Waarom je kip beter
kan.
Of je nu een sterrenchef bent, een hobbykok of de ouder die een
Een simpel product
maaltijd voor de kinderen kookt. Kip past in elk menu en wordt
lekker klaarmaken, dat
gesmaakt door iedereen. Maar het gaat snel mis! Hier geven we jou
is kunst.
7 tips die je zeker niet mag overslaan bij het koken van kip.

1. Verse kip bewaren
Een kraak verse kip die haal je bij een gespecialiseerde kippenkraam of de betere slagerij. De
frigo’s in dergelijke zaken zijn echter krachtiger (0-2°) en kunnen een product beter vers
houden dan een standaard koelkast bij je thuis. Bij een max temperatuur van 3-4° kan je een
verse kip best binnen de 2 dagen consumeren. Zo behoud je de meeste voedingsstoffen en heb
je het beste (en veiligste) resultaat.
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Er is niets zo veelzijdig
als kip. Het is niet
voor niets zo geliefd
bij jong en oud.

2. Diepvries en ontdooien
Indien je toch een kip ruim van te voren wil aankopen, kan je deze best meteen invriezen. Bij
het ontdooien leg je de kip het beste ruim een dag voor consumptie uit in de koelkast. Bij
voorkeur leg je deze onderaan zodat het dooivocht niet op andere voedingswaren terecht komt.
Als het iets sneller moet gaan kan je ook opteren om de kip in koud water te leggen. Hier moet
je opletten dat de kip in een gesealde verpakking zit. Laat de kip nooit ontdooien op het
aanrecht omwille van bacterie vorming. Ook de microgolf is af te raden indien het om grotere
stukken gaat.

3. Hele kip, kippenborst, kippendij
Een hele kip aan’t spit is altijd feest. Maar bij kleinere bereidingen, is het soms aangewezen
om voor kippendelen te kiezen. We werken zelf heel graag met kippendijen, omdat dit een iets
sappiger resultaat geeft. Hierdoor leent het zich perfect voor eigentijdse bereidingen als pulled
chicken, een stoofpotje of een kipsalade. Kippenborst daarentegen heeft nooit z’n finesse
verloren en doet het dan weer net iets beter met de fijnere sauzen vergezelt met een kroketje.

4. Is de kip al gaar?
Hoe weet je of de kip al gaar is? De gaartijd voor een volledige kip in de oven ligt rond een
klein uur per kg gewicht. Bij een kipfilet zal dit echter al tussen de 10 en 12 minuten liggen.
Het is vooral belangrijk dat je op een niet té hoge temperatuur gaart om een droge kippenborst
te vermijden. Maar hiernaast ook dat de kerntemperatuur juist zit. Bij kip zit dit tussen 72 en
75 graden. Hoger is te droog, lager is niet gaar en geeft kans op bacterie vorming.

5. Kruiding
Kip is een lekker en puur product. Echter is het toch aan te raden de juiste kruiding te
gebruiken. De basis van heerlijke kippenkruiden komt meestal terug op paprikapoeder, zout en
zal vervolgens worden afgewerkt met smaken die je voorkeur genieten. Probeer zeker eens
wat lookpoeder, rozemarijn of tijm toe te voegen. Dit geeft je kip een zuiders tintje. Wanneer
je de kip grillt in de oven of de bbq, kan je na 4/5e gaartijd de kip bestrijken met bijvoorbeeld
een zoete sojasaus. Dit zorgt ervoor dat je een heel nieuw smakenpallet creëert. Wanneer je
kip in een salade verwerkt, durf dan ook zeker eens iets gewaagd als een combinatie met
munt.

6. Kip op de bbq
De laatste jaren zijn bbq’s, green eggs en ofyrs niet meer weg te denken in onze tuinen.
Kookboeken en blogs hebben al honderden artikels vrijgegeven over het gebruik ervan. De
bovenstaande tips blijven van toepassing bij het grillen van kip op een bbq. Het mooie hieraan
is dat je verschillende nieuwe technieken kan gebruiken zoals het roken, vlinderen, rotisserie
en voor de jongeren onder ons, een beercan chicken.

7. Gebruik een gebakken kip
Als het echt wat krap wordt met tijd, kan je ook gewoon beroep doen op een
poelier/kippenkraam die de kip al klaar heeft. Het is snel opgewarmd in de oven, in
ovenschotel waarop je de kip regelmatig bedruipt met het bijgevoegde jus. Of eveneens in de
microgolf, 700 watt gedurende 2 en een halve minuut, indien de kip gesneden is. Nog een
laatste kip, bij een éénpansgerecht kan je gerust alle ingrediënten bereiden, en op het einde de
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saus en de reeds gebraden kip toevoegen. Heerlijk snel en niemand hoeft te weten dat je de kip
zo gekocht hebt!

Veel kookplezier, en tot aan onze kippenkramen!
-Janssen-Geudens

