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De vrouw achter
Ayuryoga Center

Mijn naam is Anneke Vander Steene en voor jou heb ik

dit e-book geschreven. Mama van Noor, 38 zomers jong,  

levensgenieter, bruggenbouwer, ondernemend en

zaakvoerder bij Ayuryoga Center, waar ayurveda en

yoga centraal staan.

Als criminologe van opleiding, ben ik na mijn studies voor

vijf maanden naar India getrokken waar ik kennis heb

gemaakt met yoga en ayurveda. Toen ik terug thuis was,

ben ik begonnen aan de 4-jarige opleiding tot

ayurvedisch practitioner. Aansluitend daaraan ben ik

begonnen aan de 4-jarige opleiding tot yogadocent. 

In 2017 zag Ayuryoga Center het levenslicht. Bij het

Ayuryoga Center kan je terecht voor ayurvedische

massages en consulten, voedingsleer en voedingsadvies

op-maat, ademhalingstechnieken, ontspannings- en

relaxatietechnieken, hatha yoga, coaching en

persoonlijke groei.
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In mijn praktijk probeer ik mensen te helpen door hen

op een andere manier naar gezondheid en ziekte te

leren kijken. Door goed voor jezelf te zorgen en

opnieuw te leren contact maken met je eigen

lichaam kom je opnieuw bij je eigen noden maar ook

je eigen grenzen uit. Ik houd mensen een spiegel

voor, en ga met hen op zoek naar de oorzaak of

oorzaken van hun problematieken. Door alle

aspecten van het leven hierin te betrekken krijgen

we het volledige plaatje en kunnen mensen stilaan

het proces naar gezondheid terug in gang zetten.

Voeding, massage en ademhaling kunnen hierbij

helpen, maar mijn dienstverlening gaat verder dan

dat. Samen stippelen we het traject uit, waarbij ik

mijn kennis en inzichten aanbiedt. De cliënt bepaalt

zelf de richting en het tempo van het traject…

Daarnaast heb ik me ook gespecialiseerd in yoga

voor mensen met een bewegingsbeperking en geef

ik specifieke yogalessenreeksen voor nek/schouders,

rug/onderrug en bij stress en spanning. En sinds

anderhalf jaar kan je bij ons ook terecht voor een

jaaropleiding tot Ayur-Life Coach waarbij je je in 9

lesmodules onderdompelt in de ayurvedische

voedings- en levensstijlfilosofie. Hiermee kan je voor

jezelf, je naasten of zelfs professioneel aan de slag. 
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Inleiding

Het leveren van energie

De warmteregulatie van ons lichaam

De aanmaak van bepaalde vitaminen

Cel- en weefselopbouw

Enz …

Er wordt terecht heel veel geschreven over

(gezonde) voeding. Elk jaar komen er nieuwe

kookboeken bij, het is een echte hype. En maar

goed ook want eten en drinken zijn basisbehoeften,

ze houden onze motor draaiende en zonder gaan

we dood.

Ons lichaam haalt voedingsstoffen en bouwstoffen

uit het voedsel dat we nuttigen: koolhydraten,

vetten, eiwitten, water, vitaminen, mineralen, … Deze

komen voornamelijk voor in vers voedsel zoals

groenten, fruit, zuivel, noten en zaden, peulvruchten,

oliën, vlees en vis. Ons lichaam haalt de stoffen die

ze nodig heeft uit het voedsel en zet ze in ons

lichaam om voor tal van processen:
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Ayurveda heeft een uitgebreide voedingsfilosofie

ontwikkeld om een goede gezondheid in stand te

kunnen houden. Maar voeding kan eveneens worden

ingezet bij klachten en kwaaltjes of zelfs ziekte. Het

is belangrijk om in te zien dat voeding een invloed

heeft op ons welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

Na een avondje stevig doorzakken waarbij de

alcohol rijkelijk heeft gevloeid, kan je de dag erop

zelfs depressieve gevoelens ervaren terwijl je je de

dag ervoor nog goed in je vel voelde. Suiker,

meestal vermomd in bijvoorbeeld chocolade, koekjes

en frisdrank, heeft een zeer verslavend effect op ons

lichaam en het is moeilijk om hier van af te geraken.

Meer en meer beseffen we het belang van een

gezonde, gevarieerde en volledige voeding voor

lichaam en geest. Het probleem is vaak dat we door

het bos de bomen niet meer zien. En gelden zoveel

voedingsrichtlijnen voor gezonde voeding en het is

een hele studie om deze allemaal samen te

brengen. Het moeilijkste is om dit alles te integreren

in je eigen levensstijl. In een wereld waarin er een

overaanbod is van alles, waar alles snel en liefst zo

goedkoop mogelijk moet gaan en zijn, is gezond

eten een hele opgave geworden. 

