
Europa Ayurveda Centrum – Witharenweg 9 – 7738 PE – Witharen – the Netherlands – www.ayu.nl –info@ayu.nl 
Phone: 0523 677208  

Winterboodschappenlijst 2016 

 

Winter Boodschappenlijst  

 
November - December 

 
 Eet meer voedsel dat de smaken zoet, zuur, zout en de kwaliteiten zwaar, vettig, vochtig en heet hebben: 

zoals soepen, stews, gestoomde groenten, en meer vet en eiwitten.  

 Eet minder voedsel dat heet (spicy), bitter en samentrekkend is en de kwaliteiten licht, koud en droog 

hebben zoals salades, smoothies, koude dranken en eten, crackers, chips en salsa.  

 Ben je benieuwd naar een levensmiddel dat niet in dit overzicht voorkomt?   

 Proef het dan. Als het 2 van de 3 winter smaken (zoet, zuur en zout) heeft, dan is het balancerend. Bereidt 
het op een manier die vochtig, vettig, zwaar en / of warm is. 
  

GROENTEN FRUIT KRUIDEN NOTEN EN ZADEN LEGUMES 
Kook alle groenten 

en voeg een 

gezonde vet of olie, 

zoals ghee of 

olijfolie toe: 

Geef de voorkeur 

aan zoet, zuur en 

zwaar fruit. Eet fruit 

apart van andere 

voeding. Serveer het 

bij voorkeur warm. 

De meeste specerijen 

en kruiden zijn goed. 

De meeste noten en 

zaden zijn goed. 
Split gele mung 
linzen 
Tempeh 

Artisjokken 
*Avocado’s 
*Bieten 
*Brussels Lof 
*Wortelen 
Mais 
Venkel 
Aubergine, gekookt 
*Knoflook 
Gember 
Hete Pepers 
Leeks 
Ockra 
Uien 
Peterselie 
Aardappelen, 
gestampt 
*Pompoenen 
Zeewier,gekookt 
*Zoete aardappelen 
*Tomaten 
Koolrapen 

OLIEN 
De meest (gezonde) 

olie. 

*Amandel 

*Avocado 
*Kokosolie 
*Vlas 
*Mosterd 
*Olijf 
*Pinda olie 
*Saffloer 
*Sesam olie 
Zonnebloem olie 
 

Leer meer over 
Ayurvedische 
voeding. Volg de 
drie gratis video’s 
van Cornelis 
Peters. 

Appels, gekookt 
Abrikozen 
*Bananen 
Blauwe bessen 
Cantaloupe, met 
lemon 
Kersen 
Kokosnoot, rijp 
Cranberries, 
gekookt 
*Dadels 
*Vijgen 
*Grapefruit 
*Druiven 
Guava 
*Limoenen 
*Mango’s 
Nectarines 
*Sinaasappels 
*Papayas 
Perzikken 
Peren, rijp 
*Persimon 
Ananas 
Pruimen 
Aardbeien 
*Mandarijnen 

VLEES EN VIS 
Alle vlees, eieren en 

vis zijn goed: 

*Rundvlees 
*Kip 
*Krabben 
*Eend 
*Eieren 
*Vis, zoet- & zee 
*Lam  
*Kreeft 
*Oesters 
*Varkensvlees 
*Garnalen 
*Kalkoen 
*Hertevlees 

*Anijs 
*Asafoetida 
*Basilicum 
Laurier blad 
*Zwarte Peper 
Karwij 
*Kardemom 
Cayenne 
Kamille 
*Kaneel 
Kruidnagel 
Koriander 
*Komijn 
Dille 
*Venkel 
Fenugreek 
Knoflook 
*Gember 
Mierikswortel 
Marjolein 
Mosterd 
Nootmuskaat 
Oregano 
Pepermunt 
Poppy Seeds 
Rozemarijn 
*Saffron 
Salie 
Munt 

Dragon 
Thyme 
*Kurkuma 

CONDIMENTEN 
Geef de voorkeur aan 

zoete, zure en zoute 

smaken. 

Gefermenteerde 
voedingsproducten 
Citroen of limoen 
Mayonnaise 
Augurken 
*Zout 
Natuurazijn 

*Amandelen 
*Brazil Nuts 
*Cashewnoten 
Cocosnoten 
*Hazelnoten 
*Vlas 
Lotus zaden 
*Macadamia 
*Pinda’s, ongebrand 
*Pecanoten 
*Pistache noten 
Zonnebloempitten 
*Walnoten 

 
ZUIVEL 

*Boter 
*Karnemelk 
*Kaas 
*Cottage cheese 
*Room 
*Ghee 
*Kefir 
Melk, niet koud 
Non-Zuivel 
substituties 
Zure room 
Yoghurt 
 

ZOETSTOFFEN 
De meeste 

natuurlijke 

zoetstoffen in pure 

vorm en met mate. 

Honing – Rauw 
*Ahorn Siroop 
*Melasse 
Suiker, Ruwe 
*Stevia 
*Rijst Siroop 

DRANKEN 
Geef de voorkeur 

aan warme-hete 

dranken die weinig 

caffeine bevatten en 

wees matig met 

alcohol. 

Alcohol (met mate) 

Zwarte thee (met 

mate) 
*Vata thee 
Koffie (met mate) 
Water (warm of 
heet) 

 
KRUIDEN THEE 

Kies verwarmende 

en/of kalmerende 

thee, zoals: 

*Kardemom 
*Kamille 
*Kaneel 
*Kruidnagel 
*Gember 
*Sinaasappel schil 

 
HELE GRANEN 

De meeste granen 
zijn goed. Het beste 

kan dit warm, 

vochtig en met een 

gezonde olie 

gegeten worden. 

*Amarant 
Boekweit (met 
mate) 
Millet (met mate) 
*Haver 
*Quinoa 
Rijst 
*Rijst, Bruin 
Rye (met mate) 
*Tarwe 
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