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Kippenbouillon met kippenvlees

Keto en Zo

Benodigdheden:
4 kippenpoten (±1250 g)
21
2 l koud water

1 el zeezout
1 tl kurkuma
1
2 tl nootmuskaat
1 tl (gerookt) paprikapoeder
3-4 blaadjes laurier
tijm, rozemarijn (bij voorkeur vers)
1 tl (appelcider)azijn
3 teentjes knoflook
2 cm gember
1 ui
eventueel extra groenten, zoals:
wortel
bleekselderij
prei

Bereiden: Maak de knoflook, gember, ui en eventuele extra groenten schoon. Hak de knoflook
en de gember fijn. Snijd de ui in grove stukken.

Doe de kippenpoten in een grote soep- of braadpan met alle andere ingrediënten. Zet het op
het vuur en laat het langzaam aan de kook komen.

Laat de kip op een sudderpitje in een paar uur langzaam gaar worden. Je kunt de pan ook
in een oude slaapzak of hooikist wegzetten, zodat de pan lang warm blijft en de kip dus
langzaam gaart zonder dat je er omkijken naar hebt. Ik gebruik zelf een oude slaapzak en
warm de pan dan tussendoor nog 1 of 2 keer terug op. Of gebruik een slowcooker.

Haal de kippenpoten uit de bouillon. Laat de poten wat afkoelen, zodat je je niet verbrandt.
Haal het kippenvlees van de poten. Het vlees is nu zo gaar en mals dat dit geen enkele moeite
kost.

Het kippenvlees snijd je in stukken en bewaar je voor de kippensoep of een andere toepassing.

Alle botten en vel en dergelijke doe je terug in de pan. Warm de pan opnieuw op en zet
’m weer warm weg. Hoe langer je het de tijd geeft, hoe meer mineralen en collageen uit de
botten kunnen trekken. Na afloop zeef je de bouillon en klaar is je bottenbouillon.

• Low carb

Opmerking: Op deze manier krijg je heerlijk mals kippenvlees èn een heel gezonde botten-
bouillon. Je kunt de bouillon en het vlees samen gebruiken voor soep. Of je gebruikt
het vlees voor een ander gerecht. Denk aan een salade, hartige taart, een curry, etc.

Je moet op tijd beginnen, omdat de bouillon langzaam moet trekken, maar je hebt er
ondertussen geen omkijken naar. Je kunt dit ook prima van te voren doen en eventueel
invriezen.
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