
KAPHA RECEPTEN
Ontbijt - Lunch - Diner - Tussendoortje

Recepten voor mensen met een kapha constitutie zijn er op gericht om 
kapha dosha te balanceren. Dat betekent dat voeding voor de kapha dosha 
tegenovergestelde eigenschappen heeft van de kapha dosha zelf.  Kapha is 
zwaar, traag, slijmerig, koud en olieachtig , en heeft daarom warme, lichte, 
stimulerende, droge en scherpe voeding nodig om in balans te blijven. Ik geef 
je simpele recepten die makkelijk en snel te bereiden zijn. Voor uitgebreidere 
recepten kun je in les 9 kijken voor Ayurvedische kookboeken die ik aanraad.

Ontbijt - Gebakken appel of peer
Ingrediënten (voor 1 persoon):
1 peer of 1 appel
+/- 250 ml water
1/2 tl kardemom 
handje blauwe bessen (optioneel)

Bereiding (10 minuten):
Verwarm de oven op 175 graden Celsius. Snijd de peer of appel door de helft 
en leg in een ovenschaal met een laagje water. Besprenkel met kardemom.
Zet in de oven totdat de peer warm en zacht is (ongeveer 5 tot 8 minuten).
Voeg eventueel nog wat blauwe bessen toe en verwarm even kort mee. 
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Lunch - Pittige gestoomde groente met boekweit
Ingrediënten (maak zoveel als je wilt)
Groente naar keuze, zoals brocolli, bloemkool, spinazie, boerenkool, wortel en 
spruitjes. 
Boekweit
Verse gember
Specerijen, zoals cayennepeper, zwarte peper, komijn, kurkuma, mosterdzaad 
en gember. 
Ghee of sesamolie

Bereiding (20 minuten):
Snijd de groenten in blokjes. Doe een beetje olie in een pan. Voeg de kruiden 
en groente toe en even roerbakken. Was de boekweit (je kunt het eventueel 
ook eerst een nacht weken) en voeg deze vervolgens toe aan de roerbak. Giet 
water erbij en een beetje zout en kook in ongeveer 15 minuten gaar. 

Je kunt hiervan een hele voorraad maken in de ochtend en dit bijvoorbeeld als 
lunch en/of avondeten nemen. 
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Diner - Groene mungsoep
(recept van Ayurfreddy)
Ingrediënten (2 personen):

 

Bereiding (60 minuten, maar wel simpel):
 Zet 150 gram mungbonen in de week. Minimaal vier uur, maar je kunt ze ook 
de hele nacht weken.  Spoel ze grondig schoon en zet ze op in een pan met 
ruim water (want ze zetten wat uit). Voeg een theelepel hingpoeder toe. Kook 
de bonen 40-60 minuten (of 10 minuten in de snelkookpan). Misschien moet je 
af en toe water bijvoegen. 
Verwarm olie of ghee in een pannetje en voeg er een theelepel komijn- en 
mosterdzaad aan toe. Wanneer de mosterdzaadjes beginnen te springen, 
voeg er een theelepel kurkuma aan toe. Even goed doorroeren. Neem een stuk 
verse gember en een handvol korianderblad en pureer deze met wat water in 
de keukenmachine. Voeg dit toe aan het specerijen mengsel. 
 Als de bonen zacht zijn, voeg je de specerijen toe en laat nog even pruttelen. 
 Breng op smaak met (steen)zout. Je kunt de soep pureren, dat komt de smaak 
ten goede.

Het duurt wat langer om mungbonen te koken, maar het is wel heel simpel om 
te doen. Maak in de ochtend een grote pan klaar en je hebt ‘s avonds direct je 
soep klaarstaan. 
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150 gram groene mungbonen (verkrijgbaar bij de toko)
1 tl asafoetida (ook wel hing genoemd, verkrijgbaar bij de toko)
1 tl komijnzaad
1 tl mosterdzaad
1 tl kurkuma
Stuk verse gember
Handvol verse koriander
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Agni boost
Kapha personen kunnen beter geen grote tussendoortjes nemen. Deze 
thee kunnen ze tusdendoor drinken en geeft hun spijsverteringsvuurtje 
juist een extra boost. 

Ingrediënten:
1,5 cm verse gember
1/2 steranijs
2 kruidnagels
2 peperkorrels
1/2 tl kaneelpoeder
500 ml water

Bereiding:
Breng het water aan de kook. Hak de gember in stukken (met schil). Voeg alles 
toe aan het water, zet het vuur lager en laat 10 minuten sudderen. Filter het 
water in een theekop. 
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