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Kurkuma – Wondermiddel en Superfood 
 

 

Kurkuma, beter bekend als geelwortelpoeder of koenjit, is afkomstig van de wortel van de Curcuma 

longa, een plant uit India en Indonesië (maar ook uit Zuid Amerika) en lid van de familie van 

Zingaberacea, de “gemberwortelachtigen”. 

De wortelknol (rizomen) wordt gekookt, gedroogd en gemalen tot het gele poeder dat we kennen uit 

de keuken. Kurkuma geeft de gele kleur aan onze kerrie. In India wordt kurkuma al vele eeuwen 

gebruikt in de keuken, maar ook als medicijn. 

Tegenwoordig staat kurkuma enorm in de belangstelling vanwege haar medicinale eigenschappen. In 

PubMed, het Nationale Amerikaans Wetenschappelijke Publicatie Plaform voor medische studies, 

zijn een kleine 2000 publicaties opgenomen over de medicinale eigenschappen van Curcuma Longa. 

Niet alleen in de keuken en als medicijn is kurkuma interessant, het kruid wordt ook veelvuldig 

toegepast in cosmetica en als kleurstof (E-100 in de gele vla, maar ook in ijs en brood en banket). 

Over deze en vele andere wonderen en toepassingen van kurkuma gaat dit artikel. 

Cultuur 

Kurkuma, Haldi in India, is een zeer belangrijk kruid in de Indiase cultuur. Naast haar medicinale 

kwaliteiten als ontstekingsremmer, wordt het veelvuldig gebruikt bij huwelijks ceremonieën waarbij 

zowel het lichaam van de bruid als van de bruidegom worden ingesmeerd met kurkuma. Na een 

scrub met kurkuma straalt en glanst hun huid en vergroot hun aantrekkelijkheid. 

Curcumine (het actieve bestanddeel uit Kurkuma) heeft daarnaast bewezen positieve effecten bij de 

genezing van Alzheimer, diabetes, allergieën, artritis en andere chronische ziekten. Natuurlijk 

schreeuwt Europa (onder invloed van de farmaceutische industrie) dat je dat niet mag beweren, 

maar lang, heeéél lang voordat Europa of haar farmaceutische lobby bestonden, werd kurkuma al 

door de mensheid gebruikt als medicijn! 
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Toepassingen van kurkuma 

Kurkuma voor de huid 

Al eeuwen lang wordt kurkuma gebruikt als cosmetisch 

middel. Het is een natuurlijke en goedkope manier om 

je huid mooi en gezond te houden of herstellen. 

1. Behandeling van Acne 

Kurkuma is effectief bij de behandeling van acne 

door haar antiseptische en antibacteriële 

eigenschappen die puistjes en erupties bestrijden. 

Een gezichtsmasker van kurkuma helpt niet alleen 

om acne littekens en ontstekingen te wissen, maar vermindert ook de olie-afscheiding door de 

talgklieren. U kunt een gezichtsmasker bereiden door het mengen van kurkumapoeder met 

sandelhoutpoeder en het toevoegen van citroensap aan het mengsel. Breng het voor 10 minuten 

aan op je gezicht en spoel af met lauw water. Voor acne littekens, breng dan een mengsel van 

kurkuma en gewoon water op die manier aan gedurende 15 minuten. 

2. Gezichtsmasker voor een vette huid 

Voor de vette huid, maak je een pasta van 1 ½ eetlepel sandelhoutpoeder en een snufje gemalen 

kurkuma, met 3 eetlepels sinaasappelsap en breng het aan op je gezicht. Laat het gedurende 10 

tot 15 minuten intrekken en spoel af met lauw water. Kurkuma is gunstig voor een vette huid 

doordat het de productie van talg reguleert. Sandelhout is samentrekkend en sinaasappelsap een 

bron van vitamine C, wat helpt om de vlekken te verwijderen.  

3. Gezichtsmasker voor een droge huid 

Als je een droge huid hebt, kan je een gezichtsmasker te maken door het combineren van 1 eiwit, 

2 druppels olijfolie, vers citroensap en rozenwater en een snufje kurkuma. Dit kan worden 

toegepast op alle droge gebieden zoals het gezicht, hals, elle bogen en knieën. Laat het volledig 

drogen en dan afspoelen met warm water. 

4. Behandeling van rimpels 

Kurkuma in combinatie met andere ingrediënten is effectief in het verminderen van fijne lijntjes 

en rimpels. U kunt een gezichtsmasker bereiden door het mengen van kurkumapoeder en 

rijstpoeder, met rauwe melk en tomatensap en breng het op je gezicht en hals gedurende 30 

minuten. Spoel af met lauwwarm water. Dit zal rimpels verminderen en je huid opfleuren. 

5. Donkere kringen rond de ogen 

Als je donkere kringen rond je ogen hebt, kan je een snufje kurkuma toevoegen aan 2 eetlepels 

karnemelk en breng het rond je ogen gedurende 20 minuten. Spoel af met koud water. Dit is een 

effectieve manier om rimpels en donkere kringen rond de ogen te elimineren. 

