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10 gezonde Ayurvedische tussendoortjes
die jij in een handomdraai op tafel zet
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Einde van de dag en je hebt trek in een snack. Het is zo verleidelijk om dat stukje chocolade
te pakken of dat koekje dat nog in de kast ligt. 

Je bent onderweg, je bent druk en het is dan zo makkelijk om even die voorverpakte snack
naar binnen te werken om de opkomende trek te stillen.

Je zit 's avonds op de bank en je voelt de behoefte om nog wat te eten, misschien wel dat
borrelnootje of de chips die nog in de kast ligt.

Herkenbaar?

Inleiding
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We kennen allemaal wel het gezegde "Je bent wat je eet". Binnen Ayurveda bestaat echter het
gezegde "Je bent wat je verteert". Hoe wij onze voeding opnemen en verteren is net zo belangrijk
als de kwaliteit van de voeding die we eten. de manier waarop wij onze voeding bereiden en hoe
we het eten. Wanneer we onze maaltijden met zorg bereiden, aangepast aan de manier waarop
we verteren, en we voldoende eten tijdens de hoofdmaaltijden zou de zucht naar het snacken
tussendoor niet hoeven te bestaan. Tussen de hoofdmaaltijden door snacken zou volgens
Ayurveda zelfs onze vertering negatief kunnen beïnvloeden. Maar in deze tijd waarin we soms
geleefd worden, een ster zijn geworden in multitasken en de dag soms anders loopt dan gepland 
 kan het nemen van een snack soms best een uitkomst bieden. En als je dan snackt, hoe fijn zou
het dan zijn als je iets kunt nemen dat gezond is, makkelijk te bereiden en mee te nemen is en
je daarnaast ook nog een verzadigd gevoel geeft?
Daarom hebben wij dit e-book geschreven. Zodat wanneer jij snackt, je dit op een gezonde en
verantwoorde manier kunt doen. 

In dit e-book hebben wij de 10 lekkerste en meest gezonde Ayurvedische snack recepten voor
jou gebundeld. Deze snacks zijn makkelijk te bereiden en te maken van producten die
toegankelijk zijn voor iedereen. 



Ik ben Dana, Ayurveda en Mindset coach, psycholoog en yoga teacher en sinds drie jaar "verslaafd"
aan Ayurveda. Toen ik drie jaar geleden in aanraking kwam met Ayurveda voelde dit als
thuiskomen. Eindelijk had ik een verklaring gevonden voor de klachten waar ik al jarenlang mee liep
en al van alles voor had geprobeerd zonder succes. Na jarenlang last te hebben gehad van acné en
maagzuur, kwam ik, nadat ik leerde over Ayurveda en mijn voedings- en leefstijl aanpaste, eindelijk
van deze klachten af. Sindsdien is Ayurveda mijn passie en ik ben nog lang niet uitgeleerd. Elke dag
leer ik meer en elke dag pas ik het toe. Ayurveda heeft mijn leven veranderd. En alle ervaring en
kennis die ik tot nu toe heb opgedaan wil ik graag met jou delen.  Daarom pas ik Ayurveda toe
tijdens mijn 1-op-1 coaching, heb ik een podcast en schrijf ik e-books waarin ik deze ervaring en
kennis deel om jou ook te helpen bij het toepasbaar maken van Ayurveda in deze huidige tijd. Zodat
ook jij klachtenvrij door het leven kunt gaan. 

Wie zijn wij?

Ixxxxxxxxxxxxxxx
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Ik ben Eline, ayurvedisch voeding & lifestyle coach, zwangerschapsyoga docent en ik geef reiki
behandelingen. Ik vind het prachtig hoe de Indiase gezondheidsleer iedereen als uniek beschouwt en
raak niet uitgeleerd, er is zoveel te ontdekken! 'We're all a student of life.' In mijn ogen heeft ayurveda
op elke vraag een antwoord en ik haal er dan ook onwijs veel voldoening uit om jou te helpen met een
gezondheidskwestie. Dankzij de ayurveda ben ik afgekomen van darmproblemen die ik van jongs af aan
al had en (als moeder van drie) heeft het mij geleerd hoe ik om kan gaan met de hoeveelheid prikkels en
drukte die dagelijks op me af komen. Die drukte ervaren we allemaal door de snelle westerse
maatschappij. Ben jij benieuwd hoe jij ayurveda kunt toepassen om hier mee om te gaan of op welke
manier je voeding, kruiden of selfcare rituelen kunt inzetten om jezelf (nog) beter te voelen? Ik begeleid
je graag tijdens een 1-1 voeding & lifestyle consult zodat jij de beste versie van jezelf kunt zijn. Of kom
heerlijk tot rust tijdens een reiki behandeling.



