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ONTBIJT

WARME QUINOA
(Bron: Ayurvedisch koken voor de westerse keuken - Amadea Morningstart)

2 PORTIES

BENODIGDHEDEN
60 gram Quinoa
2 el rozijnen of gedroogde abrikozen
500 ml water
Ahornsiroop

BEREIDING
1. Week de avond van te voren de rozijnen en/of abrikozen in water. 
2. Doe de quinoa in een steelpan samen met het water en het gedroogde 

fruit. Breng aan de kook. Laat het vervolgens zachtjes pruttelen totdat het 
zacht is en de quinoa gaar is. Zo’n 10 - 15 minuten. 

3. Doe er een klein beetje ahornsiroop bij naar smaak. Ook lekker om een 
klein scheutje kokosmelk of amandelmelk toe te voegen.

 



ONTBIJT

HAVERMOUT

1 PORTIE

BENODIGDHEDEN
40 - 50 gram havermout
3 gedroogde vijgen
snufje kardemompoeder
120 ml amandelmelk
1 tl ahornsiroop

BEREIDING
1. De avond van te voren: Snijd de vijgen in kleine stukjes
2. Doe alle ingrediënten de avond van te voren in een bakje, inclusief de 

amandelmelk om te weken.
3. De volgende ochtend hoef je het alleen even kort warm te maken in een 

pannetje en klaar!



LUNCH

WARME GROENTE MET QUINOA

2 PORTIES

BENODIGDHEDEN
4 handjes spinazie (of boerenkool)
2 wortels
Quinoa (voor 2 personen)
Handje zonnebloempitjes
Verse gember (ong. 1 cm)
Verse koriander
Sap van een citroen (naar smaak)
Zout
Ghee

BEREIDING
1. Snijd de wortel en gember in stukjes.
2. Doe een beetje ghee in de pan, voeg de wortel en gember toe. Even 

roerbakken. Voeg dan de quinoa (eerst wassen) toe en roerbak even mee. 
Doe er een beetje zout bij (of bio bouillonblokje) en voldoende water, 
zodat de quinoa kan koken.

3. Kook in ongeveer 15 minuten gaar.
4. Rooster de zonnebloempitjes
5. Bestrooi met wat verse koriander, een paar druppeltjes citroensap en de 

geroosterde zonnebloempitjes. 
 



LUNCH

GESTOOMDE GROENTE MET TAHIN

2 - 3 PORTIES

BENODIGDHEDEN
2 Zoete aardappels
80 gram Sperziebonen
1 Brocolli
40 gram Doperweten
(of andere groente naar keuze!)
1 - 1,5  tl kerrie kruiden 
Peper en zout naar smaak
1 el tahin (vloeibaar)
Limoen of citroen
Kokosmelk (optioneel)

BEREIDING
1. Snijd de groente in stukjes.
2. Stoom de groente in ongeveer 10 - 12 minuten gaar.
3. Verhit in een andere pan wat ghee of kokosolie en bak hierin kort de 

kerriekruiden, peper en zout. 
4. Voeg hier vervolgens de gestoomde groente aan toe en bak nog even kort 

door de kruiden. 
5. Besprenkel met wat vloeibare tahin en een paar druppeltjes citroen of 

limoen.  
 
Ook lekker met een beetje kokosmelk!



DINER

THAISE ROERBAK
(Bron: Ayurvedisch koken voor de westerse keuken - Amadea Morningstart)

3 - 4 PORTIES

BENODIGDHEDEN
Basmatirijst voor 3-4 personen
250 gram verse asperges
100 gram chinese kool
1 grote hand spinazie
Handje verse koriander
Verse gember (ongeveer 3 el, naar smaak)
2 teentjes knoflook (optioneel)
Ghee
150 ml kokosmelk
1 Limoen
Zeezout

BEREIDING
1. Kook de rijst gaar.
2. Was de groente en snijd ze klein. De aspergers in kleine stukjes van ong. 2 

cm, de chinese kool heel dun gesneden, en de gember in dunne plakjes. 
Pers de knoflook.

3. Verwarm de ghee in een wokpan. Voeg de knoflook en gember toe en roer 
ongeveer 1 minuut. 

4. Voeg dan de asperges, chinese kool en spinazie toe. Blijf roeren tot de 
spinazie begint te slinken.

5. Voeg dan de kokosmelk toe en roer alles goed door elkaar, tot de groente 
gaar zijn.

6. Bestrooi met wat limoensap en verse koriander. 



DINER

SPLITERWTENSOEP
(Bron: Ayurvedisch koken voor de westerse keuken - Amadea Morningstart)

1 PORTIE

BENODIGDHEDEN
100 gram droge spliterwten*
1,5 liter water (indien nodig meer)
1 grote wortel
2,5 cm verse gember
1/2 tl komijnzaad
1/2 tl kukuma
1 tl zout
zwarte peper
Ghee
Limoen

*Heb je moeite met het verteren van erwten/bonen, week ze dan de avond 
van te voren of minstens 4 uur van te voren.

BEREIDING
1. Snijd de wortel in stukjes en snijd de gember fijn.
2. Doe de spliterwten en wortel in een grote soeppan samen met het water 

en breng aan de kook.
3. Maak ondertussen in een andere pan de ghee warm en voeg hier de 

gember aan toe, vervolgens de komijnzaad en kurkuma. 
4. Voeg dit mengsel toe aan de spliterwten. 
5. Laat de soep op middelhoogvuur koken totdat alles zacht is (ongeveer 45 - 

60 minuten). Indien nodig doe je er exrta water bij. 
6. Voeg ten slotte zout en peper toe naar smaak.
7. Top af met limoen en eventueel verse koriander. 


