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Ayurvedisch Kerstdinner  
 

 
 
Op een plezierige en gezonde manier de kerst vieren met vrienden en familie. Daar hoort 
vanzelfsprekend een heerlijke maaltijd bij. Aandacht besteden aan het eten, kruiden 
kiezen die de zintuigen prikkelen en de smaakpapillen activeren. Een keer helemaal 
anders dan anders eten. 
 
Dan is het tijd om eens aan de Ayurvedische keuken te denken.  De Ayurvedische 
keuken biedt namelijk voedsel dat gemakkelijk te verteren is en goed opgenomen kan 
worden.  Volgens Ayurveda begint gezondheid in de keuken. Hoe en wat je eet is 
belangrijk om je gezond te voelen en gezond te blijven. 
 
Ayurveda is ook een natuurgeneeswijze. Wij zijn onderdeel van de natuur. Hoe 
natuurlijker je bent en hoe natuurlijker je eet hoe beter je in balans bent. 
 
Voedsel dat vers is, gemakkelijk verteerbaar, niet gefermenteerd en met liefde bereid is 
Ayurvedisch. Een van de principes van Ayurveda is dat men zoveel mogelijk gebruik 
maakt van planten, kruiden en voedingsmiddelen uit eigen streek. Een aardappel uit 
eigen streek kan net zo goed Ayurvedisch bereidt worden als de basmati rijst uit India. 
Het is niet het soort voedsel maar hoe je het klaarmaakt dat bepaald of je ayurvedisch 
aan het koken bent. 
 
Wat we eten, wanneer we eten, hoe we eten, in welk gezelschap we eten is allemaal van 
grote invloed op een goede spijsvertering.  
 
In de volgende menu’s heb ik me zoveel mogelijk gericht op voedsel dat door iedereen 
gegeten kan worden. Vata. Pitta en Kapha constituties kunnen dit zonder problemen 
eten. 
 
Hierbij heb ik me gericht op zoveel mogelijk Sattvisch (zuiver, vers)  eten en een 
tikkeltje Rajasisch (vurig) om de eetlust op te wekken.  
 
Ik hoop dat de volgende heerlijkheden een aanleiding zullen zijn om je te verdiepen in de 
interessante en gezonde wereld van de Ayurvedische keuken. 
 

    
 
 

http://www.ayu.nl/�
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Verse groenten en vers fruit zijn de basis ingrediënten voor een Ayurvedisch maaltijd. 
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Kruiden 
 

 
 
Kruiden en taal 
Kruiden in alle maten en in alle soorten zorgen ervoor dat de verschillende variëteiten 
aan voedingsproducten elkaars smaak versterken, afzwakken, ombuigen, verrassen, 
verwonderen, verbeteren, verminderen,……. Ik zou eigenlijk niet goed weten hoe ik kan 
verwoorden wat kruiden met voeding kunnen doen. Taal en smaak zijn twee 
verschillende dingen. Ik zou een woordvirtuoos moeten zijn zoals onze dichteres Anneke 
Brassinga om bij benadering te kunnen zeggen wat ik proef. 
 
Kruiden en muziek 
Stel je voor dat je begint met muziek te spelen. In mijn tijd begon je dan met de 
blokfluit. Voordat we een ander muziekinstrument mochten kiezen moest je eerst 
behoorlijk kunnen spelen op de blokfluit. Stel je voor dat je behoorlijk getalenteerd bent 
en in rap tempo de muziek onder de knie krijgt. Je vliegt door de middelbare school 
heen, gaat meteen door naar het conservatorium en slaagt Summa Cum Laude.  Dan op 
een dag als je voor een groot orkest staat en precies weet wat ieder instrument kan en 
nog belangrijker hoe het kan samenspelen in het orkest dan speel je een symfonie op het 
allerhoogste niveau. Dan wordt jouw muziek hemelse muziek. 
 

Ambrosia oftewel Godenvoedsel 
Als je dan jouw kennis van muziek vergelijkt met jouw kennis van kruiden dan kun je 
eindeloos spelen en variëren met specerijen en iedere keer een ander gerecht maken. 
Een goed uitgebalanceerde ayurvedische maaltijd met de juiste kruiden op het juiste 
moment, in het juiste gerecht, op de juiste tijd gegeten, in een gezelschap van goede 
vrienden en familie is een hemelse ervaring. Dan is jouw voedsel Ambrosia geworden, 
oftewel Godenvoedsel.  
 
