
 

 

  

DO-IN-KITCHERIE 

YUMMMIiiiiiee !  SMULLEN en daarbovenop ZUIVEREN  

Welke bereiding is er zo licht verteerbaar, voedend en ZUIVEREND tegelijk ? 

 Dit Indiaas eeuwenoude recept op basis van rijst, kruiden en mogelijk groenten geeft je lichaam & 

geest een boost aan zuivering en vitaliteit.   

                                                               DO-IN-KITCHERIE & DETOX THEE 

Vooreerst nog een paar tips om  in huis te halen : 

Wat heb je  nodig om KITCHERIE te maken ? 

WITTE BASMATI RIJST 

2 koppen spoelen met water 

VERSE GROENTEN  

DAL/TOORDAL of  MUNGDAAL gele linzen   

½ kop linzen 

(vooraf 2 uurtjes weken) 

GHEE/OLIE 

 sesamolie, zonnebloem, kokosolie  

KRUIDEN 

 zwart mosterdzaad, curcuma liefst vers of poeder, kaneelschors, kummelzaad, zout, asafoetida, 

zwarte peperbolletjes,  verse gemberwortel, fenegriek, zwarte kardemom, groene cardemom, 

garam masala, curry, verse kruiden, koriander, munt, peterselie,  

Indien er één of ander kruid ontbreekt,  CREATIEF zijn met kruiden is gezond !  

Kleuren, geuren, smaken, .. leveren een bijdrage aan lichaam & geest  

  

Ayurvedische kruiden schenken warmte en bevorderen je spijsvertering, .. en hebben verder een 

immuniteit versterkende werking.  

 

Bij disbalans of ziekte  wordt KITCHERIE op maat aangeraden.  Onderstaand recept wordt 

aangeraden als  ZUIVEREND & AMA verwijderend.  Start met  2 x daags 1 of 2 weken.  Aanbevolen is 

warm water drinken tijdens deze zuiveringsperiode.  Schraap je tong. Sporten of beweging in frisse 

lucht bevordert de circulatie en afvoer van afvalstoffen.   

Een goed brandend spijsverteringsvuur zorgt voor je immuniteit & vitaliteit. 

 

 



 

 

 

En nu aan de slag, veel KOOKPLEZIER ! Op jouw balans Kathy 

Neem een diepe wok pan 

GHEE of olie smelten  

KRUIDEN  Voeg ½ koffielepel zwart mosterdzaad,  ½ kl asafoetida,  ½ kl komijnzaad toe, ½  kl 

currypoeder,  geraspte gember  roerbakken onder kruiden 

GROENTEN  toevoegen,  roosjes broccoli, sluim erwten, courgette, geraspte wortel, .. roerbakken 

RIJST toevoegen & LINZEN toevoegen 

Voeg een stok kaneelschors, 2 x zwarte cardemon en ½ kl verse/poeder curcuma, enkele verse 

peperbolletjes of gevijzeld 

6 à 8 kopjes  water, opkoken en liefst niet téveel  in roeren, laten  garen. 

Bestrooi met verse kruiden  

2 Vliegen in één klap ! 

lekker & zuiverend !  ..klinkt & ruikt heel erg lekker, Smakelijk! 

          

REINIGINGTHEE ZELF MAKEN 

vata-thee: ½ theelepel komijnzaad, ¼ theelepel ajwainzaad, ½ theelepel venkelzaad, 

bij téveel aan lucht, wind, uitputting, vermoeidheid, ... 

 

Pitta-thee: ½ theelepel komijnzaad, ½ theelepel korianderzaad, 2 verse munt blaadjes 

bij téveel aan hitte, rode huid, warmte, boosheid, agressie, ... 
 

Kapha-thee: ½ theelepel komijnzaad, 1 kruidnagel, 1 á 2 plakjes verse gemberwortel 

bij téveel aan zwaarte, depressie, overtollig gewicht ... 

Breng 2 liter zuiver water aan de kook en voeg de kruiden/specerijen toe.  

Kook een paar minuten door, haal je pannetje van het vuur en laat een kwartiertje 

trekken. Zeef de thee en giet het in een thermoskan, zodat je het gedurende de hele dag 

kan drinken. Drink een kwartier na de maaltje een kopje thee, zo heeft hij de meest 

efficiënte reinigende werking. 

Mocht je verder nog vragen hebben,  of een super geweldige bereiding hebben gemaakt, Ik lees 

graag jullie kookkunst ! Neem de tijd en laat  weten  op FaceBook, instagram of per mail, of jullie 

KITCHERIE heeft gesmaakt .  Nog tips ? …  

 

https://www.facebook.com/DoInPraktijkAyurvedaReflexology
https://www.instagram.com/vitaalinbalans/
mailto:info@do-in-praktijk.com