Niet alleen is wat je eet en drinkt van belang om een

goede gezondheid van zowel lichaam als geest in

stand te houden, maar ook de mate waarin je

lichaam in staat is om het ingenomen voedsel te

kunnen omzetten voor haar eigen behoud. Want je

kan elke dag zo gevarieerd, biologisch en vers

mogelijk eten, wanneer je lichaam niet in staat is om

voedsel op een efficiënte manier om te zetten, heb

je er weinig aan. De motor van de spijsvertering

moet goed werken zodat het lichaam alle nodige

voedingsstoffen aan het voedsel kan onttrekken.
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Wat is ayurveda?
Ayurveda betekent “kennis van het leven” en is een

eeuwenoude alternatieve gezondheidsleer

afkomstig uit India, die naar de mens als geheel

kijkt. Eigenlijk is het meer een levenswijze, een

manier van zijn. Ayurveda gaat niet alleen over

lichamelijke gezondheid, maar over welzijn in zijn

geheel, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel als 

 spiritueel vlak. Ayurveda streeft ernaar het

evenwicht in de mens te bewaren en harmonie in het

leven te brengen. 

Ayurveda zet in de eerste plaats vooral in op

preventie en op het behoud van een goede

gezondheid.

Maar indien het evenwicht in het lichaam of de

geest zoek is, zal ze natuurlijke remedies inzetten

om mensen te helpen opnieuw gezond te worden.

Hierbij zal ze altijd de focus leggen op de oorzaken

van de klacht of ziekte en niet enkel en alleen op de

symptomen ervan.

Goede voeding en een goed spijsverteringsproces

worden in Ayurveda beschouwd als één van de

belangrijkste fundamenten van onze gezondheid.

Volgens ayurveda ontstaan vele kwalen en klachten

uit slecht functionerende darmen, waaruit allerlei

verschillende ziekten kunnen ontstaan. 

Voedsel dient aangepast te zijn aan wie jij bent, en

je lichaam moet in staat zijn om dit voedsel te

kunnen omzetten voor de metabole processen in ons

lichaam. Ayurveda gaat uit van het idee dat voeding

een effect heeft op ons lichaam en onze geest

dankzij haar eigenschappen en kwaliteiten. Hierbij is

het belangrijk na te gaan of deze invloed bijdraagt

aan jouw welzijn of er net nefast voor is. 
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Dosha's 

vata-dosha: lucht + ether

pitta-dosha: vuur + water

kapha-dosha: water + aarde

Om onder meer na te gaan welk voedsel goed voor

je is of niet, deelt ayurveda mensen in volgens hun

dosha (Vata – Pitta – Kapha). Dosha is een woord

uit het Sanskriet en refereert naar de energieën

aanwezig in ons lichaam en in het universum. Welk

dosha-type jij bent, dus welke energieën dominant

aanwezig zijn in jouw persoon, hangt af van de

basiselementen en hun onderlinge verhouding. 

Ayurveda gaat er namelijk vanuit dat het universum

en alles wat er deel van uitmaakt is opgebouwd uit

5 basiselementen: aarde, water, vuur, lucht en

ether. Ook een menselijk lichaam is dus

opgebouwd uit deze 5 elementen. 

Hoewel in elke persoon de vijf basiselementen aan

zijn, zijn sommige elementen dominanter aanwezig

dan de anderen. Deze dominante elementen

oefenen dus meer invloed op ons uit omdat ze in

verhouding meer aanwezig zijn. Deze unieke

verhouding waarin de basiselementen in ons

aanwezig zijn, noemen we onze

geboorteconstitutie en ligt vast sinds de conceptie

en verandert niet gedurende ons leven. 

Binnen ayurveda maakt men een onderscheid

tussen verschillende lichaamstypen, die gebaseerd

op deze elementen en hun verhouding tot elkaar.

We onderscheiden:
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vata-pitta/ pitta-vata 

pitta-kapha/ kapha-pitta 

vata-kapha/ kapha-vata 

of tridosha = vata-pitta-kapha (In dit geval zijn

alle elementen ongeveer in dezelfde

verhouding aanwezig)

Voorbeeld: een persoon kan als dominante

elementen lucht en ether hebben. Men spreekt

dan over deze persoon als iemand die gekenmerkt

wordt met vata-dosha. Om een optimale

gezondheid te behouden zal deze persoon

voedingsrichtlijnen en leefgewoonten moeten

respecteren die goed zijn voor deze vata-dosha.

Dat betekent dat deze persoon er voor moet

zorgen dat zijn unieke verhouding van de

elementen gehandhaafd blijft, zonder dat de

dominante elementen (lucht en ether) nog meer

verhogen ten nadele van de overige elementen

(vuur, water en aarde). 

Je kan je de vraag stellen of we die dosha’s in het

lichaam op dezelfde manier kunnen waarnemen

als de organen. We kunnen de 5 basiselementen

en de 3 dosha’s niet fysiek waarnemen maar enkel

door hun effecten op ons lichaam. Denk

bijvoorbeeld maar aan gember, dat het vuur in ons

zal aanwakkeren als we ervan eten, waardoor we

een rood gezicht krijgen, ons voelen opwarmen, …

Wanneer meer dan twee elementen weinig van

elkaar verschillen in verhouding, spreekt men van 

gecombineerde lichaamstypes. Dit is bijvoorbeeld

het geval wanneer de elementen lucht en ether

(vata) én de elementen vuur en water (pitta)

ongeveer evenveel aanwezig zijn in het lichaam,

maar het element aarde (kapha) veel minder. Dat

spreekt men van een vata/pitta-dosha of

pitta/vata-dosha. 

