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Workshop 1 

Thema kip 

 

Menu: 

Gerookte kip op brood met een rijkgevulde witte koolsalade, sinaasappel- en 
grapefruitpartjes, walnoten en notenmayonaise 

 
*** 

Oosters gegrilde kip & sla-wraps 
 

*** 

Huisgemarineerde ananas van de BBQ 
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Gerookte kip op brood met een rijkgevulde witte koolsalade, 
sinaasappel- en grapefruitpartjes, walnoten en notenmayonaise 
 
Bereidingstijd: 1 uur 
Aantal personen: 10 
Temperatuur: 120 graden 
Bier: vedett blond 
 
Gerookte kip op brood:  
 
Ingrediënten: 

 10 broodjes 

 1500 gram kip 

 1 bosje tijm 
 
Bereiding: 
Bereid de BBQ voor op indirect grillen en verhit deze tot een temperatuur van 120 graden is 
bereikt. Week ondertussen de houtsnippers met eventueel de tijm in water.  
Breng de kip op smaak met kipkruiden of peper en zout. Giet de houtsnippers af, voeg deze 
toe aan de brandende kolen en leg de kip indirect afgestelde BBQ.  
Rook de kip een half uur op 120 graden. Bak ondertussen de broodjes af en snijd ze open. 
Verwijder het rooster van de BBQ, stel in op direct grillen, laat de temperatuur oplopen tot 
circa 220 graden en gril de kip kort totdat deze een kerntemperatuur heeft van 75 graden.  
Serveer de kip op een broodje met koolsalade met notenmayonaise en walnoten.  
 
Rijkgevulde koolsalade:  
 
Ingrediënten: 

 3 Sinaasappels 

 3 grapefruits  

 1/4 kleine witte kool  

 1/2 ui  

 4 el witte balsamico azijn  

 1 teentjes knoflook  

 1 el honing  

 100 ml olijfolie  

 2 handjes walnoten  
 
Bereiding: 
Snijd de sinaasappel en grapefruit in partjes en leg het weg. Schaaf de witte kool op een 
scherpe rauwkostschaaf of mandoline in zeer dunne reepjes. Pel en snipper de ui. Pel en 
snijd de knoflook fijn. Voeg de ui, knoflook en honing toe aan de rode kool. Besprenkel het 
geheel met witte balsamico azijn. Breng eventueel op smaak met zeezout en peper uit de 
molen. Meng alles door elkaar. Verwarm in een kleine pan de olijfolie tot lauwwarm (niet 
heter dan 50 °C) en schenk over de rode kool. Laat minstens 15 minuten marineren en laat 
daarna op een zeef uitlekken.  
 
 
Notenmayonaise:  
Ingrediënten: 

 2 eidooier  

 2 el balsamicoazijn  

 2 el mosterd  
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 2 el gembersiroop  

 160 ml druivenpitolie  

 60 ml notenolie  

 40 ml appelsap 
 
Bereiding:  
Voeg de eidooiers, balsamicoazijn, mosterd, gembersiroop, een beetje zeezout en peper uit 
de molen in een smalle beker die niet veel breder is dan de staafmixer. Schenk de 
druivenpit- en notenolie er langs. Zet de staafmixer in de beker, draai de staafmixer rond en 
trek langzaam omhoog. Voeg appelsap toe en meng nog enkele seconden met de 
staafmixer. Bewaar de mayonaise in een afgesloten bakje in de koelkast. Verdeel de witte 
kool speels over het bord met de in partjes gesneden sinaasappel en grapefruit. Breek de 
hazelnoten en verdeel dit over het bord. Dresseer de witte koolsalade met de 
notenmayonaise. Garneer het geheel af met rucola cress 
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Oosters gegrilde kip & sla-wraps 
 
Bereidingstijd: 1 uur 
Aantal personen: 10 
Temperatuur: 200 graden 
Bier: brugse zot 
 
 
Oosters gegrilde kip & sla-wraps 
 
Ingrediënten: 
 
Marinade: 

 8 el gembersiroop 

 4 el rijstazijn  

 4 el sojasaus 

 2 tl oosterse kruiden 

 4 el wokolie 

 4 tl fijn gesneden rode peper 

 zout naar smaak  
 
Vlees: 

 1500 gram kippendijen 
 
Garnituur: 

 2 kroppen sla 

 2 wortelen in dunne reepjes gesneden  

 1 komkommer in dunne reepjes gesneden 

 100 gram tauge 

 4 lente uitjes 

 1 bosje koriander 

 4 citroenen  

 2 fijn gesneden rode peper 

 2 handjes cashewnoten  

 200 ml Hoisinsaus 
 
Bereiding: 
Meng alle ingrediënten voor de marinade door elkaar. Smeer met een kwastje de marinade 
goed in de kippendijen. Marineer de kip minimaal 1 uur.  
 
Bereid de BBQ met deksel voor op direct grillen en verhit deze tot een temperatuur van circa 
220 graden. Gril de kippendijen en kwast ze terwijl ze op het rooster liggen ondertussen af 
en toe in met achtergebleven marinade, tot ze een kerntemperatuur hebben bereikt van 75 
graden. De kip moet dus gaar zijn. Snijd deze vervolgens in dunne plakken. Serveer de kip 
met de dungesneden groenten, koriander, citroen en de cashewnoten. Serveren maar! 
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BBQ aardappelspes 
 
Ingrediënten: 

 500 gr krieltjes in schil  

 3 eetl olijfolie 

 Peper en zeezout  

 2 eetl knoflookmayonaise 

 1 citroen 
 
Bereiding: 
Gaar de krieltjes in de magnetron voor. Ik doe ze altijd 5 minuten op 700 watt. Knijp de 
citroen uit boven de krieltjes en schep ze even om. Roer de knoflookmayonaise met de 
olijfolie goed door elkaar totdat er een romig wit mengsel ontstaat. Meng deze 
knoflookmarinade door de aardappeltjes en laat minimaal een half uurtje afgedekt staan. Rijg 
ze dan aan spiesjes en rooster ze op de bbq goudbruin.  
 
Tip: lekker met een frisse yoghurtdip  
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Huisgemarineerde ananas van de BBQ  

 
Bereidingstijd:15 minuten  
Aantal personen: 10 
Temperatuur: 220 graden 
Bier: kwakbier 
 
Ingrediënten: 

 8 el honing  

 1 rode peper  

 8 takjes munt 1 

 2 ananas  

 4 bastognekoeken, verkruimd 

 kokosijs/roomijs 
 
Bereiding: 
Verwarm in een pan de honing lauwarm. Snijd de rode peper en de munt fijn. Voeg dit aan 
de honing toe en laat dit 20 minuten intrekken. Schil ondertussen de ananas, verwijder de 
kern en snijd in 1 cm dikke plakken. Overgiet de ananas met de lauwarme marinade en laat 
dit minimaal 2 uren marineren. Bereid een BBQ voor op direct grillen met een gietijzeren 
rooster en verhit deze tot een temperatuur van 220 graden is bereikt. Gril de ananas aan 
beide zijden op het rooster tot deze mooie grillstrepen heeft maar nog stevig aan voelt. Leg 
op een schaal en serveer het met de bastognekoeken en ijs. 
 
 


