
Kippenstoof met pruimen en abrikozen  
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 30 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 500 g kipfilet  
▪ 2 el olijfolie  
▪ 1 teentje knoflook, fijngehakt  
▪ 1 tl gemberpoeder (djahé) of 1½ cm, verse gember, geschild, geraspt 
▪ ½ tl komijnpoeder (djinten)  
▪ klein kaneelstokje  
▪ ½ tl korianderpoeder (ketoembar)  
▪ 200 ml kippenbouillon  
▪ 100 g gedroogde abrikozen  
▪ 100 g gedroogde pruimen, zonder pit  
▪ 500 ml groentebouillon  
▪ 200 g couscous  
▪ 25 g sesamzaad 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd het kippenvlees in gelijke stukken. Verhit de olijfolie en bak hierin de kip 6-7 minuten. 
2. Voeg de knoflook, gember, komijn, kaneel, koriander, zout en peper toe en bak 2-3 minuten.  
3. Giet de kippenbouillon erbij en stoof afgedekt circa 20 minuten. 
4. Voeg de abrikozen en pruimen toe en stoof nog 7-8 minuten. 
5. Verhit de groentebouillon.  
6. Giet deze bouillon in een kom over de couscous en laat de couscous circa 5 minuten wellen. 
7. Rooster intussen het sesamzaad in een droge, hete koekenpan lichtbruin.  
8. Bestrooi de kippenstoof met het geroosterde sesamzaad en serveer met de couscous. 
 
TIP 1: Vervang het sesamzaad door amandelschaafsel. 
TIP 2: Neem in plaats van couscous gele rijst of notenrijst. 
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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. 
 


