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Kurkuma menu 
2 personen 
De hoofdrolspeler in dit menu is een bijzondere, gele wortel: kurkuma. De specerij wordt gewonnen uit de plant Curcuma longa en het 
merendeel van de kurkuma-oogst komt uit India. Het is een vast bestanddeel van kerrie en geeft hieraan zijn gele kleur. De specerij is mild 
bitter van smaak. Kurkuma is vooral een gele kleurstof om gerechten te kleuren. Kook vier gangen met kurkuma en ontdek de veelzijdigheid 
van deze zonnige specerij. 
 

Kurkumapoffers met 
bloemkoolcrème en pistachekaramel 
Voorgerecht 

 40 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 ml warme melk  
 2 g gedroogde gist 
 1 ei, gesplitst 
 1 mespunt kurkuma 
 2 el olijfolie 
 75 g bloem 
 20 g Parmezaanse kaas, geraspt 
 waterkers of veldsla, om te garneren 

voor de bloemkoolcrème 
 1 el boter  
 1 sjalot, fijngesnipperd 
 ½ tl kurkuma (koenjit),  
 mespunt komijnpoeder,  
 snufje chilipoeder  
 250 g bloemkool, fijngesneden 
 2 el crème fraîche  
 mespunt citroenrasp 
 20 g koude boter, in blokjes 

voor de karamel 
 10 g boter 
 25 g suiker 
 25 g pistachenoten, gepeld, ongezouten, fijngehakt 
 1 snufje chilipepervlokken 

 

Materiaal: bakpapier, spuitzak 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Verwarm voor de karamel de boter en suiker op een lage stand tot de suiker helemaal is gesmolten en 
goudbruin kleurt.  

2. Roer de pistache door de karamel en giet op een stuk bakpapier.  
3. Bestrooi met wat (zee)zout en chilipeper en laat afkoelen.  
4. Klop de melk los met de gist en laat 10 minuten staan.  
5. Klop de eidooier los met de kurkuma, 1 eetlepel olijfolie en peper.  
6. Zeef de bloem erboven en klop erdoor.  
7. Klop de warme melk met gist erdoor en laat afgedekt circa 30 minuten rijzen.  
8. Klop de kaas door het beslag.  
9. Klop het eiwit in een schone kom stijf en spatel door het beslag. 

BEREIDEN 
10. Verwarm een grote koekenpan met antiaanbaklaag op een lage stand en bestrijk met olijfolie.  
11. Schep met 2 lepels hoopjes beslag in de pan en laat een paar minuten garen. 
12. Keer de poffers om en bak nog 1 minuut.  
13. Neem uit de pan en leg tussen 2 stukken bakpapier.  
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14. Bak zo 12 kleine poffers. 
15. Stapel ze op en verdeel de bloemkoolcrème (zie tip) erover met 2 kleine lepeltjes of een spuitzak. 
16. Breek of verkruimel de pistachekaramel en strooi erover.  
17. Garneer met waterkers of veldsla. 
 

Bloemkoolcrème 
1. Verwarm 1 eetlepel boter en fruit 1 gesnipperde sjalot.  
2. Voeg ½ theelepel kurkuma (koenjit), mespunt komijnpoeder, snufje chilipoeder en 250 gram fijngesneden 

bloemkool toe en roerbak 1 minuut.  
3. Voeg 3 eetlepels water toe en stoof afgedekt in 5 minuten beetgaar.  
4. Giet af, pureer met 2 eetlepel crème fraîche en een mespunt citroenrasp.  
5. Breng op smaak met zout en klop 20 gram koude boter in stukjes erdoorheen. 
 
TIP: Begin lekker fris met een Chardonnay. 
 

Salade van kurkuma-pickles met filo 
krullen 
Tussengerecht 

 30 minuten + 10 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 tl ras el hanout (optioneel) 
 1 el sesamzaad 
 1 tl tijm 
 500 ml frituurolie 
 6 vellen filodeeg, ontdooid 

voor de pickles 
 300 ml witte wijn of witte balsamicoazijn 
 1 kruidnagel 
 2 peperkorrels 
 ½ tl kurkuma 
 1 steranijs 
 ½ kaneelstokje 
 1 el olijfolie 
 100 g suiker 
 1 biet, geschild 
 6 radijsjes 
 1 winterwortel, geschild 
 ½ venkelknol, geschild 

voor de garnering 
 ¼ bosje platte peterselie 

 

Materiaal: schone vochtige theedoek, 4 schone jampotten met deksel, vijzel, keukenpapier, mandoline of 
kaasschaaf 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Breng voor de pickles 400 ml water met de wijn, alle specerijen, olie, suiker en 1 theelepel zout aan de 
kook tot de suiker is opgelost.  

2. Schaaf intussen alle groenten in flinterdunne plakjes.  
3. Druk de plakjes biet onder in de pot.  
4. Vervolg met de wortel, radijs en venkel.  
5. Giet de warme specerijenmarinade erover tot de groenten onder staan.  
6. Schud een beetje met de pot zodat de vloeistof zich goed kan verdelen, sluit de potten en laat afkoelen. 
7. Laat minimaal 1 dag marineren in de koelkast. 

BEREIDEN 
8. Laat de groenten uitlekken.  
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9. Maal de ras el hanout met een snuf zout, de sesam en tijm fijn in een vijzel. 
10. Verhit de frituurolie in een hoge pan tot 180ᵒC.  
11. Neem het deeg uit de verpakking en rol de vellen per stuk losjes op.  
12. Snijd de rolletjes in dunne plakjes en frituur kort goudgeel.  
13. Schep uit de olie en laat uitlekken op keukenpapier.  
14. Bestrooi het deeg direct met het specerijenmengsel. 
15. Verdeel de gemarineerde groenten van 2 potten over de borden.  
16. Bestrooi met de peterselie en verdeel de filokrullen erover. 
 

