






De magnetron

Let op dat plastic materiaal BPA vrij is

Bestrijdingsmiddelen (was alles goed, eventueel met baking soda)

Geraffineerde suikers/ toegevoegde suikers

Kunstmatige kleur, geur, smaakstoffen

Geraffineerde/ bewerkte producten (alles uit een zakje/pakje)

Light producten

Vleeswaren (zit altijd suiker bij als conserveringsmiddel)

E-nummers (vooral E621; gistextract, MSG) 

Zuivel

Wat kun je het beste vermijden bij volwaardige 
voeding tijdens (en na) de zwangerschap?
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Geef voorkeur aan zoveel mogelijk:

Plantaardig 

Biologisch indien mogelijk

Vers

Seizoensgebonden en lokaal

Onbewerkt, 100% natuurlijk

Warme voeding en dranken, of op kamertemperatuur

Do’s & Don’ts



10 tips voor een goede agni

We kennen allemaal wel het bekende gezegde: Je bent wat je eet. Het voedsel wat 
je in je lichaam stopt vormt de basis voor de cellen en bindweefsels van je lichaam. 
Maar nóg belangrijker volgens de Ayurvedische leer is niet wat je eet, maar wat 
daarvan uiteindelijk wordt opgenomen, oftewel wat je verteert.

Hoe kun je je agni - je spijsverteringsvuurtje - het beste ondersteunen?

1. Start de dag met warm water, dit is de beste inwendige reiniger en zorgt ervoor 
dat de vertering goed op gang komt. 

2. Eet alleen als je honger hebt. Dat klinkt logisch, maar toch eet je vaak uit 
gewoonte of verveling. Als je honger krijgt, is dit een signaal van je lichaam dat je 
agni goed werkt en klaar is om te verteren. 
 

3. Eet voedsel wat licht verteerbaar is. Geef voorkeur aan zoveel mogelijk 
onbewerkte, plantaardige producten. Kies wanneer mogelijk voor biologisch, 
seizoensgebonden, lokaal en vers!
 

4. Je agni is tussen 12:00u en 14:00u het sterkst. Eet daarom in de middag je 
grootste maaltijd. Het zal niet voor niets zijn dat er in veel culturen in de middag 
warm gegeten wordt. 

5. Kook met goede vetten, kruiden en specerijen. Vetten helpen bij de opname van 
vitaminen en mineralen, en de kruiden en specerijen helpen bij de vertering van het 
voedsel. 
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10 tips voor een goede agni

6. Eet (lauw)warme en gekookte maaltijden. Wanneer je je eten kookt, wordt het 
als het ware al voorverteerd. Dit is makkelijker verteerbaar voor je lichaam dan 
rauw voedsel. 

7. Vind een ritme in je eetpatroon en probeer zoveel mogelijk op vaste tijden te 
eten. Het kan helpen om een ritueel uit te voeren voordat je begint met eten. Op 
deze manier krijgt je verteringssysteem een signaal door dat er eten aan komt. De 
maag bereidt zich voor door de aanmaak van maagsappen en zal het voedsel 
beter en efficiënter verteren. Een ritueel kan zijn om bijvoorbeeld elke keer voor de 
maaltijd je dankbaarheid uit te spreken of een aantal keer diep adem te halen met 
je ogen dicht. 

8. Eet met aandacht en zonder afleiding. Al denken we maar al te graag dat we 
sterren zijn in multi-tasken, je vertering verdient je volledige aandacht. Wanneer je 
televisie kijkt, of op je telefoon bezig bent tijdens het eten, ben je minder bewust en 
verteer je minder goed. 

9. Eet met mate. Vul de helft van je maag met vast eten, een kwart met water en 
laat een kwart leeg zodat er ruimte is om te verteren. Als je rustig eet, merk je dat 
je lichaam dat tweede bord heus niet altijd nodig heeft. Geef je maag de tijd om 
het voedsel te verwerken en op te nemen. 

10. Wat je verteert, is niet alleen de voeding wat je in je lichaam stopt. Het is 
ook wat je kijkt, luistert, leest, de mensen waarmee je omgaat en de omgeving 
waarin je je bevindt. Wees bewust met wat je in je lichaam stopt, fysiek, mentaal, 
emotioneel en spiritueel.
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In onderstaande tabel vind je algemene richtlijnen voor gezonde, plantaardige 
voeding voor de vrouw tijdens haar zwangerschap. Hierin zijn nog geen 
supplementen genoemd. 