Oefening baart kunst 
Kies een aantal van deze gerechten uit, speel met de kruiden en zorg dat er muziek 
uitkomt. Geeft niets als het een keer niet lukt, dan doe je het de volgende keer ietsje 
anders. Oefenen, oefenen, en nog eens oefenen totdat je als een dirigent in je keuken 
staat en de ene hemelse maaltijd na de andere maakt. 

http://www.ayu.nl/�
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Ayurvedische voorgerechten 
 
 

 

Gourgette soep 
 
Nodig: 4 middelgrote courgettes 
 1 ui 
 1 afgestreken theelepel garam masala 

1 theelepel korianderpoeder – rooster koriander in een koekenpan en wrijf fijn in 
een vijzel. 

 2 eetlepels virgine olijfolie 
Een snufje zout en peper  (mespuntje of een kleine hoeveelheid tussen duim en 
wijsvinger)      

 

Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha constitutie. 
Bereidingstijd: 15 minuten 
Porties: 3-6 
 
Was:  
4 middelgrote courgettes 
Verwijder met een lepel alle zaadjes eruit. 
Snijd de courgette in kleine stukjes. 
 
Hak: 
1 grote ui 
Doe de stukjes ui en courgette in een ijzeren braadpan op middelste stand, samen met 2 
eetlepels extra virgine olijfolie, 1 theelepel korianderpoeder en 1 afgestreken theelepel 
garam masala. 
 
Fruit: 
de groente al roerend in de olie. Voeg er dan aan toe: 1 dl water en dek de pan af. 
 
Kook: 
de groenten zacht en gaar in ongeveer 5 minuten. Meng de groenten in de blender tot 
een zachte massa en voeg er zout en peper naar smaak toe. 

Serveren met versgebakken brood en kaas 

http://www.ayu.nl/�
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Heldere Bouillon 
 

  
 
Bouillon is een uitstekende basis voor soepen maar ook voor veel curries 
(groentegerechten) 
  
Nodig: Prei, selderij, uit, wortels, broccoli, pompoen, couchette en pastinaak 
 1 afgestreken theelepel dashamool 

1 theelepel korianderpoeder – rooster koriander in een koekenpan en wrijf fijn in 
een vijzel. 
1 stukje verse gember 
1 theelepel kurkuma 
Een snufje zout en peper naar smaak  (mespuntje of een kleine hoeveelheid 
tussen duim en wijsvinger)  
     

Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 25 minuten 
Porties: 3-6 
 
Was:  
alle groenten in een kom met koud water. 
 
Hak: 
alle groenten in kleine stukjes. Doe dit in een ijzeren pan op de middelste stand samen 
met ½ liter water. 
Voeg 1 eetlepel ghee, 1 theelepel dashamool, stukje gember en 1 afgestreken theelepel 
kurkuma toe. 
 
Roer: 
de groenten goed door. Voeg er dan aan toe: 2 l water en dek de pan af. 
 
Kook: 
de groenten zacht en gaar in ongeveer 15  minuten. Zeef de bouillon en gebruik het puur 
of als basis voor andere soepen. 

Serveren met versgebakken brood en kaas 

 
NB: Dashamool bestaat uit een mengsel van 10 gemalen wortels en is in de meeste toko’s te koop. 

http://www.ayu.nl/�
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Pompoen citroen soep. 

 
 
Nodig: 1 liter groentebouillon  

700 gr pompoen  
Het sap van 1 citroen  
1 citroen in dunne schijfjes  
100 gr kwark of ingedikt kososmelk  
Peper  
Zout  
voor de garnering:  
2 eetlepels peterselie of verse koriander  

 
Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 15 minuten 
Porties: 3-6 
 
Snijd: 
de pompoen in 6-8 parten en verwijder de pitten en de draden (kleinsnijden en schillen 
hoeft niet, als de pompoen jong is). 
 
Kook: 
de stukken pompoen in 15-20 minuten in de bouillon gaar en pureer de soep  
Zet de soep weer op en voeg naar smaak citroensap, peper, zout en kwark/kocosmelk 
toe.  
 
Garneer: 
met peterselie en schijfjes citroen. 

Serveren met versgebakken brood en kaas  

http://www.ayu.nl/�
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Basmatirijst 

 
 
Nodig: 1000 gram witte of bruine basmatirijst. 
 ½ afgestreken theelepel zeezout. 
 ghee    
 
Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 15 minuten 
Porties: 6-8 
 
Spoel:  
de basmatirijst in een pan met stromend koud water goed af. 
 
