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Een rijtje waar kurkuma aan is gerelateerd:
- Ontstekingsremmende werking, antioxidant, antiseptisch, 
pijnstillend
- Versterking van het immuunsysteem
- Anti-kanker
- Helpt om cholosterolgehalte op peil te houden
- Het stimuleert de spijsvertering
- Leverontgifter
- Reguleert de stofwisseling en gewichtscontrole 
- Hoge bloeddruk
- Geheugen en hersenen
- Verschillende huidaandoeningen
- Neurologische aandoeningen 
- Verlaagt triglyceriden. 

Recept 

Stap 1 – Kurkumapasta maken

Ingrediënten:
¼ kop kurkumapoeder 
½ theelepel zwarte peper
½ kop bronwater of gefilterd water

Bereiding
Meng de ingrediënten in een klein pannetje en roer het goed.
Zet de hittebron op medium en blijf het water met de kurkuma-
poeder en peper constant roeren tot het een dikke pasta wordt.
Dit duurt niet lang, dus loop ondertussen niet weg. Laat het
mengsel afkoelen en bewaar het in een gesloten potje in de koel-
kast. 

Stap 2 – De “gouden melk” 

Ingrediënten:
1 mok amandelmelk (hemp- of kokosmelk is ook een 
goede optie) 
1 theelepel kokosolie
1/2 theelepel of meer van de zelfgemaakte kurkumapasta
honing
Bereiding
Doe alle ingrediënten, behalve de honing, in een pannetje. Ver-
warm het op een matig warme temperatuur. Ondertussen als-
maar roeren en voorkom dat de drank gaat koken! Voeg op het
laatst voor de smaak wat honing toe. En smullen maar.

Let op! Het is heel erg moeilijk om de gele vlekken die de kur-
kuma veroorzaakt uit je kleding te verwijderen. Sterker nog, je
kan je kleding er geel mee verven. Kijk dus goed uit...........
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“Golden Milk”
Drink melk met kurkuma voor het naar bed gaan en ervaar de geweldige 

voordelen ervan. 

“Gouden melk” is een mooie, smaakvolle en ongelooflijk gezonde drank, die bij uitstek geschikt is

om ’s avonds te drinken vlak voor het slapen gaan. Het belangrijkste bestanddeel in kurkuma is 

curcumine. Curcumine is een polyfenol, die aan meer dan honderdvijftig therapeutische werkingen

kan worden gekoppeld. Wanneer het gebruikt wordt in combinatie met zwarte peper, nemen de 

voordelen nog eens toe. 


