
PITTA RECEPTEN
Ontbijt - Lunch - Diner - Tussendoortje

Recepten voor mensen met een pitta constitutie zijn er op gericht om pitta dosha 
te balanceren. Dat betekent dat voeding voor de pitta dosha tegenovergestelde 
eigenschappen heeft van de pitta dosha zelf.  PItta is heet, scherp, olie-achtig, 
en zuur heeft daarom verkoelende, milde, droge (niet te vettig) en alkaliserende 
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 - Overnight oats
Ingrediënten (voor 2 personen):
80 gram havermout
400 ml kokosmelk
2 el pompoenpitten
4 - 6 gedroogde abrikozen 
1/2 tl kaneel
1 el maple syrup (optioneel)

Bereiding (5 minuten, de avond van te voren):
Snijd de abrikozen in kleine stukjes. Doe alle ingrediënten in een kom, behalve 
de maple syrup. Roer goed door elkaar. Zorg dat je het bakje afsluit met een 
deksel of plastic folie. De volgende ochtend is het klaar en kun je het zo opeten. 
Je kunt eventueel wat maple syrup toevoegen. Je kunt het ook nog even kort 
verwarmen in een pannetje.
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Lunch - Simpele quinoa salade
Ingrediënten (maak zoveel als je wilt)
Quinoa
Groente naar keuze, bijvoorbeeld courgette, spinazie, wortels, dorperwten of 
venkel (vermijd nachtschades, zoals tomaat, paprika en aubergine!)
Water 
Kruiden, zoals koriander, komijn, venkel, kurkuma en kardemom
Ghee of kokosolie

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 quinoa en voeg deze vervolgens 
toe aan de roerbak. Giet water erbij en een beetje zout en kook in ongeveer 15 
minuten gaar. 

Bestrooi eventueel met een mengsel van geroosterde kokosrasp en 
sesamzaadjes. 

Je kunt hiervan een hele voorraad maken in de ochtend en dit bijvoorbeeld als 
lunch en/of avondeten nemen. 
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Diner - Soep van geroosterde mungdal 
(recept van Cisca Broeke, www.vayupraktijk.nl)

Ingrediënten (2 personen):

 

Bereiding (30 minuten):
Breng 750 ml water aan de kook, spoel de mungdal goed schoon en snijd de 
bloemkool in roosjes. Laat de mungdal met de kurkuma ca. 20 minuten koken 
totdat het water nagenoeg op is en stoom de bloemkool in ca. 5 minuten gaar.
Verhit ondertussen een halve eetlepel kokosolie of ghee, voeg eerst de 
mosterdzaadjes toe en doe een deksel op de pan. Wacht tot je de zaadjes hoort 
springen, haal van de warmtebron, wacht tot de zaadjes niet meer springen en 
voeg ze dan toe aan de mungdal.
Als het water van de mungdal bijna op is, voeg je al roerend steeds kokosmelk 
toe tot een mooie sausdikte ontstaat. Breng de saus op smaak met zout en 
kerriepoeder. Verdeel de bloemkool over twee borden, schep de saus er over.
Garneer met verse kruiden.
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1 flinke bloemkool
200 gram mungdal (gele mungbonen)
Blikje kokosmelk
Kokosolie of ghee
2 theelepels mosterdzaadjes
2 theelepels kurkuma
1 theelepel kerriepoeder
 Snufje zout
Verse peterselie, koriander of munt en 
geroosterde zonnebloempitten voor 
de garnering
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Verkoelend zomerdrankje
(recept uit het boek: The Everyday Ayurveda Cookbook)

Ingrediënten (2 grote glazen):
2 komkommers
hanjde munt
500 ml kokoswater
sap van een halve limoen

Bereiding:
Schil de komkommer en snijd ze in blokjes. Doe vervolgens alle ingrediënten bij 
elkaar in een blender. 
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https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=48840&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fthe-everyday-ayurveda-cookbook%2F9200000040074516%2F%3FsuggestionType%3Dsuggestedsearch%26bltgh%3DhW6gxYjdOxYjcN5g4k9CfQ.1.2.ProductImage&name=ayurvedischkoken&subid=kookboek

