
Tavaszi ájurvédikus menü Szávitrítől 
 

 
 
 
Köles-kicseri 
 
A köles könnyű, szárító hatású gabona: lúgosít, gluténmentes, B-vitaminban gazdag, alacsony 

a kalória- és magas a rosttartalma. Tavasszal, amikor az elmúlt téli 
kapha időszak hosszantartó hatásaitól szeretnénk megtisztulni, 
testünket a felesleges nyálkától megszabadítani, egyszerűen 
ideális. A mungóbabbal kombinálva tápláló, egészséges, az 
évszakhoz illő köretet kapunk. 
 
 

 
 
Hozzávalók 4 főre: 

 80g (fél bögre) köles  
 80g (fél bögre) hántolt felezett mungóbab* 
 1/2 ujjnyi gyömbér nagyon apróra vágva 
 1 tk római kömény egész 
 1 tk kurkuma 
 1 tk só 
 1 ek olaj vagy ghí 
 egy csipet hing 

 

*Ha esetleg nem tudtunk beszerezni hántolt felezett mungóbabot, helyettesítsük kölessel ugyanabban a 
mennyiségben.  



Zöldség-curry 
 
Igazi tavaszi színkavalkád! A friss zöldségek segítségével gondoskodhatunk a szervezetünk 

vitamin- és nyomelemutánpótlásáról. Rosttartalmuk 
seprűként tisztítja végig az emésztőrendszerünket. 
Antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak 
számos betegség kockázatának csökkentésében és 
kedvezően hatnak a szervezet sav-bázis 
egyensúlyának fenntartására. Kevés zsiradék és 
emésztést serkentő fűszerek hozzáadásával készül 
ez a könnyű zöldség-curry, tele elsőrangú pránával, 

fenséges táplálék szemnek és testnek egyaránt! 
 
Hozzávalók 4 főre: 

 3 ek olaj vagy ghí 
 1 ujjnyi gyömbér apróra vágva 
 2 db paradicsom kockára vágva 
 3 szár zeller apróra darabolva (helyettesíthetjük egy negyed cukkínivel meghámozva és vékony 

kockára vágva) 
 1 tk piros paprika (lehet csípős vagy édes, ízlés szerint) 
 1 tk kurkuma 
 egy csipet hing 
 1 marék natúr kesudió 
 1 kis fej karfiolf alatnyi rózsákra szedve (helyettesíthetjük 4 db közepes burgonyával kb 1,5 cm-es 

kockára vágva) 
 150g zöldborsó (fagyasztott is lehet) 
 2 db kápai paprika csíkokra vágva 
 3 db sárgarépa kis kockákra/ karikára vágva 
 kis darab chilipaprika vagy erős paprika apróra vágva (elhagyható) 
 2 babérlevél (elhagyható) 
 3 egész kardamom  (elhagyható) 
 3 egész szegfűszeg  (elhagyható) 
 1 kis db egész fahéj  (elhagyható) 
 1,5 tk garam masala 
 1 tk őrölt koriander 
 1 tk curry levél (elhagyható) 
 1 tk só 

  



Kókusz-ladú (desszert) 
 
Ha pillanatok alatt szeretnénk szattvikus édességet 
készíteni, a kókuszos ladú a legjobb választás lehet. 15 perc 
alatt elkészül, mennyei, krémes és lágy. Ez a recept a 
hagyományos indiai desszert egy modern változata 
kókuszreszelékből és sűrített tejből. 
 

Hozzávalók 4 főre: 
 120 g kókuszreszelék (apró szemű) 
 200 g cukrozott sűrített tej 
 1 evőkanál ghí vagy vaj 
 1/4 tk őrölt kardamom 
 1 csepp piros ételfesték (elhagyható) 
 még egy kis kókuszreszelék a hempergetéshez 

 
 
Takra (ájurvédikus joghurt-ital) 
 

A takrát ájurvédikus írónak is nevezik, valójában higított és zsírtalanított 
joghurt, emésztést serkentő fűszerekkel keverve. Segít felszítani az 
emésztőtüzet (Agní) és csökkenti a bélrendszerben felgyülemlett 
emésztetlen anyagot (ama). Könnyen emészthető, tápláló, szinte minden 
emésztési rendellenességre gyógyír. 
 
 
 
 

Hozzávalók 1 főre: 
 0,5 dl jó minőségű natúr joghurt (legjobb, ha termelői, ha nincs, akkor bio, nem görög!) 
 2 dl felforralt és szobahőmérsékletűre hűtött víz 
 1 tk só 
 1/2 tk római kömény őrölt 

 
 
A következő eszközökre lesz szükséged a főzéshez: 
 
Sütő és tűzhely 
1 serpenyő/wok 
1 nagyobb lábas 
1 közepes lábas 
1 kicsi lábaska 
1 kisebb tepsi 
fakanalak 
turmixgép 
 
 

!"माप&ण ं!"म ह*वः !"मा-नौ !"मणा हुतम ्। 
!"मवै तने ग7त8य ं!"मकम&समा<धना ॥ 

 
brahmārpaṇaṃ brahma haviḥ brahmāgnau brahmaṇā hutam । 

brahmaiva tena gantavyaṃ brahmakarmasamādhinā ॥ 


