druiven
• 300 ml halfvolle yoghurt
• 1 eetlepel zonnebloempitten

Bereiding
1 Was de peer en snijd ‘m in kleine blokjes.
2 Verdeel de peerblokjes over twee kommen.
3 Was de druiven, halveer ze en voeg ze toe aan  

de kommen. 
4 Schenk in elke kom 150 ml halfvolle yoghurt en 

strooi de zonnebloempitten eroverheen.

Voedingswaarden per persoon
Energie 230 kcal, Eiwit 8 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 30 gram, Vet 7 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 4 gram,  
Zout 0,2 gram

Ingrediënten over?
Druiven: Druiven kunnen onafgedekt op een 
koele plaats 2 tot 4 dagen bewaard blijven. In de 
koelkast blijven druiven ongeveer 7 dagen goed.

TUSSENDOORTJES DAG 3 
• Dubbele volkoren boterham met halvarine  

of margarine uit een kuipje, hüttenkäse en  
¼ appel

• Rest van de appel met kaneel
• Volkoren knäckebröd met zuivelspread en 

bieslook

2,9
GRAM 
ZOUT

DAG

3
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LUNCH WRAP MET  
GROENTE EN NOTEN
2 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 100 gram volkorenmeel
• 75 gram bloem
• 3 eetlepels olijfolie
• ca. 100 ml water
• 1 dunne prei
• 1 aubergine
• 4 tomaten
• 1 teentje knoflook
• Italiaanse kruiden
• 1 eetlepel pijnboompitten
• 25 gram ongezouten amandelen

Bereiding
1 Meng het volkorenmeel en de bloem in een kom.
2 Voeg 2 eetlepels olijfolie en het water toe en 

kneed er een soepel deeg van. Voeg eventueel 
nog wat water of wat bloem toe.

3 Dek de kom af met plasticfolie en laat het deeg 
30 minuten (of langer) rusten.

4 Verdeel het deeg in 4 bolletjes. Rol elk bolletje 
op een met bloem bestoven aanrecht of op een 
siliconen bakmat dun uit.

5 Verwarm een droge koekenpan en bak de wraps 
in enkele minuten aan beide zijden gaar maar niet 
bruin. Neem de wrap uit de pan.

6 Maak de groente schoon. Snijd de prei in ringen 
en de aubergine en de tomaten in blokjes.

7 Bak de prei zacht in de rest van de olie. Voeg de 
aubergine en de tomaten toe en pers het teentje 
knoflook er boven uit.

8 Smoor de groente in 10 minuten zacht. Maak het 
op smaak met peper en Italiaanse kruiden.

9 Rooster de pijnboompitten in een droge 
koekenpan goudbruin. Hak de amandelen grof.

10 Verwarm de wraps in een koekenpan of in de 
magnetron.

11 Verdeel het groentemengsel en de noten er over. 
Rol de wraps op.

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.

Voedingswaarden per persoon:
Energie 635 kcal, Eiwit 15 gram, Koolhydraten  
70 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 30 gram 
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 15 gram, 
Zout < 0,1 gram.

Kruidenwijzer tip: breng de wraps 
verder op smaak met salie, 
paprikapoeder, oregano, kervel  
en basilicum.

2,9
GRAM 
ZOUT

DAG

3
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AVOND GEVULDE  
AUBERGINE MET 
TOMATENSAUS EN  
MACARONI
2 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 1 ui
• 1 gram knoflook
• 2 eetlepels olie
• 1 blik tomatenblokjes zonder zout
• 2 theelepels olijventapenade
• Italiaanse keukenkruiden
• 2 kleine aubergines
• 150 gram vegetarische mix of gehakte tofu
• 2 lepels diepvries doperwtjes
• 150 gram volkoren macaroni

Bereiding
1 Pel de ui en de knoflook en snijd beiden klein.
2 Fruit de helft van de ui en de knoflook in 

1 eetlepel olie.
3 Voeg de tomatenblokjes met de helft van de 

olijventapenade en wat Italiaanse keukenkruiden 
toe. Laat de saus 10 minuten zacht pruttelen.

Voedingswaarden per persoon
Energie 630 kcal, Eiwit 30 gram, Koolhydraten 
75 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 20 gram, 
Zout 1,4 gram

4 Was de aubergines, verwijder de steelaanzet 
en halveer de aubergines in de lengte. Snijd het 
vruchtvlees uit de schil, maar houd een stevige 
rand over. Snijd het vruchtvlees klein.

5 Verwarm de rest van de olie en fruit hierin de 
rest van de ui en de knoflook.

6 Bak de vegetarische mix en het vruchtvlees van 
de aubergines mee.

7 Warm de doperwtjes en de rest van de olijven-
tapenade mee en breng het mengsel op smaak 
met peper en wat Italiaanse keukenkruiden.

8 Vul de auberginehelften met het mengsel en zet 
ze in de tomatensaus.

9 Laat de aubergines met een deksel op de pan in 
± 20 minuten garen.

10 Kook de macaroni in ruim water volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Geef de 
macaroni er bij.

2,9
GRAM 
ZOUT

DAG

3
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Bereiding
1 Warm de oven voor op 180° C.
2 Hak de hazelnoten grof.
3 Verdeel de havermout en de hazelnoten 

gelijkmatig over de bakplaat van de oven.  
Meng er de olie door.

4 Rooster de havermout en de noten in ca. 
15 minuten goudbruin. Schep het mengsel 
regelmatig een keer om. Laat het afkoelen.

5 Snijd of knip de abrikozen in reepjes.
6 Meng het lijnzaad, de abrikozen, de rozijnen en 

wat kaneel door het mengsel.
7 Bewaar de granola in een goed afsluitbare pot.

ONTBIJT GRANOLA
12 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 75 gram hazelnoten
• 250 gram havermout
• 1 eetlepel olie
• 75 gram gedroogde abrikozen, dadels, pruimen 

of appeltjes
• 75 gram gebroken lijnzaad
• 50 gram rozijnen
• 1 theelepel kaneel, koekkruiden of 

gemberpoeder

Voedingswaarden per persoon
Energie 190 kcal, Eiwit 5 gram, Koolhydraten  
20 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 9 gram  
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 5 gram,  
Zout < 0.1 gram

Menusuggestie
Lekker met halfvolle of magere yoghurt of 
kwark en vers fruit. 

3,6
GRAM 
ZOUT

DAG

4
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LUNCH BROODJE MET  
HUMMUS EN GROENTE
4 personen - 0-15 minuten

Ingrediënten
• 1 blikje kikkererwten (ca. 200 gram)
• 1 teentje knoflook
• ½ theelepel gemalen komijn (djinten)
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• 1 eetlepel olie
• ½ citroen
• 1 kleine winterwortel
• stuk rettich
• 4 volkoren broodjes

Voedingswaarden per persoon
Energie 225 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
30 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 5 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 8 gram, 
Zout 0,9 gram

Ingrediënten over?
Rettich: Bewaar rettich in de koelkast, de 
groente is ongeveer 6 dagen houdbaar. Verpak 
een stuk rettich in plastic folie om uitdrogen te 
voorkomen. Gebruik de rest in dunne plakken 
gesneden of geraspt op brood. Ook lekker met 
geraspte wortel als salade.