TIP: Ga lekker fris door met de Chardonnay. 
 

Visspies met gekruide pommes Anna 
en pikante kurkumayoghurt 
Hoofdgerecht 

 30 + 35 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 gram zalmfilets, in 2 repen 
 4 grote garnalen, gepeld 
 1 el olijfolie 
 2 takjes dille, om te garneren 

voor de aardappels 
 25 g boter 
 kleine sjalot, zeer fijngehakt 
 ½ tl kurkuma 
 mespuntje komijnpoeder (djinten) 
 4 vastkokende aardappels, geschild, van gelijk formaat 
 ½ el sesamzaad 

voor de kurkumayoghurt 
 50 g Griekse yoghurt  
 snufje chilipepervlokken 
 mespuntje kurkuma (koenjit) 
 ½ el olijfolie,  
 mespuntje citroenrasp  
 ½ teentje knoflook, geperst 

 

Materiaal: 2 spiesen, muffinvorm, bakpapier, aluminiumfolie, mandoline of kaasschaaf 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Rijg steeds achtereenvolgens een garnaal, een reep zalm en weer een garnaal aan een spies.  
2. Bestrooi de spiesjes met zout en peper en bewaar in de koelkast. 
3. Klop voor de kurkumayoghurt 100 gram Griekse yoghurt met een snuf chilipepervlokken, mespunt 

kurkuma (koenjit), 1 eetl. olijfolie, mespunt citroenrasp en 1 teentje geperste knoflook door elkaar.  
4. Breng op smaak met een snuf zout en bewaar deze yoghurt tot gebruik in de koelkast. 

BEREIDEN 
5. Verwarm de oven voor op 200ᵒC. 
6. Verhit een klontje van de boter en fruit hierin de sjalot met de specerijen circa 4 minuten.  
7. Voeg de rest van de boter toe en laat al roerend smelten.  
8. Schep de gesmolten boter in een schaal. 
9. Schaaf intussen de aardappels in dunne plakjes.  
10. Schep deze met de sesam door de boter, zodat alle plakjes met een laagje zijn bedekt.  
11. Maal er wat zout en peper over. 
12. Stapel de aardappelplakjes in de holtes van de muffinvorm en bedruppel met de achtergebleven boter. 
13. Dek de vorm af met aluminiumfolie en bak de aardappels 25 minuten in de oven. 
14. Leg intussen de spiesjes op een bakplaat met bakpapier en bestrijk licht met olie.  
15. Verwijder het folie van de aardappels en bak met de spiesjes nog 10 minuten verder.  
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16. Verwarm de borden 5 minuten mee onder in de oven. 
17. Schep met 2 lepels de pommes Anna voorzichtig uit de muffinvorm en schep 3 stapeltjes op elk bord.  
18. Leg de visspies erbij en druppel de yoghurt langs het gerecht.  
19. Garneer met dille. 
 

TIP: Bij de visspies is een Chenin Blanc lekker. 
 

Gemarineerde peer met semifreddo 
van kurkuma-honingroom 
Nagerecht 

 30 minuten + 2 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 el honing 
 mespuntje kurkuma 
 10 g amandelschaafsel 
 250 ml slagroom 

voor de peren 
 250 ml zoete witte wijn, bijv Moscatel 
 25 g suiker 
 stukje sinaasappelschil 
 ½ steranijs 
 ½ tl kurkuma 
 ½ tl kardemompoeder 
 2 peren, eetrijp 
 munt, om te garneren 

 

Materiaal: bak met deksel (van 500 ml), vershoudfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Verwarm de honing met de kurkuma, roer door elkaar en laat afkoelen.  
2. Rooster de amandelen goudbruin in een droge, hete koekenpan.  
3. Klop de slagroom stijf en schep de honing en amandelen erdoorheen, het hoeft geen egaal mengsel te 

worden.  
4. Bekleed de bak met folie en schep de room erin.  
5. Sluit af en laat minimaal 2 uur opstijven in de diepvries.  
6. Breng voor de peren de Moscatel wijn met de suiker, sinaasappelschil en specerijen aan de kook.  
7. Smelt de suiker en laat afkoelen tot lauwwarm.  
8. Schil de peer, laat de steeltjes eraan zitten.  
9. Halveer de peren in de lengte en verwijder het klokhuis.  
10. Leg de peren in de wijn en laat minimaal 1 uur trekken. 

BEREIDEN 
11. Leg de peren met het snijvlak naar beneden.  
12. Snijd in dunne plakjes, maar laat aan een kant de plakjes aan elkaar zitten.  
13. Druk op de plakjes zodat ze als een waaier open gaan staan. 
14. Kook intussen de wijn in tot 50 ml siroop.  
15. Giet door een zeef en laat afkoelen.  
16. Zet 2 bordjes 15 minuten in de diepvries. 
17. Leg op elk bord een perenwaaier.  
18. Neem de semifreddo uit de diepvries en stort op een plank.  
19. Snijd er 4 driehoeken van.  
20. Zet bij de perenwaaier op het bord en bedruppel met de wijnsiroop. 
21. Bestrooi met nog wat amandelen en garneer met sinaasappelschil en muntblaadjes. 
 
TIP: Marineer de peren in Moscatel en drink diezelfde wijn door bij dit nagerecht. 
 


