
Zomerse kipspiesjes met gekleurde groenten en een frisse, groene bonensalade  
 
Als je aan kipspiesjes denkt, dan denk je aan de zomer. Lekker op de barbecue, maar ook 
heerlijk uit de pan! Naast de spiesjes serveren we een lekkere, groene bonensalade. Heerlijk 
toch? Laat die zomer maar komen!  
 
Ingrediënten:         
2 personen  
75 gram gemengde sla 
2 tomaten 
½ komkommer 
50 gram olijven 
200 gram zwarte bonen 
1 citroen 
250 gram kipblokjes  
1 knoflook 
1 gele paprika 
½ courgette 
1 rode ui 
houten satéprikkers 
 
Bereidingstijd: 15 á 20 minuten 
 
Uit eigen keukenkastje: olijfolie, peper en zout  
 
Bereiding: 

• Doe de satéprikkers in een kom koud water. Dit voorkomt splinteren.  

• Halveer, pel en snijd de ui in partjes. Haal de ui rokken los van elkaar.  

• Snijd de courgette in de lengte doormidden en vervolgens in plakken van ongeveer 
1,5 centimeter.  

• Snijd de paprika in vieren, verwijder de kern en snijd de paprika in stukken van 
ongeveer 2 bij 2 centimeter.  

• Pel en hak of rasp de knoflook fijn. 

• Snijd de kip in gelijke blokjes en doe deze met de paprika, de courgette, de helft van 
de knoflook, 1-2 el olijfolie, 1/4tl zout en peper in een kom en hussel om.  

• Rijg dan de kip, ui, paprika en courgetteplakjes telkens om en om aan de 
satéprikkers. 

• Verhit een grillpan of grote koekenpan op hoog vuur. Wacht tot de pan goed heet is 
en leg de spiesjes er voorzichtig in. Bak de spiesjes circa 9 minuten totdat het vlees 
gaar en goudbruin is en de groenten zachter beginnen te worden, keer de spiesjes af 
en toe om. Zet het vuur zo nodig iets lager. 

• Rasp de citroenschil. Snijd de citroen doormidden en pers een helft uit. Meng de rest 
van de knoflook, 1 tl citroenrasp, 2 el citroensap en 4 el olijfolie in een kommetje en 
breng de dressing op smaak met peper en zout. 

• Giet de bonen af in een zeef en spoel ze om.  

• Snijd de tomaten doormidden en snijd ze in gelijke blokjes van rond een centimeter. 

• Snijd de komkommer in de lengte tweekeer doormidden en vervolgens in stukjes van 
ongeveer een centimeter dik.  

• Spoel de olijven af onder de kraan.  

• Was de gemende sla grondig en meng de blaadjes met de olijven, tomaatjes, 
komkommer, bonen en de dressing in een grote kom.  

• Breng de spiesjes op smaak met peper en zout. Serveer de salade met de spiesjes 
ernaast of haal de ingrediënten van de spiesjes af en meng ze met de salade. 

• Eet smakelijk!  