Bereiding
1 Laat de kikkererwten uitlekken en spoel ze af. 
2 Pureer de kikkererwten met een staafmixer of 

blender fijn. 
3 Pers het teentje knoflook er boven uit. 
4 Roer er de gemalen komijn, de yoghurt, de olie, 

het sap van de halve citroen en wat peper door. 
5 Maak de wortel en het stuk rettich schoon en 

rasp beiden grof. 
6 Besmeer de broodjes met de hummus en schep 

er wat geraspte groente over.

TUSSENDOORTJES DAG 4 
• Fruitreepjes met kwark-muntdip
• Dubbele volkoren boterham met halvarine of 

margarine uit een kuipje en 30+ kaas
• Handje gedroogde mango

2,9
GRAM 
ZOUT

DAG

4
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Voedingswaarden per persoon
Energie 375 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
60 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 8 gram, 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 7 gram, 
Zout 0,7 gram

AVOND KATWIJKSE  
STAMPPOT RAUWE  
ANDIJVIE
2 personen • 30+ minuten

Ingrediënten
• 600 gram aardappelen
• 400 gram andijvie
• 2 ansjovisfilets
• 1 eetlepels (olijf)olie
• ± 150 ml halfvolle melk
• nootmuskaat

Bereiding
1 Schil de aardappelen en kook ze in weinig water 

gaar.
2 Maak de andijvie schoon en snijd de groente in 

smalle repen.
3 Wrijf de ansjovisfilets met de olie tot puree.
4 Maak van de gare aardappelen met hete melk, 

peper en nootmuskaat een puree.
5 Schep de andijvie er door en warm dit goed door.
6 Meng de ansjovispasta door de stamppot.

Kruidenwijzer tip: breng je 
stamppot verder op smaak  
met peterselie, nootmuskaat  
en koriander.

2,9
GRAM 
ZOUT

DAG

4
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ONTBIJT 
EITJE ANDERS
4 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 1 paprika
• 2 eetlepels olie
• 4 eieren
• takje peterselie

Bereiding
1 Was de paprika en snijd van de paprika 4 ringen 

van ongeveer 1 centimeter dik. 
2 Verwarm de olie in een koekenpan. Leg de 

paprikaringen in de koekenpan. 
3 Laat deze een beetje warm worden en breek 

boven iedere ring een ei. Doe dit voorzichtig 
zodat de dooier heel blijft. 

4 Bak het geheel op laag vuur met een deksel op 
de pan tot het ei gaar is. 

5 Breng eventueel op smaak met wat peper en 
klein geknipte peterselie. 

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.

Menusuggestie
Lekker met geroosterd volkorenbrood. 

Hiervoor heb je nodig...
• 4 volkoren boterhammen 

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 200 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 2 gram, Vet 10 gram  
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 3 gram,  
Zout 0,6 gram 

TUSSENDOORTJES DAG 5
• Trosje druiven
• Glas halfvolle melk met handje 

ongezouten noten
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt  

met sinaasappel

2,1
GRAM 
ZOUT

DAG

5
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Ingrediënten
• 1 komkommer
• 1 sinaasappel
• 1 rode peper
• 8 takjes koriander
• 4 volkorenbolletjes
• 2 enkele kipfilets
• 1 eetlepel olie

Bereiding
1 Was de komkommer onder stromend water en 

rasp hem grof.
2 Boen de sinaasappel schoon en rasp wat van de 

schil af.
3 Pers een halve sinaasappel uit en snijd de andere 

helft in blokjes.
4 Was de peper onder stromend water. Verwijder 

LUNCH GEGRILDE  
KIPFILET MET 
KOMKOMMERSALSA  
IN EEN BROODJE
4 personen • 15-30 minuten

de zaadlijsten en pitjes voor een niet scherpe 
salsa. Snijd de peper klein.

5 Was de koriander onder stromend water en snijd 
het kruid klein.

6 Roer wat geraspte sinaasappelschil, het sinaas-
appelsap, de stukjes sinaasappel, de peper en de 
koriander door de komkommer.

7 Snijd de broodjes open.
8 Rooster de snijkanten van de broodjes in de 

grillpan goudbruin.
9 Klop de kipfilets tussen 2 velletjes plastic folie 

plat.
10 Snijd de kipfilets in tweeën.
11 Bak de kip in de grillpan in 5 minuten gaar en 

bruin. Bestrooi de kip met peper.
12 Bestrijk de broodjes met een beetje van de salsa 

en leg de kip er op. Geef de rest van de salsa er bij.

Ingrediënten over?
Koriander: Wikkel de rest van de koriander in 2 velletjes nat keukenpapier. Bewaar de koriander 
onderin de koelkast. De kruiden zijn nog ongeveer 3 dagen houdbaar.

Voedingswaarden per persoon:
Energie 240 kcal, Eiwit 15 gram, Koolhydraten 
25 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 8 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 5 gram, 
Zout 0,7 gram

2,1
GRAM 
ZOUT

DAG

5
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Ingrediënten
• 150-200 gram volkoren couscous
• ½ citroen
• 2 eetlepel olie
• ½ theelepel gemalen komijn
• ½ theelepel gemalen koriander
• 1 teentje knoflook
• 1 gele paprika en 1 groene paprika
• 2 vleestomaten
• 3 takjes peterselie
• 1 eetlepel pijnboompitten
• Peper

Bereiding
1 Breng 350 ml water aan de kook, schenk dit 

over de couscous en laat dit afgedekt 5 minuten 
wellen. Roer de couscous met een vork los.

2 Pers de citroen uit.
3 Maak een saus van de olie, het citroensap, 

de komijn, de koriander, royaal peper en het 

uitgeperste teentje knoflook. Schep dit door  
de couscous en laat de couscous afkoelen.

4 Maak de groente schoon en snijd alles in blokjes.
5 Was de peterselie en knip de blaadjes klein.
6 Rooster de pijnboompitten in een droge 

koekenpan goudbruin.
7 Schep de groente en de peterselie door de 

couscous en strooi de pijnboompitten er over.

AVOND 
COUSCOUSSALADE 
2 personen • 30+ minuten

Menusuggestie
Lekker met een mootje vis.

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 660 kcal, Eiwit 40 gram, Koolhydraten  
70 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 0,4 gram

2,1
GRAM 
ZOUT

DAG

5
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ONTBIJT HAVERMOUTPAP  
MET APPEL EN KANEEL
2 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 400 ml halfvolle melk
• 50 gram havermout
• ½ appel
• kaneel

Bereiding
1 Breng de melk met de havermout aan de kook. 

Kook de havermout in twee minuten gaar,  
terwijl je regelmatig blijft roeren. Laat de pap 
nog 2 minuten staan.

2 Was het stuk appel en snijd het in blokjes.
3 Schenk de pap in 2 kommen en verdeel de 

appelblokjes er over.
4 Stuif er wat kaneel over.

Voedingswaarden per persoon
Energie 210 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 5 gram  
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 3 gram, 
Zout 0,2 gram

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.

