
Kippenstoof met wintergroenten en spekblokjes 
Hoofdgerecht – 2 personen 

 

 50 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 2 uien, gepeld  
▪ 10 kruidnagels  
▪ 200 g spekblokjes  
▪ 20 g boter  
▪ ½ groene kool, in repen, schoongemaakt  
▪ 2 winterwortels, geschild, in dikke plakken  
▪ 2 preien, gewassen, in dikke ringen  
▪ 2 vastkokende aardappels, geschild, in vieren  
▪ 3 teentjes knoflook, fijngehakt  
▪ 2 laurierblaadjes  
▪ 1 tl gedroogde tijm  
▪ 4 kippenpoten  
▪ 4 kippenbouillontabletten  
▪ 3 el verse peterselie, fijngehakt  
▪ 3 el verse bladselderij, fijngehakt  
▪ 1 citroen, in plakjes 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Steek in elke ui 5 kruidnagels.  
2. Bak de spekblokjes in de boter in een grote braadpan knapperig en lichtbruin. 
3. Leg de kool, wortel, hele uien, prei, de aardappel, knoflook, laurierbladen en tijm in de pan. 
4. Leg de kippenpoten op de groenten en giet ongeveer 2 liter water in de pan.  
5. Voeg de bouillonblokjes toe en breng het water aan de kook.  
6. Laat alles op een vrij laag vuur in ongeveer 40 minuten gaar stoven. 
7. Schep de kippenpoten uit de pan en houd ze warm.  
8. Roer de fijngehakte peterselie en selderij door de bouillon.  
9. Zet de pan op tafel. 
10. Verdeel de kippenpoten, de verschillende groenten, de spekjes en bouillon over diepe borden.  
11. Garneer de kippenpoten met een plakje citroen. 
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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. 
 


