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Wat wordt er eigenlijk bedoeld met leefstijl? 

In eerdere weken hebben we gekeken naar wat je eet, welke smaken het beste 

zijn in dit seizoen en deze keer gaan we de randzaken eromheen bespreken. 

Als we het hebben over leefstijl, hebben we het ook over de dagelijkse routine 

natuurlijk, die hebben we al uitgebreid behandeld in eerdere weken. 

Nog even een paar algemene dingen op een rijtje wat betreft de dagelijkse 

routine: 

o Sta op de voor jou juiste tijd op (Vata tussen 6-7 uur) 

o Maak je tong schoon met een tongschraper 

o Drink een glas lauw water (evt. met citroen en honing) 

o Eet op vaste tijden 

o Drink geen water vlak voor een maaltijd 

o Warm water met gember tijdens de maaltijd is prima.  

o Neem 1x per week een soepdag om het lichaam rust te geven 

o Sta niet meteen na het eten op om dingen te doen. Blijf 5-10 minuten 

rustig zitten om te spijsvertering op gang te helpen. 

o Daarna kun je een kwartiertje wandelen om de spijsvertering verder te 

stimuleren. 

Algemene richtlijnen over het dieet: 

Eet volgens de seizoenen. D.w.z. groente die nu verkrijgbaar is. 
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Eigenlijk is het raar om een ananas in de winter te eten of veel sinasappels. Dit 

zijn tropische vruchten die een verkoelende werking hebben. Als je deze af en 

toe eet, zal het geen problemen geven, maar niet dagelijks. 

In Nederland eet men in de winter graag stamppotten. Zware maaltijden dus, 

en vanuit een Ayurvedisch oogpunt heel logisch. Vata heeft zwaarte nodig.  

Eten zoals boerenkoolstamppot is dan ook bij uitstek geschikt om te eten in 

de winter. 

Wil je deze Ayurvedisch verantwoord maken?  

Mijn variatie van boerenkoolstamppot : 

 Als je biologische aardappels gebruikt, hoef je ze niet persé te schillen. Kook 

de aardappels in ruim water in een grote pan. Als de aardappels bijna gaar 

zijn, doe je de boerenkool er bovenop in de pan en kook de boerenkool dan 

nog 5 minuten mee. Stamp het geheel dan met een handstamper. 

Ondertussen bak je tofureepjes of vegetarische spekreepjes in ruim ghee. 

Meng alles door elkaar zodat het een smeuïg geheel wordt. Door de ghee 

wordt het ook wat zwaarder en krijg je meteen de goede vetten binnen.   

Gebruik zoveel mogelijk natuurlijke producten, zonder 

toevoegingen 

Deze spreekt voor zich, hoe minder toegevoegde stoffen en suikers, hoe beter 

het voor ons lichaam is. Ook biologische producten hebben de voorkeur. 
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Eet zoveel mogelijk gekookte voeding 

In de winter is je meeste voeding gekookt om zo de wat tragere spijsvertering 

te ondersteunen. Vata doet het in het algemeen beter op gekookte voeding en 

zal van rauwe voeding zoals salades vaak last krijgen, zoals een opgeblazen 

gevoel en winderigheid. 

Eet je eten in de juiste volgorde: 

o Fruit 

o Gekookte groente en granen 

o Groene saleds met oliedressing 

o Zuivel 

o Vis en gevogelte 

o Rauwe groente 

o Bonen 

o Rood vlees 

Vaak wordt er fruit na de maaltijd gegeten, maar dit is dus voor de vertering 

niet zo goed. 

Gebruik de juiste voedselcombinaties.  

Bij de verkeerde voedselcombinaties worden er juist afvalstoffen of Ama 

geproduceerd. 