Kook: 
De rijst in een grote pan met 60 dl water en ½ afgestreken eetlepel zeezout. 
Breng het aan de kook en draai het vuur omlaag en dek de pan af tot de rijst gaar is. 
 
Warm opdienen met een theelepel ghee per portie. 

http://www.ayu.nl/�
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Linzen Dahl 
 

 
 
Nodig: 200 gram gele linzen 
 ¼ theelepel turmeric poeder 
 1 theelepel komijnpoeder 
 4 trostomaten, geschild en klein gesneden 
 900 ml water 
 1 theelepel coriander 
 4 teentjes knoflook 
 1 grote rode ui 
 25 gram ghee 
 1 theelepel garam masala 
 
Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 15 minuten 
Porties: 3-6 
 
Spoel:  
met stromend koud water de gele linzen in een pan af. 
 
Kook: 
de linzen, turmeric, komijn en tomaten in een pap voor ongeveer 15 minuten. 
 
Rooster: 
de corianderzaadjes in een koekepan en maal fijn in een vijzel en voeg toe aan de linzen. 
 
Fruit: 
de uien en knoflook in een koekenpan tezamen met 2 eetlepels ghee en voeg hier 1 
theelepel garam masala toe. Goed bakken totdat het goudbruin ziet. 
 
Voeg: 
de uien en knoflook toe aan de gele linzen en kook samen voor 3 minuten even goed 
door. 
 

http://www.ayu.nl/�
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Courgette salade 

 
 
Nodig: 2 of 3 verse kleine courgettes 
 1 komkommer (geschild) 
 ½ bosje verse spinazie (gewassen) 
 75 gram pompoenpitten 

1 eetlepel olijfolie 
1 ½ theelepel vers citroensap 
2 takjes verse peterselie 

 
Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 8 minuten 
Porties: 3-6 
 
Snijd: 
de courgettes in de lengte doormidden en dan kruislings in dunne halvemaantjes. 
Schil de komkommer en snijd hem op dezelfde manier.  
 
Hak: 
de spinazie fijn. Rooster dit in een kleine koekenpan op lage stand. 
 
Rooster: 
de pompoenpitten totdat ze gaan knallen in een koekenpan. 
 
Meng: 
De zaden met alle groenten in een mooie schaal. Druppel daar overheen  
1 eetlepel olijfolie en 1 ½ theelepel vers citroen of limoensap. Snipper stukjes peterselie 
als rijke garnering over de salade. 
 

http://www.ayu.nl/�
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Komkommer-raitha 
 

 
 
Nodig: 1 komkommer 
 1 tomaat 
 1 ui rode 
 ¼ spaanse peper 

korianderblaadjes 
2 dl dikke yohurt 
175 gram crème fraîche 

 
Licht verteerbaar (sattvisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 6 minuten 
Porties: 3-6 

 
Schil: 
de komkommer en snij in kleine stukjes. Schil de ui en snipper de ui in kleine stukjes.  
 
Snij:  
de spaanse peper in kleine stukjes en verwijder de zaadlijsten. 
 
Was: 
de tomaat en snij in kleine stukjes.  
 
Meng: 
de yohurt met de crème fraîche in een schaaltje. Doe hier de komkommer, de ui, de 
tomaat en de Spaanse peper bij. Voeg de corianderblaadjes en een klein beetje zout naar 
smaak toe. Roer alles goed door elkaar. 
 
 

http://www.ayu.nl/�
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Gevulde boterpompoen met olijven 

 
 
Nodig: 1 Boterpompoen 
 75 gram Quinoa 
 75 gram droge gierst 
 5 dl water 
 125 gram zwarte olijven 
 1 theelepel verse gemberwortel 
 1 kleine ui 
 2 a 3 eetlepels ghee 
 1 theelepel paprika poeder 
 ¼ theelepel vermalen kruidnagel 
 vers gemalen zwarte peper en zout naar smaak 
 
Licht verteerbaar (gematigd rajasisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 1 ½ uur, echter het grootste deel van de tijd kunt u de andere gerechten 
klaarmaken omdat u er niet telkens bij hoeft te zijn. 
Porties 6. 
 
Warm: 
de oven voor op 180 graden. 
 
Was: 
de pompoen goed met koud stromend water. 
 
Snijd: 
hem overlangs doormidden. Per persoon reken je op ½ pond pompoen. 
Leg de pompoen omgekeerd op het bakpapier met ongeveer 2 dl water. Doe hem in de 
oven en stoof hem zacht in ongeveer een uur.  
 