De spijsvertering verschilt van persoon tot persoon. De verschillende mind-body types, oftewel
dosha's, die binnen Ayurveda onderscheiden worden, worden gekenmerkt door hun unieke manier
van het verteren van voeding. Afhankelijk van jouw mind-body type zul je je herkennen in
één van de volgende beschrijvingen van hoe het spijsverteringsvuur kan werken.

Vata: De spijsvertering van Vata wordt gekenmerkt door onregelmatigheid en beweging. De ene
keer wordt de voeding snel verteerd, de andere keer wat langzamer. Dit kan leiden tot een
onregelmatige stoelgang en ook gasvorming. 

Pitta: De spijsvertering van Pitta wordt gekenmerkt door vurig en snel. Pitta-personen kunnen
over het algemeen het meeste eten goed verteren maar wanneer Pitta uit balans raakt kan het
spijsverteringsvuur teveel aangewakkerd worden. Dit kan leiden tot maagzuur maar ook diarree. 

Kapha: De spijsvertering van Kapha is over het algemeen traag. Dit kan onder andere leiden tot
obstipatie. Voor een Kapha-persoon is het daarom met name van belang om goed verteerbare
voeding tot zich te nemen.

Ayurveda en de spijsvertering

Voeding wordt als belangrijk en dagelijks medicijn beschouwd binnen Ayurveda, zowel voor
het voorkomen als voor het genezen van klachten en ziekten. Het bereiden van voeding vormt
daarom een belangrijk onderdeel van een Ayurvedische leefwijze. 

Wanneer we voeding eten nemen we een deel van onze omgeving op en die omgeving wordt -
via ons interne metabolisme - getransformeerd tot een deel van onszelf. Vandaar dat goede
voeding die optimaal is afgestemd op hoe wij als uniek persoon opgebouwd zijn, zo belangrijk is. 

Ayurveda hecht heel veel waarde aan de spijsvertering. Binnen Ayurveda wordt zelfs gezegd
dat wanneer de spijsvertering optimaal werkt er geen klachten of ziekten zouden moeten
ontstaan. De spijsvertering is dan ook vaak een oorzaak voor verschillende klachten en/of
ziektebeelden.
Binnen Ayurveda wordt het spijsverteringsvuur "Agni" genoemd. Het vuur dat
verantwoordelijk is voor alle fysiologische processen in het lichaam die te maken hebben met
transformatie, zowel geestelijk als lichamelijk. Wanneer dit spijsverteringsvuur dus optimaal
werkt, en wij dus onze voeding optimaal kunnen verteren zouden wij geen klachten moeten
hebben. Wanneer ons lichaam echter niet in staat is om de voeding die wij tot ons nemen
optimaal te verteren ontstaan er onverteerde voedingsresten die zich kunnen ophopen en dit
kan de basis vormen voor het ontstaan van gifstoffen, ook wel "Ama" genoemd. Ama kan de
darmen verstoppen en kan zich uiteindelijk ook verspreiden door het lichaam. Binnen
Ayurveda wordt gezegd dat Ama de oorzaak is van vele ziekten. Om Ama en daarmee ziekten
te voorkomen is het dus van belang dat ons spijsverteringsvuur goed werkt zodat wij de voeding
die wij tot ons nemen optimaal kunnen verteren.
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Nuttig de grootste maaltijd in de middag.

Het is dus beter om pittig en gekruid eten te
vermijden en meer verkoelende
voedingsmiddelen te nuttigen. 

In het geval van Kapha, dat zich kenmerkt
door stabiliteit en traagheid, maar ook door
koud en vet is het van belang om juist lichte
maaltijden te nuttigen en fastfood te
vermijden. 