TUSSENDOORTJES DAG 6 
• Dubbele volkoren boterham met halvarine 

of margarine uit een kuipje, rosbief en een 
natriumarme augurk

• Glas halfvolle melk met handje ongezouten 
studentenhaver

• Worteltjes

2,8
GRAM 
ZOUT

DAG

6
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LUNCH  
KIPSALADE MET 
KERRIEDRESSING
2 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten
• 1 kleine kipfilet
• 4 eetlepels halfvolle yoghurt
• 1 - 2 theelepels kerriepoeder
• 1-2 theelepels citroensap
• 6 sprieten bieslook
• 1 eetlepel walnoten
• 1 bosuitje
• 1 struikje witlof
• 1 appel
• 4 volkoren boterhammen
• halvarine

Bereiding
1 Breng 100 ml water aan de kook. Leg de kipfilet 

er in en houd het water 10 minuten tegen de 
kook aan. Neem de kipfilet uit het water en laat 
hem afkoelen.

2 Maak een dressing van de yoghurt, de kerrie, wat 
citroensap, peper en klein geknipte bieslook.

3 Hak de walnoten grof.
4 Snijd de afgekoelde kip in blokjes.
5 Maak het bosuitje schoon en snijd het in ringen.
6 Was het witlof en snijd het struikje klein.
7 Schil de appel en snijd hem in blokjes. Druppel er 

wat citroensap over.
8 Meng alles door elkaar.
9 Besmeer de boterhammen dun met halvarine en 

verdeel de kipsalade er over.

Voedingswaarden per persoon
Energie 430 kcal, Eiwit 30 gram, Koolhydraten 
40 gram - Waarvan suikers  
10 gram, Vet 15 gram - Waarvan verzadigd vet 
3 gram, Vezels 7 gram, Zout 0,9 gram

Ingrediënten over?
Walnoten: 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.

2,8
GRAM 
ZOUT

DAG

6
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Ingrediënten
• 500 gram tomaten
• 1 kleine ui
• 1 teentje knoflook
• 1 stengel bleekselderij
• 2 eetlepels olijfolie
• ½ gedroogd pepertje
• 150 gram volkoren spaghetti
• 8 blaadjes basilicum
• 2 eetlepels geraspte kaas 30+, oud

Bereiding
1 Ontvel de tomaten en snijd ze klein.
2 Pel de ui en de knoflook en snijd dit klein.
3 Maak de bleekselderij schoon en snijd de stengel 

in kleine blokjes.
4 Fruit de ui, de knoflook en de bleekselderij een 

paar minuten zacht in de olie.
5 Voeg de tomaten toe met het pepertje en kook 

dit in 15 minuten tot een saus.
6 Kook de spaghetti in ruim water volgens de 

gebruiksaanwijzing op de verpakking.
7 Maak de saus op smaak met de kleingesneden 

basilicum en geef de geraspte kaas erbij.

AVOND SPAGHETTI MET 
TOMAAT EN BASILICUM
2 personen • 15-30 minuten

Menusuggestie
Lekker met gebakken kipfilet en kropsla.

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 625 kcal, Eiwit 35 gram, Koolhydraten  
60 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 25 gram 
- Waarvan verzadigd vet 6 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 0,7 gram

Kruidenwijzer tip: breng je 
tomatensaus verder op smaak  
met tijm, rozemarijn, laurier  
en dragon.

2,8
GRAM 
ZOUT

DAG

6
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Ingrediënten
• vloeibare margarine
• 1 eetlepel tuinkruiden (vers of diepvries)
• mespunt kerrie
• 2 eetlepels halfvolle melk
• 2 eieren
• 2 volkoren boterhammen

Bereiding
1 Breng in een pan zoveel water aan de kook dat 

hoge ovenvaste schaaltjes of eggcoddlers voor 
de helft in het water staan.

2 Bestrijk hoge ovenvaste schaaltjes of 
eggcoddlers dun met wat margarine.

3 Meng de tuinkruiden met peper, de kerrie  
en de melk. Verdeel dit over de 2 schaaltjes.

4 Breek de eieren boven de schaaltjes.
5 Zet de schaaltjes in het water en houd het  

water tegen de kook aan. Laat de eieren  
in ca. 10 minuten stollen.

6 Rooster het brood goudbruin en snijd het  
in reepjes.

ONTBIJT EI IN EEN POTJE
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 180 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
15 gram - Waarvan suikers 1 gram, Vet 8 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 3 gram, 
Zout 0,6 gram

TUSSENDOORTJES DAG 7 
• Dubbele volkoren boterham met halvarine of 

margarine uit een kuipje, 100% pindakaas en 
schijfjes banaan

• Fruitsalade van aardbeien, meloen, appel, bessen 
in schaaltje magere of halfvolle yoghurt

• Glas halfvollemelk met snoeptomaatjes

3,3
GRAM 
ZOUT

DAG

7
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Ingrediënten
• 1 klein blik kidneybonen 

(uitlekgewicht ca. 300 gram)
• ½ kleine rode ui
• 1/3 komkommer
• 100 gram kerstomaatjes
• 1 stengel bleekselderij
• 4 takjes peterselie
• 6 blaadjes munt
• citroensap
• 1 eetlepel olijfolie

LUNCH SALADE  
VAN KIDNEYBONEN
2 personen • 0-15 minuten

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.

Voedingswaarden per persoon:
Energie 255 kcal, Eiwit 15 gram, Koolhydraten  
25 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 7 gram  
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 15 gram, 
Zout 1,2 gram

Bereiding
1 Laat de kidneybonen uitlekken en spoel ze af.
2 Maak de groente schoon. Snijd de ui fijn, het stuk 

komkommer in blokjes, halveer de tomaatjes  
en snijd de bleekselderij in smalle boogjes.

3 Was de kruiden en knip ze klein.
4 Meng alles door de kidneybonen en maak de 

salade op smaak met citroensap, de olijfolie en 
wat peper.

3,3
GRAM 
ZOUT

DAG

7
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Ingrediënten
• 600 gram aardappelen
• 1 dunne prei
• 200 gram visfilet (bijv. kabeljauw)
• 1 eetlepel kookroom
• 1 theelepel mosterd

Bereiding
1 Schil de aardappelen en kook ze in weinig water 

net gaar.
2 Verwarm de oven voor op 175° C.
3 Maak de prei schoon en snijd hem in smalle 

ringen.
4 Snijd de aardappelen in plakken en leg de helft  

in een ovenvaste schaal. Verdeel de preiringen  
er over.

5 Bestrooi de vis met peper en leg de vis op de 
prei.

6 Dek dit af met de rest van de aardappelen.
7 Meng de room met de mosterd en 100 ml water 

en giet dit over de aardappelen.
8 Laat het gerecht in de hete oven in ca. 

25 minuten gaar en bruin worden.

AVOND VISOVENSCHOTEL  
MET AARDAPPELEN 
2 personen • 30+ minuten

Menusuggestie
Lekker met doperwtjes met salie.

Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 540 kcal, Eiwit 40 gram, Koolhydraten 
80 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 3 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 15 gram, 
Zout 0,4 gram’

Kruidenwijzer tip: maak je 
visovenschotel verder op smaak 
met tijm, selderij, peterselie, 
knoflook en citroensap.

3,3
GRAM 
ZOUT

DAG

7
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Ingrediënten
• 1 perssinaasappel
• 6 gedroogde abrikozen
• 2 eetlepels muesli zonder suiker
• 200 ml halfvolle yoghurt

Bereiding
1 Pers de sinaasappel uit.
2 Was de abrikozen en week ze 1 uur in het 

sinaasappelsap.
3 Bak de muesli in een koekenpan met een anti 

aanbaklaag op niet te hoog vuur bruin en 
krokant. Laat het afkoelen.

