
A 
ls het gaat om een gezonde hoeveelheid 
zout, geldt voor volwassenen een 
maximum van 6 gram per dag. Maar, 
schrik niet, de meesten van ons 
eten dagelijks gemiddeld 9 gram. 

Omgerekend eten we dus per jaar een kilo meer 
zout dan goed voor ons is. Veel zout zit ‘verstopt’ in 
alledaagse producten en gerechten. Kook daarom zo 
veel mogelijk vers, weet wat je eet en kookt, en kies 
voor het minder zoute alternatief. Zo kun je beter 
bepalen hoe veel zout je eet. Sterker nog: je zult beter 
de pure smaken proeven. En dat is precies waarom 
de Nierstichting de landelijke Restaurant Driedaagse 
in het leven heeft geroepen. Inmiddels hebben 
gerenommeerde chefs zich aangemeld bij het initiatief 
en zijn ook bekende leveranciers partner. 

Zo is Tim Golsteijn, chef-kok van restaurant Bougain-
ville dat zich in Hotel TwentySeven in Amsterdam 
bevindt, een van de vijf trotse ambassadeurs van de 
Nierstichting (de andere ambassadeurs vind je op de 

volgende pagina). “Ik ben geschrokken hoeveel mensen 
eigenlijk te veel zout consumeren en de aantallen 
mensen die nierschade hebben hebben opgelopen. Hoe 
kunnen wij ervoor zorgen dat mensen minder zout 
consumeren maar wel op smaak kunnen eten?” Dat is 
de vraag die Tim Golsteijn zichzelf en zijn team stelt. 
Hij kijkt hij hoe smaakpapillen anders ingezet kunnen 
worden dan voor de zoute smaak, bijvoorbeeld door het 
gebruik van verse kruiden, specerijen en citrussen. Dit 
zorgt voor andere triggers in de smaakbeleving waar-
door het zout niet wordt gemist in de gerechten. “Leer 
de pure smaken van producten kennen. Zout doet juist 
afbreuk aan de echte smaken. Neem bijvoorbeeld de 
mooie zoete en aardse smaak van een wortel. Geloof 
me, als deze zout had moeten smaken, groeide hij 
in zee. Proef, proef, proef en leer de zuivere smaken 
waarderen,” aldus ambassadeur Tim Golsteijn.  

Wil je zelf ook zoutbewuster eten? De Nierstichting 
deelt op de volgende pagina allerlei handige weetjes, 
tips, feiten & fabels. 

Zoutbewust eten mag dan smakeloos klinken, dat is het zeker niet. Er 
zijn alternatieven genoeg om hoog op smaak te kunnen genieten van een 
lekkere maaltijd zonder daarop in te boeten. Hoe? De Nierstichting geeft 

praktische tips en zet enkele feiten en fabels op een rij.

‘Als een 
wortel zout 

had moeten 
smaken, 

groeide hij 
wel in zee’
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Zout-bewust
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Chef-ambassadeurs 
& partners
Dat je met minder zout juist meer 
smaak maakt, weten de vijf chef-
ambassadeurs als geen ander. Om 

die reden hebben de chefs zich met liefde aan de 
Nierstichting Restaurant Driedaagse verbonden. 
“Ook in de horeca wordt het thema ‘gezondheid’ 
steeds actueler. Zoals bewust omgaan met zout, 
door met mooie, pure ingrediënten te koken. Dat 
mogen gasten ook van je verwachten,” vertelt patron-
cuisinier Marko Karelse. Hier sluit SVH Meesterkok 
Menno Post zich helemaal bij aan: “Als chef heb je 
een voorbeeldfunctie, die kans moet je pakken, vind 
ik. Inspireer je gasten en laat ze proeven dat minder 
zout eten absoluut geen smaakconcessie hoeft te zijn.” 
“Integendeel,” vult cuisinier Ferry van Houten aan. 
“Met creativiteit en de juiste producten geef je ze een 
culinaire ervaring, waarbij smaken juist rijker zijn.” 
“Klopt”,  vindt ook chef-kok Tim Golsteijn. “Laat het 
zoutvaatje staan. Het zijn juist die pure smaken die een 
gerecht pas echt interessant maken.” “Eens,” zegt SVH 
Meesterkok Wilco Berends. “Er zijn zoveel prachtige 
alternatieven die verrassende smaken geven aan een 
gerecht. Dat maakt het koken juist zo mooi.” Naast de 
chef-ambassadeurs en deelnemende restaurants die de 
boodschap ‘minder zout met pure smaken’ uitdragen, 
wordt de Nierstichting ook gesteund door de volgende 
partners: Scelta Mushrooms, Koppert Cress, Vitam, 
Koninklijke Horeca Nederland, Resengo, Tromp & 
Rueb, Verstegen en Dutch Cuisine. 

