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Ayurvedische voeding- en leefstijl richtlijnen 

ZOMER 

 
Elementen:   Vuur en Water (Pitta) 

Eigenschappen:  heet, vochtig en helder 

Smaken:  Zoet, bitter en samentrekkend 
 
In de zomer heeft de zon zijn krachtigste uitwerking. De tuin is volop in bloei, en de (super)markt 
puilt uit van verse groenten en prachtig zomerfruit. Het verlangen van je lichaam naar de vette en 
proteïne rijke wintervoeding en de scherpte van de lente nemen op een natuurlijke manier af. 
Verfrissende voeding die het lichaam licht laat voelen en verkoeld, is waar het nu naar verlangt, zoals 
verse koriander, komkommer, meloen en courgette. Het zorgt ervoor dat de hoge en vochtige 
zomertemperatuur een stuk dragelijk wordt.  
 
VOEDINGSTIJL 

De focus ligt dit seizoen op de smaken zoet, bitter en samentrekkend om de eigenschappen van Pitta-
dosha te balanceren. Agni (het spijsverteringsvuur) en onze kracht zijn op hun zwakst in de zomer. 
Het is dus belangrijk om veel te rusten en te kiezen voor licht verteerbare maaltijden om Agni te 
ontzien. Hou hier ook rekening mee als je op vakantie gaat naar een land met een warm of heet 
klimaat. Ook tijdens de familiebarbecue doe je jouw lichaam een groot plezier door te kiezen voor veel 
gegrilde groenten en wat gevogelte in plaats van vette hamburgers en worsten. Ervaar het verschil na 
afloop!  

AANBEVOLEN VOEDING 

Abrikozen, avocado, zoete appels, peren, 
druiven, aardbeien, meloen (niet combineren 
met andere voeding), granaatappel, perzik,  
dadels, verse vijgen, limoen*, verse kokosnoot  
 

Komkommer, venkel, Hollandse sperziebonen, 
sla, verse tuinbonen, zoete aardappel,  
courgette, waterkers (met mate), broccoli, 
zwarte olijven, paksoi, bladgroenten 

 

Basmati rijst, gerst, havermout, quinoa, 
mungbonen 
 

Wit vlees van gevogelte, tofu en dunne 
vleessoepen*  

Amandelen*, kokosnoot, geroosterde pompoen- 
en zonnebloempitten, hennep 
 

Kikkererwten(meel), witte bonen, mungbonen 

Oerzoet, kokosbloesemsuiker, kokosrasp, 
rijstsiroop 
 

Verse basilicum, venkel, saffraan, munt, 
koriander, kurkuma, kardemom, komijn. 
 

Jonge geitenkaas*, kokosmelk, hangop met kefir 
(Rauwpower)* 
 

Ghee en kokosolie 
 

Zoete vruchtensappen, warm water, 
kokoswater, Aloë Vera sap, verse muntthee, 
KVV-thee**, zoethout thee, venkel thee, 
rozewater 

 

 
* = met mate  **= thee van gekneusd Komijn-Koriander-Venkel zaad 
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ONTRADE VOEDING 

∼ Pittige voeding, chili, zure tomaten en honing 
∼ Koffie, (verse) sinaasappelsap 
∼ Azijn (Balsamico met mate),  
∼ Alcohol (gedistilleerde dranken en rode wijn zijn het meest Pitta-hogend) 
∼ Zout eten en alles wat gefrituurd is of teveel olie bevat 
∼ Rauwe tomaten, rauwe uien, rood vlees, eigeel 
∼ Zure zuivelproducten en harde kazen 
 

 
Zorg dat alles wat je drinkt op kamertemperatuur is. Geniet gerust van een ijsje maar drink daarna 
een beker gemberthee om Agni te ondersteunen. Salades zijn okay, maar alleen als lunch en met 
genoeg oliedressing om Vata te balanceren.   
 
 
AANBEVOLEN TIJDEN OM TE ETEN: 
Ontbijt:     Lunch:      Diner 
Tussen 07.00 en 08.00  Tussen 12.00-14.00    Tussen 18.00-20.00 
Tamelijk licht en warm  Grootse warme maaltijd van de dag  Licht en wam 
 
 
LEEFSTIJL 
✓ Gebruik voor je dagelijkse Abhyanga (lichaamsmassage) warme kokosolie, tenzij je merkt dat je 

het van binnenuit koud hebt ook al is het warm. Kies dan voor warme ghee. Je kunt er een paar 
druppels ontspannende etherische olie als jasmijn, lavendel of roos aan toevoegen. Abhyanga met 
kokosolie is in de zomer zowel ’s ochtends als ’s avonds een goede manier om je lichaam te 
koelen.  

✓ Matig je tempo en aantal activiteiten zodat je jezelf niet overbelast. 
✓ Kies voor niet-competitieve lichaamsbeweging, zoals zwemmen, rustige yogavormen (Yin, Hata), 

dauwtrappen in het bos of wandelen in het maanlicht. 
✓ Blijf ’s middags uit de zon. Ga op warme dagen rond het middaguur wat slapen op een plek die 

koel is en lekker zoet ruikt door gebruik van een diffuser met wat sandelhout, jasmijn of roos 
✓ Neem koele douches en baden. 
✓ Masseer je voeten voor het slapengaan met wat kokosolie en zorg dat je voor 22:00 uur in bed ligt 

zodat je Pitta niet overprikkelt. 
 

 

 


