
 
 

 

 

Natriumarme kruiden van het merk Verstegen: 

              
       Gehakt-        Kipkruiden         Viskruiden            Eikruiden               Cajun-             Satésaus 

       kruiden           kruiden 

 

                                          
      Cajun          Tandoori  Jamaican      Ras el       Napoli    Harissa 

            Masala      Jerk      Hanout 

 

 

Natriumarme kruiden van het merk Silvo: 

 

     
Vleeskruiden  Kipkruiden           Gehaktkruiden 

 

Natriumarme kruiden van het merk Euroma: 

           
Italiaanse   Mexicaanse    Oosterse    Portugese   Argentijnse   Amerikaanse 

gehaktkruiden     tacokruiden    kipkruiden          kipkruiden   grillkruiden   hamburgerkruiden 

 

http://thuis.verstegen.nl/producten/4497-Kruidenmix-voor-gehakt-(natriumarm).html
http://thuis.verstegen.nl/producten/4498-Kruidenmix-voor-kip-(natriumarm).html
http://thuis.verstegen.nl/producten/2334-Kruidenmix-voor-vis-(natriumarm).html
http://thuis.verstegen.nl/producten/2386-Kruidenmix-voor-ei-(natriumarm).html
http://thuis.verstegen.nl/producten/4903-Kruidenmix-cajun-(natriumarm).html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/world-spice-blend-cajun.html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/world-spice-blend-tandoori-masala.html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/world-spice-blend-jamaican-jerk.html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/pure-specerijen-mengeling-ras-el-hanout.html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/pure-specerijen-mengeling-napoli.html
https://store.verstegen.eu/nl_retail_nl/bijzonderheden/natriumarm/pure-specerijen-mengeling-harissa.html
http://www.silvo.nl/Producten/Natriumarm/Natriumarm/Vlees-kruidenmix-natriumarm.aspx
http://www.silvo.nl/Producten/Natriumarm/Natriumarm/Kip-Kruidenmix-Natriumarm.aspx


                                
    Hollandse   Scandinavische         Indiase            Hollandse            Hollandse          Mexicaanse 

groentenkruiden    zalmkruiden      bonenkruiden       stoofkruiden           mossel &          bonenkruiden 

                    viskruiden 

by Jonnie Boer: 

                              
      Curry        Picadillo         Garam           Chinese        Thai      Zwolsche 

     Madras           masala                 5 spice           green curry               stoof 

 

Natriumarme producten van het merk Knorr: 

 

                             
   Griekse kofta             Indiase kip              Stroganoff  Vleesjus     

     jalfrezi  

 

Natriumarme kruidenbuiltjes van het merk Honig: 

 

       
Kippenbouillon   Vleesbouillon   Tomatensoep 

 

Natriumarme kruiden van Het Blauwe Huis: 

 

                               
Pitkruiden       Kipkruiden      Varkens-    Tofukruiden      Gehakt-         Viskruiden       Slakruiden 

        vleeskruiden     kruiden 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.biologischetoko.nl%2FFiles%2F2%2F29000%2F29875%2FProductPhotos%2FMaxContent%2F952556240.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.biologischetoko.nl%2Fvarkensvleeskruiden-zonder-zout&docid=DNsukQ3BHCgyoM&tbnid=kr9Ujx8zfVqlWM%3A&vet=10ahUKEwia9enJmZTmAhXswcQBHT0PCfoQMwi3ASgNMA0..i&w=300&h=300&itg=1&bih=607&biw=1280&q=kruiden%20zonder%20zout%20het%20blauwe%20huis&ved=0ahUKEwia9enJmZTmAhXswcQBHT0PCfoQMwi3ASgNMA0&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcdn.ekoplaza.nl%2Fekoplaza%2Fproducten%2Flarge%2F8715487060127.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ekoplaza.nl%2Fproducten%2Fproduct%2Ftofukruiden2&docid=hYOLcW4IPg5f9M&tbnid=v6DwCldp_JPlUM%3A&vet=10ahUKEwia9enJmZTmAhXswcQBHT0PCfoQMwjaASgbMBs..i&w=362&h=600&bih=607&biw=1280&q=kruiden%20zonder%20zout%20het%20blauwe%20huis&ved=0ahUKEwia9enJmZTmAhXswcQBHT0PCfoQMwjaASgbMBs&iact=mrc&uact=8


Natriumarme producten van het merk Damhert: 

            
  Groentebouillon   Mayonaise          Mosterd 

 

Natriumarme producten van het merk Kesbeke: 

    
   Augurken    Zilveruitjes 

 

Natriumarme producten van het merk No Salt: 

        
Ketjap manis          Chips 

 

Natriumarme sauzen van het merk Van Wijngaarden: 

       
  Zaanse   Tomaten 

Mayonaise   ketchup 

 

Natriumarme producten van het merk Hak: 

                             
 Doperwten met         Rode bieten     Rode kool        Bruine bonen Witte bonen in 

    worteltjes          tomatensaus 



Natriumarme producten van Albert Heijn: 

             
     Gehakt-  Kipkruiden  Pindakaas   Kikkererwten      Doperwten        Sperziebonen 

     kruiden               

 

Assortiment natriumarme producten per supermarkt 

Het assortiment aan natriumarme producten is afhankelijk van de grote van supermarkt. 

Per keten supermarkt (bijvoorbeeld Albert Heijn) kunnen er verschillen zijn in het 

assortiment. Het kan dus zo zijn dat een supermarkt een product niet heeft terwijl een 

groter filiaal het product wel heeft. De meeste supermarkten hebben een apart 

productschap voor dieetproducten waar ook de natriumarme producten bij staan.  

 

Natuurvoedingswinkels hebben meestal een ruimer assortiment natriumarme producten 

dan supermarkten, mede vanwege andere merken zoals bijv. het Blauwe Huis, die daar 

verkocht worden. 

 

www.dieetook.nl heeft een uitgebreid assortiment aan natriumarme producten. 

Andere websites: 

www.nosalt.nl  

www.smakelijketenzonderzout.nl 

www.dieetook.nl 

www.verstegen.nl 

www.peperbol.nl 

www.zoutloos.com 

www.voedingscentrum.nl/eetmeter 

www.mijneigenkoers.nl 

www.NVN/voeding en beweging.nl 

www.natriumarm.eu  

www.orginalspices.nl 

 

www.nevo-online.rivm.nl 

 

 

http://www.dieetook.nl/
http://www.nosalt.nl/
http://www.smakelijketenzonderzout.nl/
http://www.dieetook.nl/
http://www.verstegen.nl/
http://www.peperbol.nl/
http://www.orginalspices.nl/
http://www.nevo-online.rivm.nl/

