
Ingrediënten: 4-5 pers.

Voor de marinade van de kip:

1 tl gemalen kruidnagel

1 tl gemalen komijn

1 tl zoet gerookte paprikapoeder

1 tl garam masala

2 citroenen  (1 daarvan voor de marinade!)

6 tenen knoflook, geperst

1 duimgroot stuk gemberwortel, geschild en geraspt

6 el yoghurt

600 g kipfilet

3 groene pepers (gehalveerd in stukjes zonder zaad)

1 tl zout

 Ingrediënten voor de saus

1 ui, gesnipperd

4 tenen knoflook, geperst

2 rode pepers grof gehakt (zonder zaadjes) 

1 bosje koriander

olijfolie

1 el gemalen koriander

1 tl gerookte paprika

1 tl garam masala

2 tl kurkuma

3 el (50g) gemalen amandelen, niet te fijn.

1 x blikjes gepelde tomaten, fijn geprakt (400gr)

1/2 blokje kippenbouillon

1 blikje kokosmelk, 400g

Marineren van de kip:

Rooster de 1 tl kruidnagel, 1tl komijn, 1tl paprikapoeder en 1tl garam masala een minuut in een 

droge koekenpan. Doe dit kruiden mengsel over in een kom en voeg de rasp en het sap van 1 citroen, 

de geperste 6 tenen knoflook, de geraspte gember, de 6 el yoghurt en 1 tl zout toe.

Snijd de kipfilet in stukken van ca 4x4 cm, doe ze in de kom en meng goed door de marinade. 

Laat de kip minimaal 2 uur liefst een nacht afgedekt marineren en rijg dan de stukjes kip afgewisseld 

met de groene peper stukjes op metalen of houten spiesjes en leg ze nog even op een bord in koelkast.

Bereiding van de saus:

Snijd de ui, 2 knoflook tenen, de 2 rode pepers en  1 1/2 el koriandersteeltjes (bewaar de blaadjes) 

fijn.  Bak ze in 4-5 min. met wat olie goudbruin . Voeg dan 1 el gemalen koriander, 2 tl kurkuma, 

1tl paprikapoeder en  1tl garam masala toe, en na 2 min. ook de 50g gemalen amandelen. 

Doe de tomaten erbij, verkruimel het 1/2 bouillonblokje erover en giet er 150 ml kokend water bij. 

Laat 5 min. koken en roer dan de kokosmelk erdoor. Laat de saus inkoken op laag vuur tot deze 

mooi van dikte is. Rooster nu kipspiesjes in een in geoliede hete grillpan. 

Keer ze om tot ze rondom mooi goudbruin en krokant zijn en besprenkel ze even met wat citroensap.

Neem de stukjes kip en paprika van de spiesjes en doe ze in de saus. Laat de saus ca 2 min. koken 

en breng op smaak met zout en peper.  

Serveer de saus op de borden en strooi wat korianderblaadjes erover en nog een lepeltje yoghurt

bovenop. Serveer er luchtige basmati of pilav rijst bij . Lekker ook met naanbrood. 

Eventueel kan je er nog wat amandel snippers over strooien en een partje citroen bij leggen.

TIKKA 

          MASALA
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