 
    350 tot 600 gram groente, waarvan 150 gram per dag knollen        
Groente           zoals bijvoorbeeld 3 aardappelen, wortel, zoete aardappel, of aardpeer. 
    Vergeet niet champignons en zeegroenten (3x per week) te gebruiken! 
       
Fruit    2 tot 4 stuks 

Granen/ brood  175 / 200 gr granen of 3/4 sneetjes brood  

Vetten    80 gr per dag, bijvoorbeeld:   
Noten(pasta)/ tahin  35/50 gr   
Avocado/ olie   30 gr    
 

Vleesalternatieven  150 gr  
• Peulen   4/5 x per week 
• Tofu/temp   2/3 x per week
• Seitan/vleesvervangers 1/2 x per week

Plantaardige melken 250 ml   
(verrijkt) 

Dranken   30 ml water per kilo lichaamsgewicht
 

Zout    max 5 gr per dag, ongeveer 1 theelepel 

© Go With The Glow 2020 7

Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
voor de mommie-to-be

Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen 
in samenwerking met Sharon Asscher
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Voorbeeld dagmenu

Ontbijt
Havermout met een beetje kaneel en geraspte appel 
verwarmd op basis van amandelmelk en een eetlepel 

kokosolie

Tussendoortje
Handje ongebrande noten 

Lunch
Roerbak groenten met kelp noodles en tempe in een eetlepel 
kokosolie en een beetje tamari, top af met een eetlepel tahin 

pasta, verse koriander en limoen

Diner
Verse pompoensoep met een eetlepel olijfolie en een 

salade van avocado met een eetlepel pompoenpitten en 
hennepzaadolie

Avond snack
Een kopje warme verrijkte plantaardige melk met een halve 

theelepel kurkuma, een pinch kaneel, nootmuskaat, gedroogde 
gember en zwarte peper



De hoeveelheden in de onderstaande recepten zijn steeds voor 2 
personen. Je kunt de hoeveelheden aanpassen naar wens. Je kunt ook 
extra maken en dat bewaren voor de volgende dag, of invriezen.

Recepten:

- Ayurvedisch ontbijt met gestoofde appel    10
- Exotische chia pudding       11
- Spinazie rijst maaltijdpot       12
- Kitchari - Ayurvedische maaltijdsoep     13
- Zoete aardappel toast       14
- Ladoo Bliss Balls        15
- Frittata cups          16
- Brainfood basis groente bouillon      17
- Fertility smoothie        18
- Borstvoedingthee        19
- CCF thee          20
- Brandnetel infusion        21
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Recepten



Ingrediënten voor 2 personen:
• 12 eetlepels haver
• 1 appel
• een eetlepel kokosolie
• specerijen naar keuze zoals kurkuma, nootmuskaat, 
kaneel, vanillepoeder en kruidnagel
• een handje rozijnen

Week de haver een avond van te voren in water. Kook de 
volgende ochtend de haver gaar. Schil en snijd de appel in 
stukjes. Verwarm de kokosolie in een aparte pan en bak de 
appeltjes goud bruin. Voeg de specerijen, de rozijnen en een 
laagje water toe. Dek het pannetje af zodat de appeltjes een 
paar minuten kunnen stoven. Schenk de warme appel over 
de havermout en top eventueel af met tahini, of een andere 
notenpasta en hennepzaadjes.
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Ayurvedische havermout 
met gestoofde appel



Ingrediënten voor 2 personen:
• 2 cups kokosmelk
• 8 eetlepels chiazaad 
• Een rijpe mango
• Een passievrucht

Roer de chiazaadjes door de kokosmelk en laat minstens 5 
minuten staan. 

Blend de mango met een klein beetje water tot een puree.

Roer de chia pudding om, schenk de mango puree over de 
pudding en top af met de passievrucht 

Tip: Als je de chia zaadjes eerst blend of maalt voordat je ze 
weekt worden die nutriënten beter opgenomen.
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Exotische Chia pudding



Ingrediënten voor 2 personen:
• 6 eetlepels basmati rijst
• 6 eetlepels geweekte linzen
• 1 ui fijngesneden
• 1 cup spinazie
• een wortel in blokjes gesneden
• een eetlepel (kokos)olie
• specerijen naar keuze zoals kurkuma, zwarte peper en 
zout 

Blend de spinazie met 2 cups water tot een soort van 
smoothie. Fruit de ui in een pan tot deze glazig is. Voeg de 
rijst en linzen toe en bak kort mee. Voeg de wortelen en 
de ‘spinazie smoothie’ water toe. Dek de pan af en laat 10 
minuten koken op zacht vuur tot alle vocht is geabsorbeerd. 
Voef eventueel nog wat specerijen toe naar smaak.
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One-pot-meal spinazie rijst



Ingrediënten voor 2 personen:
• 100 g basmati rijst
• 100 g gele split mung dal 
• 750 ml gekookt water 
• 2 theelepels olie (zoals koksolie)
• een mespuntje komijn zaad
• een mespuntje venkel zaad
• 1 mespuntjes asafoetida (hing)
• ½ el. kurkuma
• 1 mespuntje komijnpoeder
• een mespuntje zout
• Groenten naar keuze zoals wortel, 
spinazie, pompoen of bleekselderij

Was de bonen en week ze een 
avond van te voren in een ruime 
hoeveelheid water. 

