
 
 

 Op culinair gebied is het vooral gebak dat naar Haman is 
genoemd, zoals Hamansoren en Hamanstaschen. 
 
Hamanstaschen  

Benodigdheden voor het deeg: 

 250 gram bloem  
 2 theelepels bakpoeder  
 100 gram suiker  
 snufje zout  
 2 geklopte eieren  
 6 eetlepels olie  
 geraspte schil van een citroen  

Benodigdheden voor de vulling: 

 roer 4 eetlepels honing door 2 ons (gewassen, gedroogd en fijngemalen) maanzaad en 
voeg wat geklopt ei en gehakte noten toe. 
of 

 meng 250 gram gehakte, ontpitte en gezoete pruimen met geraspte citroenschil en het 
sap van een citroen. 

Zeef de droge ingrediënten, voeg het ei, olie en citroenschil toe. Goed kneden en daarna dun 
uitrollen. Steek er rondjes uit met een doorsnede van ongeveer 5 cm. Leg een beetje vulling 
op het deeg en vouw het deeg tot halve maantjes om. Randen bevochtigen met water en goed 
dichtdrukken. 20 minuten bakken in een matig warme oven. Ook kan je de koekjes met eigeel 
insmeren om zo een mooi glimmend laagje te bakken. (de vulling staat voor het voedsel dat 
Esther tot zich nam om zich voor te bereiden voor het bezoek dat alle jonge maagden aan de 
koning brachten). 

KIESJELIESJS (Hamansoren) 

Hamansoren is oorspronkelijk een sefardisch recept (afkomstig van joden uit Spanje, 
Portugal en Noord Afrika), Huelos de Haman. Huelos betekent blaadjes, als je deze blaadjes 
bakt krullen ze om tot oren, of in ieder geval iets dat daar op lijkt… Kiesjeliejs is de 
Nederlands - Jiddisje benaming voor dit Poerimgebak. 

Benodigdheden  
400 g bloem 
4 eieren 
2 theelepels olie 
1 theelepel zout 
4 eetlepels water 
olie om te frituren 

Bereiding  
De gezeefde bloem in een diepe kom doen. In het midden van de bloem een kuil maken. De 
eieren schuimig kloppen en de olie erdoor mengen. Eieren, water en zout in de kuil gieten. 
Met een houten lepel vanuit het midden alles mengen, dan kneden tot een soepel deeg dat 
niet aan je handen moet blijven kleven. Van dit deeg tien ballen maken en deze een uur laten 
rusten. Op een met meel bestrooide ondergrond de ballen papierdun uitrollen. Uit het deeg 



ruiten steken van ca. 7 cm. Deze in hete frituurolie goudgeel bakken. De Hamansoren met 
een schuimspaan uit de frituur nemen en ze goed laten uitlekken. Voor het serveren 
poedersuiker erop strooien. De droge kiesjeliesj in een trommel bewaren. 

Omdat Esther aan het Hof niet kosjer kon eten, at ze vegetarisch, onder andere melkkost en 
peulvruchten. Daarom eten bijvoorbeeld de Ethiopiërs linzen en wordt er ook vaak 
linzensoep gegeten op Poerim.  
Maanzaad wordt dikwijls in de vulling van de Hamantaschen gebruikt. Al deze zwarte zaadjes 
symboliseren de vele slechte dingen die Haman deed. 
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