4 Snijd 1 abrikoos in stukjes en pureer de rest met 
een staafmixer.

5 Meng de gepureerde abrikozen door de yoghurt 
en schep dit in 2 schaaltjes. Verdeel de muesli en 
de stukjes abrikoos er over.

ONTBIJT ABRIKOZEN - 
YOGHURT MET MUESLI
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 175 kcal, Eiwit 7 gram, Koolhydraten 30 gram 
- Waarvan suikers 25 gram, Vet 2 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 5 gram,  
Zout 0,2 gram

TUSSENDOORTJES DAG 8 
• Dubbele volkoren boterham met halvarine  

of margarine uit een kuipje, kipfilet en 
bieslook

• Fruitspiesjes met blokjes perzik en kiwi
• Glas halfvolle melk met handje ongezouten 

studentenhaver

2,5
GRAM 
ZOUT

DAG

8
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Ingrediënten
• 4 Italiaanse bollen
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 600 gram rijpe tomaten
• 3 eetlepels verse basilicum
• 2 eetlepels olijfolie
• 1 chilipepertje
• ½ groentebouillontablet met minder zout
• 1 blik linzen (uitlekgewicht ca. 250 gram)

LUNCH  
SOEPBROODBOL
4 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 270 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
35 gram - Waarvan suikers 5 gram, Vet 7 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 7 gram, 
Zout 0,6 gram

Bereiding
1 Snijd de bovenkant van de Italiaanse bol. Hol 

het brood uit en snijd het brood in blokjes van 
ongeveer 2 cm.

2. Pel de ui en de knoflook en snijd deze in snippers.
3. Was de tomaten en snijd ze in stukjes.
4. Was de basilicum en snijd de helft klein. Houd de 

rest achter voor garnering.
5. Verhit de olijfolie in een grote pan. Fruit hierin de 

ui en de knoflook glazig. Voeg indien gewenst de 
chilipeper toe.

6. Roer de tomaten, de blokjes brood en de 
gesneden basilicum door de ui.

7. Voeg 400 ml water met het stuk bouillontablet 
toe en breng dit aan de kook. Zet het vuur laag 
en laat de soep 10 minuten koken.

8. Laat de linzen uitlekken en en spoel ze af. Schep 
de linzen door de soep en warm dit nog even 
goed door.

9. Schep de soep in de uitgeholde broodjes. Strooi 
er nog een paar blaadjes basilicum over en zet de 
kapjes van het brood er op.

2,5
GRAM 
ZOUT

DAG

8
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Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 585 kcal, Eiwit 25 gram, Koolhydraten 
75 gram - Waarvan suikers 8 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 0,1 gram

Ingrediënten
• 175-200 gram zilvervliesrijst
• 200 gram gemengde paddenstoelen
• 2 bosuitjes
• 150 gram tofu
• 2 eetlepels olie
• 1 eetlepel tomatenpuree
• tijm

Bereiding
1 Kook de rijst gaar volgens de gebruiksaanwijzing.
2 Laat de rijst afkoelen.
3 Maak de paddenstoelen schoon en snijd ze klein.
4 Maak de bosuitjes schoon en snijd ze in smalle 

ringen.
5 Snijd de tofu in blokjes en bestrooi ze met wat 

peper.
6 Verwarm de olie en bak hierin de tofu bruin.
7 Voeg de bosuitjes en de paddenstoelen toe en 

bak dit kort mee.
8 Schep er bij gedeelten de koude rijst bij en laat 

alles onder voortdurend omscheppen heet 
worden.

9 Verdun de tomatenpuree met 3 eetlepels water 
en schep dit door de rijst. Maak het gerecht op 
smaak met peper en wat tijm.

AVOND 
PADDENSTOELENRIJST  
MET TOFU
2 personen • 30+ minuten

Menusuggestie
Lekker met sperzieboontjes.

Hiervoor heb je nodig...
• 400 gram sperziebonen

Ingrediënten over?
Tomatenpuree: Bewaar een restje tomatenpuree 
in een schaaltje afgedekt in de koelkast maxi maal 
3 dagen. Vries de tomatenpuree eventueel in 
porties in plasticfolie in en bewaar het maximaal 
12 maanden.

Kruidenwijzer tip: maak je 
paddenstoelenrijst verder op 
smaak met peterselie, peper  
en kervel.

2,5
GRAM 
ZOUT

DAG

8
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Ingrediënten
• 1 mango
• 2 schijven meloen
• 250 ml sinaasappelsap
• 10 eetlepels brinta
• 400 gram magere kwark

Bereiding
1 Schil het fruit en snijd het vruchtvlees in stukken.
2 Pureer het fruit met het sinaasappelsap met een 

staafmixer of in de keukenmachine.
3 Klop de Brinta er door.
4 Verdeel de kwark over 4 hoge glazen.
5 Schenk het fruitmengsel erop.

ONTBIJT SNEL ONTBIJT  
MET KWARK EN FRUIT
4 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 190 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 25 gram, Vet 1 gram 
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 3 gram,  
Zout 0,2 gram

TUSSENDOORTJES DAG 9
• Reepjes van 2 geroosterde 

volkorenboterhammen met groentespread 
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt met 

sinaasappel
• Ongezouten pinda’s

2,6
GRAM 
ZOUT

DAG

9
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Ingrediënten
• 8 sneetjes volkorenbrood
• 16 kerstomaatjes
• 4 plakken 30+ kaas
• margarine uit een kuipje

Bereiding
1 Verwarm de oven voor op 200° C.
2 Rol de boterhammen plat met een deegroller.
3 Was de tomaatjes en dep ze droog. Halveer ze.
4 Halveer de plakken kaas.
5 Besmeer iedere boterham met margarine.
6 Beleg de boterhammen ieder met een half plakje 

kaas en halve tomaatjes. Rol de boterhammen op 
en prik er een cocktailprikker doorheen.

7 Leg de roltosti’s op een bakplaat met bakpapier 
en bak ze in ca. 10 minuten bruin en krokant.

LUNCH ROLTOSTI
8 personen • 0-15 minuten

Menusuggestie
In plaats van een plakje kaas, kun je ook kiezen 
voor ander beleg:
Een plakje tomaat met een plakje mozzarella
Een plakje peer met een stukje verse geitenkaas
Een snee volkoren krentenbrood met een plakje 
appel en een plakje 30+ camembert.

Voedingswaarden per persoon
Energie 160 kcal, Eiwit 7 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 1 gram, Vet 8 gram  
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 3 gram, 
Zout 0,5 gram

Kruidenwijzer tip: maak je 
roltosti verder op smaak met 
oregano, knoflook en basilicum.

2,6
GRAM 
ZOUT

DAG

9
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Ingrediënten
• 2 uien
• 2 teentjes knoflook
• 2 stengels bleekselderij
• 1 kleine winterwortel
• 2 eetlepels olie
• 250 gram rundertartaar
• 2 eetlepels tomatenpuree
• 1 blik tomatenblokjes zonder zout
• oregano
• 2 courgettes
• 1 bosje basilicum
• ca. 250 gram volkoren lasagnevellen
• 1 bol mozzarella (125 gram)
• 75 gram oude 30+ kaas, geraspt

Materialen
Ovenschaal met inhoud van 2 liter.

