
Rec806 12 november 2017

Geroosterde kip met groenten

Perfect geroosterde kip van Jamy Oliver

Benodigdheden:
1 hele kip, ±1,6 kg
2 middelgrote uien
2 wortels
2 stelen bleekselderij
1 bol knoflook
olijfolie
1 citroen
1 bos gemengde verse kruiden, zoals tijm, rozemarijn, salie,
laurier

Bereiden: Laat de kip 30 min. op kamertemperatuur komen.

Was de groenten en snijd ze in grove stukken. Het is niet nodig om ze te pellen of schillen.
Breek de knoflookbol in teentjes, zonder ze te pellen. Stapel de groenten, knoflook met wat
kruiden in het midden van een grote braadslede en sprenkel er olie over.

Sprenkel ook olie over de kip en breng ’m op smaak met zeezout en zwarte peper. Wrijf de
kruiden goed in de kip. Leg de kip op de groenten.

Prik de citroen overal in met de punt van een scherp mes en laat ’m 40 seconden in de
magnetron stomen. Stop ’m samen met het bosje kruiden, wat stukken ui en wat tenen
knoflook in de holte van de kip.

Verwarm de oven voor op 240◦C. Zet de kip in de oven en breng de temperatuur dan meteen
terug naar 200◦C. Bak de kip 1 uur en 20 minuten. Laat (extra) groenten tenminste 45
minuten mee roosteren. Bedruip de kip ongeveer halverwege de baktijd. Als de groenten te
droog worden, voeg dan wat water toe om te voorkomen dat ze verbranden.

Laat de kip daarna nog 15 minuten op een bord of snijplank rusten. Dek het af met een vel
aluminiumfolie en een theedoek.

Breek de vleugels af. Snijd dan voorzichtig tussen de poten en de borst naar beneden. Snijd
door het gewricht en trek de poot eraf. Herhaal dit aan de andere kant. Snijd dan elke poot
tussen het dijbeen en de drumstick, zodat je 4 porties donker vlees krijgt. Plaats ze op een
serveerschaal.

Snijd dan de rest van de kip. Volg met het mes het borstbeen en snijd eerst de ene en dan de
andere kant eraf. Gebruik je vingers om de rest van de vleesresten van het karkas te trekken.
Draai de kip om bij de lekkere, sappige stukjes van de onderkant te komen.

• Low carb
bereidingstijd: ±1 uur + 25 min. + rusttijd
voor 4 personen

Opmerking: Tip: leg na 30-45 minuten reepjes ontbijtspek over de borststukken.

Vervang de olie eens door boter: maak de huid voorzichtig los met je handen en smeer
75 g zachte boter, gemengd met tijm, zout en peper onder de huid. Wrijf de buitenkant
in met de rest van de boter.
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