
Indonesische kip (Ajam)

Hoofdgerecht

gevogelte

4 personen 

Land: Indonesië

Bereidingstijd: 70 minuten

Seizoen: hele jaar door

Ingrediënten

• 1 ui gepeld en fijngesneden

• zout

• 3 teentjes knoflook uitgeperst

• 3 rode pepers fijngehakt

• 1/2 tl koenjit + 1 mespunt laos

• 1 stukje gember geschild en fijngehakt

• 1 tl zwarte peper uit de molen

• 2 salemblaadjes

• 1 kip in stukken

• 1/4 blok santen (kokos crème)

• 1/2 tl serehpoeder

http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=15463
http://www.ah.nl/kookschrift/recept?id=15463


Bereidingswijze
1. Vermeng in een kom de ui, de knoflook, de pepers, de koenjit, de laos, de peper, de 

gember en wat zout. Snijd de hele kip in twee helften. Wrijf de halve kippen of poten eerst 

met zout in en daarna met dit mengsel , leg de stukken in de kom en dek deze af. Laat de 

kip zo 1 uur marineren. 

2. Breng in een pan 3 dl water aan de kook met de santen, de sereh en de salam. Voeg er de 

stukken kip met de marinade aan toe en breng het geheel aan de kook. Temper de 

hittebron, leg het deksel op de pan en laat de kip circa 60 minuten zachtjes stoven tot ze 

gaar is. 

3. Haal de stukken kip uit het stoofvocht en dep ze droog met keukenpapier. Rooster de halve  

kippen boven een BBQ of onder de voorverwarmde oven grill tot ze knapperig bruin zijn. 

Serveer het braadvocht in een kommetje erbij.

Tenslotte
Bovenstaand recept heet Ajam Singgang en is een heel lekker kiprecept uit de Indonesische 

keuken maar er zijn er nog veel meer! Deze recepten zijn allemaal gemaakt met een hele kip 

in stukken. Je kunt deze gerechten heel goed (en eigenlijk nog beter) een dag van tevoren 

maken, de smaak van de kruiden trekt dan goed in de kip. Maak ook eens Ajam Paniki. 

Rooster 5 kemirinoten even in een droge pan met een dikke bodem, en stamp ze fijn. Fruit in 

een braadpan in een paar lepels zonnebloemolie, 2 gesnipperde uien, 2 fijngehakte tenen 

knoflook, 1 el sambal, 4 cm fijngehakte gember, 1 tl trassi en gestampte kemiri zachtjes al 

omscheppend gaar op halfhoog vuur. Doe een kip in stukken erbij en fruit die omscheppend 

vijf minuten mee. Doe er 2 el citroensap bij, 2 blaadjes djeroek poeroet, 1 stengel sereh en 2 

blaadjes daon salam, 400 ml kokosmelk, twee dl water en wat zout. Laat alles op zacht vuur 

zacht gaar stoven met de deksel schuin op de pan, tot de kip van het bot valt en de saus dik 

is. Na ongeveer 2 uur. Voor Ajam Boemboe Bali verhit je 2 el olie in een braadpan, wrijf 1 kip 

in stukken in met zout en bak tot de kip goudbruin is. Wrijf 1 gesnipperde ui en een 

kruidenmengsel van 1 tl knoflookpulp, 2 tl trassi, 2 tl sambal oelek, 2 tl gemberpoeder tot een 

brij toe en bak het geheel al roerend door tot het uimengsel geel is. Voeg dan 1 klein blikje 

tomatenpuree toe. Goed doorroeren. Op smaak brengen met zout of kippenbouillonpoeder. Een 

stengel sereh toevoegen en het geheel een uur laten sudderen. Blijf wel af en toe roeren. Om 

Ajam Smoor te maken, bak je 1 met zout ingewreven kip in stukken rondom bruin in 4 el 

zonnebloemolie, leg een deksel schuin op de pan en laat op laag vuur in 45 minuten zachtjes 

garen. Keer de kip halverwege om. Wanneer het vlees loslaat van het bot is de kip gaar. Snijd 

ondertussen 2 grote of 4 kleine uien in stukjes en hak 8 gesnipperde tenen knoflook. Haal de 

kip zodra die gaar is uit de pan en houdt apart. Gooi de olie weg. Smelt een flinke boter in de 

pan en bak de uien op laag vuur tot ze zacht zijn, bak de knoflook een paar minuten mee. 

Roer 2 tl nootmuskaat, 250 ml kippenbouillon, peper en 8 el ketjap erdoor. Meng 2 tl maïzena 

met een scheut water en roer dit door de saus, de saus gaat nu binden, het is de bedoeling dat 

hij een beetje stroperig wordt. Breng op smaak met azijn, zout en suiker. Leg de stukken kip in 

de pan, lepel de saus erover en warm een paar minuten goed door. 


