
Rijst, uit de hemel?
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week 1 2 3 4 5
m  6 13 20 27
d  7 14 21 28
w 1 8 15 22 29
d 2 9 16 23 30
v 3 10 17 24 31
z 4 11 18 25
z 5 12 19 26

januari 2014

1 januari: Nieuwjaarsdag

Rijst, Oryza Sativa, is de plantensoort uit de Grassenfamilie en de vrucht daarvan heet ook rijst. Voor het 
grootste deel van de wereldbevolking is rijst het belangrijkste voedsel, vooral in warmere streken. Rijst is 
het basisvoedsel van de wereldbevolking. De rijstcultuur behoort tot de oudste culturen ter wereld en vormt 
de basis van alle Zuid- en Oost –Aziatische beschavingsvormen. In het Hindoeïsme verheft de scheppende 
Energie Gayatri de mens met 8 vermogens boven de andere schepselen. In 1 van haar 8 handen heeft ze een 
kom rijst. Na tarwe is rijst het meest verbouwde graangewas ter wereld. Rijst is een bron van koolhydraten 
en andere gezonde voedingsstoffen. In Zuidoost-Azië en Egypte werd rijst lang voor onze jaartelling om 
zijn voedingswaarde geteeld o.a. rond 3500 v C in Noord- Thailand. In de 15e eeuw werd de plant naar Italië 
gebracht. Daarna brachten de Moren rijst naar Spanje en Portugal en vervolgens naar Zuid-Amerika. Ook 
in Italië, Griekenland, Portugal, Frankrijk, Verenigde Staten en Australië wordt rijst geplant, kortom in alle 
keerkringslanden. India en China produceren samen de helft van alle rijst op aarde, grotendeels voor eigen 
gebruik. Thailand, Vietnam, de Verenigde Staten en India zijn de belangrijkste exportlanden van rijst. 

Rijst OORspROng

CBM: Basmatirice on the Himalaya’s in the prehistory.
Photo-shoot: Himalaya, Nepal, 2013



week 5 6 7 8 9
m  3 10 17 24
d  4 11 18 25
w  5 12 19 26
d  6 13 20 27
v  7 14 21 28
z 1 8 15 22 
z 2 9 16 23

februari 2014

25 februari: Dag van de Revolutie

Rijst telt circa 25 soorten moerasplanten met een meestal overhangende pluim van eenbloemige aartjes. 
De bloemen hebben zes meeldraden. De twee belangrijkste variëteiten zijn: de Japonica en de Indica. 
Het Japonica-stro is kort en stug met korte, dikke korrels. Het Indica-stro is lang en slap met lange korrels. 
Raskruisingen leveren een hoge productie en zijn vroeg rijp. Er zijn bijna 7000 variëteiten met groeiperioden 
van 80 tot 170 dagen. Ze groeien op gronden, aan zoet en brak water, droog of nat of moerassen en 
geïrrigeerde gronden in de (sub)tropen. In Suriname benoemt men ze als Rijstlijn 128, 130 enz.. We 
noemen de rijstsoorten: Parboiled, Zilvervlies, Witte langgraan, Langgraan, Mediumgraan, Ketan, Basmati 
of koninginnerijst (India, Pakistan), Wilde rijst en mix. Nat- en droogkokend. Hele korrels en gebroken rijst; 
ook kleverige rijst. Het overgrote deel van de rijst wordt geslepen en gepolijst. Ontdaan van vlies en kiem 
komt hij (o.a. uit Suriname en India), op de wereldmarkt als witte rijst of bruine rijst. Risotto (Italië), Wilde rijst 
is watergraszaad (Verenigde Staten en Canada). Thai-rijst (Thailand en Vietnam). Botanrijst (Oost- Azië). De 
Japonica-kleefrijst (sticky rice) bekend als lontong, ketan, sushi- en dessertrijst. De beste soorten hebben de 
aanduiding superfino, wat de lengte van de korrel aangeeft (> 6,4 mm).

