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VOEDING PITTA DOSHA
Manier van eten
• Eet op tijd en sla geen maaltijden over. Hierdoor raakt pitta uit balans, wat 

later op de dag kan omslaan in eetbuien.
• Ook voor pitta’s is het belangrijk om de tijd te nemen voor hun eten en dit 

niet tijdens hun werk te doen.

Te vermijden/matigen:
• De belangrijkste voeding voor pitta om te vermijden zijn zure voeding 

en gefermenteerde voeding. Denk aan tomaten, aubergines, paprika, 
citrusvruchten, tempeh, appel cider azijn en zuivel. Vooral tomaat heeft een 
irriterende werking op pitta. 

• Wees matig met olie. Pitta kan vet niet goed verteren. De beste olie voor 
Pitta is ghee of kokosolie.

• Zorg dat je niet te scherp eet. Vermijd sambal en hete pepers, maar wees 
ook matig met ui, knoflook en prei.

• Vermijd stimulerende voedingsmiddelen, zoals alcohol, koffie, zwarte thee en 
nicotine.

• Vermijd rood vlees. Eet vlees sowieso met mate of het liefst helemaal niet.
• Vermijd of wees matig met de smaken zuur, zout en scherp.
• Vermijd zuivel, zoals kaas en yoghurt. Geitenkaas is dan nog de beste optie. 

Melk en ghee kunnen wel, die zijn verkoelend. Denk wel om de kwaliteit van 
de melk die je gebruikt. 

• Vermijd stimulerende middelen, zoals koffie, alcohol, zwarte thee en nicotine.

Goed voor pitta:
• Groenten zijn heel goed voor pitta. Vooral de bittere bladgroenten hebben 

een verkoelende werking en een ontgiftende werking op de lever. Daarnaast 
zijn ook zoete, bittere en wrange groenten goed voor pitta, zoals zoete 
aardappel, asperges, witlof en spruitjes.

• Omdat pitta’s een sterke agni hebben is het goed om wat zwaardere voeding 
te nemen, zoals linzen, mungbonen, kikkererwten of zilvervliesrijst.

• Focus op de smaken zoet, bitter en wrang



• Fruit is oké voor pitta. Focus op verkoelende en zoete vruchten, zoals zoete 
appels, peren, druiven en meloen. Granaatappel is erg geschikt voor pitta’s.

• Wees matig met noten. Kies voor verkoelende noten en zaden, zoals 
pompoenpitten en kokosnoot. Amandelen en cashewnoten met mate.

• Alle zoetmiddelen zijn goed, behalve honing, melasse en witte suiker. Honing 
heeft een verhittende werking.

• Goede kruiden voor pitta zijn basilicum, venkel, munt, koriander, kardemom, 
komijn en saffraan. 

• Kruidenthee is het beste voor pitta, zolang deze niet verhittend is. De beste 
thee voor pitta is thee van Komijn, Koriander en Venkel (KKV Thee)

Heb je snel last van dunne ‘hete’ ontlasting, diarree, maagzuur of onstilbare 
trek? De volgende remedies kunnen je helpen:

1. Drink thee van komijn, koriander en venkelzaad gedurende de dag. 
2. Neem venkel of anijszaadjes na de maaltijd.
3. Neem Avipattikar Churna na de maaltijd. Dit is een goede remedie bij 

maagzuur en darmproblemen waar pitta bij betrokken is. (te koop bij www.
pranayur.nl)
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LEEFSTIJL PITTA DOSHA
Sleutelwoorden: verkoeling, kalmte en matiging. 

Zorg op tijd voor ontspanning
Pitta heeft de neiging om over zijn/haar eigen grenzen te gaan. Stop op tijd met 
werken. Vanaf 8 uur 's avonds alle schermen uit om te kalmeren. Anders krijg je 
weer nieuwe energie in de pitta tijd (na 22 uur).

Beweging
Beweging is belangrijk voor pitta om energie kwijt te kunnen en uit het hoofd 
te komen. Let echter wel op dat je ook hier niet over je grenzen gaat. Kies ook 
regelmatige voor verkoelende vormen van beweging zoals yoga, zwemmen of 
een natuurwandeling. 

Abhyanga
Abhyanga werkt ook heel kalmerend voor pitta personen, zeker wanneer ze 
heel gestresst zijn. Kijk voor meer informatie over Abhyanga bij de Vata les. 

Hoofdmassage
Voor het slapen gaan kun je een hoofdmassage doen met Brahmi olie (te koop 
bij www.pranayur.nl). Brahmi is verkoelend en kalmeert de geest. Daarnaast 
is het ook goed voor je haar en kan het helpen bij een jeukende hoofdhuid, 
haaruitval of vroegtijdige vergrijzing. Je kan de olie 30 tot 60 minuten laten 
inwerken en dan uitspoelen of er zelfs mee slapen en het de volgende ochtend 
uitspoelen. Leg wel een handdoek op je hoofdkussen ;)

Ogen
Dip twee wattenschijfjes in rozenwater of (koe)melk en leg deze op je ogen. Dit 
werkt verkoelend en kan ook helpen bij hoofdpijn of veel mentale druk. 

Pranayama
Pranayama kan niet ontbreken in een Ayurvedische leefstijl. Zie video 4 voor de 
oefeningen die goed zijn voor pitta. 

http://www.pranayur.nl


In hoeverre herken j i j  je in de Pitta dosha? Welke 
eigenschappen heb je?

Welke disbalansen die gerelateerd zi jn aan de Pitta dosha 
er vaar j i j?

INZICHTSVRAGEN



Wat denk je dat hier van de oorzaak zou kunnen zi jn nu je 
deze les hebt doorlopen? 
Eet je  vaak pi t t ige of  zure voeding? Streef  je  naar per fect ie? 
Besteed je t i jd aan jezel f  waar in je  echt  tot  rust  komt?

Welke simpele aanpassing in voeding en leefsti j l  kun je nu 
direct doen om meer in balans te komen? 
Pit ta ’s  houden wel  van een ui tdaging a ls  ze weten waar voor ze iets 
doen.  Ga je s toppen met kof f ie? Of toch maar wat minder pepers in 
je  eten doen?



Wat geeft jou ontspanning?

Wat heb j i j  nodig om te kunnen ontspannen? 

Hoe kun je deze ti jd en ruimte voor jezelf  creëren? 



Ga experimenteren met de remedies die Pitta verlagen. Ook 
als je geen pitta persoon bent kan het nuttig zi jn.  Ook pitta 
is  nameli jk heel erg aanwezig in onze prestatiegerichte 
maatschappij .  Iedereen voelt wel eens die druk om te moeten 
presteren. Selfcare is  een keus die je bewust moet maken 
voor jezelf,  want niemand anders zal  je eraan herinneren. 
Voel welke veranderingen het beste voor jou zouden kunnen 
werken en probeer dit  een ti jdje vol te houden om erachter 
te komen of je verschil  merkt. 

Zorg voor voldoende rustmomentjes in je dag. 

OPDRACHT
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