Bereiding
1 Maak de uien, de knoflook, de bleekselderij en  

de wortel schoon en snijd het klein.
2 Verwarm 1 eetlepel olie en fruit hierin 1 ui en 

1 teentje knoflook glazig.
3 Bak de tartaar, de bleekselderij en de wortel mee.
4 Bak de tomatenpuree even mee.
5 Voeg de tomatenblokjes toe en laat de saus 

20 minuten pruttelen. Maak de saus op smaak 
met peper en oregano.

6 Warm de oven voor op 180° C.
7 Was de courgettes, verwijder de steelaanzet en 

snijd de courgettes in plakken.
8 Fruit de rest van de ui en de knoflook in de 

andere lepel olie glazig. Voeg de courgettes toe 
en stoof de groente in ca. 8 minuten gaar.

9 Pureer de courgette met de gewassen basilicum 
met een staafmixer tot een dikke saus. Maak op 
smaak met peper en eventueel oregano.

10 Kook intussen de lasagne 3 minuten in ruim water.
11 Bedek de bodem van een rechthoekige 

ovenschaal met 1/3 van de courgettesaus en 
leg daarop vellen lasagne. Schep er de helft van 
de tomatensaus op. Dek dit af met lasagne en 
schenk er weer 1/3 deel courgettesaus op.

12 Dek weer af met lasagnevellen, met daarop de 
rest van de tomatensaus.

13 Leg de rest van de lasagne er op en schenk er de 
rest van de courgettesaus over.

14 Snijd de mozzarella in plakken, halveer ze en 
verdeel ze over de lasagne. Strooi de geraspte 
kaas er over.

15 Laat de lasagne in de hete oven in ca. 30 minuten 
heet worden en bruin kleuren.

AVOND LASAGNE
4 personen • 30+ minuten

Ingrediënten over?
Tomatenpuree: Bewaar een restje tomatenpuree 
in een schaaltje afgedekt in de koelkast maxi-
maal 3 dagen. Vries de tomatenpuree eventueel 
in porties in plasticfolie in en bewaar het 
maximaal 12 maanden.

Voedingswaarden per persoon
Energie 570 kcal, Eiwit 35 gram, Koolhydraten  
55 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 8 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 0,8 gram

2,6
GRAM 
ZOUT

DAG

9
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Ingrediënten
• 750 ml halfvolle melk
• 100 gram havermout
• 40 gram geroosterde hazelnoten
• 2 bananen, of 200 gram bessen, frambozen, 

aardbeien
• 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 Hak de hazelnoten grof.
3 Maak het fruit schoon en snijd het eventueel 

kleiner.
4 Schenk de pap in 4 kommen en verdeel het fruit 

en de noten er over.
5 Stuif er wat kaneel over.

ONTBIJT HAVERMOUTPAP  
MET FRUIT
4 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 300 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
35 gram - Waarvan suikers 20 gram, Vet 10 gram,  
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 0,2 gram

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.

3,0
GRAM 
ZOUT

DAG

10
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Ingrediënten
• 50 gram garnalen
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• ½ eetlepel dille (vers of diepvries)
• ¼ komkommer
• 1 eetlepel slasaus 25% olie
• ½ klein volkoren stokbrood

Bereiding
1 Meng de garnalen met 1 eetlepel van de yoghurt 

en wat dille en laat dit 1 uur in de koelkast 
marineren.

2 Schil de komkommer en snijd er 4 plakken van 
1 cm van. Rasp de rest grof.

3 Meng de geraspte komkommer met de slasaus, 
de rest van de yoghurt, dille, de garnalen en een 
beetje peper.

4 Snijd van het stokbrood 4 stukken van ca. 4 cm 
en hol het brood uit.

5 Druk in ieder stuk brood een plak komkommer 
als bodem en vul de stukken brood met het 
garnalenmengsel.

6 Verdeel de gevulde stukken stokbrood over 
2 borden en geef de geraspte komkommer er bij.

LUNCH DEENS  
GEVULD STOKBROOD
2 personen • 30+ minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 175 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
20 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 4 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 1,3 gram

Ingrediënten over?
Garnalen: Garnalen bederven snel. Bewaar verse 
garnalen niet langer dan 1 dag in de koelkast bij 
een temperatuur van 4°C. Eet ze bij voorkeur op 
de dag van aankoop. Als ze een onaangename 
geur verspreiden of verkleurd zijn, dan zijn ze 
niet meer eetbaar.
Vries gekookte garnalen eventueel in. Ze zijn 
ongeveer 3 maanden in de diepvries houdbaar. 
Bewaar garnalen in blik of glas koel en donker. 
Let daarbij op de THT datum (tenminste 
houdbaar tot).

TUSSENDOORTJES DAG 10 
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt met 

peer en kaneel
• Dadel-notenballetjes

DADEL-NOTENBALLETJES
10 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 150 gram dadels
• 80 gram walnoten
• 1 citroen
• Kaneel

Bereiding
1 Ontpit de dadels.
2 Hak de dadels en walnoten in een keuken-

machine of met een staafmixer tot een grof 
mengsel.

3 Was de citroen, rasp de helft van de schil en 
voeg dit toe aan het mengsel.

4 Snijd de citroen doormidden, pers 2 eetlepels 
citroensap uit en voeg toe.

5 Maak op smaak met een beetje kaneel.
6 Meng het geheel en draai er 10 balletjes van.

Voedingswaarden per persoon
Energie 105 kcal, Eiwit 2 gram, Koolhydraten 
10 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 5 gram 
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram, 
Zout <0,1 gram

3,0
GRAM 
ZOUT

DAG

10
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Voedingswaarden per persoon 
incl. menusuggestie
Energie 440 kcal, Eiwit 25 gram, Koolhydraten 
40 gram - Waarvan suikers 9 gram, Vet 20 gram 
- Waarvan verzadigd vet 6 gram, Vezels 10 gram, 
Zout 1,3 gram

Menusuggestie
Lekker met komkommersalade en 
volkorenbrood.

Hiervoor heb je nodig...
• 1 komkommer
• azijn
• 4 volkoren boterhammen

Ingrediënten over?
Zachte geitenkaas: Snij de portie kaas met een 
schoon mes uit de verpakking. Dit voorkomt 
besmetting met gisten en schimmels. Bewaar de 
rest van de geitenkaas goed verpakt maximaal 
4 dagen in de koelkast.

Ingrediënten
• 400 gram zoete uien of 200 gram rode  

en 200 gram gewone uien
• 1 eetlepel olie
• mespuntje tijm
• 1 teentje knoflook
• 3 eieren
• 50 gram zachte geitenkaas

Bereiding
1 Warm de oven voor op 175° C.
2 Pel de uien en snijd ze in halve ringen.
3 Gebruik voor het fruiten van de uien een pan  

die ook in de oven kan of doe het mengsel later 
over in een ovenvaste schaal.