We onderscheiden dus bijkomende ook nog:
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mensen met een vata-dosha zullen er steeds

waakzaam over moeten zijn dat de dominante

elementen lucht en ether niet te veel verhogen

mensen met een pitta-dosha zullen hun

inwendige vuur onder controle moeten houden

en mensen met een kapha-dosha zullen ervoor

moeten zorgen dat de elementen water en

aarde beheersbaar blijven

Volgens ayurveda is iemand in goede gezondheid

wanneer alle drie de dosha’s in de juiste

verhouding (de verhouding waarmee je geboren

bent) aanwezig zijn én in harmonie met elkaar in

het lichaam werkzaam zijn. En dat evenwicht is

voor iedereen anders, aangezien iedereen met

een andere unieke constitutie geboren is:

Indien je geboren bent met een gecombineerde

constitutie (V/P of P/K of V/K of V/P/K) dan zal

de evenwichtsoefening moeilijker zijn dan bij een

enkelvoudige constitutie (Vata – Pitta – Kapha),

aangezien je met vier of zelfs vijf elementen zal

rekening moeten houden. 

Algemeen geldt dat je je steeds focust op die

elementen die dominant aanwezig zijn in jouw

persoon, om zo je innerlijke evenwicht, en dus je

gezondheid, te bewaren. 

Echter, zoals reeds aangehaald, spelen de vijf

basiselementen een rol bij de instandhouding van

het hele universum. Dus ook de seizoenen, de tijd,

de verschillende leeftijdsfasen, … zijn onderhevig

aan de invloed van de vijf basiselementen. Deze

externe en interne factoren, waar je meestal geen

controle over hebt, hebben een invloed op jouw

innerlijke evenwicht. De steeds veranderende

omstandigheden die deel uitmaken van het leven

zullen de, in jouw aanwezige, elementen

beïnvloeden. Gelukkig is ons lichaam zo geniaal

ontwikkeld dat het zich elke keer opnieuw aanpast

aan de steeds veranderende

levensomstandigheden. Maar wanneer verstorende

factoren te lang of te intens aanhouden, kan onze

weerbaarheid onder druk komen te staan en

verliezen we onze innerlijke harmonie. 
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Elke dosha wordt  gekenmerkt door een aantal eigenschappen

*waarneembaar met onze zintuigen



Wanneer onze geboorteconstitutie verstoord wordt

en de dosha’s uit balans geraken, wordt de kans op

klachten en kwalen en zelfs ziekte groter. Volgens

ayurveda is iedere ziekte een verstoring van één,

twee of zelfs alle drie de dosha’s. Ziekte ontstaat

dus van binnenuit.

Dit in tegenstelling tot de algemene opvatting in de

moderne wetenschap dat veel ziekten worden

veroorzaakt door besmetting van bacteriën, virussen

of andere oorzaken van buitenaf. Ayurveda ontkent

niet dat dit gebeurt, maar stelt dat dit wel alleen

maar plaatsvindt wanneer er sprake is van een

innerlijk onevenwicht. Dit kan verklaren waarom

leden van hetzelfde gezin niet allemaal tegelijkertijd

ziek worden. 

Je dosha of geboorteconstitutie kan je zelf bepalen

aan de hand van vragenlijsten of je kan je hierin

laten bijstaan door een ayurvedisch practitioner of

arts. Toch is dit geen noodzaak om al aan de slag te

gaan met de ayurvedische voedingsprincipes. Je kan

beginnen met de algemene principes toe te passen

in je leven en aan de slag te gaan met de

verschillende kruiden en hun effecten op je lichaam.

Je kan deze zelf ervaren en van daaruit bijsturen

naar wat jij nodig hebt. Op die manier baseer je je

op je eigen ervaringen en niet op een uitkomst van

een test. 
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De principes van de ayurvedische
voedingsfilosofie

Eet voedsel dat goed voor je is, dat bij je constitutie past

Dat doe je door te begrijpen wat het verband is tussen de eigenschappen van voedsel en het effect

ervan op jouw lichaam

Hieruit volgt dat je kan bepalen welk voedsel bijdraagt aan het evenwicht tussen je dosha’s of het net

verstoort

De manier waarop ayurveda naar voeding kijkt verschilt van de traditionele dieetleer omdat ze zich niet richt

op het tellen van calorieën. De ayurvedische voedingsfilosofie kijkt naar de eigenschappen en kwaliteiten van

voeding en het effect daarvan op ons lichaam. Daaruit volgt dat sommige voedingsmiddelen, die in onze

cultuur onder de noemer ‘gezonde voeding’ resulteert, niet voor iedereen aangewezen is. Alles hangt af van

het effect van het voedingsmiddel op ons metabolisme en is daarbij afhankelijk van ons dosha-type. 