Spoel de bonen schoon. Verwarm 
de olie in een pan, voeg de kruiden 
en toe. Bak dit even en voeg dan de 
mung dal, rijst en het water toe. Laat 
het 10 minuutjes koken en voeg dan 
de groenten toe. Laat nog eens 10 
minuten koken tot de bonen zacht en 
gebroken zijn. Voeg meer water toe 
als dat nodig is.

Voeg eventueel een eetlepel 
kokosyoghurt toe, verse kruiden en 
een beetje citroensap !
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Ayurvedische Kitchari



Ingrediënten:
• Een broodrooster
• 1 wit/paarse of oranje bataat
• Toppings zoals hummus, kiemen en/of amandelpasta

Snijd de aardappel in dunne plakjes en doe ze drie rondes in 
de broodrooster totdat ze net een bruin korstje krijgen. (Het 
kan ook zijn dat het 2 of 4 keer nodig is, dit is afhankelijk van 
je toaster)

Besmeer met je favoriete beleg!
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Zoete aardappel toast



Ingrediënten voor 12/14 balletjes
• 10 medjoul dadels
• 150 gram noten naar keuze
• een mespuntje specerijen zoals kaneel, cardemom, vanille 
poeder, gember, of nootmuskaat
• een mespuntje (himalaya) zout 
• 1.5 eetlepel kokosolie

Blend alle ingrediënten in een keukenmachine en maak er 
balletjes van. Bewaar ze in een afgesloten container in de 
koelkast, of vries ze van te voren in voor de post-partum 
fase.  

Je kunt eindeloos variëren met de ingrediënten. Probeer 
ook eens verse geraspte gember, cacoa, stukjes chocola, 
gerapste kokos, haver, hennepzaad, chiazaad, lijnzaad etc. 
Je kunt de balletjes zo nutriëntrijk maken als je zelf wilt. 
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Ladoo Bliss Ball



Ingrediënten voor 8 frittata cups:
• 1 pakje biologische (gefermenteerde) tofu
• 4 theelepels (olijf)olie
• 1/2 theelepel kurkuma
• 1/2 theelepel komijn
• 1/2 theelepel knoflookpoeder
• 2 eetlepels kikkererwtenmeel
• 1/2 fijngesneden ui
• 1 cup fijngesneden paprika
• 1 cup fijngesneden spinazie
• 1 eetlepel water
• een mespuntje kala namak (zwart zout)

1. Plaats de tofu, 2 eetlepels olie, kruiden, kala namak en water in 
een food processor en meng tot een glad geheel. Voeg ook de 
kikkererwtenmeel toe en roer nog even door.
2. Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwarm de overige 2 eetlepels 
olijf olie in een pan en bak de ui en paprika tot deze zacht zijn. Voeg als 
laatste de spinazie toe en bak kort mee.
3. Voeg de groenten toe aan de food processor en pulse tweemaal zodat 
de groenten goed mengen met de overige ingrediënten. Verdeel het 
beslag over 8 cupcake vormpjes en bak 15 minuten op 180 graden. 
Je kunt er eventueel een aantal invriezen zodat jullie er op een ander 
moment weer lekker van kunnen genieten!
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Frittata cups



Bereidingstijd: 1,5 uur, recept 1 liter
Benodigdheden:
• ½ kombuvel
• ¼ knoflookbol
• ¼ bleekselderij + de bladeren
• 1 wortel
• 1 middelgrote ui
• 10 peterseliestelen
• 4 takjes tijm
• 10 peperkorrels
• 2 liter koud water
• 1 citroenschilletje zonder wit
 
Bereiding:
1. Snijd alle groenten inclusief schil (indien biologisch) in zeer 
kleine stukjes en was deze.
2. Voeg aan het water toe en breng het geheel aan de kook.
3. Na een uur zachtjes koken de bouillon af laten koelen.
4. Zeef de groenten eruit en proef of de bouillon sterk 
genoeg is. Kook de bouillon eventueel verder in.
Je kunt deze bouillon zo drinken of als basis gebruiken voor 
soepen of risotto. 
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Brainfood basis groente bouillon
Recept van Brain food expert Charlotte Labee



