Joloff rijst
Hoofdgerecht
Rijst
4 personen
Land: Ghana
Bereidingstijd: voorbereiding 10 minuten, wachttijd 60 minuten, bereiding 60 minuten
Seizoen: Hele jaar door

Ingrediënten
•

1 grote kip in 4 of 6 stukken gehakt of 4 kippenbouten

•

2 tenen knoflook uit de knijper

•

1 tl gedroogde tijm, zout

•

4 el palmolie of plantaardige olie

•

400 gram tomaten uit blik gehakt

•

1 el tomatenpuree

•

1 ui gehakt

•

5 dl kippenbouillon of water

•

2 el gedroogde garnalen fijngestampt

•

1 groene peper zonder pitjes fijngehakt

•

350 gram langkorrelige rijst

Bereidingswijze
1.

Wrijf de kip in met de knoflook, zout en tijm en zet een uurtje weg.

2.

Bak de kip in 2 el olie tot die lichtbruin is en leg ze apart.

3.

Verhit de rest van de olie in een pan tot er walm af komt. Doe er de gehakte tomaten,
tomatenpuree en ui in en kook circa 15 minuten op een middelhoog vuur tot de
tomaten ingekookt zijn. Schep in het begin af en toe om en doe dat vaker wanneer de
saus dik begint te worden. Draai het vuur lager, doe er de kip in en schep om tot de
stukken met de saus bedekt zijn. Kook 10 minuten, schep om, giet er de bouillon over
en voeg de garnalen en chilipeper toe. Breng aan de kook en laat 5 minuten sudderen
onder af en toe roeren.

4.

Doe de rijst in een andere pan. Schep 3 dl van de saus in een maatbeker, giet er 1,5 dl
water bij en roer deze aangelengde saus vervolgens door de rijst. Leg het deksel op de
pan rijst en kook tot het vocht geabsorbeerd is. Leg aluminiumfolie op de rijst, leg er
het deksel op en kook nog 20 minuten op een laag vuur tot de rijst gaar is. Giet er
zonodig nog wat water bij. Doe de stukken kip op een voorverwarmde dienschaal. Laat
de saus tot de helft inkoken en giet hem dan over de kip. Dien op met de rijst en een
salade.

Tenslotte
Jollof rijst, ook bekend onder ‘Jolof, Djolof of Benachin’, is een West-Afrikaanse klassieker met
als basisingrediënten rijst, tomaten, tomatenpuree, ui, zout en pepers. Het wordt verder
aangevuld tot hoofdgerecht met groenten, vis, vlees of gevogelte en wordt meestal gegeten bij
feestelijke of ceremoniële gelegenheden. Joloff betekent “een pan” in de Senegalese Woloftaal, die in West-Afrika veel gesproken wordt. In het boek “Een lied aan de hemel”, vertelt de
moeder van Maya Angelou over het Joloff-recept dat ze van haar dochter kreeg. “Kook
ongeveer een pond rijst. Bak twee of drie uien in niet teveel olie en doe er dan drie of vier of
vijf tomaten bij. Snijdt wat gekookte ham in redelijk grote stukken en doe dat met zout,
cayennepeper en war restjes kip in de tomatensaus. Roer de rijst er doorheen en warm het
een tijdje goed door.” En het was een doorslaand succes. Oftewel, de exacte hoeveelheid doet
er niet toe, als er maar vlees rijst, tomaten, ui en Spaanse peper in de Joloff zitten. De
oorsprong van dit gerecht blijft echter een twistpunt tussen de verschillende West-Afrikaanse
landen. Er zijn veel variaties van dit éénpansgerecht, zowel landelijk als regionaal. Vaak wordt
gezegd dat Jollof rijst met kip een Ghanees gerecht is. Toch wordt het ook veel gegeten in
Nigeria, Senegal en Gambia. Jollof rijst is een onderwerp van veel discussie in West-Afrika. Elk
land heeft dus zijn eigen versie, en verafschuwt "onechte" variaties. In Ghana wordt ie gegeten
als hoofdgerecht met gebakken zoete bananen en kip. Nigerianen claimen het meest
authentieke recept. Maar andere landen vinden het belachelijk dat zij knoflook, paprika,
wortelen, groene bonen of kool toevoegen. Aan de kust in Liberia eten ze het weer met
schaaldieren en in Ivoorkust met noten en okra.