geslacht en 
Rassen van Rijst



week 9 10 11 12 13 14
m  3 10 17 24 31
d  4 11 18 25
w  5 12 19 26
d  6 13 20 27
v  7 14 21 28
z 1 8 15 22 29
z 2 9 16 23 30

maart 2014

17 maart: Holi

Rijst (Akshata) is een spirituele batterij van de Oerziel Siva. Een accu 
waarin goden (energieën) uitgenodigd plaatsnemen bij ceremonieën. 
Voor spirituele interventie. De kosmische wijsheid in niveaus: Rig-, Yajur-, 
Saama- en Atharva Veda enz. verklappen geheimen van het universum. 
‘Dat, wat stationair is, Vrihyaadeh of rijst,...’. (RV 2.31.5). De ziel (Jiva of Kshara) 
is de batterij in de mens. Een eindeloze energiediaspora. ‘(…) liefde 
voor elkaar zoals kokend water zich met rijst vermengt om dat te koken, 
zo dient u in vrede te leven!’ (AV 3401). Spirituele bestuiving. ‘Opgeladen’ 
enthousiasmeren en overtuigen we anderen. Vogels gebruiken hun kleuren, 
zang en hun schranderheid om het hart van hun vrouwtje te veroveren. 
Ijverig een betoverende paringsdans opvoeren die tot een extatische climax 
komt als het paartje in perfecte symmetrie over het water loopt. ‘Draden 
(…) in rijstewater zijn geweekt om ze dikker en slijtvaster te maken (…; 
Sutra).’ (RV 1.105.8). Schilderijendoeken! De relatie Jiva-Siva (Agni/Energie) 
is eeuwig. ‘Rijst, (…) een toekomstig offer (Arataye) ‘voor een boze geest’ en 
rataye of ‘Licht’ voor goden.’ (YV 11). Bevrijd: geheel opgeladen, vormen we 
samen het geheel. ‘(...)indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, 
hebben wij gemeenschap met elkander.’ (joh 1:7). ‘En (…) vele boze geesten 
dreef Hij (Jezus) uit.’  (Marcus 1:34).

KORRel, 
spiRituele 
batteRijCB
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week 14 15 16 17 18
m  7 14 21 28
d 1 8 15 22 29
w 2 9 16 23 30
d 3 10 17 24 
v 4 11 18 25 
z 5 12 19 26
z 6 13 20 27

april 2014

18 april: Goede Vrijdag
20 april: 1e Pasen
21 april: 2e pasen

De rijstplant wordt 0,6 tot 1,8 m hoog met een behoorlijk stoelend vermogen. Ze heeft geen wortelstokken 
en heeft een korte groeiduur. De meeste variëteiten zijn gebonden aan een ondiep watermilieu, waaraan 
de plant is aangepast door talrijke intercellulaire, doorlopende kanalen in stengels en wortels. Door dit 
kanalensysteem voorziet de plant de wortels van zuurstof voor de ontwikkeling waarbij ze kunnen leven in 
een bodemmilieu, zonder zuurstof (anaëroob). De bladen hebben een grote, stengelomvattende schede. De 
bloeiwijze is een losse aar; bij rijping van de korrels (vruchten) buigen de aren in hangende positie. 
In de kosmische wetenschap spreekt men over ‘Gewijde rijst’, dit is rijst met initiërende Spirituele Energie die 
priesters met heilige spreuken aanraken of strooien bij rituelen (offer- en afscheidsdiensten): gommen van 
o.a. broeikaseffecten. Idem in een 16-stappen offerceremonie (Poedja) die de wils- en doorzettingskracht 
bevordert bij concentratie en trance. We ervaren dit als praktisch vermogend en reinigen de (inner)wereld: 
poeta minor naar poeta major. Ingezegende rijstmaaltijd na een rituele plechtigheid wordt als heilig erkend. 
Ook het afscheidsritueel (Siddha met rijst) ‘een positieve daad’ is sacraal.

Rijstplant en 
in Rijst 
‘geplant’



week 18 19 20 21 22
m  5 12 19 26
d  6 13 20 27
w  7 14 21 28
d 1 8 15 22 29
v 2 9 16 23 30
z 3 10 17 24 31
z 4 11 18 25

