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RECEPTEN



RECEPTEN

WORTEL HAVERMOUT

Na de detox kun je weer gaan eten volgens je dosha en daarnaast wat Ojas 
opbouwende voeding nemen, zoals de Ojas balletjes of het dadeldrankje in dit e-book. 
Bij deze nog wat extra recepten. Deze recepten zijn geschikt voor de herfst. Eventuele 
aanpassingen per dosha staan aangegeven in de recepten. 

Ingrediënten (1 persoon):
• 40 gram havermout
• 1 kleine wortel
• 2 dadels
• 1 el lijnzaad
• 1 el pompoenpitten
• Scheutje amandelmelk
Kruiden: snufje kaneel, kurkuma en gemberpoeder  
 
Voor kapha kun je meer gemberpoeder toevoegen.
Voor vata kun je extra ghee toevoegen.

(Uiteraard kun je variëren in graan, melk, noten en zaden).

Bereiding:
1. Rasp de wortel (dit kan ook in een keukenmachine).
2. Snijd de dadels in kleine stukjes en zet in heet water (zo’n 10 minuten of nacht van 

te voren)
3. Kook de geraspte wortel,  havermout en kruiden in water totdat de wortel zacht is.
4. Voeg de dadels, lijnzaad en pompoenpitten toe en voeg een scheutje amandelmelk 

toe. 

ONTBIJT



Ingrediënten (1 persoon):
• 1 appel of peer
• Speculaaskruiden (naar smaak)
• Ghee
• 1 el hennepzaadjes (optioneel)
• 1 el amandelpasta 

Geschikt voor alle dosha’s.
Bij veel trek kun je ook havermout toevoegen.

Bereiding:
1. Bak de appel of peer aan in ghee met de speculaaskruiden. 
2. Voeg dan een klein beetje water toe en laat even stoven. 
3. Top af met hennepzaadjes en witte amandelpasta

Ingrediënten (4 personen):
• 2 appels
• 2 peren
• Handje walnoten
• 1 el ahornsiroop
• Beetje citroensap
• Handje gedroogde cranberries
• 100 gram havermout
• 100 gram amandelmeel
• Kruiden: kardemom, gemberpoeder en zout (naar smaak)
• 100 gram ghee

Bereiding:
1. Verwam de oven op 200 graden C.
2. Schil en snijd de appels en peren in stukjes. 
3. Hussel er walnoten, cranberries en ahornsiroop doorheen en doe het geheel in een 

ovenschaal. 
4. Meng de havermout met amandelmeel, de kruiden en ghee tot een kruimig deeg
5. Strooi het deeg over het fruit en bak 25 minuten in de oven. 

WARME APPEL OF PEER

APPEL CRUMBLE



6 SMAKEN BOWL

Ingrediënten (1 - 2 personen):
• 30 gram boerenkool 
• 1 zoete aardappel 
• 70 gram quinoa
• 1/4 tl komijn
• 1/4 tl kurkuma
• 1/8 tl gemberpoeder
• Peper en zout naar smaak 
• 1/2 avocado
• Klein handje gedroogde nori snippers

Tahinsaus: 
• 3 el tahin (vloeibaar)
• 3 el sesamolie
• 6 el water
• Sap van een 1/2 citroen
• Snufje himalayazout 

Bij hoge pitta kun je eventueel de citroen vervangen door limoen en de tahin door witte 
amandelpasta of zonnebloempasta

Bereiding:
1. Snijd de zoete aardappel in plakjes.
2. Was de quinoa en kook in 10 minuten gaar.
3. Stoom ondertussen de boerenkool 5 tot 10 minuten.
4. Verhit ghee of kokosolie in een koekenpan, voeg hier de komijn, kurkuma, gemberpoeder, 

peper en zout aan toe en roer kort door elkaar.
5. Doe vervolgens de zoete aardappel plakjes in de koekenpan en bak in ongeveer 10 

minuten gaar. Draai ze tussendoor om.
6. Snijd de avocado in plakjes.
7. Maak de tahindressing zoals door alle ingrediënten door elkaar te mengen. 
8. Voeg alles samen in een kom, giet de tahindressing eroverheen en garneer met 

gedroogde nori snippers.

