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Kurkuma
Kurkuma wordt in het Nederlands ook wel geelwortel genoemd. In het 
Indonesisch heet de plant kunyit, in het Engels turmeric. Het woord kurkuma 
is ontleend aan het Sanskriet. Een poëtische verklaring voor de oorsprong van 
het Engelse woord turmeric is, dat het een verbastering is van het Latijnse 
‘terra merita’, ofwel ‘verdienstelijke aarde’, een verwijzing naar de veelzijdige 
bruikbaarheid van de plant.

Het plantengeslacht Curcuma maakt deel uit van de Zingiberaceae, 
Gemberfamilie, en telt ongeveer 100 soorten. Ze zijn inheems in Zuidoost-Azië 
en de omliggende regio’s. Een aantal soorten heeft zich al vroeg gevestigd in 
andere warme gebieden, in Afrika, Centraal-Amerika en eilanden in de Stille 
Oceaan. Curcuma longa, de ons bekende kurkuma, is waarschijnlijk afkomstig uit 
India.

In India wordt het gewas sinds onheuglijke tijden verbouwd en is de plant 
volledig gedomesticeerd door selectie en vegetatieve vermeerdering. Wilde 
populaties komen waarschijnlijk niet meer voor, misschien wel populaties die 
helemaal genaturaliseerd zijn. Tegenwoordig vind je de plant overal in de tropen. 
Grootschalige productie vindt plaats in India en Zuidoost-Azië.

Kurkuma is een robuuste, overblijvende, rechtopgaande plant met vele 
zijspruiten, tot 1,5 meter hoog. Aan de voet is er de primaire elipsoïde knol van 
ongeveer 5 x 2,5 cm die bij een volgroeide plant vele zijdelingse wortelstokken 
heeft. In cultuur wordt kurkuma vaak behandeld als een eenjarige plant. 

Na het planten van de primaire knol duurt het 7 tot 10 maanden voordat 
de knollen geoogst kunnen worden. De knollen worden dan opgegraven en 
de zijdelingse wortelstokken losgesneden van de primaire knol. Een deel 
daarvan wordt vers geconsumeerd, een ander deel bewaard voor herplant. 
De wortelstokken die bestemd zijn voor de markt worden vervolgens 
schoongemaakt, gekookt gedurende een uur, gedroogd en vermalen. 

In India wordt kurkuma al vele duizenden jaren gebruikt in de keuken 
als smaakmaker en als kleurstof. Ook is het een belangrijk middel in de 
volksgeneeskunde. Zo wordt het in de Ayurveda, een oud India’s medisch 
systeem, toegepast bij onder andere ooginfecties, verbinden van wonden, 
verbranding, acne en andere huidziekten. Het eerste wetenschappelijk artikel 
in het westen dat het positieve effect van curcumine, het hoofdbestanddeel, op 
ziektes van lever en gal beschrijft verscheen in 1937.

Curcumine, C21H20O6, is een heldergele substantie en de belangrijkste van een 
familie van stoffen, curcuminoïden, die aangemaakt wordt door ondermeer 
Curcuma longa. Het is een veelgebruikte kleurstof voor voedsel en dranken. 
Het E-nummer ervan is E100. Het is ook de stof die verantwoordelijk is voor de 
therapeutische kwaliteiten van kurkuma. In het Westen zie je een grote toename 
van de populariteit van kurkuma. In allerlei producten wordt het verwerkt, 
in voedingssupplementen, thee en andere dranken, cosmetica, smaak- en 
kleurstoffen. 
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1. Curcuma longa, syn. Amomum curcuma. Vietz, F.B., Icones plantarum 
 medico-oeconomico-technologicarum, 1800.
2. Bloem van de Curcuma  alismatifolia cv. Foto: Lucien Monfils, Wikimedia.
3. Akker met kurkuma en kokosnoot, Zuid-India. Foto: Thamizhpparithi Maari, 
 Wikimedia.
4. Drogende kurkumawortelstokken, Cuba. thegreenfarmacygarden.com
5. www.khichdionline.com
6. Kurumabloemen, Koningin Sirikit Botanische Tuin, Thailand.
 www.2ristapp.com
7. yournutritionist.net
8. Voedingssupplement 95% curcuminoïden, waarvan 95% curcumine.
 www.thehealthcloud.co.uk
9. Tempel gewijd aan Khanderaya, een manifestatie van de Hindu god Shiva,
 India. De god wordt geëerd door het uitstrooien van kurkuma. 
 Foto: PKharote, Wikimedia.
10. Huidverzorging. www.luluwebstore.com
11. www.goodmorningcenter.com
12. Kurkuma-akker in Tamil Nadu, deelstaat van India. 
 Foto: Kavin1996, Wikimedia.