6. Kurkuma is een uitstekende scrub tegen veroudering. 

Maak een pasta door besan (kikkererwtenmeel) en kurkumapoeder in gelijke verhoudingen te 

mengen met wat water. Deze pasta kan ook worden bereid met rauwe melk of yoghurt. 

Gelijkmatig aanbrengen op het lichaam en laten drogen. Spoel af met lauwwarm water en scrub 

je gezicht zachtjes in cirkelvormige bewegingen. 

7. Behandeling van striae 

Kurkuma kan striae verminderen. Breng een mengsel aan van besan (kikkererwtenmeel) en 

kurkuma met yoghurt / rauwe melk / water op de striae. Laat drogen en met zachte draaiende 

bewegingen scrubben. 
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8. Verzachten van brandwonden 

Kurkuma kan snel verlichting bieden bij brandwonden, dankzij de antiseptische eigenschappen. 

Je kan een mengsel van kurkuma en aloë vera gel op de brandwond toepassen en ervaar dat de 

wond in mum van tijd geneest. 

9. Vermindering van veroudering en pigmentatie door zonnebaden 

Om verlederde huid en pigmentatie te verminderen breng je een mengsel van kurkumapoeder 

en citroen of komkommer sap aan op het betreffende gebied voor 20-30 minuten en spoel af 

met gewoon water. Dit moet regelmatig worden herhaald voor betere resultaten. 

10. Verwijderen van gezichtsbeharing 

Je kan een scrub maken door het mengen van kasturi kurkuma met kikkererwtenmeel. Het 

toepassen op je gezicht remt de groei van gezichtshaar. Deze pasta moet consequent worden 

toegepast voor ongeveer een maand om effectieve resultaten te krijgen. 

11. Behandeling van gebarsten hielen 

Kurkuma is een uitstekende wondheler. Als je hakken zijn gebarsten, kan je een mengsel van 3 

eetlepels kurkuma mengen met een paar druppels kokosnoot- of wonderolie op je hielen 

gedurende 10 tot 15 minuten voor je een bad neemt. Door regelmatig dit te doen zullen je hielen 

verzachten. 

12. Kurkuma als nachtcrème 

Je kan een pasta, gemaakt van kurkuma en melk of yoghurt, op je gezicht aanbrengen. Laat het 

masker 's nachts intrekken en spoel het de volgende ochtend af met een licht reinigingsmiddel, 

bijvoorbeeld rozenwater. Als alternatief je een snufje kurkuma toe voegen aan je eigen 

vochtinbrenger en dat de volgende ochtend reinigen. Dit moet tweemaal per week worden 

gedaan om mooie, gezonde en jonger uitziende huid te krijgen. LET WEL OP MET JE BEDDEGOED! 

13. Behandeling van huidaandoeningen 

Omdat het natuurlijke antiseptische eigenschappen heeft is kurkuma met melk effectief bij de 

behandeling van huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis. Een mengsel van kasturi kurkuma 

met melk kan de huid kalmeren en de roodheid en ontstekingen verminderen. 

14. Verwijdert dode huidcellen 

Maak een pasta door het mengen van bloem en kurkuma met water en breng dat op je lichaam. 

Scrub zachtjes tijdens het nemen van een bad. Door dit te doen regelmatig kunt u zich ontdoen 

van dode cellen en krijg je een stralende en vlekkeloze huid. Het toepassen van een mengsel van 

kurkuma en melk op je gezicht en lippen kan je gezicht en om zo je droge en gebarsten lippen te 

behandelen. 

15. Voorkom haaruitval 

Haaruitval kan plaatsvinden als gevolg van verschillende redenen, zoals ongezonde voeding, 

stress of ziekte. Curcumine is een bestanddeel van kurkuma dat de activiteit van het eiwit TGF 

beta kan remmen. TGF beta is één van de factoren die de dood van haarzakjes en daarmee 

haaruitval veroorzaakt. Kurkuma gemengd met honing en melk kan zeer nuttig zijn om de 

negatieve effecten op je haar te verminderen. 

16. Natuurlijke haarverf 

De gele kleur van kurkuma maakt het niet alleen bruikbaar als textielverf, maar ook als een 

natuurlijke kleurstof voor je haar. Het kan worden gecombineerd met andere geel gekleurde 

bloemen en kruiden zoals saffraan, calendula en kamille thee. Kook dit mengsel en na afkoeling, 

giet je dat over je hoofd. Laat gedurende 15 tot 20 minuten intrekken en daarna uitwassen om 

een levendige kleur te krijgen. 
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17. Behandeling van hoofdhuidaandoeningen 

Kurkuma kan worden gebruikt bij de behandeling van verschillende aandoeningen van de 

hoofdhuid zoals dermatitis en eczeem die kunnen leiden tot jeukende, schilferige huid, 

ontsteking en haarverlies. Cicatricial alopecia is een hoofdhuid aandoening veroorzaakt door een 

ontsteking die de haarfollikels beschadigd en de groei van nieuw haar remt. Schimmelinfecties 

kunnen ook leiden tot haaruitval. Curcumine, een actief bestanddeel in kurkuma is effectief 

tegen deze aandoeningen vanwege de schimmelwerende, anti-inflammatoire, anti-allergische, 

anti-oxidant, antiseptische en antibacteriële eigenschappen. 