4 Fruit de uien in de olie 10 minuten heel zacht. 
Laat ze heel licht kleuren.

5 Voeg de tijm toe met wat peper en pers het 
teentje knoflook er boven uit.

6 Neem de pan van het vuur.
7 Klop de eieren los met peper en schenk dit over 

de uien.
8 Verkruimel de geitenkaas en strooi de kaas er over.
9 Laat het gerecht in de hete oven in ca. 15 minuten 

gaar worden en goudbruin kleuren.

AVOND FRITTATA VAN  
UIEN EN GEITENKAAS
2 personen • 30+ minuten

3,0
GRAM 
ZOUT

DAG

10
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Ingrediënten
• 1 winterwortel
• 1 ei
• 50 ml halfvolle melk
• 2 theelepels geraspte sinaasappelschil
• 50 gram volkorenmeel
• 3 eetlepels muesli, zonder toegevoegd suiker
• 100 ml halfvolle yoghurt
• ½ theelepel kaneel
• 2 eetlepels vloeibare margarine

Bereiding
1 Schrap de wortel en rasp hem middelfijn. 
2 Klop het ei met de melk los in een kom.
3 Meng er 1 theelepel geraspte sinaasappelschil, 

het volkorenmeel, de muesli en de geraspte 
wortel door.

4 Klop de yoghurt glad met de rest van de geraspte 
sinaasappelschil en maak op smaak met kaneel.

5 Verwarm wat margarine in een koekenpan 
met een antiaanbak laag. Schep met 2 lepels 
4 bergjes van het mengsel in de pan. Druk ze 
wat platter. Bak de wortel-mueslikoekjes in 
5-6 minuten gaar en lichtbruin. Bak zo tot het 
beslag op is.

6 Geef de kaneeldip er bij.

ONTBIJT WORTEL-
MUESLIKOEKJES  
MET KANEELDIP
2 personen • 15-30 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 315 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
35 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 15 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 8 gram, 
Zout 0,3 gram

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG

11
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Ingrediënten
• 2 volkoren boterhammen
• Handje veldsla, waterkers, rucola  

of paar slabladen
• 1 gaar bietje
• 2 eetlepels zuivelspread

Materialen
4 prikkers

Bereiding
1 Snijd de bovenste korst van de boterhammen  

en rol het brood met een deegroller wat platter.
2 Was de sla en dep het goed droog.
3 Schil het bietje en rasp het grof.
4 Besmeer het brood met de zuivelspread  

en beleg met sla en geraspte biet.
5 Rol het brood op en steek vast met prikkers.

LUNCH BROODWRAP  
MET BIET EN  
ZUIVELSPREAD
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon:
Energie 125 kcal, Eiwit 5 gram, Koolhydraten  
15 gram - Waarvan suikers 3 gram, Vet 4 gram  
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 0,5 gram

Kruidenwijzer tip: maak je 
broodwrap verder op smaak 
met komijn, dragon, dille en 
bonenkruid

TUSSENDOORTJES DAG 11
• Dubbele volkorenboterham met halvarine of 

margarine uit een kuipje, verse geitenkaas, 
vijgen, peer en walnoten

• 2 kiwi’s
• Glas halfvollemelk

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG

11
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Ingrediënten
• 400 gram zoete aardappel
• 2 theelepels cajun kruidenmix zonder zout
• 2 eetlepels olie
• 200 gram kipfilet
• 1 (rode) ui

Bereiding
1 Warm de oven voor op 200° C.
2 Boen de aardappelen goed schoon. Snijd de 

aardappelen in blokjes.
3 Meng de cajun kruidenmix door de olie.
4 Schep de helft er van door de blokjes aardappel 

en doe ze op een bakblik van de oven.
5 Rooster de blokjes aardappel 10 minuten. Schep 

ze een keer om.
6 Snijd de kipfilet in lange repen en meng er de rest 

van de kruidenolie door.
7 Leg de repen kip naast de blokjes aardappel en 

laat ze in 15 minuten mee gaar en bruin bakken.
8 Maak de ui schoon en snijd hem in halve ringen.
9 Strooi de ringen ui de laatste 5 minuten over de 

aardappelen en bak ze mee.

AVOND CAJUNKIP MET  
ZOETE AARDAPPEL
2 personen • 30+ minuten

Menusuggestie
Lekker met spruitjes met appel en rozijnen.

Voedingswaarden per persoon
Energie 450 kcal, Eiwit 35 gram, Koolhydraten 
45 gram - Waarvan suikers 25 gram, Vet 15 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 6 gram, 
Zout 0,3 gram

Ingrediënten over?
Kip: Verklein het risico op een voedselinfectie door verstandig om te gaan met rauwe kip. Gebruik 
keukengerei (zoals een snijplank, spatel en mes) dat in aanraking is geweest met rauwe kip niet meer 
voor andere producten. Was het keukengerei af met heet water en zeep en was je handen na het 
snijden van rauwe kip. Vermijd dat rauwe kip in aanraking komt met klaargemaakt eten. Bak rauwe kip 
altijd door en door gaar. 

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG

11
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ONTBIJT OVERNIGHT  
OATS MET WORTEL  
EN WALNOTEN
2 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 50 gram wortel (2 bospenen  

of een stuk winterwortel)
• 300 gram halfvolle melk
• 60 gram havermout
• kaneel
• stukje sinaasappelschil
• 6 halve walnoten

Bereiding
1 Was de wortel en rasp ‘m met een fijne rasp.
2 Verdeel de wortel over twee glazen.
3 Voeg per glas 150 ml halfvolle melk en 30 gram 

havermout toe.
4 Breng op smaak met een snufje kaneel.
5 Voeg wat geraspte of gesneden sinaasappelschil 

toe en meng het geheel. 
6 Dek de glazen af en laat ze een nacht (ongeveer 

8 uur) in de koelkast staan.
7 Versier de oats de volgende dag met stukjes 

walnoot.

Voedingswaarden per persoon
Energie 260 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten  
30 gram - Waarvan suikers 9 gram, Vet 10 gram 
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 3 gram,  
Zout 0,2 gram

Ingrediënten over?
Winterwortel of bospeen: Bewaar een stuk 
winterwortel of bospeen in de koelkast, dan 
blijven ze lekker knapperig. Verwijder eventueel 
loof, dan zijn ze langer houdbaar.

TUSSENDOORTJES DAG 12
• Dubbele volkorenboterham met halvarine of 

margarine uit een kuipje, 100% pindakaas en 
schijfjes banaan

• Stukjes appel en peer met kaneel
• Glas halfvolle melk

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG
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LUNCH ITALIAANS  
BROODJE MET LIGHT 
ROOMKAAS EN PAPRIKA
1 persoon • 0-15 minuten

Ingrediënten
• ½ gegrilde paprika (koeling, zonder zout)
• 1 volkoren broodje of pistoletje
• 1 eetlepel roomkaas light
• 5 basilicum blaadjes

Bereiding
1 Snijd het stuk paprika in repen.
2 Was de basilicumblaadjes en snijd ze in reepjes.
3 Snijd het broodje open en besmeer de onderste 

helft met de roomkaas.
4 Leg de repen paprika er op, strooi de basilicum 

er over en dek af met de bovenkant van het 
broodje.

Ingrediënten over?
Basilicum: Wikkel de rest van de kruiden in 
velletjes nat keukenpapier. Bewaar de basilicum 
onderin de koelkast. Het is nog ongeveer  
3 dagen houdbaar.

