
VATA RECEPTEN
Ontbijt - Lunch - Diner - Tussendoortje

Recepten voor mensen met een vata constitutie zijn er op gericht om vata dosha 
te balanceren. Dat betekent dat voeding voor de vata dosha tegenovergestelde 
eigenschappen heeft van de vata dosha zelf.  Vata is droog, koud, ruw, licht 
en afbrekend, en heeft daarom warme, grondende, vochtige en voedende 
(opbouwende) 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 - Golden oats
Ingrediënten (voor 2 personen):
0,5 - 1 liter water
80 gram havermout
1 appel*
1/2 tl gember
1/2 tl kurkuma
snufje zwarte peper
1/2 tl kaneel
1/4 tl kardemom 
kokosrasp (optioneel)
1 tl sesamolie of ghee (optioneel, inzetten bij veel droogte)

Bereiding (10 minuten):
Breng het water aan de kook. Voeg de havermout en kruiden toe. Kook zachtjes 
voor zo’n 5 minuten. Snijd ondertussen de appel in stukjes. Voeg de appel toe 
en laat nog 2 à 3 minuten meekoken tot ze iets zachter zijn. Voeg eventueel 
nog wat kokosrasp en sesamolie of ghee toe.

* Je kunt de appel ook vervangen door 2 Medjool dadels. Week deze dan van 
te voren in warm water. 
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Lunch - Gestoomde groente met tahinsaus
Ingrediënten (maak zoveel als je wilt)
Groente naar keuze, bijvoorbeeld rode biet, wortel, zoete aardappel, venkel, 
sperzieboontjes, courgette of pompoen. 
Ghee of sesamolie
Mosterdzaadjes
Kerriekruiden
Peper en zout

Ingrediënten tahinsaus:
120 ml tahin
2 el olijfolie
sap van 1/2 citroen
snufje himalayazout

Bereiding (20 - 25 minuten):
Snijd de groenten in blokjes en doe ze in de stoompan. Stoom in 10 tot 15 
minuten gaar. Verhit in een grote koekenpan of wokpan de olie en doe hier 
de mosterdzaadjes. Wanneer je de mosterdzaadjes hoort springen voeg je 
de kerriekruiden en peper en zout toe. Bak de kruiden in de olie op laag vuur 
en voeg dan de gestoomde groente toe. Bak de groente kort door de kruiden 
heen en je hebt heerlijke gekruide groente! 

Maak de tahinsaus door alle ingrediënten door elkaar te mengen tot een gladde 
substantie. Serveer dit bij de groente. 

Je kunt hiervan een hele voorraad maken in de ochtend en dit bijvoorbeeld 
als lunch en/of avondeten nemen. Bij de lunch kun je er eventueel nog wat 
basmatirijst bij koken als je merkt dat je meer voeding nodig hebt. 
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Diner - Soep van geroosterde mungdal (recept van ayurfreddy)
Ingrediënten (voor een grote pan soep):

Bereiding (45 - 60 minuten, maar wel simpel):
Kijk de gele mungboontjes na op steentjes en andere onregelmatigheden. 
Was de boontjes nog niet! Doe de mung in een grote soeppan en zet het vuur 
middelmatig hoog. Rooster de boontjes terwijl je blijft roeren, totdat ze lichtbruin 
zijn en lekker ruiken. Doe ze nu in een zeef en was ze onder stromende water.  
Doe nu 1 el ghee of sesamolie in de pan en voeg de laurierblaadjes, de 
mungboontjes en het water toe. Breng aan de kook terwijl je af en toe roert. 
Laat ongeveer 30 minuten koken op middelmatig vuur. Verhit dan in een andere 
pan 2 el ghee of sesamolie en voeg de mosterdzaadjes toe. Als deze beginnen 
te springen voeg je de overige specerijen toe. Bak zo’n 20 seconde terwijl je 
blijft roeren en voeg het kruidenmengesel dan bij de mungbonensoep. Laat 
nog even doorkoken totdat het een dikke gladde soep is geworden. Doe dan 
de citroensap en peterselie of koriander bij. Serveer als soep of met rijst. 

De bereidingstijd van mungbonen is vaak lang, maar het is wel heel simpel 
om te maken, want het hoeft alleen maar te koken. Als je dit in de ochtend al 
maakt, tussen je ochtendroutine door, dan heb je ‘s avonds een heerlijke soep 
klaarstaan. Het wordt vanzelf een makkelijk onderdeel van je routine. 
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250 gram mung dal (dit zijn gele de 
mungbonen, te vinden bij de toko)
1 ½ liter water
3 laurierblaadjes
1 eetlepel ghee of sesamolie
2 ½ theelepel himalayazout
2 eetlepels ghee of sesamolie
1 theelepel mosterdzaad

1 theelepel komijnzaad
1 eetlepel geraspte gember
1/4e theelepel asafoetida
1 theelepel kurkuma
2 eetlepels citroensap
1 eetlepel fijngehakte peterselie 
of korianderblaadjes
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Sesamkoekjes 
(recept uit het boek: The Everyday Ayurveda Cookbook)

Ingrediënten (24 koekjes)
250 ml tahin (sesampasta)
25 gram amandelmeel
75 ml maple syrup
1/2 tl vanille extract (optioneel)
3/4 tl kaneel
3/4 tl gemberpoeder
1/4 tl kardemompoeder
1/4 tl zout
1/2 tl baking soda
1 flax ‘egg’ (1 el gemalen lijnzaad met 3 el water, blend 2 minuten op hoge 
snelheid)
2 el sesamzaadjes (+ extra voor decoratie)

Bereiding:
Verwarm de oven op 180 graden Celsius. 
Meng in een grote kom alle ingrediënten bij elkaar. 
Maak balletjes van het beslag en druk ze lichtjes plat op de bakplaat met 
bakpapier. Besprinkel met wat sesamzaadjes. Bak ze 10 tot 12 minuten in de 
oven totdat ze stevig genoeg zijn. Laat ze helemaal afkoelen, voordat je ze van 
de bakplaat afhaalt. 
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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