Laten we dit illustreren met een voorbeeld. Neem nu sla, dat van nature een verkoelend effect heeft op ons

lichaam. Het dosha-type met het meeste vuur is pitta-dosha. Personen met een pitta-constitutie, m.a.w.

mensen die geboren zijn met een hogere verhouding van het vuur-element in zich, zullen er steeds op moeten

letten dat ze het vuur in zich beheersen, indien nodig temperen. Sla, dat een verkoelend effect heeft, is dus

aangewezen voor mensen met een pitta-constitutie. Daar tegenover staat dat vata, gekenmerkt door de

elementen lucht en ether, van nature koeler is want lucht/wind koelt af. Sla zal in dit geval vata-dosha doen

toenemen door het verkoelende effect ervan. Hierdoor stijgt het lucht-element nog meer in een persoon met

vata-constitutie, waardoor de balans in de verhouding van de elementen zoek raakt. 

Een interessant uitgangspunt van ayurveda is dat alles wat groeit, als medicijn kan worden gebruik, zolang

het maar aan de juiste persoon wordt gegeven. Daarom is het van belang dat een voedingspatroon

aangepast is aan de persoon en zijn constitutie. Volgens de ayurveda is het dan ook onmogelijk om iedereen

dezelfde voedingsrichtlijnen voor te schrijven. 

Enkele belangrijkste principes uit de ayurvedische voedingsfilosofie zijn:
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de zes verschillende smaken van voedsel

de kwaliteiten en energieën van voedsel

Om de aangehaalde principes in de praktijk te kunnen toepassen is het noodzakelijk om kennis te

hebben over de verschillende eigenschappen en kwaliteiten van voeding. We exploreren:

Er zijn er nog meer waar ayurveda rekening mee houdt, zoals het effect na vertering van voedsel op

ons lichaam of de actie/karma van voeding, maar dit wordt verder niet behandeld in dit e-book.

Graag verwijzen we je daarvoor naar onze opleidingsweekends rond de ayurvedische

voedingsfilosofie en kookworkshops - zie Ayuryoga Center - Internationale School voor Ayurveda

Kwaliteiten en eigenschappen van voeding

AYURYOGA CENTER PAGINA 9

https://www.ayuryogacenter.be/opleidingsaanbod


De zes smaken 

Zoet (wortelen, rijst)

Zout (zouten)

Zuur (azijn, yoghurt, citroen)

Scherp (peper, gember)

Bitter (witlof, koffie)

Wrang (onrijpe bananen,                         

 tannines uit wijn, granaatappel)

Aarde en water = de zoete smaak (kapha)

Aarde en vuur = de zure smaak

Water en vuur = de zoute smaak (pitta)

Vuur en lucht = de scherpe smaak

Lucht en ether = de bittere smaak (vata)

Lucht en aarde = de wrange smaak

In ayurveda onderscheiden we zes smaken:

Deze zes smaken worden waargenomen op

verschillende plaatsen op de tong. Elke smaak is

op zijn beurt samengesteld uit de vijf

basiselementen:

Hieruit volgt dat smaken waarvan de elementen

overeenkomen met de dominante elementen uit

elke dosha, deze zullen verhogen. Want je voegt

simpelweg nog meer van dat element toe.

Bijvoorbeeld ‘de zoete smaak’: deze bevat de

elementen aarde en water, welke dezelfde

dominante elementen zijn als bij kapha-dosha

(water en aarde). Hieruit volgt dat de zoete

smaak kapha-dosha zal verhogen, m.a.w. uit

evenwicht brengen.

Wil je daarentegen je dosha opnieuw in

evenwicht brengen bij verstoring? Dan verhoog

je de niet-dominante elementen in je dosha, dus

voor vata zijn dit vuur, water en aarde

aangezien lucht en ether de dominante

elementen zijn.

Vata-dosha = lucht en ether à smaken zonder deze elementen zijn: zoet, zuur en zout

Pitta-dosha = vuur en water à smaken zonder deze elementen zijn: bitter, wrang en zoet (beperkter

effect)

Kapha-dosha = water en aarde à smaken zonder deze elementen zijn: scherp, bitter en wrang (beperkter

effect)

Samenvattend:
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Overzicht - smaken

De beste maaltijd vanuit ayurvedisch standpunt is deze waarin de 6 smaken aanwezig zijn. Wat verschillend is

voor iedere dosha is de verhouding tussen de verschillende smaken: dus wat meer gember voor kapha en wat

minder gember voor pitta. 
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De kwaliteiten en energieën van voedsel

Warm >< koud

Zwaar >< licht

Drogend >< smerend

Het verwarmende effect pitta-dosha zal verhogen

Het verkoelende effect vata- en kapha-dosha zal verhogen

Het verzwarende effect kapha-dosha zal verhogen

Het verlichtende effect vata- en pitta-dosha zal verhogen

Het drogende effect vata-dosha zal verhogen

Het smerende effect kapha- en pitta-dosha zal verhogen

Een andere eigenschap van voedsel wordt bepaald op basis van enkele tegengestelde kwaliteiten die we

met onze zintuigen kunnen waarnemen.