Was:  
75 gram quinoa goed schoon en doe dit in een steelpan tezamen met 75 gram droge 
gierst, 5 dl water en ½ theelepel zout. Breng het aan de kook, draai het vuur laag en doe 
een deksel op de pan. Laat het doorkoken totdat het gaar is. (30 minuten). 
 
Hak: 
125 gram zwarte olijven heel fijn en zet het even apart. 
 
Schil: 
1 theelepel verse gemberwortel en 1 kleine ui en hak ze beide fijn.  

http://www.ayu.nl/�
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Fruit: 
de gemberwortel en de ui met 2 a 3 eetlepels ghee totdat de ui glazig is.  
Roer er 1 theelepel paprikapoeder en ¼ theelepel vermalen kruidnagel doorheen. 
 
Wanneer het graan klaar is roert u de quinea en gierst door de ui en specerijen in de 
koekenpan en vermengt alles goed door elkaar. Voeg peper en zout naar smaak toe. 
 
Wanneer de pompoen gaar is, haalt u hem uit de oven en verwijdert u de pitjes. 
Giet het grootste deel van het water af en leg beide pompoenhelften met de open kant 
naar boven op de plaat. Verdeel de vulling van quinea-giers en olijven gelijkmatig over 
beide helften en bak nogmaals 10 a 15 minuten. 
 
Snij de helften in drieën en leg dit op een groot bord. Samen met de basmati rijst, linzen 
en de courgette salade heeft u zo een heerlijk voedzaam en gezond Ayurvedisch 
hoofdgerecht. 
 

 

 

http://www.ayu.nl/�
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Ayurvedische Nagerechten 

Coconut delight 

 
 
Nodig: 2 eetlepels rauw hazelnoten. 
 4 dl kokosmelk 
 50 gram geschaafde ongezoete kokos 
 1 eetlepel fructose 
 pectine 
 
Licht verteerbaar (rajasisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 15 minuten 
Porties 6. 
 
 
Hak: 
2 eetlepels rauwe hazelnoten in kleine stukjes. 
Rooster ze in een kleine koekenpan op laag vuur in ongeveer 5 minuten. 
 
Kook: 
4 dl kokosmelk gezoet met 1 eetlepel fructose. 
 
Wanneer de kokosmelk net kookt schenkt u deze in de blender met de 50 gram 
geschaafde ongezoete kokos. 
 
Mix: 
alles glad en voeg 1eetlepel pectine toe. 
 
Giet het geheel in een vierkante schaal van 22 cm en schik de geroosterde nootjes 
bovenop. Zet de schaal in de koelkast totdat deze stevig is. 
 
Een heerlijk licht dessert. 
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Mango-crème 

 
 
Nodig: 2 grote mango’s 
 2 mespunten vanillepoeder of zakje vanillesuiker 
 2 eetlepels honing 
 ¼ ltr slagroom 
 
Licht verteerbaar (rajasisch) en geschikt voor Vata – Pitta en Kapha  
constitutie. 
Bereidingstijd: 10 minuten 
Porties 6. 
 
 
Schil: 
De mango’s en snijd het vruchtvlees in stukjes. 
 
Pureer: 
De mango’s samen met de honing en de vanillepoeder.  
 
Klop:  
De slagroom stijf en meng het mangomoes voorzichtig door de slagroom. 
Verdeel het over 4 glazen op schaaltjes en versier het naar eigen inzicht. 
 
 
 
Heb je genoten van de recepten?  
 
 
Volg ons op Facebook  en druk even op het duimpje. 
Volg ons op Twitter 
Volg ons op LinkedIn  
Zorg dat je op de mailinglijst staat voor interessante nieuwtjes 

http://www.ayu.nl/�
mailto:info@ayu.nl�
https://www.facebook.com/europa.ayurveda.centrum�
https://twitter.com/AyurvedaTwitts�
https://www.linkedin.com/in/cornelispeters�
http://www.ayu.nl/contact/mailinglijst�
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Gevraagd! 
 
 
Vind je het leuk om Ayurvedisch te koken en kan je daar goed over schrijven? 
Schrijf dan mee op het blog van het Europa Ayurveda Centrum.  
Natuurlijk onder eigen naam en met een verwijzing naar je eigen site. 
Dan kunnen nog meer mensen genieten van de Ayurvedische keuken en wordt jij ook 
steeds bekender. 
 
Neem hiervoor contact op met: 
Magda Klein 
Praktijk assistente EAC 
info@ayu.nl 
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