LUNCH/AVONDETEN



Ingrediënten (1 persoon):
• 75 gram bulgur 
• 200 ml water
• 1/2 orangje pompoen 
• 1/2 tl koriander
• 1/2 tl komijnzaad
• 1/2 tl kurkuma
• 1/8 tl gemberpoeder 
• snufje peper en zout 
• 1 tl kokosolie
• Verse koriander

Bulgur helpt vata balanceren, maar is zwaar voor kapha. Je kan bulgur vervangen door 
quinoa of rijst. 

Bereiding:
1. Kook de bulgur in 10 minuten gaar.
2. Snijd de pompoen in blokjes
3. Verwarm olie in een pan en rooster de kruiden 2 minuten.
4. Voeg de pompoen toe en bak nog 5 minuten mee.
5. Voeg dan water toe, zodat de pompoen net onder wat komt te staan en laat 15 minuten 

zachtjes sudderen.
6. Serveer met verse koriander.

POMPOENCURRY MET 
BULGUR



GEROOSTERDE ZOETE 
AARDAPPEL MET ZWARTE 
BONEN EN TAHIN
Ingrediënten (2 personen):
• 2 medium zoete aardappels 
• 200 gram zwarte bonen
• 1 avocado
• 1 tl sesamolie of ghee
• 1/4 tl komijn
• 1/4 tl koriander
• 1/4 tl kaneel
• 14 tl kurkuma
• snufje zwarte peper en zout
• Verse peterselie

Tahinsaus: zie 6 smaken bowl 
 
 

Bij hoge pitta kun je eventueel de citroen vervangen door limoen en de tahin door witte 
amandelpasta of zonnebloempasta. 

Bereiding:
1. Verwarm de oven op 200 graden Celsius.
2. Maak de aardappels schoon en snijd ze door de helft of in meerder plakken.
3. Maak een mengsel van de kruiden samen met de sesamolie en wrijf de zoete aardappels 

hiermee in aan beide kanten.
4. Zet de aardappels ongeveer 20 minuten in de oven. 
5. Maak de tahindressing door alle ingrediënten door elkaar te mengen in een kom.
6. Maak de zwarte bonen warm in een pannetje in een beetje ghee. Bij vata: voeg kruiden 

zoals komijn en asafoetida toe voor betere vertering. 
7. Verdeel de zoete aardappel en de zwarte bonen over een bord. Giet hier de tahinsaus 

overheen en garneer met avocado en verse peterselie.



Ingrediënten (3-4 persoon):
• 1/2 winterwortel 
• 1/2 bloemkool
• 1 kleine venkel
• 2 handen spinazie 
• 250 ml kokosmelk 
• 250 ml water
• 2 tl verse gember (geraspt) 
• 1 groene peper (weglaten voor pitta)
• 8 curry bladeren
• 1 tl kurkuma
• 1/2 komijnzaad
• 1 tl korianderzaad 
• 1/2 tl gedroogde tijm 
• 1/8 tl asafoetida
• 1 tl himalayazout 
• snufje zwarte peper
• 1 el ghee of kokosolie

Ingrediënten chapati (4 stuks)
• 120 gram rijstmeel
• 1/2 tl himalayazout
• 120 ml water
• ghee of kokosolie
 Bereiding curry:
1. Snijd de wortel in kleine blokjes, de bloemkool in roosjes en snijd de venkel fijn.
2. Rasp de verse gember of snijd fijn.
3. Maal de koriander en komijnzaadjes fijn met een vijzel.
4. Verhit 1 el ghee in een wokpan.
5. Voeg de kurkuma en komijnzaad toe en bak kort tot het licht verkleurd. Voeg dan de curry 

bladeren, verse gember en groene peper toe en bak kort mee. En voeg ten slotte de koriander, 
tijm, asafoetida en zout toe.

