
Rec885 9 september 2018

Gevulde tomaat met kip en avocado

Keto en Zo

Benodigdheden:
V
¯

oor de kip en (botten)bouillon:
2 kippenpoten met vel
water
3 tl Keltisch zeezout, of naar smaak
kruiden (bijv. verse peper, nootmuskaat, kerrie, kurkuma)
appelciderazijn (voor de bottenbouillon)
Verder:
±6 (vlees)tomaten
1 el citroensap (vers of uit de vriezer)
50 g walnoten (+ extra voor garnering)
1 avocado
6 el creme fraiche
3 el Griekse yoghurt
Himalayazout
kruiden naar smaak (verse peper, gerookte paprika)
bieslook en/of peterselie, fijngehakt

Begin met de kippen(botten)bouillon. Doe de kippenpoten in een pan en zet ze onder
water. Voeg Keltisch zeezout en kruiden naar smaak toe. Breng langzaam aan de kook en
laat sudderen tot de kip gaar is.

Pluk dan het vlees van de botten en trek het met 2 vorken uit elkaar. Dit is de basis voor
veel recepten van ’pulled chicken’ (letterlijk: ’uit elkaar getrokken kip’). Daarvoor wordt de
kip dan meestal gebakken met kruiden en/of een saus. In dit recept gebruik je de kip zo. Je
kunt de kip ook gewoon in stukjes snijden of zelf met je handen kleiner trekken. Laat de kip
afkoelen. Doe botten en vel met wat appelciderazijn terug in de bouillon. Laat weer zachtjes
sudderen of zet ’m in een goed isolerende oude slaapzak of deken. Hoe langer je de botten
laat trekken, hoe krachtiger de bouillon.

Verdere bereiding: Snijd een kapje van de tomaten en hol ze uit. Dit kan met een lepel(tje)
of met een meloenbolletjesboor. Gebruik het kapje en de vulling voor een soep of ander
gerecht. Strooi peper en zout in de tomaten.

Maak dan de salade. Hak de walnoten grof. Snijd de avocado in stukjes en besprenkel ze
met citroensap. Meng de kip, avocado en walnoten met de creme fraiche en Griekse yoghurt.
Breng op smaak met het Himalayazout en gedroogde en/of verse kruiden (hou wat achter
voor garnering).

Laat de tomaten nog even op z’n kop uitlekken en vul ze dan met de salade. Garneer eventueel
met wat achtergehouden walnoten en/of groene verse kruiden.

• Low carb

Opmerking: Er blijft bij dit recept salade over. Lekker voor de lunch de dag erna, of als
extraatje in een soepje. Wil je dit niet, gebruik dan minder kip.
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