Voedingswaarden per persoon
Energie 150 kcal, Eiwit 8 gram, Koolhydraten 
20 gram - Waarvan suikers 4 gram, Vet 2 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 4 gram, 
Zout 0,8 gram

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG

12
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Ingrediënten
• ½ mango
• stukje gemberwortel (grootte van ½ duim)
• mespunt sambal
• ½ eetlepel azijn
• 1 varkenshaasje
• 2 eetlepels vloeibare margarine

Voedingswaarden per persoon incl. 
menusuggestie
Energie 605 kcal, Eiwit 40 gram, Koolhydraten 
75 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 15 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 9 gram, 
Zout 0,4 gram

Bereiding
1 Schil de mango en snijd het vruchtvlees in stukjes 

van de pit.
2. Schil het stukje gemberwortel en rasp het stukje 

klein.
3. Breng de mango met de gember, wat sambal, 

wat azijn en 50 ml water aan de kook en kook dit 
10 minuten heel zacht.

4. Bestrooi het varkenshaasje met peper.
5. Laat de margarine in een grote braadpan heet 

worden. Bak het varkenshaasje aan alle kanten in 
20 minuten bruin en gaar.

6. Pureer de mango met een staafmixer of in de 
keukenmachine en voeg eventueel wat water 
toe. Warm de saus nog even door.

7. Snijd het vlees in plakken en geef de mangosaus 
er bij.

AVOND VARKENSHAAS  
MET MANGOSAUS
 2 personen • 15-30 minuten

Menusuggestie
Lekker met sperzieboontjes en (kerrie)
zilvervliesrijst.

Hiervoor heb je nodig...
• 400 gram sperziebonen
• 150 gram zilvervliesrijst

Ingrediënten over?
Mango: Bewaar een stuk mango afgedekt met 
plastic folie maximaal 2 dagen in de koelkast.  
Gebruik het in een fruitsalade of als broodbeleg.

Kruidenwijzer tip: maak je 
varkenshaasje verder op smaak 
met tijm, salie, komijn en knoflook.

2,3
GRAM 
ZOUT

DAG

12
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Ingrediënten
• ½ perssinaasappel
• 4 abrikozen
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• 1 klein ei
• 50 ml halfvolle melk
• 2 bruine boterhammen
• 1 eetlepel vloeibare margarine

Bereiding
1 Pers de sinaasappel uit.
2 Verwijder het velletje en de pit van de abrikozen 

en pureer ze met het sinaasappelsap in de 
keukenmachine met een staafmixer.

3 Roer de abrikozenpuree door de yoghurt.
4 Klop het ei los met de melk.
5 Snijd van de boterhammen de korst, snijd ze een 

keer door en wentel ze door het eimengsel.
6 Bak de boterhammen in de margarine aan beide 

zijden goudbruin.
7 Leg de wentelteefjes op 2 borden en verdeel de 

abrikozenmoes er over.

ONTBIJT  
WENTELTEEFJES MET 
ABRIKOZENMOES
2 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 320 kcal, Eiwit 7 gram, Koolhydraten  
20 gram - Waarvan suikers 7 gram, Vet 25 gram,  
- Waarvan verzadigd vet 3 gram, Vezels 2 gram, 
Zout 0,4 gram

2,2
GRAM 
ZOUT

DAG

13
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Ingrediënten
• 2 uien
• ½ eetlepel olie
• 1 eetlepel azijn
• 1 gekookte rode biet
• 2 meergranenbroodjes
• 2 eetlepels dikke, halfvolle yoghurt
• rucolasla
• 30 gram casselerrib in plakjes
• ½ appel
• ½ sinaasappel
• broccocress of sterkers

Bereiding
1 Pel de uien en snijd ze in halve ringen.
2 Smoor de uien in de olie in 10 minuten gaar.
3 Maak de uiencompote op smaak met de azijn en 

wat peper en laat hem afkoelen.
4 Schil de biet en schaaf hem in dunne plakjes.
5 Snijd de broodjes open. Bestrijk de onderste helf-

ten met de yoghurt en beleg ze met wat rucola, 
uiencompote, de casselerrib en de plakjes biet.

6 Snijd de appel in dunne partjes en snijd de 
sinaasappel in partjes.

7 Garneer het broodje met de partjes fruit, de rest 
van de uiencompote en een plukje broccocress.

LUNCH BROODJE BIET
2 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten over?
Stuk appel: Druppel er wat citroensap over 
tegen het verkleuren. Snijd het stuk appel in 
plakken en beleg er een boterham mee.

Voedingswaarden per persoon:
Energie 270 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
35 gram - Waarvan suikers 15 gram, Vet 7 gram 
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 8 gram, 
Zout 1,0 gram

Kruidenwijzer tip: maak je 
broodje biet verder op smaak 
met komijn, dragon, dille en 
bonenkruid.

TUSSENDOORTJES DAG 13 
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt 

met aardbeien
• Glas halfvolle melk met handje 

studentenhaver
• Abrikozenballetjes

ABRIKOZENBALLETJES
24 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 50 gram geroosterde ongezouten hazelnoten
• 250 gram gedroogde abrikozen

Materialen
evt. papieren bonbonvormpjes

Bereiding
1 Hak de hazelnoten in de keukenmachine of 

met een staafmixer tot grof kruim. Neem ze 
uit de kom.

2 Maal de abrikozen in de keukenmachine klein. 
Voeg de hazelnoten toe en maal het samen 
nog 3 tellen.

3 Vorm er ca. 25 balletjes van. Leg ze evt. in 
bonbonpapiertjes.

Voedingswaarden per persoon
Energie 45 kcal, Eiwit 1 gram, Koolhydraten  
6 gram - Waarvan suikers 6 gram, Vet 1 gram  
- Waarvan verzadigd vet 0 gram, Vezels 2 gram, 
Zout <0,1 gram

2,2
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Ingrediënten
• 4 tomaten
• 1 kleine Spaanse peper
• stuk komkommer
• 1 bosuitje
• 1 eetlepel citroensap
• 1 kleine ui
• 1 teentje knoflook
• 1 rode paprika
• 1 klein blik kidneybonen  

(uitlekgewicht ca. 280 gram)
• 1 eetlepel olie
• paprikapoeder
• chilipoeder
• 4 tacoschelpen
• 4 eetlepels halfvolle yoghurt
• 40 gram geraspte belegen 30+ kaas

AVOND GEVULDE  
TACO’S MET SALSA
2 personen • 15-30 minuten

0,4 
GRAM 
ZOUT

Voedingswaarden per persoon
Energie 410 kcal, Eiwit 25 gram, Koolhydraten  
45 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 10 gram 
- Waarvan verzadigd vet 4 gram, Vezels 20 gram, 
Zout 0,4 gram

Ingrediënten over?
Komkommer: Het verpakken van komkommer in 
folie voorkomt uitdroging. Bewaar komkommer 
in het plastic folie bij kamertemperatuur 
maximaal 2 weken. Een aangesneden moet wel 
in de koelkast. Verpak het stuk komkommer in 
plasticfolie om uitdrogen te voorkomen.