De kwaliteiten ‘warm’ en ‘koud’ hebben een rechtstreeks effect op ons metabolische, terwijl de andere

kwaliteiten een onrechtstreeks en subtieler effect hebben. Wanneer je een warme thee drinkt, zal je een

warme sensatie ervaren. Wanneer je bijvoorbeeld ijs eet, zal je een koude sensatie ervaren. 

Hier geldt dat voeding met dezelfde eigenschappen als deze van een dosha deze zullen versterken of

verhogen. Voeding met tegenovergestelde eigenschappen zullen de dosha verminderen. 

Dit betekent dat:
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Wanneer je inzicht krijgt in de kwaliteiten en eigenschappen van voedsel en het effect hiervan op je lichaam,

dan kan je bepalen welk voedsel bijdraagt aan het behoud van een goede gezondheid of net het evenwicht

verstoort. Om je innerlijke harmonie te bewaren kies je voor voeding met tegenovergestelde eigenschappen

en kwaliteiten dan deze eigen aan jouw dosha. 
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Nu je weet hoe belangrijk het is te kiezen voor

voedsel dat bij jouw constitutie past om je

gezondheid te behouden, is ook een efficiënte

spijsvertering van dat voedsel onontbeerlijk. Want

wat heb je eraan als je lichaam het voedsel niet

kan omzetten tot voedingsstoffen die het lichaam

kan opnemen en gebruiken?Bovendien kan een

zwakke vertering leiden tot allerhande

spijsverteringsklachten zoals voedsel dat op de

maag blijft liggen, een opgeblazen gevoel, trage

stoelgang, constipatie, zure oprispingen, malaise

en misselijkheid, … 

De vertering van voedsel begint reeds in de mond

en eindigt zo’n 8 à 12 meter verder bij de

stoelgang die het lichaam verlaat. De vertering

van voedsel gebeurt door verteringssappen en -

enzymen, eerst in de mond, dan in de maag,

vervolgens in de dunne darm en tot slot in de

dikke darm. Tijdens elke fase van de vertering

kunnen er problemen ontstaan. Voedsel dat niet

goed of onvoldoende verteert in een bepaalde

verteringsfase zorgt ervoor dat de vertering in de

volgende fasen ook niet optimaal verloopt. 

Volgens ayurveda moet het lichaam voldoende

ondersteunt worden bij het verteringsproces. Dit

kan op verschillende manieren:

·Men eet op momenten dat het ‘verteringsvuur’

(agni) het hoogst staat

·Men voegt verteringbevorderende kruiden en

andere specerijen toe aan de maaltijd

·Men past een paar praktische ayurvedische

voedingsrichtlijnen toe

·Men bereidt voedsel op zo’n manier dat het zo

weinig mogelijk energie vraagt van het lichaam

om het te verteren

Het belang van een
vlotte spijsvertering
Nu je weet hoe belangrijk het is te kiezen voor

voedsel dat bij jouw constitutie past om je

gezondheid te behouden, is ook een efficiënte

spijsvertering van dat voedsel onontbeerlijk. Want

wat heb je eraan als je lichaam het voedsel niet kan

omzetten tot voedingsstoffen die het lichaam kan

opnemen en gebruiken? Bovendien kan een zwakke

vertering leiden tot allerhande

spijsverteringsklachten zoals voedsel dat op de

maag blijft liggen, een opgeblazen gevoel, trage

stoelgang, constipatie, zure oprispingen, malaise en

misselijkheid, … 
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Op deze tijdstippen staat het verteringsvuur voor elke dosha het hoogst. Dat betekent dat dit een optimaal

moment is voor het lichaam om voedsel te verteren en om te zetten. Voor vata zijn de tussenpozen tussen de

maaltijden korten dan voor de andere twee dosha’s. Dit komt omdat het voor vata belangrijk is om op tijd te

eten en de drie hoofdmaaltijden per dag te nuttigen. Mensen met vata-dosha slaan al gemakkelijker eens

een maaltijd over, simpelweg omdat ze ‘vergeten’ te eten. Kapha-types kunnen het ontbijt overslaan en

hebben genoeg aan twee maaltijden per dag, maar daar zal hun lichaam het niet mee eens zijn. 

Rond de middag, wanneer de zon het hoogst staat, staat ook het verteringsvuur het hoogst. Dit is het ideale

moment om de grootste (lees: zwaarste) maaltijd van de dag te nuttigen. Eten na zonsondergang wordt

afgeraden, omdat het verteringsvuur vanaf 18u geleidelijk aan afneemt, waardoor voedsel minder vlot

verteert. Dit heeft dan weer een effect op de kwaliteit van de slaap. 

Om de maag en het hele spijsverteringstelsel voldoende rust te gunnen, worden tussendoortjes zoveel

mogelijk vermeden. Als je weet dat voedsel gemiddeld twee tot drie uur in de maag blijft, dan zou de maag

geen enkel rustmoment hebben tussen de hoofdmaaltijden door. 