mei 2014

1 mei: Dag van de Arbeid

Rijst groeit het liefst op zure tot zwak zure gronden op kweekbedden. De 
grond wordt eerst goed geweekt (onderwaterzetting) en dan geploegd en 
geëgd. Zo nodig herhaalt men dit om de gewenste egale modderlaag te 
verkrijgen, waarin de rijstwortels zich snel kunnen ontwikkelen. Rijstrassen 
moeten zich aan het klimaat kunnen aanpassen. De optimale temperatuur 
ligt tussen 18 en 40 °C. Rijst kan niet tegen vriezend weer. Hij is een zeer 
zonminnend gewas. De rijst heeft minimum 1250 mm regenval per jaar nodig 
tijdens het groeiseizoen. Voor een complete cyclus ligt de totale watergift 
tussen 10 000 en 17 000 m3 per ha. Het water mag niet stagneren op de 
rijstvelden. Hij kan periodiek zonder water. Maar tijdens de aarontwikkeling 
is veel water nodig. 
Er zijn 2 plantmethoden: handmatig en machinaal. Handmatig worden 
rijstscheutjes (kiemplanten) na 4 tot 6 weken overgeplant op de bewerkte 
velden. Zo is de opbrengst meer dan bij de machinale landbouw waarbij de 
inzaai met machines of vliegtuigen gebeurt. 

Rijstteelt



week 22 23 24 25 26 27
m  2 9 16 23 30
d  3 10 17 24
w  4 11 18 25
d  5 12 19 26
v  6 13 20 27
z  7 14 21 28
z 1 8 15 22 29

juni 2014

Een rijstkorrel bestaat uit bruine rijst en het omhulsel. Geoogst rijst met 
omhulsel heet ‘ruwe’ of ‘paddy’ rijst. De variëteit bepaalt de lengte, breedte 
en dikte van de korrel. De korrel bestaat uit endosperm (voedingsweefsel) en 
kiem en daaromheen zit het zilvervlies (de aleuronlaag en de zaadhuid met 
vruchtwand). De buitenste laag van de korrel is de dop/kaf. Zilvervliesrijst 
heeft veel vezels: gezond voor de darmen en geeft een vol-gevoel. De 
kosmische wetenschap behandelt de danskoning Nataraja/Siva, de 
Vernieuwer. Tijdens zijn vurige dans in de hemel vielen zweetdruppels op 
aarde als rijstkorrels (taanda). Met Taandava muziek (trommel of Damaroe) 
improviseerde hij het alfabet (Akshara). De schepping is een opeenvolging 
van tonen, van toonhoogten en toonduren; een ritmische muzikale gestalte 
met een duidelijk begin en eind. Taandava van woede en felle emotie is 
de dramatische kunst voor schepping, bewaring en vernieuwing. Maar 
muziek is ook ingrediënt voor dans, vrolijk- en gezelligheid. De Chinese 
leeuwendans symboliseert geluk en voorspoed. De Argentijnse melodieuze 
Tango, van kleine bezettingen tot heel grote, is een sensuele dans voor 
twee personen. Elke soort van dans is een vorm van schepping.

ingewanden van Rijst



week 27 28 29 30 31
m  7 14 21 28
d 1 8 15 22 29
w 2 9 16 23 30
d 3 10 17 24 31
v 4 11 18 25 
z 5 12 19 26
z 6 13 20 27

juli 2014

1 juli: Dag der Vrijheden
28 juli: Ied-Ul-Fitr

De Verenigde Naties (VN/FAO) en Earth Policy Institute maken zich zorgen over voedseltekort en stijgende 
voedselprijzen. Zij zeggen ‘… chronische voedselschaarste. De handel in rijst stijgt naar 37,5 miljoen ton, 
tot een ‘absoluut record’ in 2013. De jaarlijkse consumptievoorraden tussen 2001-2013 daalde van107 naar 
70 dagen.’ De rijstprijs kan met 30% stijgen! Naast vraag en aanbod bepaalt ook de soort en de bewerking 
de prijs. ‘Rijst is nu goud’, zei de minister van Handel van Cambodja. Voedsel is de nieuwe olie. Land is het 
nieuwe goud. Mensen met honger is van 792 miljoen (1997) naar een miljard. Rijst is basisvoedsel voor 3 
miljard mensen. De wereld droge-rijstteelt is16 miljoen ha (Brazilië 4,5 miljoen en Azië 9 miljoen ha). Hybride 
rijstvariëteiten leveren 20% meer op. De lange en ronde korrel rijstplant in Suriname is ong. 56.000 ha. 
(235.000 ton, 2011; vooral voor eigen gebruik). Deze rijst wordt ingedeeld in semi- super, cargo en super. De 
prijs in 2012 was respectievelijk: U$ 400, 430 en 460 p/mton. De 10 belangrijkste rijstproducenten in 2012 
waren China, India, Thailand, Bangladesh, Indonesië, Japan, Brazilië, Vietnam, Myanmar en de Filippijnen. De 
Universiteit Gent zegt dat de Surinaamse rijstolie beter en gezonder is dan sojaolie en brengt meer geld op 
(U$ 5/p.liter).