Kurkuma voor je gezondheid 

18. Van kurkuma wordt gezegd dat het kanker 

en leukemie bij kinderen kan voorkomen 

via het belangrijkste bestanddeel, 

curcumine. 

19. Het helpt bij het ontgiften van de lever, en 

vermindert zo het risico op hepatitis, 

cirrose en geelzucht. 

20. Het verbetert ook het vetmetabolisme en kan zo helpen het gewicht te beheersen, samen met 

het verbeteren van de spijsvertering, het verminderen van gas en van een opgeblazen 

gevoel. 

21. Kurkuma extracten verminderen menstruele krampen, wanneer tweemaal daags gedurende 

twee weken voorafgaand aan de menstruatie cyclus wordt ingenomen. 

22. Kurkuma heeft een anti-bacteriële eigenschappen, samen met anti-inflammatoire en anti-

septische eigenschappen! Dat maakt Kurkuma een sterk medicijn. 

23. Verhoogt de immuniteit op grond van zijn sterke anti-oxidatieve werking en vermindert 

daarmee aanvallen van vrije radicalen aanvallen in het systeem. 

24. De sterke anti-inflammatoire eigenschap werkt ook tegen de ontwikkeling van reumatoïde 

artritis en vertraagt het proces. 

25. Toegepast als aanvulling op andere supplementen of medicatie, helpt het ook bij het 

verminderen van gewrichtspijnen. 

26. De anti-inflammatoire en anti-oxidant eigenschappen verminderen ook ontstekingen in de 

hersenen die worden beschouwd als de belangrijkste reden voor de ziekte van Alzheimer. Dit 

kan dus ook het ontstaan van Alzheimer vertragen. 

27. Kurkuma regelt de homo-cysteïne niveaus en reguleren zo het cholesterolgehalte. Het is dus 

ook nuttig op de afdeling hartziekten. 

28. Kurkuma vermindert ook het insuline niveau, waardoor het een beperkte invloed heeft op 

diabetes. 

 

 



Kurkuma – Wondermiddel en Superfood  www.AyurWell.nl 

Kurkuma in de keuken 

Kurkuma wordt ook wel Indische saffraan vanwege 

de karakteristieke geel-oranje tint. Het kan deel 

uitmaken van verschillende gerechten, het geeft 

kleur, aroma en smaak aan je voeding. Kurkuma is 

gemalen kurkumapoeder dat een veel voorkomende 

kruid is, met name curries en in de typisch 

Nederlandse Kerrie. Hieronder staan een aantal 

manieren waarop kurkuma kan worden toegepast: 

1. Kurkumawortel kan gewoon gegeten worden. Het enige wat u hoeft te doen is te wassen onder 

stromend koud water om vuil of puin te verwijderen en schil de wortels met een mes. Kurkuma 

kan je ook prima rauw eten. 

2. Kurkumapoeder kan worden toegevoegd aan dressing om zo salades te voorzien van een oranje-

gele tint. Kurkuma kan ook vers gebruikt worden in salades.  

3. U kunt bruine rijst mengen met rozijnen en cashewnoten, en het kruiden met kurkuma, komijn 

en koriander. 

4. Gehakte kurkuma kan worden toegevoegd aan sandwiches als smaakmaker, zonder te 

overweldigen. 

5. U kunt een romige calorie arme dip maken door kurkuma te mengen met gedroogde uitjes en 

wat mayonaise, zout en peper. Dit kan worden geserveerd bij rauwe bloemkool, (bleek)selderij, 

paprika en broccoliroosjes. 

6. Kurkumapoeder is heerlijk op gebakken appels en gestoomde bloemkool of groene bonen en 

uien. Kurkuma is een geweldig kruid om smaak te geven aan recepten met linzen. 

7. Niet alleen voor curries is kurkuma heerlijk, kurkumapoeder is ook een heerlijke smaakmaker in 

verschillende soorten soep. U kunt ook gepeld en gehakt verse kurkumawortel aan soep 

toevoegen. 

8. Kurkuma kan gebruikt worden om een heerlijk gerecht met bloemkool te bereiden. Snij 

bloemkoolroosjes doormidden en bak met kurkuma gedurende 5 minuten. Meng, na het 

verwijderen van het vuur, met olijfolie, zout en peper naar smaak. 

9. Verse kurkuma kan worden toegevoegd aan uw favoriete smoothie. Blender geschilde kurkuma 

met andere verse groenten en fruit om zo een heerlijke en gezonde smoothie te maken. 

  