Wanneer je jouw voeding aanpast aan hoe jij
van nature gebouwd bent en dus jouw
natuurlijke spijsvertering zul je moeiteloos
jouw voeding kunnen verteren waardoor er
geen onverteerde delen achter blijven en je
voldoende energie uit de voeding haalt. 

Maar niet alleen wat je eet maar ook de
manier waarop je eet is van belang voor een
goedwerkende spijsvertering. In deze drukke
tijd waarin we leven kan het voorkomen dat
we minder tijd en aandacht besteden aan de
manier waarop wij eten. De manier waarop wij
eten is van invloed op de manier waarop ons
lichaam de voeding die wij innemen verteert.
Het is dus van belang om de tijd te nemen om
te eten en aandacht te besteden aan wat en
hoe we eten. Hieronder volgen een aantal tips
om jouw spijsvertering zo goed mogelijk te
laten werken.

Ons spijsverteringsvuur is op haar hoogst
tussen 10 uur 's ochtends en 14:00 uur 's
middags. We kunnen hier gebruik van maken
door in die periode de grootste maaltijd te
nuttigen. Advies is om tussen 12:00 uur en
13:00 uur de grootste maaltijd van de dag te
eten. 

“Je bent wat je verteert”  

"Je bent dus wat je verteert". Het is dus
allereerst van belang dat je weet hoe jij
verteert. Met name wanneer je uit balans bent
en je klachten ervaart op het gebied van jouw
spijsvertering. Het is dus van belang jouw
voeding aan te passen aan jouw mind-body
type, jouw dosha. Wanneer je uit balans raakt
zul je namelijk klachten ontwikkelen
overeenkomstig jouw dosha. 

Bijvoorbeeld, wanneer je als Vata-persoon uit
balans raakt zul je eerder geneigd te zijn om
last te krijgen van een opgeblazen gevoel en
gasvorming als gevolg van een verstoorde
spijsvertering. Wanneer je een pitta-persoon
bent en jij raakt als pitta uit balans zul je
eerder geneigd zijn om maagzuur te
ontwikkelen of een slechte huid als gevolg van
een verstoorde spijsvertering. Wanneer je als
Kapha-persoon uit balans raakt zul je eerder
geneigd zijn aan te komen in gewicht of last te
krijgen van obstipatie als gevolg van een
verstoorde spijsvertering.  Op basis van jouw
spijsvertering of spijsverteringsklachten is het
mogelijk om slimmere keuzes te maken ten
aanzien van voeding die jouw onbalans weer
balanceren. Voor het balanceren van een
onbalans is het namelijk van belang het
tegenovergestelde toe te voegen van dat wat de
onbalans veroorzaakt. 

In het geval van Vata, dat zich kenmerkt door
onregelmatigheid en beweging  maar ook door
licht en koud, is het van belang om
voedingsmiddelen te nemen die grondend en
aardend zijn zoals de smaak zoet en stevige,
warme maaltijden. 

In het geval van Pitta, dat zich kenmerkt door
vuur en transformatie en daarmee ook door
hitte, is het van belang om voeding te nemen
die het vuur niet nog meer aanwakkeren. 
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Wanneer je je voedingspatroon aanpast aan
jouw dosha en deze tips toepast tijdens het
eten zul je merken dat je lichaam in staat is
jouw voeding optimaal te verteren en dit
voorkomt ook de behoefte aan tussendoortjes.

Maar wij beseffen ook dat in deze tijd waarin
we soms geleefd worden, een ster zijn
geworden in multitasken en de dag soms
anders loopt dan gepland, het nemen van een
snack af en toe best een uitkomst kan bieden.
En als je dan snackt, hoe fijn zou het dan zijn
als je iets kunt nemen dat gezond is,
makkelijk te bereiden en mee te nemen is en
je daarnaast ook nog een verzadigd gevoel
geeft?

Daarom hebben wij 10 heerlijke  en gezonde
Ayurvedische snack recepten ontwikkeld die
jou, mocht de trek dan toch ontstaan, door de
dag of avond gaan helpen. Bij elk recept staat
een aanbeveling per dosha, zodat jij het recept
kunt aanpassen aan jouw dosha. 

