
Kip uit de oven

Hoofdgerecht

Gevogelte

4 personen

Land: Holland

Bereidingstijd: Bereiding 300 minuten

Seizoen: het hele jaar door

Ingrediënten

• biologische of scharrelkip van 1,8 kilo

• 1 bol knoflook

• 2 citroenen

• 1/2 pakje boerenroomboter

• zout & peper

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Schuif het rooster waar de braadslee op komt te 

staan iets onder het midden in de oven. 

2. Snijd de bol knoflook overdwars doormidden. Was de citroenen goed en rasp de schil 

van 1 citroen in een kommetje; leg de niet geraspte citroen en de halve bollen knoflook  
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in de buikholte van de kip. Bestrijk de kip rondom royaal met zachte boter en bestrooi 

haar met zout, peper en citroenrasp.

3. Leg de kip op een roostertje in een braadslee en zet deze in de oven; braad haar 15 

minuten en schakel de oventemperatuur naar 100 graden. Overgiet de kip elk halfuur 

met het uitgelopen braadvet, en laat haar in de oven staan tot de kerntemperatuur 

circa 83 graden is (een uur of drie, bij een kleinere kip van ongeveer 1 kilo 2 uur). 

Schakel de oven naar 200 graden en laat de kip in circa 10 minuten goudbruin en 

knapperig worden. Eventueel met de grill-stand. Neem de kip uit de braadslee en laat 

nog 15 à 20 minuten rusten verpakt in aluminiumfolie.

Tenslotte
Uiterst belangrijk is de kip. Dat moet een fatsoenlijk beest zijn, met smaak. Een scharrelkip 

dus. Om daar aan te komen, moet je moeite doen. In Nederland is nog geen procent van de 

verkochte braadkippen een scharrelaar (Frankrijk 60 procent!). Scharrelkippen krijgen beter 

voer en hebben - mits op het etiket vermeld - een uitloop uit de stal naar buiten. Het 

belangrijkste is echter dat ze langer leven. Een gewone kip gaat al na zo'n 41 dagen naar de 

slacht, een scharrelaar na minimaal 63 dagen, maar 82 is gebruikelijker. Dat zorgt voor een 

andere vleesstructuur. In weerwil van wat suggestieve tv-programma's beweren, is de 

scharrelkip wel degelijk beter van smaak dan de reguliere. Een perfecte kip uit de oven heeft 

een knapperige korst maar is wel sappig van binnen. Als ik daar de tijd voor heb ga ik de kip 

eerst nog pekelen. Door pekelen neemt het vlees vocht en smaak op en wordt het malser. 

Hierdoor blijft het sappiger na het braden en is bovendien smaakvoller omdat het vlees door 

en door gezouten is. Het enige risico is te lang pekelen waardoor je te zout vlees krijgt. Ik 

neem voor een kip van 1.8 kilo een zoutoplossing van 5% gemaakt in een soeppan. Dat is dus 

250 gram zout op 5 liter water. Doe twee flinke eetlepels zwarte peper en twee eetlepels 

piment goed fijngestampt bij de pekel in de soeppan. Kip er in en 20 uur, met deksel!, koud 

laten staan. Voor een lichtere kip korter pekelen. Goed afspoelen en een uurtje op 

kamertemperatuur laten drogen. Als je dit doet hoef je natuurlijk niet zoals het recept 

aangeeft de kip met peper en zout te bestrooien. Ik bedacht het volgende om de kip rondom 

mooi bruin en krokant te roosteren, zet een roostertje in een grote braadslede en leg de kip 

daar op. De kip hangt dan dus een stuk boven de bodem, hierdoor kan de hete lucht rondom 

circuleren. Ik dacht lang dat dit de beste kip uit de oven was totdat ik Kip uit Peru proefde, ik 

twijfel. Prik met een vleesvork heel veel gaten in de kip. Pers 1 citroen uit in een liter water en 

was daarmee de kip. Roer 2 el knoflookpoeder (geen tikfout), 1 el gemalen komijn, 2 el 

paprikapoeder, 2 tl zwarte peper, 1 tl zout, 4 el azijn, 3 el witte wijn, 3 el zonnebloemolie door 

elkaar, en stop het mengsel met de kip in een plastic zak. Laat zo 8-24 uur marineren, kneed 

af en toe de kip door de zak heen. Grill hem vervolgens aan het braadspit in de oven gaar en 

krokant: bestrijk hem tussendoor af en toe met de marinade. Wie geen spit heeft braadt de kip 

in een braadslee, bij 200-220 graden in een à anderhalf uur gaar, afhankelijk van de grootte. 

Pureer naar smaak 1 groene peper met de mayonaise, bv met de staafmixer, en geef die als 

dipsaus erbij.