Eettijden voor elke dosha
De regel is – eet wanneer je verteringsvuur het hoogst staat!
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Het gebruik van kruiden en specerijen

Digestiva (bevorderen de spijsvertering): gember, pepermunt, zeezout, basilicum (pasta en kaas), groene

komijn, zwarte komijn (kala jeera), ajwain, anijszaad, asafoetida, groene kardemom, zwarte kardemom,

koriander, dille, fenegriek, kaneel, knoflook, kruidnagel, laurier, marjolein, mosterzaad (geel en zwart),

zwarte peper

Laxativa (bevorderen de stoelgang): ajwain, asafoetida, fenegriek, tamarinde, zwarte peper

Stimulantia (verhogen het verteringsvuur): gember, peper, cayenne

Carminativa (windverdrijvend): bonenkruid, venkel, asafoetida, dille, ajwain, anijszaad, basilicum, groene

kardemom, zwarte kardemom, kurkuma, fenegriek, gember, kaneel, knoflook, groene komijn, laurier,

nootmuskaat

Antispasmotica (krampstillend): venkelzaad, kamille

Sedativa (rustgevend): nootmuskaat, saffraan, zoethout, kamille, linde

1 à 2 el. vetstof (kokosolie, olijfolie, ghee, zonnebloemolie, boter, …)

1 kfl fenegriekzaad

2 tenen knoflook (0.5 teen/persoon)

Mosterdzaad, zwarte komijn, ajwain, … voor extra hitte

Voeg de groente(n) toe

Op het einde kruiden met zout (75% zeezout, 25% zwart zout, himalayazout, …)

De regel is – maak gebruik van kruiden die het lichaam helpen het voedsel te verteren

Wanneer de vertering moeizaam verloop kan dit leiden tot ongewenste effecten, zoals een zware maag,

winderigheid, opgezette buik, … Je kan deze effecten deels neutraliseren door er specifieke kruiden aan toe

te voegen. Deze zorgen ervoor dat de voedingsmiddelen beter verteerd en opgenomen worden, waardoor de

klachten verminderen. 

Er zijn tal van kruiden en specerijen die we aan de maaltijd kunnen toevoegen zodat we ons lichaam helpen

bij de vertering. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Kruiden worden alom toegepast binnen ayurveda zowel om de spijsvertering te bevorderen, de dosha’s in

balans te brengen, als voor de aanpak van klachten en ziekten. In bijlage 1 vind je een tabel met de

eigenschappen van de enkele bekende kruiden en hun effect op de dosha’s.

Hier vind je een basisformule terug voor het gebruik van kruiden bij het bereiden van zwaarder verteerbare

groenten:

Een manier op gebruik te maken van de positieve eigenschappen van kruiden is door ze aan de vetstof in de

kookpot toe te voegen voor je de groenten eraan toevoegt. Op die manier geven ze hun geneeskrachtige

stoffen af aan de vetstof die door de groenten wordt opgenomen. Kruiden zoals peper en zout voeg je op het

einde van de bereiding toe.
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Ayurvedische voedingsrichtlijnen

Neem voldoende tijd om te eten en ga ervoor zitten

Schenk aandacht aan wat je eet en proef de smaken, ze hebben een invloed op je metabolisme

Vermijd zoveel mogelijk externe prikkels en stoorzenders: tv, gsm, verhitte discussies, het nieuws, lezen, …

Vermaal het eten met speeksel tot kleine stukken

Drink slechts kleine slokjes lauwwarm water tussen de happen door; een glas water voor of direct na de

maaltijd verminderd het maagzuur en worden verteringsenzymen opgelost

Kies voor lichtere maaltijden bij warm weer; op koudere dagen voor stoofpotjes en soepen

Eet niet teveel ’s morgens, je systeem moet nog rustig op gang komen

Neem de middag je hoofdmaaltijd omdat dan je ‘verteringsvuur’ het hoogst staat

Vermijd te eten na zonsondergang omdat je verteringsvuur dan afneemt

Eet voldoende, maar overeet je niet. Ongeveer 1/3 van de maag laat je leeg

Probeer tussendoortjes te vermijden en eet enkel wanneer je honger hebt

Eet fruit tussen de maaltijden door en niet bij de maaltijd

Kook je voedsel gaar, maar laat het niet te lang koken zodat de kostbare voedingsstoffen niet verloren

gaan

Week noten, peulvruchten en rijst een nacht op voorhand

Maak een korte wandeling na de maaltijd om de vertering te ondersteunen. Ga niet plat liggen of slapen,

dit verstoort de vertering

De regel is – ondersteun je lichaam zo goed mogelijk bij het verteren en omzetten van voedsel

Het vergt veel energie van het lichaam om voedsel te kunnen opnemen en omzetten. Daarom is het belangrijk

dat alle beschikbare energie op dat moment kan gebruikt worden voor de spijsvertering. Dit betekent dat alle

andere activiteiten, die ook energie vragen, even gestaakt worden en dat we ons lichaam ondersteunen

tijdens dit proces. Ayurveda geeft ons hiervoor een aantal voedingsrichtlijnen die we kunnen toepassen:
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Melk

Verse rauwe melk is licht verteerbaar, ietwat

verkoelend en vermeerdert slijm in het lichaam.