“Je bent wat je verteert”  

Zorg voor een ontspannen setting

Zorg dat je goed kauwt op je voeding

Drink geen (ijs)koude dranken tijdens het
eten

Zorg voor wat lichte beweging na het eten

Om je voeding optimaal te kunnen verteren is
het van belang om in een ontspannen setting
te eten. Dit betekent niet achter de tv of
tijdens het lezen van een boek. Wanneer we
dit doen moeten we namelijk niet alleen de
voeding maar ook de indrukken verteren en
dit kan weer leiden tot onverteerde
voedingsdelen. Eet zittend, voer geen
emotionele gesprekken tijdens het eten en eet
met aandacht.

De vertering van onze voeding begint al in de
mond. Wanneer we niet goed kauwen is het
lastiger om de voeding te verteren en kunnen
er onverteerde delen voedsel achterblijven en
dit zorgt voor Ama.

Koude dranken doven je spijsverteringsvuur
waardoor je spijsvertering geremd wordt. Met
name ijs(koud) dooft de spijsvertering. Drink
tijdens de maaltijd bij voorkeur kleine slokjes
lauwwarm water of water op
kamertemperatuur. 

Blijf na het eten even 5 minuten rustig zitten.
Hierna is het aan te bevelen om wat lichte
lichaamsbeweging te doen zoals 15 tot 20
minuten wandelen. Wandelen na de maaltijd
bevordert jouw spijsvertering. 
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Ghee
Olijfolie
Kaneel
Kokosrasp
Dadels     tip: haal je dadels in een toko of de markt
Kardamom (gemalen)
Komijnzaden
Venkelzaden
Korianderzaden

Er zijn een aantal basis ingrediënten die wij aanraden om altijd in huis te hebben. Hier kun
je gemakkelijk verschillende snacks van maken en van de Komijn, Koriander, Venkelzaden
maak je een thee die je altijd in kunt zetten om je vertering een handje te helpen. Het
recept voor de KKV thee vind je verderop in het e-book. 
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Musthaves voor in huis
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Ingrediënten: (voor 4 personen)
500 gram linzen (linzen nachtje laten weken) of linzen uit blik (niet weken)
500 milliliter plantaardige yoghurt (kokos, amandel of soya)
125 milliliter water
2 theelepels (zee)zout
1 theelepel komijnzaadjes
2 groene pepertjes    Pitta-personen kunnen de pepertjes beter weglaten     
1/2 theelepel zwarte peperpoeder     Voor Pitta kun je peper achterwege laten
1 theelepel komijnpoeder     Of fijngemalen komijnzaadjes
2 eetlepels verse korianderblaadjes
1 eetlepel ghee of olie en plantaardige olie om in te bakken

 

Was de linzen en zet ze een nachtje in de week (wanneer niet uit blik). Spoel
ze af, laat ze uitlekken en doe ze in de blender totdat een beetje grove paste
ontstaat. Ontpit de pepertjes en snijd ze heel fijn. 
Verhit in een koeken[an de ghee en bak heel even (1/2 minuut) de
komijnzaadjes, bak vervolgens de chilipepers mee en voeg ze met het zout
toe aan de linzenpasta.
Verhit ghee of olie in een wok. Maak één hand nat, neem een bolletje pasta,
maak dat een beetje plat en maak een gaatje in het midden: zo wordt hij
sneller bruin.
Breng naar de andere hand en bak het balletje vervolgens in de wok
goudbruin.
Laat de linzenballetjes in water afkoelen. Knijp de volgezogen balletjes uit,
maar wees voorzichtig dat je ze niet kapot maakt.
 Vermeng in een kom de yoghurt met de zwarte peper en het water en voeg
een snufje (zee)zout toe.
Doe de balletjes in de yoghurt en zet even weg in de koelkast.
Garneer met komijnpoeder en de gesneden verse korianderblaadjes.
Afgekoeld serveren.

Bewaar de balletjes in een afgesloten bak in de koelkast voor 3 dagen.