3 Feiten & fabels
1. Fabel: Als ik een lage bloeddruk heb, dan is zout eten 
juist goed
Uitleg: Een lage bloeddruk heeft vaak geen duidelijke 
oorzaak. Bovendien heeft bijna iedereen een zout-
overschot doordat we (te) veel zout eten. Meer zout 
eten bij een lage bloeddruk is dan ook niet nodig. 
Val je (vaak) flauw door een lage bloeddruk of ervaar 
je andere klachten? Ga dan naar je huisarts. De 
huisarts beoordeelt of er onderzoek nodig is naar 
een onderliggende oorzaak en stelt eventueel een 
behandelplan op.

2. Feit: Zeezout is even schadelijk als gewoon zout.
Uitleg: In zeezout zitten alsnog weinig mineralen. 
Maar het belangrijkste ingrediënt van zeezout is, 
net als bij keukenzout, natriumchloride. Natrium 
verhoogt de bloeddruk, ook als er zeezout, kruidenzout, 
Himalayazout of Keltisch zout op de verpakking staat. 

3. Fabel: Na zweten moet je zoutverlies compenseren
Uitleg: In zweet zit zout. Als je flink zweet, verlies je 
zout. Maar het is niet nodig om dit te compenseren. 
Doordat we allemaal (te) veel zout eten, heeft bijna 
iedereen een overschot. Flink zweten vermindert dat 
nauwelijks. Laat staan dat er een tekort uit voortkomt. 
Het is wel belangrijk om het vocht dat je verliest aan te 
vullen door voldoende water te drinken. 

4. Feit: Minderen met zout helpt nierschade te 
voorkomen.
Uitleg: Te veel zout is gevaarlijk voor je gezondheid. 
Zout verhoogt de bloeddruk en vergroot hiermee het 
risico op hart- en vaatziekten. Door de hoge bloeddruk 
worden de kleine bloedvaatjes in de nieren beschadigd. 
En als je al nierschade hebt, ben je extra 
gevoelig voor te veel zout: je nierfunctie gaat 
daardoor sneller achteruit. 

4 5Smaakmakers
Geweldige smaakmakers als alternatief voor zout 
zijn er volop. Onderstaande kruiden en producten 
worden met stip op 1 getipt door enkele deelnemende 
chefs aan de Restaurant Driedaagse. Van bekende 
smaakversterkers tot exotische varianten die veel voor 
je gerecht doen. Komen ze:

• Verse kruiden
• Knoflook
• Sjalot
• Wortel

• Gember
• Citrusvrucht
• Limoenblad
• Citroengras

• Kokos
• Cressen
• Azijn
• Olijfolie

Het eten van morgen
Uiterlijk in 2040 moeten consumenten een gezond 
voedingspatroon kunnen hebben, zonder ongezonde 
hoeveelheden zout, suiker en verzadigde vetten binnen 
te krijgen. De Nierstichting zet zich op verschillende 

manieren in om dit ambitieuze doel te 
bereiken. Te zout eten heeft namelijk 
een grote impact op de nieren en er zit te 
veel zout in alledaagse producten. Met 
de jaarlijkse Nierstichting Driedaagse 
wil de Nierstichting een bijdrage leveren 
aan een zoutbewuste horeca, en via de 
zoutcampagnes wil de Nierstichting ook 
de consument zoutbewust maken. Bij de 

