
 

Ons grootste rijkdom is ons welzijn en welbevinden, onze gezondheid. Vanuit deze ervaring ben ik enige 
jaren terug gestart met de Ayurveda.  
 
Mijn naam is Frida Hayatmahomed, getrouwd, moeder van twee zonen en eigenaresse van de praktijk 
Pure Ayurveda in Amsterdam. Vanuit Pure Ayurveda verzorg ik colon hydrotherapie, voedingsconsulten, 
massages, lezingen en kookworkshop. Binnen het aanbod van de massages heb ik als specialisatie 
massage bij kanker.  
 
Dit alles met als doel om mijn medemens te ondersteunen bij het behouden van wel verbeteren van 
diens kwaliteit van leven. Zelf heb ik jaren ervaren wat het is als kwaliteit van leven ontbreekt en hoe fijn 
het is als je ondersteund kunt worden om vitaliteit terug te krijgen.  
 
Gedurende mijn helingsproces is de Ayurveda mijn richtingwijzer geweest. Zonder de Ayurveda zou ik nu 
niet staan waar ik sta. De Ayurveda heeft mij structuur, inzicht in mijzelf, rust, liefde voor mijzelf en 
daardoor voor mijn medemens, heilzaamheid en dienstbaarheid gebracht. Het heeft mij discipel van 
mijzelf, van mijn eigen weg gemaakt. Een groter geschenk, op de geboorte van mijn kinderen na, is in dit 
leven voor mij ondenkbaar.  
 
Met diepe dank aan de Ayurveda en mijn leraren bewandel ik nu een weg waarbij de ayurvedische leer 
de basis vormt in relatie tot alle overige mogelijkheden die aanwezig zijn om de kwaliteit van leven te 
verbeteren.  
 
Ik heb per 1 oktober 2014 mijn baan in het bedrijfsleven vaarwel gezegd om mij geheel te wijden aan 
mijn droom. Voor mij een uitdaging en een spannende tijd. En ook het moment om 
samenwerkingsverbanden aan te gaan. De oproep van Cornelis eind vorig jaar  kwam dan ook op het 
juiste moment. Elk nieuw jaar geef ik een thema en 2015 heb ik bestempeld als het jaarr van de 
verbinding. Dit betekent uit mijn comfort zone komen, mezelf bekend maken en contacten aangaan. Nou 
daar gaan we dan   
Ik hoop jullie door deze samenwerking deelgenoot te maken van lekkere en verantwoorde recepten en 
tips voor een heel leven. Geniet ervan.  
 
Je kunt mij ook volgen via mijn facebook pagina Pure Ayurveda. Wil je meer weten over mij neem dan 
een kijkje op mijn website www.pureayurveda.nl 
 
 

 
Pure groet,   
    
Frida Hayatmahomed                             
www.pureayurveda.nl 
www.facebook.com/pureayurveda.nl  
info@pureayurveda.nl 
06 22909002 
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In India is het de gewoonte om de komst van een nieuw persoon in je leven te zegenen met zoetigheid. Met 
een welkom op dit jaar, op de samenwerking en de kennismaking met elkaar hierbij een overheerlijke 
makkelijke, gezonde, zoete kokos-chocolade bonbons recept. Het smaakt naar bounty maar dan met een 
gezonde basis . Als ik onverwachts visite krijg dan is dit recept mijn redmiddel.  
 
Hieronder het recept zoals ik dat geleerd heb tijdens een feestkookworkshop. Wat ik zelf toevoeg is 2 a 3 
druppels kardamom extract. Ik ben mij ervan bewust dat het verkrijgen van kardamom extract niet altijd 
makkelijk is. Ik kwam het bij toeval tegen in een pakistaanse winkel. Wat ik belangrijk vind, is dat je je eigen 
chef wordt. Gebruik dit als een basis en speel met ingrediënten die je zelf lekker vindt.  
 
Kokos-chocolade bonbons 
 
Ingrediënten: 
 
• 2 kop kokosrasp 
• 3 eetlepels honing of ahornsiroop 
• 5 eetlepels kokosvet 
• 1 theelepel vanille extract  
• 70 gram pure chocolade 

Maal de kokosrasp fijn in een keukenmachine of koffiemolen. Meng nu alle ingrediënten behalve de 
chocolade door elkaar. Draai er balletjes van, leg deze op een bord en laat deze in 30 minuten in de 
koelkast stevig worden. Laat dan de balletjes weer wat op kamertemperatuur komen door ze uit de koelkast 
te halen.  

Verwarm nu de chocolade tot 31-32 °C (dit gaat het beste in een au-bain marie met kokend water) wanneer 
de chocolade op temperatuur is haal dan het bakje uit het kokend water zodat het niet te heet wordt. Dip nu 
één voor één met twee vorken de kokos balletjes in de chocolade en laat ze even uitdruppelen voordat je ze 
neerlegt op een stukje bakpapier. Wanneer je alle kokosballetjes door de chocolade hebt gehaald, zet ze 
dan weer terug in de koelkast. Voor gebruik breng je ze weer op kamertemperatuur.  

Eet smakelijk 
Pure Ayurveda 
Discipel zijn van jezelf, van je eigen weg.. 

 


