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4 - GANGEN MENU
Alle porties zijn voor 4 personen

Wij wensen iedereen
hele fijne feestdagen met
veel aandacht voor elkaar,
hernieuwde aandacht voor jezelf en mooie
inzichten in al je zegeningen.
Het hele team van het:

Europa Ayurveda Centrum
Witharenweg 9 | 7738 PE | Witharen
0523-677208 | 06 52 41 65 23 | info@ayu.nl | www.ayu.nl

Ayurvedische Aperitief

Een fijne, zachte theesoort naar eigen
smaak te combineren met vers fruit.
Wat kun je erin doen?
Appel, komkommer, peer in schijfjes ,
verse munt, kaneel stokje, schijfje
citroen.
Wees creatief en combineer eindeloos.

Voorgerecht
Vegetarisch Pasteitje met mais
Wat heb je nodig?
1 courgette
250 gr champignons
100 gram mais
300 gr risotto
2 teentjes knoflook
1 sjalotje
1 liter water
2 groente bouillonblokjes
1 theelepel citroensap
2 eetl noten olie
50 gr parmezaanse kaas, geraspt
2 eetl hazelnoten, grof gehakt
30 gr rucola
Optioneel: Paar schijfjes kiwi.
1 eetl boter
Zwarte peper

Voorgerecht
Vegetarisch pasteitje met Mais
Hoe je het klaar maakt...
Breng het water met het bouillonblokje aan de kook en houd daarna
warm. Hak de sjalot en knoflook fijn en bak deze even aan in de
notenolie. Voeg de risottorijst toe en bak deze glazig. Blus af met een
theelepel citroensap . Als de risotto de sap heeft opgenomen schep je
een soeplepel warme bouillon er bij en wacht je totdat deze het
vocht weer heeft opgenomen. Herhaal dit totdat de bouillon op is of
de risotto gaar is, dit duurt ongeveer 30 min. De binnenkant van de
korrel moet niet meer hard zijn maar moet nog wel een lekkere
stevige bite hebben. Voor een intense smaak kun je een beetje boter
verwarmen en daar de dunne schijfjes kiwi even in aanbakken en
daarna de boter met de stukjes kiwi toevoegen aan de risotto. Roer
de helft van de parmezaanse kaas door de risotto.

Voorgerecht
Vegetarisch pasteitje met Mais

Hoe je het klaar maakt.
Snijd de courgette een keer in de lengte doormidden. Schaaf met een
kaasschaaf 8 mooie hele plakken er af en grill deze aan beide kanten
in een grillpan. Snijd de rest van de courgette in kleine blokjes en bak
deze een minuut of 5 in een klein beetje olijfolie. Snijd de
champignons in plakjes en bak deze ook totdat het meeste vocht
verdwenen is.
Schep de helft van de champignons, de mais en courgette door de
risotto en bewaar de rest voor de garnering. Zet een kookring op een
bord en bekleed de binnenkant met 2 plakjes gegrilde courgette.
Schep deze tot de rand van de courgette vol met risotto. (door de
warme risotto verwarmd de courgette ook mee). Haal de kookring
voorzichtig omhoog. Leg een handje rucola op het torentje en verdeel
wat champignons en mais er over. Bestrooi met wat parmezaanse
kaas en hazelnoot. Verdeel wat courgetteblokjes om het
risottotorentje heen en bedruppel met wat noten olie.
Eet smakelijk!

Hoofdgerecht
Ayurvedische Paëlla

Wat heb je nodig?
100g ongekookte bruine
basmati rijst
½ theel zout
10 dl water
100 g broccoli in roosjes
2 tomaten in blokjes gesneden
1 eetl rode paprika fijngehakt
100 g verse doperwten
2 eetl verse peterselie fijngehakt
1 eetl ghee
1 eetlepel koudgeperste extra vergine olijfolie
1/8 theel komijnzaadjes
1 grote knoflook geperst
mespuntje saffraan
mespuntje cayennepeper

Hoofdgerecht
Ayurvedische Paëlla
Hoe je het klaar maakt...
Was de ongekookte bruine basmati rijst.
Breng het aan de kook met een 1/2 theelepel zout en 10 dl water.
Dek de af pan en draai het vuur op lage stand.
Kook de rijst gaar in ongeveer in 45 minuten.
Was, snijd en maak ondertussen klaar:
de broccoli roosjes, 2 tomaten in blokjes, 1 eetl rode paprika
fijn gehakt, 100 gr. doperwten en 2 eetl verse paprika.
Wanneer de rijst nog ongeveer 20 minuten nodig heeft, kun je met
bakken beginnen. De rijst is nog warm en de groenten net
gekookt geeft de Paella het frisse uiterlijk.
Verwarm in een grote braadpan op middelhoge stand:
1/8 theelepel ghee en 1 grote teen knoflook geperst.
Voeg toe: 1/8 theel komijnzaadjes en 1 grote teen knoflook geperst.
Laat het een paar minuten fruiten.