Linzenballetjes met plantaardige yoghurtsaus 

Hartig
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Je kunt de linzenballetjes ook 'naturel' zonder yoghurt eten
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Ingrediënten: (voor 8-10 rolletjes)
2 courgettes
1 eetlepel zonnebloemolie
1 avocado
1 limoen
1/2 theelepel cayennepeper      Pitta-personen kunnen cayennepeper beter weglaten
1/2 theelepel zwarte peperpoeder     Voor Pitta kun je peper achterwege laten
1/2 theelepel (zee)zout
1/2 theelepel komijnpoeder      Belangrijk voor Vata om deze rauwe snack goed te kunnen verteren
50 gram zonnebloempitten 
handvol afalfa
(satéprikkers)
 

 

Courgette rolletjes met avocado

Hartig
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Courgette is goed te eten voor alle dosha's
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Was de courgette en snij kop en uiteinde ervan. Snij de courgette met de
mandoline in de lengte in dunne plakken. Heb je geen mandoline, snijd dan
voorzichtig met het mes zo dun mogelijke plakken. 
Bak in een eetlepel zonnebloemolie de courgette plakjes. Laat goed uitlekken
op keukenpapier en kruid af met peper en zout.
Halveer de avocado en haal het vruchtvlees er met een lepel uit en verwijder
de pit. Plet met een vork het vruchtvlees en besprenkel met limoensap om
verkleuren tegen te gaan. 
Meng het komijnpoeder en de zonnebloempitten door het vruchtvlees van de
avocado.
Beleg elk courgette plakje met een laagje avocado mengsel. Kruid af met peper,
zout en cayennepeper.  Leg er wat alfalfa op en rol op. Prik vast met een
satéstokje. 



Ingrediënten: 
2-3 middelgrote courgettes 
zakje kleine worteltjes of komkommer     Worteltjes voor Vata en Kapha, komkommer voor Pitta
1/2 theelepel paprikapoeders
1/2 theelepel (zee)zout              
1/8 theelepel cayennepeper     Pitta personen kunnen cayennepeper beter weglaten 
1/2 theelepel zwarte peperpoeder     Voor Pitta kun je peper achterwege laten
2 theelepels limoensap
1/2 theelepel komijnpoeder
2 theelepels tahini
handje koriander

Heb je geen tahini in huis?
Maak het heel simpel zelf:
Meng 250 gram rauwe sesamzaadjes met 60 ml zonnnebloemolie
Bak de sesamzaadjes voor 5 minuten op middelhoog vuur aan, laat voor 20 minuten koelen en stop ze daarna
in een blender met de zonnebloemolie. Mix voor 2 minuten totdat het de structuur van notenboter heeft. 

 

Courgette hummus met wortels

Hartig
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Snij de courgette in kleine blokjes.
Meng de courgette, samen met paprikapoeder, zout, cayennepeper, zwarte
peper, limoensap en tahini in de blender totdat het een gladde substantie
is.
Serveer de hummus samen met de worteltjes of voor Pitta met
komkommer. en een handje koriander.

Bewaar de hummus in een afgesloten bak in de koelkast voor 4 dagen. 

Deze bonenvrije hummus is makkelijker te verteren dan de traditionele hummus



Ingrediënten: 
1 komkommer
225 gram (plantaardige)kwark
3 eeetlepels verse munt of meer/ minder naar smaak
1/2 theelepel gemalen komijnzaad
1/4 theelepel cayennepeper of paprikapoeder
snufje peper en zout
worteltjes of komkommer om mee te dippen

 

Komkommer munt raita

Hartig
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Pitta-personen kunnen cayennepeper beter weglaten en voor
paprikapoeder gaan
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Klop de kwark of yoghurt een beetje los met een lepel of garde. Rasp ongeveer 4/5e
van de komkommer zodat je nog een beetje overhoudt. Dat gedeelte wat je overhoudt
kun je vervolgens in blokjes snijden. Deze blokjes komkommer kun je uiteindelijk
bovenop de raita leggen; dat is leuker voor de presentatie. 
Wil je een raita die echt niet waterig is? Knijp dan voorzichtig het grootste gedeelte
van het water uit de geraspte komkommer of laat deze even uitlekken in een vergiet. 
Meng de komkommer door de yoghurt. Meng daar ook het gemalen komijnzaad
doorheen, evenals een klein beetje zout en wat zwarte peper. Voeg ook de
cayennepeper (of paprikapoeder) toe. Kijk wel uit met de hoeveelheid, want de
cayennepeper kan al gauw overheersen. Snijd vervolgens de munt fijn en voeg deze
beetje bij beetje toe totdat de gewenste smaak is bereikt. Ik voeg meestal twee tot
vier eetlepels toe. 
Doe de yoghurtsaus in een kommetje en leg de blokjes komkommer die je apart hebt
gehouden erbovenop. Strooi er eventueel voorzichtig nog wat gemalen
korianderzaad, een klein beetje cayennepeper en verse munt overheen.
Serveer met worteltjes of komkommer

https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/komkommer/
https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/kwark/
https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/verse-munt/
https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/gemalen-komijnzaad/
https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/cayennepeper/
https://www.gewooneenfoodblog.nl/ingredient/peper-en-zout/