Het verkoelende en slijm vermeerderende effect

kan geneutraliseerd worden met saffraan, groene

kardemom, gember en basilicum. Gesteriliseerde

of UHT-melk, evenals melkpoeder zijn erg

verslijmend.

Tip! Maak met melk zelf de lekkerste

paneer(kaas) voor in je Indische curry’s. Leer kaas

maken op één van onze kookworkshops.

Peulvruchten

Peulvruchten zijn een onmisbare bron van

eiwitten en mineralen. Het is voornamelijk

verkoelend en drogend, moeilijk verteerbaar en

verhoogt het windelement (vata) in het lichaam.

Wanneer je ze eerst laat kiemen (in water weken

gedurende minimum 2u), maak je ze lichter

verteerbaar. Voeg hete (scherpe) en

carminatieve kruiden toe, citroen, curry of uien

gestoofd in ghee. Men kan ze ook koken met

kurkuma en korianderpoeder, dan afgieten en

verder verwerken in een gerecht om zo de

vertering te bevorderen. Koken en stomen zijn de

beste manieren om ze te bereiden.

Tip! Peulvruchten worden echt

ondergewaardeerd. Maar als je ze toevoegt aan

gerechten, zoals aan tomatensaus, soep of rijst,

krijg je een bron aan mineralen binnen. Ze zijn

ook een prima alternatief voor vlees.

Rijst

Rijst werkt verkoelend en brengt terug vocht in het

lichaam. Voeg daarom verwarmende kruiden toe om

dit verkoelende effect te neutraliseren (kruidnagel,

rode chili, curcuma of saffraan). Rijst werkt vaak ook

constiperend. Voeg daarom ook iets smerends toe

zoals geraspte kokos of bak de rijst eerst in wat olie.

Tip! Voor de lekkerste rijst verhit je eerst wat vetstof

in de kookpot en bak je daarin de rijst tot deze

doorschijnend wordt. Voeg vervolgens kokend water

toe tot de rijst ongeveer 1cm 

Yoghurt

Yoghurt heeft dezelfde voedingswaarde als melk,

maar bevat daarenboven ook bacteriën die de

darmflora in evenwicht brengen. Yoghurt verhoogt

wel de slijmen in het lichaam en heeft een

verstoppend effect. Voeg hiervoor zwarte peper,

zout en komijnzaad aan de yoghurt toe, of saffraan

en honing bij zoete gerechten.

Tip! Probeer eens lassi (yoghurt aangelengd met

water en ananas) of ayran (Turkse winkel)

Ghee

Ghee of geklaarde boter bevat geen water noch

eiwitten meer en is dus geschikt voor mensen met

lactose-intolerantie. Het werkt verzachtend en licht

verkoelend.

Tip! Ghee kan je gemakkelijk zelf maken. Of kom

naar één van onze kookworkshops.
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Bereiding van voedsel ter ondersteuning
van de spijsvertering
De regel is - hoe zwaarder verteerbaar voedsel is, hoe intenser de bereiding, en hoe meer

verteringbevorderende kruiden en specerijen er aan toegevoegd dienen te worden.



Oliehoudende zaden en noten

Oliehoudende zaden en noten zijn erg compact

voedsel en daarom kan ons lichaam er moeilijk

alle voedingsstoffen aan onttrekken. Ze hebben

een verstoppend effect op de slijmvliezen. 

 Zaden en noten moeten bereid worden of ten

minste geweekt. Het beste is om ze mee te koken

in soepen, rijst, vochtige groentegerechten of

notenmelk. Je kan ze ook droog eten of roosteren

in ghee, maar dat verminderd de onverzadigde

vetzuren. Als je de noten roostert worden ze

lichter verteerbaar, maar kan je er toch nog best

verteringbevorderende kruiden aan toe voegen. 

Tip! Wil je een (tomaten)roomsoep maken, maar

heb je last van lactose-intolerantie? Voeg dan 10

cashewnoten toe aan je soep, laten meekoken,

mixen, klaar!

Zoetstoffen

Suikers hebben een verstoppend effect op de

slijmvliezen. Net als fruit worden ze bij voorkeur

buiten de maaltijden gegeten. Geraffineerde

suikers zijn toxisch, en zelfs ruwe suikers kunnen

bij dagelijks gebruik de dosha’s verstoren. Om

suiker in evenwicht te brengen worden

verwarmende en bittere kruiden gebruikt.

Tip! Probeer eens kokosbloesemsuiker of jaggery

(oersuiker) als alternatief voor witte

geraffineerde suiker.

Fruit

Alle fruit is licht verteerbaar indien gekookt. Fruit

moet goed rijp zijn. Rauw kunnen ze het

verteringsvuur verminderen en slijmen in het lichaam

doen toenemen. Uitzonderingen hierop zijn

citrusvruchten, die het verteringsvuur verhogen.