 
Voeding    Niet eten met 

Ijskoude dranken   niks 
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Complexe koolhydraten  eieren, zuivel, fruit 

Eieren     rood vlees, vis, melk, kaas 

Fruit     niks 

Honing    ghee (gelijke hoeveelheden) 

Hete dranken (ook alcohol) vlees, vis, zuivel 

Citroen    yoghurt, melk, komkommers, tomaten 

Meloen    niks 

Melk  rood vlees, vis, eieren, zure voeding, 

gistbrood 

Nachtschade (aardappels etc) melk, yoghurt 

 Ook in Nederland zie je dat mensen een ijskoud drankje bij hun eten drinken. 

Als je warm eten eet dan gaat het lichaam aan de slag om het voedsel te 

vermengen met de spijsverteringssappen om het nog verder te verwarmen en 

de vertering op gang te brengen. Als je iets ijskouds drinkt dan wordt dit 

proces gestopt. Daarom kun je beter een beetje heet water bij je eten drinken. 

Hoeveelheid eten 

Heb je wel eens dat je na het eten helemaal propvol zit? Gewoon omdat het zo 

lekker was? Te veel eten zorgt voor een onnodige belasting op de 

energiereserves van Vata.  

Ayurveda beveelt aan om de maag te vullen met 1/3 vast voedsel, 1/3 

vloeistof en 1/3 leeg te laten.  

Ayurveda beveelt aan om de hoofdmaaltijd met de lunch te eten. Tussen 10-

14 is het pitta tijd en dan is de spijsvertering het krachtigst.  
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Hoe te eten 

Eten moet altijd prettig zijn. Kauw je eten ook goed. Soms als je honger hebt, 

kun je je eten naar binnen schrokken en dan kun je zonder dat je er erg in 

hebt, te veel eten. Langzaam eten en goed kauwen zorgt ervoor dat je niet te 

veel eet. 

Hou je aan 3 maaltijden per dag, tenzij je je erg slap voelt, dan mag je in ieder 

geval ’s middags nog wel een snackje eten (zoals fruit of de 6- smaken 

bonbons). 

Als je in gezelschap eet, waar praat je dan over? Zware gesprekken of 

onenigheid tijdens het eten, hebben ook een nadelige invloed op de 

spijsvertering en bevordert de aanmaak van Ama. 

Eet met aandacht voor je eten. Je eten naar binnen schuiven terwijl je voor de 

tv zit is af en toe geen probleem, maar mag geen gewoonte zijn. 

Hoe is het met je leefomgeving en andere dingen om over na te 

denken? 

- Vata is gebaat bij orde en structuur. Iets waar ze eigenlijk een hekel aan 

hebben! Is je huis rommelig of juist opgeruimd? Zorg ervoor dat alles 

een vaste plek heeft, dat scheelt al een hoop. Elke dag iets opruimen 

helpt ook. 

- Hoe is je slaapkamer? Vata heeft een hekel aan wind. Als je bijvoorbeeld 

met een raam open slaapt en daardoor tocht het, of komt er steeds 

wind langs je terwijl je slaapt, dat zal onrust geven.  
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- Een koud hoofd is vata verstorend. Als het koud wordt, draag dan een 

muts. Ga zeker niet met nat haar naar buiten. 

- Wat doe je aan beweging? Ben je altijd in de weer, kom je uitgeput uit 

de sportschool? Vata heeft zeker beweging nodig, maar met mate en 

rustige beweging, zoals wandelen en yoga. 

- Als je buiten bent, ben je dan warm genoeg aangekleed. Zeker bij 

winderig weer, wordt geadviseerd voor vata om een muts te dragen. 

- Hoe lang is je schermtijd? Ben je vlak voor het slapen nog druk bezig op 

de laptop of telefoon, dan duurt het langer voordat je in je goede slaap 

komt. Je kunt dan het gevoel hebben dat je onrustig geslapen hebt en 

niet uitgerust wakker worden.  

Zijn er nog andere gewoontes in je leven die verstorend zijn voor Vata? 

Om inzicht te krijgen, kun je een paar dagen lang bijhouden wat je zoals doet 

en eet op een dag. Aan de hand daarvan kun je dingetjes aanpassen. 

Heb je hulp nodig, laat het weten. 

Succes met het zelfonderzoek deze week! 

Anja 
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