Ingrediënten: (voor 2 porties)
2 appels geschilt en in stukjes
Gedroogd fruit (abrikozen, vijgen, rozijnen)
3 dadels in stukjes
Kaneelstokje of gebruik gemalen kaneel
Kardamom 
Gemberpoeder      Je kunt dit achterwege laten als je een Pitta persoon bent en wat extra toevoegen wanneer
Kapha hoog is
Steranijs
Ghee      Gebruik zonnebloemolie voor Kapha
1-2 kopjes water

 

Gestoofd fruit

Zoet
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Voeg zoveel kruiden toe als je wilt
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Voor de beste vertering, week je het fruit een avond van te voren.
Schil en snijd de appels in stukjes, het gedroogd fruit kun je ook snijden als je dit
lekker vindt.
Smelt de ghee in een pan en voeg de specerijen toe.
Voeg het fruit toe en het kopje water.
Breng aan de kook en zet het vuur lager zodat het fruit zachtjes suddert.
Wanneer het fruit zacht is geworden kun je er heerlijk van gaan genieten.



Ingrediënten: (voor 5 stuks)
2 rijpe bananan
1 ei (gebruik 3 el water en 1 el chiazaadjes voor een vegan variant)
1 el havermelk
50 g speltmeel
1,5 tl kardamompoeder
1 tl bakpoeder
3 el rauwe cacao poeder
Rasp van een sinaasappel
Otpioneel geraspte pure chocolade
Optioneel een dadel om het wat zoeter te maken

 

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Prak de bananen fijn in een grote kom.
Doe het (vegan) ei en de havermelk erbij en meng.
Voeg vervolgens het meel, de kardamom, bakpoeder en cacao toe en meng
door elkaar.
Tot slot roer je de sinaasappelrasp er doorheen.
Verdeel het beslag over de muffinvormen en optioneel kun je er nog wat
chocolade overheen raspen.
Bak de muffins gaar in 25 minuten. 

Serveertip: met witte amandelpasta of wat gestoofd fruit.

Chocolade muffins met kardamom

Zoet
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De combinatie van kardamom met chocolade is zo lekker en echt favoriet op een
regenachtige dag



Ingrediënten: (voor 2 porties)
5 medjoul dadels
Witte amandelpasta
Optioneel cacao nibs of stukjes pure chocolade

 

Snijd de dadels open en haal de pit eruit.
Besmeer de binnenzijden met (witte) amandelpasta en indien gewenst voeg je
wat chocolade toe. Smullen maar!

Je kunt uiteraard variëren met notenpasta's. 

Dadels met notenpasta

Zoet
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Dit is de perfecte snack voor Vata en Pitta, de smaak zoet balanceert beiden dosha's
 



Ingrediënten: 
Een kopje amandel melk    Voor pitta kun je half kokos of rijstemelk doen
1 tl ashwagandha poeder
Snufje kaneel
Snufje kardamom
Snufje kurkuma
1/2 tl ghee    Kapha personen mogen dit weglaten 
1/2 tl ahornsiroop of honing. Kies je voor honing voeg dit dan toe wanneer het drankje drinkbaar is. 

 

Breng het kopje amandelmelk tegen de kook aan.
Haal het je pannetje van het vuur en voeg alle overige ingrediënten toe.

Voor Pitta kan ashwagandha te verhittend zijn, kies dan voor shatavari. Let er wel
op dat shatavari niet genomen mag worden bij geschiedenis van bobbeltjes in
borsten of vleesbomen in de baarmoeder. De kruiden kun je vinden op
dandelien.com/shop/

Warme melk met kruiden

Drankjes
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Dit is een heerlijk drankje dat je tussen maaltijden door kunt drinken, maar ook kunt nemen voor het
slapengaan. Je slaapt er heerlijk diep op
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Ingrediënten: 
2 appels 
stukje gember
stengel selderij
handje spinazie
150 ml afgekoelde muntthee

 

Doe alle ingrediënten in de blender of in een sapcentrifuge en voeg de muntthee toe.