Abrikozen, perziken & papaya zijn niet

slijmverhogend. Vruchten combineren niet goed met

maaltijden, behalve enkele zuren vruchten zoals

citroen en ananas. Je kan ze best eten halfweg de

namiddag, wanneer er meer verteringsvuur is. Zure

vruchten (pompelmoes) kan je ook ’s morgens eten,

ze verdunnen kapha. Eventueel kan je fruit

combineren met granen of melkproducten, maar niet

met de twee tegelijk. Vruchten kunnen worden

bereid met kruiden die agni verhogen, zoals

saffraan, kaneel en kardemom. Aan sappen en

limonades kan je gembersap toevoegen om het

beter te verteren. In ons klimaat is het interessant

om het fruit te bereiden (appels, peren, in chutneys,

…) Gedroogde vruchten kunnen voor kapha, vata zou

ze best eerst laten weken.

Tip! Bak appelschijfjes in kokosolie of ghee in de pan

samen met cashewnoten, rozijnen en

pompoenzaden, heerlijk!

Groenten

Groenten leveren veel vezels die goed zijn voor de

darmwerking. Groenten zijn verkoelend en

vermeerderen slijm (behalve rode biet, selderij,

wortelen, zoete aardappel). Voor de vertering van

vezels hebben we ook veel verteringsvuur nodig.

Zwaarder verteerbare groenten vereisen nog meer

vuur, en veroorzaken vaak winderigheid. Daarom is

het belangrijk om verwarmende, drogende en

windverdrijvende kruiden toe te voegen om het

evenwicht te herstellen. Belangrijke kruiden hierbij

zijn fenegriekzaad en knoflook. Aan rauwkost voeg

je verwarmende kruiden, zuren (citroen) en olie toe.

Tip! Ga voor combinaties: tomaat met venkel;

tomaat met courgette; paksoi en champignons; rode

biet en tomaat; knolselder met wortelen; …
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Vervolg



Ter afronding

Probeer eerst het voedsel dat je thuis vaak bereid aan te passen aan de ayurvedische voedingsfilosofie.

Dus, voeg verwarmende kruiden en vetstof toe als je de volgende keer rijst bereid. Probeer je noten eens

op voorhand te weken en vervang de room in je soep door notenmelk van cashew. Ga na welke

voedingsmiddelen jij regelmatig gebruikt en welke kruiden je hieraan kan toevoegen om de effecten te

neutraliseren.

Vervolgens kan je een stap verder gaan en kan je je dosha bepalen of laten bepalen. Dan pas je het

principe van de kwaliteiten en eigenschappen toe op je dosha. Dus voedsel met dezelfde eigenschappen

als deze van jouw dosha, zullen de dosha verhogen of uit balans brengen. Terwijl voedsel met de

tegengestelde eigenschappen de dosha in evenwicht zullen houden of verlagen. 

We hebben in  dit e-book het belang van voeding, aangepast aan je constitutie, en een vlotte spijsvertering

besproken. Je  kan hier op twee manieren mee aan de slag:

Hoe je het ook aanpakt, gooi niet meteen je hele levensstijl of voedingspatroon om. Kijk wat je kan aanpassen

binnen jouw dagdagelijkse leven en wat haalbaar is. Begin klein en stapje voor stapje. Wanneer een nieuwe

manier van rijst bereiden een gewoonte is geworden, probeer je eens iets anders. Dan kan je volgende stap

zijn dat je je bewuster wordt van wat en hoe je eet en dat je een ommetje maakt na de maaltijd. Daarna

begin je te experimenteren met kruiden en ervaar je het effect op je lichaam. Op deze manier blijft het fijn en

interessant en wordt het geen opgave die je jezelf oplegt. Veel succes!

PAGINA 20AYURYOGA CENTER







PAGINA 21

Voor jou samengesteld
E-book geschreven door Anneke Vander Steene

AYURYOGA CENTER

Wil je na het lezen van dit e-book meer informatie, neem dan een kijkje op onze website

www.ayuryogacenter.be. Wil je graag individueel advies, een voedingspatroon op maat, je constitutie

bepalen, … neem dan contact met ons op via ayuryogacenter@hotmail.com. 

 

Wil je graag zelf aan de slag met de ayurvedische keuken, dan kan je je inschrijven voor een kookworkshop

waar we de theorie omzetten in de praktijk. Kijk op de website voor de verschillende opties. 

 

Ben je geboeid geraakt door ayurveda als complete en holistische gezondheidsleer en wil je het leren

toepassen voor jezelf, je naasten of zelfs op professionele basis? Dan kan je je inschrijven voor de

jaaropleiding Ayur-Life Coach die van start gaat in oktober 2021. Meer info vind je op de website of neem

contact met ons op (+32486/14 17 40). 

http://www.ayuryogacenter.be/
mailto:ayuryogacenter@hotmail.com
https://www.ayuryogacenter.be/kookworkshops
https://www.ayuryogacenter.be/opleidingsaanbod