Rijst veRenigt de naties



week 31 32 33 34 35
m  4 11 18 25
d  5 12 19 26
w  6 13 20 27
d  7 14 21 28
v 1 8 15 22 29
z 2 9 16 23 30
z 3 10 17 24 31

augustus 2014

9 augustus: Dag der Inheemsen

Gedopt in het land van herkomst komt hij als zilvervlies of cargorijst in het buitenland; op de we-
reldmarkt als Parboiled zilvervlies of Kortkokende rijst. Productielijn bij Parboilend zilvervlies rijst: 
Padie-reinigen-weken-koken/stomen-drogen-pellen-reinigen-verpakken. Bij Parboiled witte rijst: Pa-
die-reinigen-weken-koken/stomen-drogen-pellen-reinigen-slijpen-verpakken. Productielijn bij Kort-
kokende rijst: Padie-pellen-reinigen-bevochtigen-stomen-walsen-drogen-verpakken. Bij snelkookrijst: 
Padie-pellen-reinigen-slijpen-bevochtigen-stomen-drogen-verpakken. Resultante: 100 kg padierijst 
wordt 80 kg cargorijst en 20kg doppen. De 80 kg cargo levert 70 kg witte rijst en 10 kg pelmeel. 10 kg 
pelmeel bevat 8kg zilvervlies en 2 kg rijstslijpsel. In de 70 kg witte rijst hebben we 48 kg hele witte rijst 
en 22 kg breukrijst in diverse afmetingen. Spiritueel:‘(...)Deze Atman, godsdeeltje in de mens die in (de 
lotus van) het hart verblijft, is groter dan de aarde, dan het uitspansel, groter dan de hemel, groter dan 
al deze werelden maar kleiner dan een rijstkorrel, een mosterdzaadje of de kern van een gerstenkorrel.’ 
Geestkorrel is de gangmaker (pacemaker) voor het hart. ‘En uit Hem kwamen in diverse groepen naar 
behoren de (oude, scheppende) goden (Sadhya’s of Vuur) voort, menselijke wezens, beesten, vogels, 
rijst en gerst (...).’ (Hindu World/Upanishad).

Rijst, OOK vOOR 
geestelijKe vOedingCBM: Kailash, mount Everest 

Photo-shoot: The Fulbari Resort, Pokhra, Nepal, 2013



week 36 37 38 39 40
m 1 8 15 22 29
d 2 9 16 23 30
w 3 10 17 24 
d 4 11 18 25 
v 5 12 19 26 
z 6 13 20 27
z 7 14 21 28

september 2014 Bij de verwerking van rijst gaat het om verwijdering van de harde kafjes (pellen) die de korrel omhullen, 
zonder daarbij zilvervlies en kiem te beschadigen. Rijst heeft belangrijke voedingsstoffen. Het vlies en de 
kiem zijn rijk aan eiwitten, vetten en vitamines van het B-complex. De ongepelde rijst wordt geweekt en 
daarna gestoomd (Parboilen). Vetten en vitamines vermengen zich dan in de korrel en worden de eiwitten 
geconserveerd. De korrel behoudt zijn voedingswaarde. Na zonne- of kunstmatige droging kan worden 
gepeld. Een tijdbesparende variant hierop is de rijst onder vacuüm brengen om lucht te verwijderen, onder 
druk weken en stomen. De verwerkingsmethoden zijn handmatig en mechanisch. Bij handmatige verwerking 
met stampblok en stamper ontstaan er veel gebroken korrels, zilvervliesbeschadiging en kiemafstoting. Bij 
mechanische verwerking is de rijst parboilen. 100 kg ongepelde korrels levert ca. 73 kg gepelde korrels met 
zilvervlies of ca. 68 kg halfgeslepen korrels of ca. 64 kg volwitte, gepolijste, geheel van zilvervlies ontdane 
korrels. Zilvervliesrijst is bekend als rode rijst, bruine rijst, ongeslepen rijst en gedopte rijst. De zilvervliesrijst is 
weinig houdbaar. Het overgrote deel van de rijst wordt geslepen en ontdaan van vlies en kiem. Dan komt hij 
op de wereldmarkt als witte rijst, geslepen rijst en gepolijste rijst. Van gebroken en minderwaardige rijst maakt 
men rijstwijn, bier en alcohol (arak). Rijstemeel is bloem van gebroken, gepelde rijstkorrels. Het bij het pellen 
ontstane rijstepelmeel dient als veevoer.

