
 

 

Poolse Paddenstoelen 
saus uit Taraska met 
Kurkuma en Dille 
Dit is een wonder recept. En het is makkelijk te 

maken. Je hele keuken ruikt mysterieus naar paddenstoelen. Als je je neus boven de 
pan houdt, dan loopt het water je in de mond. En als je de schaal met de saus op de 
tafel zet, dan wordt het stil. Zó lekker ruikt het.  

Nodig voor 2 a 3  personen 

1. Ca 250 gram paddenstoelen  
2. Klontje boter of ghee of olie 
3. Ca 100 ml kookroom of sojaroom 
4. Zout, (erg weinig, het heeft een zoute smaak van zichzelf)  
5. Peper (mag wel wat in)  
6. Vers geknipte dille (ca 1 flinke eetlepel)  
7. 1 redelijk middelgroot  laurierblad 
8. Klein scheutje sojasaus (ca 1 eetlepel) 
9. Klein beetje kurkuma poeder (ca 1 afgestreken theelepel) 

Bereiden :  

 Neem ca 250 gram paddenstoelen (meer mag ook) 
 Snij de paddenstoelen eerst in ca 4 plakjes en dan nog eens in 3 plakjes. Dus eerst in 

de lengte en dan in de breedte 
 Doe een beetje boter of olie in een kleine braadpan 
 Zet het vuur laag, je gaat ze niet bakken, maar zachtjes smoren.  
 Doe de paddenstoelen erbij, en een scheutje room/soja saus en 1 blaadje laurier 
 NIET ROEREN, het vocht moet er vanzelf uit komen. De saus wordt nu grijzer van 

kleur. Dan is het goed, de paddenstoelen stukjes moeten kleiner worden.  
 Laat het even ca 10 minuten smoren, tot het vocht uit de paddenstoelen komt.  
 Doe dan de geknipte dille, de sojasaus en de kurkuma erbij 
 Nu mag je het voorzichtig gaan roeren. 
 Laat de saus gewoon op laag vuur staan, af en toe even roern. 
 Opééns ‘flipt’ de geur eruit. De paddenstoelen saus begint heel erg lekker te ruiken 
 Dan is je Poolse paddenstoelen saus klaar  

Je eet dit zoals je wilt. Met rijst of met kleine pasta. Op een gebakken ei. Met aardappel 
puree. Of doe een geklutst ei in de pan, daaróp leg je een wrap. En daarop de 
paddenstoelen saus. Éven bakken en sla de ei/wrap dubbel. En toen was het stil,… 

En lekker ! Lekker !! Wow !  

Met een hartelijke groet van Tieneke, eet smakelijk gezond !  