Bereiding
1 Ontvel de tomaten en snijd het vruchtvlees in 

stukjes.
2 Was het pepertje, snijd hem open en verwijder 

de pitjes. Snijd het pepertje fijn.
3 Was het stuk komkommer en rasp het grof.
4 Was het bosuitje en snijd hem in smalle ringen.
5 Maak een pittige salsa van de tomaat, de 

komkommer, de peper, de uienringen en wat 
citroensap.

6 Warm de oven voor op 175° C.
7 Pel de ui en de knoflook en snijd ze klein.
8 Maak de paprika schoon en snijd hem in blokjes.
9 Laat de kidneybonen uitlekken en spoel ze af.
10 Fruit de ui en de knoflook in de olie.
11 Voeg de kidneybonen toe met de stukjes paprika, 

het paprikapoeder, chilipoeder en 50 ml water. 
Laat dit 5 minuten zacht smoren.

12 Hang de tacoschelpen aan het rooster van de 
oven en laat ze in 5 minuten heet worden.

13 Vul de tacoschelpen met het bonenmengsel en 
verdeel de yoghurt en de kaas er over. Geef de 
salsa er bij.

2,2
GRAM 
ZOUT

DAG
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Ingrediënten
• 1 eetlepel geschaafde amandelen
• 1 appel
• 2 theelepels citroensap
• 1 theelepel vloeibare margarine
• 4 volkoren boterhammen

Bereiding
1  Bak de geschaafde amandelen in een droge 

koekenpan goudbruin. Neem ze uit de pan.
2 Was de appel, snijd hem in vieren en verwijder 

het klokhuis. Snijd de appel in dunne schijfjes  
en druppel er wat citroensap over.

3 Smeer de koekenpan in met wat margarine.  
Bak hierin de appelschijfjes in een paar minuten 
zacht.

4 Rooster het brood bruin.
5 Beleg het brood met de appelschijfjes en verdeel 

er de amandelen over.

ONTBIJT APPELTOAST
2 personen • 0-15 minuten 0,8 

GRAM 
ZOUT

Voedingswaarden per persoon
Energie 235 kcal, Eiwit 9 gram, Koolhydraten  
35 gram - Waarvan suikers 9 gram, Vet 4 gram  
- Waarvan verzadigd vet 1 gram, Vezels 6 gram,  
Zout 0,8 gram

Ingrediënten over?
Heb je citroensap nodig? Snijd de citroen niet door, maar prik er een gaatje in en knijp er wat sap uit. 
Gebruik eventueel citroensap uit een flesje. Een flesje citroensap is in de koelkast afgesloten weken 
houdbaar.

2,6
GRAM 
ZOUT

DAG
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Ingrediënten
• ½ eetlepel pijnboompitten
• ½ zakje basilicum
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel olijfolie
• 2 rijpe tomaten
• ½ bosuitje
• ½ jalapeñopeper (potje)
• ¼ bruin of volkoren stokbroodje

Bereiding
1 Rooster de pijnboompitten in een droge 

koekenpan goudbruin en laat ze afkoelen.
2 Was de basilicum. Pel de knoflook.
3 Maal de pijnboompitten met de basilicum, de 

knoflook, 1 eetlepel water en de olie met de 
staafmixer tot een grove pasta

4 Was de tomaten en het bosuitje. Snijd het 
vruchtvlees van de tomaten in kleine stukjes.

5 Snijd het stukje bosuitje heel fijn.
6 Snijd het stuk jalapeñopeper klein.
7 Meng de stukjes peper en de bosui door de 

tomatenblokjes.
8 Snijd het brood horizontaal in tweeën en besmeer 

de onderste helft met de basilicumpasta.
9 Verdeel het tomatenmengsel er over en zet de 

bovenste helft er weer op. Steek de helften vast 
met een paar prikkers.

LUNCH SPAANS STOKKIE
1 personen • 0-15 minuten

Voedingswaarden per persoon
Energie 370 kcal, Eiwit 10 gram, Koolhydraten 
45 gram - Waarvan suikers 8 gram, Vet 15 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels 6 gram, 
Zout 0,8 gram

Ingrediënten over?
Bosuitjes: Gebruik de rest van de bosuitjes 
gesnipperd op brood, door de soep of in een 
salade. Bewaar bosuitjes maximaal 1 week in  
de koelkast.

TUSSENDOORTJES DAG 14 
• Schaaltje magere of halfvolle yoghurt 

 met peer en kaneel
• Gevulde dadels

GEVULDE DADELS
8 personen • 0-15 minuten

Ingrediënten
• 3 halve walnoten
• 50 gram zuivelspread, naturel 
• 8 zachte dadels

Bereiding
1 Hak de walnoten tot kruimels.
2 Meng de walnoten door de zuivelspread.
3 Neem eventueel de pit uit de dadels en vul  

de dadels met de spread.
4 Leg de dadels in vormpjes of steek er een 

prikkertje in.

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

2,6
GRAM 
ZOUT

DAG
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Voedingswaarden per persoon  
incl. menusuggestie
Energie 425 kcal, Eiwit 30 gram, Koolhydraten 
50 gram - Waarvan suikers 10 gram, Vet 9 gram 
- Waarvan verzadigd vet 2 gram, Vezels9 gram, 
Zout 0,8 gramIngrediënten

• 400 krielaardappelen
• 1 ui
• 3 paprika’s
• 3 tomaten
• 5 olijven zonder pit
• 1 eetlepel olie
• Italiaanse kruiden
• 200 gram pangasiusfilet

Bereiding
1 Was de krielaardappelen en snijd ze eventueel 

een keer door.
2 Maak de ui, de paprika’s en tomaten schoon.  

Snijd de ui in snippers en de paprika’s en tomaten 
in blokjes.

3 Snijd de olijven in plakjes.
4 Fruit de ui in de olie.
5 Voeg de paprika, tomaten, de olijven, de kriel-

aardappeltjes, wat Italiaanse kruiden en 150 ml 
water toe en stoof dit met een deksel op de pan 
in 15 minuten gaar.

6 Snijd de vis in blokjes en bestrooi ze met peper.
7 Voeg de laatste 5 minuten de vis toe en laat dit 

mee gaar worden.

AVOND ITALIAANS  
VISPOTJE MET  
KRIELTJES
2 personen • 15-30 minuten

Ingrediënten over?
Olijven: Schep de olijven uit de pot met een 
schone lepel. Dit voorkomt besmetting met 
bacteriën en schimmels. Een geopende pot 
olijven is in de koelkast nog ongeveer een 
maand houdbaar.

Menusuggestie
Lekker met een rauwkostsalade.

Hiervoor heb je nodig...
• 200 gram rauwkost
• bieslook
• 2 eetlepels halfvolle yoghurt
• azijn

Kruidenwijzer tip: zelf een 
Italiaanse kruidenmix maken? 
Meng 2 delen basilicum, ½ deel 
knoflookpoeder, 1 deel oregano,  
1 deel peterselie en ½ deel tijm.

2,6
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WIE VAN Z’N NIEREN HOUDT, EET MINDER ZOUT

DISCLAIMER
De menu’s binnen de Zoutchallenge zijn bedoeld om 
een breed publiek ervan bewust te maken dat minder 
zout koken met kruiden en specerijen net zo lekker en 
smaakvol is en bijdraagt aan het verminderen van het 
risico op nierschade. 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. Meer informatie, tips en 
recepten vind je op www.ongezoutenwaarheid.nl.

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