veRweRKing en 
MetaMORfOse



week 40 41 42 43 44
m  6 13 20 27
d  7 14 21 28
w 1 8 15 22 29
d 2 9 16 23 30
v 3 10 17 24 31
z 4 11 18 25
z 5 12 19 26

oktober 2014

5 oktober: Ied-Ul-Adha
10 oktober: Dag van de Marrons
23 oktober: Divali

De rijstplant kent vele ziekten die meestal veroorzaakt worden door voedingsstoornissen en schimmels. 
De voornaamste schimmels zijn bladziekte, kiemschade, bladvlekken, bacterievuur en zaailingziekte. De 
belangrijkste plagen zijn: o.a. stengelaaltje, boorders als grasmotvlinder, gesnaveld insect of wantsen, 
zoetwaterkrabben, rijstdiefjes en veldratten. De bestrijding geschiedt steeds meer met chemische middelen. De 
Europese regelgeving (Globalgap-standaarden) voor voedselveiligheid wordt in 2014 van kracht. Dat zijn strenge 
regels voor het gebruik van onder meer pesticiden. Rijst is een hoofdbestanddeel van de wereldkeuken. Een 
eenzijdige dieet van geslepen rijst kan een tekort aan vitamine B1 (thiamine) veroorzaken wat kan leiden tot 
de ziekte Beriberi, een endemische of inheemse ziekte die vooral in Zuid- en Oost-Azie voorkomt. Zilvervlies en 
parboiled rijst zijn voedzamer dan witte rijst. In de westerse wereld komt beriberi vooral voor bij chronische 
alcoholisten door een combinatie van o.a. tekort aan voeding.

ZieKten van en 
dOOR Rijst



week 44 45 46 47 48
m  3 10 17 24 
d  4 11 18 25
w  5 12 19 26
d  6 13 20 27
v  7 14 21 28
z 1 8 15 22 29
z 2 9 16 23 30

november 2014

25 november: Onafhankelijkheidsdag

Rijst is een gerecht en een hoofdbestanddeel van de wereldkeuken. Als product zit rijst in de groep van brood, 
granen, aardappelen, pasta, couscous en peulvruchten. Met rijst maakt men producten zoals: Rijstazijn, -meel 
(bloem), -noedels, -vellen of –papier, -wijn, -gries, -vlokken, -zoutjes, -crackers, -korst, gepofte rijst enz. In de 
spiritualiteit hebben we offermaal van rijst bij ceremonieën o.a.: Panjierie (gemalen rijst met suiker etc.); 
prof. R. Griffith: ‘(…)gebroken rijst in offeranden.’ (AV 2949). Laddoe (zoete rijstballen), Mitha Bhaat (zoete 
rijst). Bij overlijdenceremonieën o.a. Pinda (rijstballetjes en -bedjes). ‘Hij brengt plengoffers van melk, rijst en 
andere granen (…). Moge Alle-heil!’ (YV 379). ‘Vele malen zijn wij in het verleden samen geweest en ook waren 
wij gescheiden, en zo zal het ook in toekomst gebeuren. Net als een hoop graan die van graanschuur naar 
graanschuur overgaat steeds weer een nieuwe samenstelling en nieuwe combinatie verkrijgt, zo is het ook het 
geval met Jiva (het menselijk wezen) in het universum vanwege zijn samenvoeging; Pindodaka-Kriyah.’ (Bh.G. 
1.41). En waarbij Pinda (ons lichaam) en Anda (het universum) vertegenwoordigt. ‘De geest wordt niet gevoed 
door koolhydraten, eiwitten en vetten, maar door verworven ervaringen’ (W. Brakman, arts en schrijver). 

