
bron inspiratie: cafedelights

Boodschappen voor 4 pers. de kip marinade

4 kippendijen of gelijke hoeveelheid gewone kipfilet

4 el kokosmelk

 1½el romige pindasaus

1¼el lichtbruine suiker

1¼el red curry pasta

1 el ketjap manis

1el vissaus

mespuntje zout

2 tl pinda olie of arachide olie

Voor de Pinda saus:

320ml kokosmelk

4 el pindakaas

1 el vissaus

1 el ketjap manis

1 el bruine suiker

1 el Thaise rode curry pasta

 ½ el tamarinde pastaOptioneel

Mespuntje zout

1 teentje knoflook geperst

1 el verse limoensap

Voor de garnering:

Bosje verse koriander

wat dunne rode peper ringetjes

enkele schijfjes limoen

Bereiding:

Snij de kip in flinke blokken ca 3x3 cm. Roer alle verdere ingrediënten voor de marinade goed door 

elkaar en werk de kip-blokjes door de marinade zodat deze aan alle kanten bedekt is met de 

marinade en zet deze dan in een kom afgedekt weg voor minimaal een uur in de koelkast.

Verwarm ondertussen de oven even voor op 200 °graden.

Verwarm de olie even middel heet in een wok en wok de kip-blokjes even rondom bruin ca 2-3

minuten en voeg dan de rest van de marinade er nog even 1 min bij.

Zet nu de wok in de oven of doe het geheel even over in een vuurvaste schaal over en zet deze

dan voor 30 minuten in de oven. Eventueel even af dekken wanneer het te donder wordt.

Doe, terwijl de kip in de oven staat, alle ingrediënten zonder de limoensap voor de pinda-saus in een 

steelpan, roer alles even goed om en breng aan de kook en laat even zachtjes ca 5-6 min

 inkoken en neem het pannetje van het vuur en breng op de gewenste smaak met de limoensap, 

Lepeltje voor lepeltje tot het op de gewenste smaak is..

Doe de kip in een mooie schaal en garneer af met wat verse koriander en rode peper ringetjes.

Serveer met de pindasaus en witte rijst.  Lekker met wat  (casave) kroepoek en wat komkommer.
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