6. Voeg direct de kokosmelk toe en breng aan de kook.
7. Voeg vervolgens de venkel, wortel en bloemkool toe. Zet het vuur lager en laat 10 minuten 

sudderen. Roer tussendoor.
8. Voeg nog 250 ml water toe en laat nog 5 tot 10 minuten sudderen. Als de curry droog begint 

te worden kun je meer water of kokosmelk toevoegen.
9. Voeg als laatste de spinazie toe en laat het slinken terwijl je het er doorheen roert.

CURRY MET RIJSTMEEL 
CHAPATIS

ALS JE ZIN HEBT OM UITGEBREID TE KOKEN

Bereiding Chapati’s
1. Kook het water en voeg het zout er aan toe.
2. Voeg langzaam de rijstmeel toe, terwijl je blijft 

roeren. Er ontstaat een dik deeg.
3. Verdeel het deeg in 4 balletjes.
4. Rol het deeg uit tot een platte pannenkoek.
5. Zorg dat je op een plastic folie rolt en gebruik 

droge rijstmeel boven en onder het deeg om 
te voorkomen dat het blijft plakken.

6. Verhit nu wat ghee in een pannenkoekenpan 
of een speciale chapatipan en plaats het deeg 
in de pan. Wacht tot dat het deeg begint 
te ‘ademen’. Doe dan wat ghee bovenop 
de chapati, voordat je hem omdraait. Bak 
vervolgens nog even aan de andere kant.



VILEPPI

Deze soep was één van de gerechten tijdens mijn Pancha Karma (Diepe Ayurvedische 
detox) in India. Een voedende soep, maar niet te zwaar. De ingrediënten staan 
in verhouding weergegeven. Je kunt zoveel maken als je wilt met jouw favoriete 
seizoensgroente!

Ingrediënten (4 personen):
• 1 cup* groene mungbonen
• 1 cup* basmatirijst
• 2 cups* verse groente:  

Wortel, sperziebonen, prei, etc.
• 1,5 tl Komijnzaad
• 1 tl Korianderzaad
• 1/4 tl Kaneel
• 1 tl gemberpoeder  

(of 2 tl geraspte verse gember) 
• Peper en zout naar smaak
• 3 tl ghee of kokosolie 

*1 cup = 250 ml. 
Je kunt de hoeveelheid dus ook 
afmeten in een litermaat.

Bereiding:
1. Week de mungbonen minsten 4 uur van te voren of een hele nacht.
2. Snijd de groente fijn.
3. Verhit de ghee in een grote kookpan. Voeg de komijn, koriander, kaneel, gember en 

peper toe. 
4. Voeg de rijst, mungbonen en groente toe en mix goed door het kruidenmengsel.
5. Voeg een grote hoeveelheid water toe, zodat alles onder water staat en breng aan de 

kook.
6. Kook in ongeveer 30 tot 40 minuten gaar. Blijf tussendoor roeren en voeg extra water 

toe als het nodig is.
7. Voeg zout toe naar smaak.

SOEPEN/AVONDETEN



Ingrediënten (4 personen):
• 3 grote wortelen
• 1 middelgrote ui
• 1 kleine zoete aardappel
• 2 - 4 knofolookteentjes (pitta kan eventueel weglaten)
• 1 liter water 
• eventueel groentebouillonblokje
• 2 el ghee
• 3 el korianderpoeder
• 2 el marjolein
• 2 el verse korianderblaadjes
• snufje zeezout en peper

Bereiding:
1. Was de wortelen en snijd in blokjes. Schil de ui en pel de knoflooktenen, snijd zeer fijn. 