Rijst- en geestpROducten



week 49 50 51 52 1
m 1 8 15 22 29
d 2 9 16 23 30
w 3 10 17 24 31
d 4 11 18 25 
v 5 12 19 26 
z 6 13 20 27
z 7 14 21 28

december 2014

25 december: 1e Kerstdag
26 december: 2e Kerstdag

Brazilië brengt door gewone veredeling een reeks supergroenten op tafel. 
Gewassen zoals rijst (…) en maïs. We krijgen meer ijzer, zink en provitamine 
1. ‘Voedingsstoffen die vaak in de hele wereld ontbreken. Met als gevolg: 
‘verborgen honger’, zegt voedingsingenieur en coördinator M. Nutti van 
BioFort. 
Bij organische ‘Rice Duck Farming (RDF)’ in Filipijnen vormen eenden de 
succesfactor in de rijstbouw. RDF: Kuikens-eenden zijn de Managers van 
het rijstveld. De hele dag eten ze slakken, wormen, sprinkhanen en andere 
beesten die plantjes aantasten. Trillingen bij het zwemmen verhinderen 
insecten om de rijstplantjes te eten. De oogst verdubbelt en de ‘Duck-Rice’ 
(zonder chemicaliën) levert meer op. 
Indiase rijstboeren oogsten 4x meer. Teeltmethode System of Root 
Intensification levert i.p.v. 4-5 nu 17-18 ton rijst p ha, zonder genetische 
manipulatie of extra bestrijdingsmiddelen. Boeren uit Darveshpura zaaien 
en planten Kiemende zaden met de eerste sprietjes. Ze zijn jonger dan de 
traditionele 3 weken en worden met de hand op natte rijstvelden geplant, 
25 cm uit elkaar in een roosterpatroon. De velden zijn zo droger. Ruimte en 
drogere grond bieden de wortels meer lucht en groeien de rijstplanten 
beter. Resultaat: extra rijst!

MOdeRne 
cultuuR Rijst



Recepten en of (etymologische) verklaringen 

Rijst koken (ca. 15 á 20 min)
500 gr. rijst. 2× wassen en ± 1 cm onder water brengen (afh. vd soort). Het deksel goed op de pot leggen. Zodra het water kookt, het vlammetje lager draaien. Een 
kleppend deksel meldt dat de rijst bijna klaar is.

Rijstkorst, Brong-Brong, Rice Crust (Zoete en gezouten Rijstkorst)
De rijstkorst enkele minuten in hete olie frituren tot ze iets opzwellen. (Let op: rijstkorst brandt snel aan tijdens het frituren in olie). Op voorverwarmde schaal leggen. 
Saus klaarmaken. Gasten aan tafel uitnodigen. Saus uitgieten over de rijstkorst. Piepcommunicatie! Omdat de rijstkorst droog en warm is, maken de stukjes een 
soort piepend geluid als ze met saus in aanraking komen. De stukjes rijstkorst kunnen ook zonder saus worden gegeten als snack.

Sushirijst (15 tot 20 minuten zachtjes koken)
Stapsgewijs: 1 kopje rijst p.p. Was de rijst met veel koud water in een zeef. Roer en knijp door de rijst totdat het knerpt. Ververs het water telkens snel, 4 tot 5 keer. 
Laat al het water weglopen. In een half uur rust droogt hij en nemen de korrels het water op. Doe de rijst in de rijstkoker/pan en voeg dashi- of kombuwater 1 op 1 
toe; 1 kopje water voor 1 kopje rijst. De rijstkoker slaat zelf af. Na het koken de rijst in een grote kom snel met waaier of krantje afkoelen. Voeg de sushi-azijn of het 
azijn-en-suiker-mengsel toe. De sushirijst is klaar!

Chinese laozao wijnrijst en de Indonesische Tape Ketan
Kleine knikker bolletjes gist voor laozao. De wijngist bestaat uit 2 helften die met een soort verdikking aan elkaar zitten, en is nogal bros. Verpakt in telkens 2 
gistpastilles per verpakking. De Indonesische variant is van plattere pastilles voor snacks met gefermenteerde kleefrijst (Tape Ketan). Wijnrijst stapsgewijs: Bolletje 
gist in lauwwarm water 5 min. weken, dan prakken of losroeren met een vork of eetstokje tot het is opgelost. Met water en al aan de gestoomde warme kleefrijst 
toevoegen. Klaar is kees LAOZAO!