Hoofdgerecht
Ayurvedische Paella
Hoe je het klaar maakt.
Voeg dan de groenten toe, eerst de broccoli, dan de tomaten,
paprika en erwten.
Laat de broccoli enkele minuten op middelhoge stand bakken,
zodat ze wat kan smoren.
Zorg ervoor dat alle groenten goed bedekt zijn met kruiden en olie.
.
Kook ze afgedekt zacht en draai dan de knop uit.
Wanneer de rijst klaar is roert u ze door de groenten en voeg
peterselie toe, samen met een mespuntje saffraan en cayenne
peper.
Goed omscheppen
Eet smakelijk.

Side dish
Ayurvedische Cilantroquiche
Wat heb je nodig?
Basisdeeg voor de quiche
300 gram bloem
150 gram boter
snuf zout
1 ei
2-3 el koud water
2 eetl olijfolie of ghee
3 eetlp ui fijngehakt
1 gesnipperd teentje knoflook
1 eetl volkorentarwe of gerstemeel
1/2 kopje rijste-, soja- of verse melk
1/2 theelepel zout
1 mespuntje cayennepoeder
2 eieren
1 dl melk
250 gram stevige tofoe
1/2 theelepel vers citroensap
verse cilantroblaadjes, fijngehakt en licht samengedrukt
1 rijpe avocado in blokjes gesneden

Side dish
Ayurvedische Cilantroquiche
Hoe je het klaar maakt...
Voor de bodem
Doe de bloem, boter, zout, het ei en 2 eetlepels water in een kom en
mix dit tot een mooi deeg. Is het nog wat kruimelig, voeg dan de derde
eetlepel water toe. Verpak het deeg in keukenfolie en laat het een half
uurtje rusten in de koelkast.
Rol het deeg uit op een met bloem bestoven oppervlak tot het iets
groter is dan de vorm die je wilt bekleden. Om de vorm te bekleden,
kun je het deeg om de deegroller rollen, dan zet je de vorm neer en rol
je het boven de bakvorm weer voorzichtig uit. Druk het deeg goed aan
in de hoekjes van de vorm en snijd de overtollige randjes weg, prik
met een vork gaatjes in de bodem.

Side dish
Ayurvedische Cilantroquiche
Hoe je het klaar maakt...
Verwarm in een steelpannetje 2 eetl olijfolie of ghee.
Bak daar de fijngehakte uitjes en de gesnipperde knoflook in.
Roer met een vork een eetlepel volkorentarwe of gerstemeel door de
uitjes en knoflook heen.
Voeg nu langzaam een half kopje melk toe en kook het op lage stand
totdat het ingedikt is. Dit duurt ongeveer 5 minuten. Roer er dan 1/2
theelepel zout en het mespuntje cayennepoeder doorheen.
Vermeng in de blender 2 eieren, 1 dl melk, de tofoe, en de verse
citroensap en de verse cilantroblaadjes. Mix kort maar krachtig.
Spatel de gemengde ingredienten door de cremesaus, samen met 1
avocado die je in blokjes gesneden hebt.
Breng nu alles over in de deegbodem en bak het geheel in 45
minuten op stand 180 graden gaar. Controleer of het gaar is door er
een mes schoon uit te trekken. Kan zowel warm als koud gegeten
worden.
Eet smakelijk.

Dessert
Abrikozen flensjes met room
Wat heb je nodig?
60 g bloem
2 eieren
250 ml melk
boter om in te
vetten.

Dessert
Ayurvedische abrikozen flensjes
met room
Hoe je het klaar maakt...
Zeef de bloem in een kom en maak een kuiltje in het
midden. Meng in een andere kom de eieren en de melk.
Giet het mengsel in het kuiltje van de bloem en blijf roeren
om klontjes te voorkomen. Dek de kom af met plasticfolie
en laat het 30 minuten staan.
Verwarm ondertussen de oven voor tot 120 °C.
Zet een koekenpan 20 cm in doorsnede op een gematigd
vuur. Vet het licht in met de gesmolten boter. Schenk 60 ml
beslag in de pan en laat het gelijkmatig uitlopen over de
bodem. Bak het beslag tot het flensje aan de onderkant
goudbruin is.
Keer het flensje om en bak de andere kant 30 seconden. Haal
het flensje uit de pan, leg hem in de oven en houd hem
warm onder aluminiumfolie. Doe hetzelfde met het overige
beslag tot je acht flensjes hebt.

Dessert
Ayurvedische abrikozen flensjes
met room
Hoe je het klaar maakt.
Vulling en opmaak
Volgens voorbeeld of geheel naar eigen smaak en
wens. Vullen met vers geslagen room.
Garneren met gewelde of verse abrikozen.
(Optioneel ) ahornsiroop
poedersuiker
en andere soorten vruchten
Eet smakelijk!

Een leuke Tip vanuit DUBAI

Vind je Ayurvedisch eten lekker?

"Overweeg dan onze online cursus
"Koken met Zes Smaken."
De cursus is afgeprijst van 150 euro naar 75 euro.
Drie weken lang krijgt u wekelijks een les
toegestuurd met allerlei leuke informatie en een
wekelijkse bonus. Lees hier meer over:
https://www.ayu.nl/voeding/

Vind je Ayurvedisch eten lekker?

Liever met Mohana meekoken?
Volg dan onze cursus "Voedingsgeneeskunde
gebaseerd op traditionele Ayurveda uit Zuid India."
Iedere eerste zondag van de maand van 11:00 tot 16:00.
Lees hier meer over: https://www.ayu.nl/agenda
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