Ingrediënten voor 1 persoon
• 6 ontpitte medjoul dadels
• 20 rauwe, ongezouten amandelen (vervang deze bij noten 
allergie voor een banaan)
• 1 kopje water om de dadels te weken
• 1 kopje water om de amandelen te weken
• een puntje cardemom, kaneel en/of nootmuskaat
• 2 draadjes saffraan*
• 2 cups plantaardige melk
• 1/2 - 1 cup warm water

Week in aparte kommetjes de dadels met de saffraan, en 
amandelen overnight. 
Breng de plantaardige melk aan de kook.  
Verwijder de schil van de amandelen, en gooi de gepelde 
amandelen samen met de dadels, saffraan, en het water 
waarin de dadels geweekt zijn in een blender. Als de melk 
kookt voeg je dit samen met de overige ingrediënten in de 
blender voor 2 a 3 minuten en drink warm. Je kunt spelen 
met de specerijen betreft de smaak, en dikte/structuur naar 
eigen wens!
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Fertility smoothie 

Recept geinspireerd door Ayurvedic Cooking for 
Self Healing by Usha Lad and Dr. Vasant Lad

*Saffraan wordt afgeraden tijdens de zwangerschap maar is ideaal voor de pre-, en post natale fase



Ingrediënten voor 1 persoon
• 1 eetlepel fenugreekzaad
• 3 kopjes water
• een klein beetje pure kokosmelk 
• een theelepel jaggery (oerzoet)

Breng het water met de fenugreekzaad enkele minuten 
aan de kook. Zeef het, en schenk de thee opnieuw in 
het pannetje. Voeg de kokosmelk en jaggery toe, laat 
nog even mee pruttelen en haal dan van het vuur. Deze 
thee is ontzettend lekker en ook nog eens goed voor de 
melkproductie. 
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Borstvoeding thee 

Recept geinspireerd door Ayurvedic Cooking for 
Self Healing by Usha Lad and Dr. Vasant Lad



Ingrediënten
• 1 theelepel korianderzaad
• 1 theelepel komijnzaad
• 1 theelepel venkelzaad
• 1 liter water

Na je bevalling is je agni laag en kan het wel wat hulp 
gebruiken. Maak een spijsverteringsthee door deze 
combinatie van korianderzaad, komijnzaad en venkelzaad 
te koken in water en er gedurende de dag van te sippen. Het 
helpt je lichaam om afvalstoffen af te voeren, en verhoogt 
de opname van voedingsstoffen. Heerlijk als thee maar deze 
kruiden kun je ook verwerken in gerechten door ze kort mee 
te bakken in maaltijden. Deze specerijenmix is Tridoshic en 
balancerend voor alle constituties.
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CCF Thee



Ingrediënten
• 1 liter water
• Een flinke bos verse brandnetels
• Een kaasdoek

Brandnetels zitten bordevol mineralen en ijzer. Het kan 
worden gebruikt om aan te sterken na ziekte, rondom de 
menstruatie, bij bloedarmoede, mineraaltekorten of rondom 
de zwangerschap. 

Brandnetels zijn op veel plekken te vinden. Kies een park/ 
bos wat zo ver mogelijk van de autowegen gelegen is, en 
waar de planten niet bespoten worden. Gebruik bij het 
plukken handschoenen om je handen te beschermen. Was 
de brandnetels met water en laat deze een nachtje weken in 
een karaf met (gezuiverd) water. Schud af en toe de fles.

De volgende dag heeft de plant al zijn krachten aan het 
water gegeven. Haal het water door een kaasdoek om te 
filteren. Wring het doek goed uit, en drink het water. Je kunt 
dit dagelijks drinken.
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Brandnetel infusion
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Meer info?

www.gowiththeglow.nl | info@gowiththeglow.nl 
instagram @gowiththeglow.nl & @Glowmini

Disclaimer

Deze gids dient als opstapje naar een (overwegend) plantaardige levensstijl. Deze cursus 
is gebaseerd op onze eigen ervaring, (wetenschappelijke) artikelen, boeken, Ayurvedische 
studie, natuurwetenschap, cursussen en consults met professionals. De informatie die je 
hierin vindt bevat algemene richtlijnen. Voor persoonlijk advies op maat neem contact op 
via info@gowiththeglow.nl.. Go With The Glow is niet aansprakelijk voor het gebruik of
(nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in deze gids. Mocht je een foutje 
tegen komen dan horen we dat graag