Rijstver(t)ering; samenspel tussen Akshata/rijst, Akshara/alfabet op chakra’s en Kshara/ziel 
Rijst is Akshata: A is big bang of oerknal. KSHA is Agni, vuurenergie SIVA (Rudra, Sankara, Soma, Yama). TA is graad. HA is de vrouwelijke variant of saktie/kracht 
hierin (Visarga). De voortplantigsenergie in KSHA. Gradueel is de zon/vuur 16.000.000 °C en de mens 37 °C. Het vuur is het fundament in alles. Het kookt, verteert 
en cremeert. (RV 1.1.1). Energieën stapsgewijs: Siva, bron van alle zielen, vide: Siva-Jiva. OM Namah Sivaya. Hulde aan Siva. Etymologisch: Om is Oerknal; Na is de 
mens en de wereld; Si is Siva; Va is Zijn onthullende genade; Ya is de ziel. Indeling stoffelijk lichaam: Na (benen); Ma (maag); Si (schouders); Va (mond); Ya (ogen). 



Internationale keuken met rijstsoorten 

Indonesië, Nasi goreng: witte langgraan; ook parboiled, snelkookrijst. 
India en Pakistan, Pilaf of ‘Nasi goreng’: witte langgraan, Basmati; ook Siam. 
India, Biryani: witte langgraan, Basmati of Patna; ook Siam, Surinaamse. 
India, Khier of Rijstpudding: Basmati, witte kortkorrelige, pap of medium rijst; 
ook kleefrijst, Japanse dessertrijst.
Japan, Sushi: Japanse kortkorrelige; ook Japanse dessertrijst.
Spanje, Paella: Spaanse kortkorrelige Pego; ook Siam.
Italië, Risotto: Italiaanse medium, Arborio of Vialone Nano; ook Siam 
Italië, Torta di riso: Italiaanse medium: Arborio of Vialone Nano; ook Siam. 
Italië en Brazilië, Rijstkroket: gekookte medium of kortkorrelige; ook Surinaamse, Siam. 
Griekenland, Dolmas: witte kortkorrelige; ook Siam, Surinaamse. 
Engeland en Anglo-Indisch, Kedgeree: witte langgraan; ook parboiled. 
Suriname en India, Thaali, (Daal-bhaat: gele erwten met rijst): witte langgraan; ook parboiled. 
Suriname, Bruine bonen met rijst: witte langgraan; ook parboiled. 
USA, Jambalaya of ‘Paella’: Creools witte medium of langgraan; ook Surinaamse 
Rusland, Koulibiak (Zalmpaté): witte of bruine langgraan; ook parboiled, - zilvervlies.
Nederland, Rijstsalades: gekookte witte of bruine langgraan evt. parboiled; ook zilvervlies. 
(Zaterdags eet men in Nederland nu meer rijst ipv aardappelen (T.B.J. Marce)).

5 Gangen menu (verg)eten
De gemiddelde rijstconsumptie ligt wereldwijd op 56 kilogram per hoofd/jaar (het zwaartepunt in de niet-ontwikkelde landen). Per hoofd in Myanmar: ong. 236 
kg p.j. In de EU: circa 5,5 kg.  Voedselvraag is toegenomen door bevolkings en economische groei en voor biobrandstoffen voor auto’s. De tol ervoor is ontbossing, 
uitputting watervoorraden enz.. Gevolg: bodemerosie, temperatuurstijging, Co2, rampen etc.; minder land voor rijstplant! VN, World Resources Institute, Wereldbank, 
Earth Policy Institute etc. signalen een tekort aan voedsel en stijgende voedselprijzen. VN-voedselorganisatie FAO: wereldwijd lijden 2 miljard mensen aan vitamines 
en mineralentekort. Dit kan o.a. leiden tot bloedarmoede, blindheid, immunologische problemen.  Rijke landen wijken uit naar Afrika om voeding te produceren. 
Ong. 2,8 miljoen Ethiopiërs lijden honger. Ethiopië heeft vanaf 2007 miljoenen hectare van zijn vruchtbare grond aan rijke landen en individuen verkocht (815 
buitenlandse landbouwprojecten). ‘The Future We Want’ is het slotdocument van de VN in 2012. ‘(…) wereldbevolking groeit van 7 naar 9 miljard in 2050. Een 
groeiende middenklasse in ontwikkelingslanden en steeds meer mensen die een westers consumptiepatroon nastreven (...).’ De aarde groeit niet. De staat van het 
milieu is van fundamenteel belang voor het voortbestaan van de mens. Eet smakelijk!
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