
Kippenstoof met bier en pastinaakpuree  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 35 + 60 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 kippenbouten  
▪ 1 el olijfolie  
▪ 2 uien, in ringen  
▪ 2 teentjes knoflook, geperst  
▪ 1 el bloem  
▪ 30 ml donker bier  
▪ 200 ml slagroom  
▪ 100 ml kippenbouillon  
▪ 1 el gedroogde rozemarijn  
▪ 150 g champignons, in kwarten  
▪ 375 g pastinaken, geschild, in stukken  
▪ 25 g boter  
▪ 1 handje peterselie, fijngehakt 
 
Materiaal: pureestamper 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Bestrooi de kip met zout en peper.  
2. Verhit de olie in een stoofpan en bak hierin de kip op hoge stand in circa 10 minuten rondom goudbruin. 
3. Neem de kip uit de pan en voeg de ui en knoflook toe.  
4. Fruit de ui en knoflook glazig, roer de bloem erdoor en bak nog circa 1 minuut. 
5. Voeg vervolgens het bier, de slagroom en bouillon toe, roer goed door en breng het geheel aan de kook. 
6. Zet de warmtebron laag, doe de kip terug in de pan, voeg de rozemarijn toe en breng op smaak met zout 

en peper.  
7. Laat het geheel circa 1 uur sudderen op een lage stand. 
8. Kook intussen de pastinaak in circa 10 minuten gaar.  
9. Stamp tot een grove puree, voeg de boter toe en breng op smaak. 
10. Voeg de champignons toe aan de stoofpot en kook deze nog 5 minuten mee.  
11. Als de saus nog wat vloeibaar is, kun je hem eventueel op een hoge stand verder laten inkoken. 
12. Serveer de stoofpot met de pastinaakpuree bestrooid met wat peterselie. 
13. 2 

Na de maaltijd nog stoof over?  
Een restje eten dat je in de koelkast bewaart, kun je binnen 2 dagen nog opeten. Ligt een maaltijdkliekje langer 
dan 2 dagen in de koelkast? Gooi het dan weg. Na 2 dagen is de kans dat er schadelijke bacteriën groeien waar 
je ziek van kunt worden, groter.  
Als je kliekjes van een maaltijd in de vriezer bewaart, kun je het tot 3 maanden later opeten. 
 
Laat kliekjes eerst afkoelen voordat je ze in de koelkast of vriezer zet. Ze koelen sneller af als je het bakje of de 
pan in een laagje koud water zet. Laat de kliekjes niet langer dan 2 uur buiten de koelkast staan. Doe ze in een 
afsluitbaar bakje en zet de datum erop. 
 