Schil en was de zoete aardappel en snijd in blokjes.
2. Neem een grote soeppan en verhit 2 el ghee. Voeg hier het korianderpoeder toe totdat 

deze lichtbruin is en begint te geuren.
3. Voeg dan de ui toe en bak 5 minuutjes mee.
4. Voeg dan de knoflook en marjolein toe, bak nog een minuutje mee.
5. Voeg vervolgens de wortel en zoete aardappel toe en bak nog een minuutje mee.
6. Voeg het water en bouillonblokje toe en breng aan de kook. Laat de soep 20 minuten 

op laag vuur koken totdat de wortel en zoete aardappel zacht zijn.
7. Ten slotte kun je de gesneden korianderblaadjes toevoegen (laat nog wat over voor 

garnering), het zout, peper en pureer met een staafmixer.
8. Serveer met korianderblaadjes.

WORTELSOEP



SPINAZIESOEP

Ingrediënten (4 personen):
• 1 kg spinazie
• 1 liter water
• Verse gember (2 cm)
• 2-4 knoflookteentjes (pitta kan ook eventueel weglaten) 
• 2 tl komijnzaadjes
• 2 el ghee
• 1 el zeezout
• 1⁄2 el zwarte peper
• 1tl limoensap 

Dit recept is met name goed om Kapha te balanceren.

Bereiding:
1. Was de spinazie. Pel de knoflookteentjes en snijd de knoflook en gember fijn.
2. Neem een grote soeppan en verhit de ghee. Voeg komijnzaadjes toe en bak even kort 

totdat ze lichtbruin zijn.
3. Voeg de knoflook en gember toe en bak tot ze bruin zijn
4. Doe dan de spinazie erbij en meng goed door de kruiden heen.
5. Doe vervolgens het water erbij, het zout en peper, en laat de soep 25 tot 30 minuten 

zachtjes koken.
6. Haal de pan van het vuur en laat even afkoelen. Mix de soep met een staafmixer.
7. Voeg als laatste nog een beetje limoensap toe.

SOEPEN/AVONDETEN



Deze heerlijke mungpannenkoeken van mungbonenmeel leerde ik maken in India 
van een Ayurvedische kok. Mungbonenmeel is te verkrijgen in sommige toko’s of 
is online te kopen. In combinatie met de gewokte spinazie en ui is dit ideaal voor 
Kapha personen. Maar ook vata en pitta personen kunnen dit nemen. Je kunt het 
ook makkelijk meenemen als lunch naar je werk. 

Ingrediënten (4 pannenkoken/2 personen):
• 130 gram mungbonenmeel 
• 350 - 375 ml water
• snufje himalayazout
• snufje zwarte peper
• snufje komijnzaadpoeder 
• snufje asafoetida (optioneel)

Inhoud pannenkoek:
• 4 grote handen spinazie
• 1 kleine ui
• zout en peper naar smaak
• Eventueel wat honing

Bereiding:
1. Mix het meel, zout en kruiden met water tot een dun beslag. Het mag best een heel dun 

beslag zijn, anders wordt het al snel een hele dikke taaie pannenkoek. Als je ze dunner 
maakt zijn ze lekkerder en makkelijker te rollen.

2. Verhit wat ghee in een pannenkoekenpan, giet het beslag erin en bak aan beide kanten 
ongeveer 4 minuten.

3. Snipper de ui. Bak de ui in een wokpan en voeg hier de spinazie aan toe tot dat slinkt. 
Voeg peper en zout toe naar smaak.

4. Doe het spinaziemengels in de pannenkoek, rol deze op en besprekel eventueel met 
wat honing of een ander zoetmiddel. 

SPINAZIE PANNENKOEKEN



Ingrediënten (1 persoon):
• 5 Medjool dadels
• 4 amandelen
• 1 kardemompeulen 
• 1 tl venkelzaad
• snufje kaneel

Bereiding:
1. Zet de avond van te voren alle ingrediënten in heet water, zodat de dadels bedekt zijn.
2. De volgende ochtend pureer je het geheel in een blender tot een heerlijk dadeldrankje!

DADEL OJAS DRANK JE