Nierstichting is men zich er terdege van bewust dat 
je een gezonde voedingsomgeving niet alleen bereikt, 
daarom werken ze met partners samen om sneller 
bewustwording te creëren en de zoutconsumptie in 
Nederland terug te brengen. Niet 
alleen moet dit zorgen voor een 
goede (nier)gezondheid en een 
gezonde(re) maatschappij, maar 
ook voor minder nierschade 
– gerelateerd aan voeding – en 
een verlaging van de daaraan 
gerelateerde ziektelast en 
zorguitgaven in Nederland. 
Om dit te bereiken zal het 
eten gezond, duurzaam, puur, 
smakelijk en gemakkelijk moeten 
zijn. Met kleine aanpassingen 
binnen het voedingspatroon zowel 
thuis als in restaurants kun je al 
een enorme progressie maken in 
het reduceren van zout. Handige 
tips hiervoor vind je op 
nierstichting.nl/zoutbewust.

Weetjes
1. Bijna alle Nederlanders, zo'n 85%, 
eten te veel zout. Een groot deel hiervan 
realiseert zich dit niet.

2. We eten gemiddeld een kilo zout per 
jaar te veel. Dat zijn zo'n acht potjes fijn 
keukenzout per jaar! 

3. Het teveel aan zout wordt voornamelijk 
veroorzaakt door zout dat verwerkt zit 
in producten die je in de supermarkt 
koopt. Vleeswaren & kaas, kant-en-klare 
vleesvervangers, sauzen en bewerkt vlees 
zorgen in grote mate voor een te hoge 
zoutinname.

4. 12% van de Nederlanders heeft 
chronische nierschade. Te veel zout is 
schadelijk voor de niergezondheid van 
iedereen, maar extra schadelijk voor 
mensen die al nierschade hebben en voor

de mensen die tot de 
risicogroepen voor nierschade behoren. 

5. Elke dag 3 gram minder zout eten, 
voorkomt naar schatting in 10 jaar tijd 
rond de 150.000 mensen met chronische 
nierschade en zo'n 250 mensen met 
nierfalen, waarvoor transplantatie  
of dialyse nodig is. 

6. Het zout dat je zelf over je eten strooit 
tijdens het koken of aan tafel, is maar 
20% van wat je dagelijks binnenkrijgt. 
Het meeste zout is er door de fabrikant 
al ingestopt. En dat kun je er niet meer 
uithalen.

7. Minder zout eten is naast gezond ook 
smakelijk. Door te experimenteren met 
verse kruiden en specerijen ontdek je hoe 
lekker pure en nieuwe smaken zijn. 
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MARKO KARELSE
Patron-cuisnier
Villa la Ruche, Voorburg

WILCO BERENDS
SVH Meesterkok
De Nederlanden, Vreeland

FERRY VAN HOUTEN
Cuisinier
Het Bosch Waterfront Kitchen, 
Amsterdam

MENNO POST
SVH Meesterkok
Olivijn, Haarlem

De ambassadeursDoe ook mee met de 
Restaurant Driedaagse 
Doe mee en beleef van 21 tot en met 27 maart 2022 
een unieke smaakbeleving bij een van de deelnemende 
restaurants. Meedoen als restaurateur of bezoeker? 
Op restaurantdriedaagse.nl vind je een overzicht van 
deelnemende restaurants en kun je je aanmelden.

In de gids
De restaurants in Lekker die mee-
doen (of eerder meededen) aan de 
Nierstichting Restaurant Driedaagse 
herken je aan dit icoontje: 

De ongezouten waarheid
De cijfers liegen er niet om: 85 procent van de Nederlandse bevolking krijgt 
elke dag te veel zout binnen. Niet alleen in eigen keuken, maar ook buiten 
de deur. Te veel zout verhoogt de bloeddruk en kan daarnaast nierschade 
veroorzaken of verergeren. Circa 2 miljoen Nederlanders hebben chronische 
nierschade.

Zoutbewust eten is een 
verrijking voor je smaak
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