Voeg altijd een stukje gember toe om Agni te ondersteunen en het beste drink je deze
juice tussen de maaltijden door (of als ontbijt). Een sapje bij een maaltijd is niet goed
te verteren voor je lichaam.

Uiteraard kun je variëren met groenten, hoe groener  de groenten deste beter voor
kapha. Is pitta dosha of vata hoog dan zou je zoete vruchten kunnen toevoegen. Voel
altijd even na hoe de juice combinatie voor je lichaam is. Een sap op basis van alleen
fruit of alleen groenten wordt het beste door je lichaam verteert.

Groene smoothie

Drankjes
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Het perfecte tussendoortje voor kapha dosha of drink het in de lente (kapha seizoen) als ontbijt.
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Ingrediënten: 
3 el komijnzaden
3 el korianderzaden
3 el venkelzaden
optioneel een schijfje gember

 

Neem gelijke delen komijn, koriander en venkel zaden. In het recept gaan we uit van 3
eetlepels per kruid.
Doe de kruiden in de vijzel en vijzel ze kort om de zaadjes te openen. 
Roer alles goed door elkaar en klaar is je thee. Wij maken graag een grote batch en
bewaren de thee in een glazen pot.
De losse thee doe je daarna in een thee ei of theezakje om toe te voegen aan jouw pot of
kop thee. Enjoy!

KKV thee

Drankjes - extra
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Deze thee kun je de gehele dag drinken en ondersteunt je spijsvertering. Ook kun je hem inzetten bij
buikpijn of wanneer je te veel hitte in je lichaam hebt (zoals bij een blaasontsteking of hormonale
onbalans). We hebben hem toegevoegd als 'extra' in het e-book want wilden je deze super thee niet
onthouden.
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Wij hopen dat dit ebook voor jou van meerwaarde is en dat je door het lezen van dit ebook
meer inspiratie hebt opgedaan om gezonde snacks op tafel te zetten.  Een gezond
voedingspatroon begint bij bewustwording: bewust van wie jij bent, wat jou uniek maakt en
bewust van welke voeding passend is bij jou unieke persoon. De snackrecepten in dit ebook
zijn voor iedereen, ongeacht jouw mind-body type, jouw dosha. Wanneer je zelf verder gaat
experimenteren  met het maken van gezonde snacks is het van belang te weten wat jou
uniek maakt, wat jouw mind-body type, jouw dosha is, zodat je kunt kiezen voor voeding die
door jouw lichaam het beste te verteren is. 

Wij kunnen je allebei helpen bij het ontdekken wat jouw dosha is zodat je slimmere keuzes
kunt leren maken. ten aanzien van je voedingspatroon maar ook jouw leefstijl. Je kunt met
ons contact opnemen door te mailen naar: 

info@dandelien.com
info@danaholistichealthcoaching,com

Wil je meer leren over Ayurveda en hoe je haar wijsheden kunt toepassen in jouw dagelijks
leven? Luister dan naar de wekelijkse podcast ‘The Holistic Health podcast’ , onder andere
op Spotify. In deze wekelijkse podcast beantwoordt Dana de vraag “Hoe combineer ik de
Westerse- en de Oosterse genees- en levenswijzen in mijn dagelijks leven voor een optimale
gezondheid”, zodat jij leert dát geweldige leven te creëren dat bij jou past. 

Eline start op 23 september 2021 met een Ayurvedische herfst detox voor het nieuwe
seizoen. Wil je meedoen of hier meer over weten kijk dan even op
https://www.dandelien.com/product/herfst-detox-programma/

Volg je ons al?
@danahooghiemstra
@dandelien.ayurveda

We zouden het super leuk vinden als je jouw gemaakte snack met ons wilt delen. Tag ons
zodat wij ze zien.

Liefs,
Eline en Dana

Nawoord
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https://open.spotify.com/show/6HSuDAL2GH8gLUiyJhxSpc?si=XzJN6Bf4QM6uy30h1NpEUA
https://www.dandelien.com/product/herfst-detox-programma/

