
 

 

Satékroket met kip 

 30 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g pindakaas 
 2 teentjes knoflook, geperst 
 3 rode pepertjes, fijn gehakt 
 25 g verse gember, fijn gehakt 
 25 g palmsuiker 
 800 ml verse kokosmelk 
 3 el ketjap manis 
 stengel citroengras, gekneusd 

 ½ el citroensap 
 200 g kipfilet 
 60 g bloem 
 50 g roomboter 
 1 gelatineblaadje 
 1 sjalotje 
 paneermeel  
 2 eieren  

 

Materiaal: frituurpan 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Schil de gember en hak deze fijn. 
2. Hak de pepertjes fijn.  
3. Pers de teentjes knoflook uit. 
4. Zet een pan klaar op een heel laag vuur en doe er de kokosmelk in.  
5. Doe er de palmsuiker bij. 
6. Voeg de pindakaas toe en begin met roeren. 
7. Zodra het mengsel vloeibaarder wordt, voeg je de gember, pepertjes en knoflook erbij. 
8. Vervolgens de stengel citroengras toevoegen. 
9. Voeg de ketjap manis en de citroensap toe. 
10. Doe de deksel met een kleine kier op de pan en laat een half uurtje inkoken op een heel laag vuur. 
11. Snij de kipfilet in kleine stukjes. 
12. Hak het sjalotje fijn en zet een koekenpan met wat olie op het vuur.  
13. Als het sjalotje lichtbruin is gebakken, voeg je de kipfilet toe. 
14. Bak de kipfilet zachtjes gaar.  
15. Bak het vooral niet aan, anders krijg je te harde stukjes kip, het moet mals blijven. 
16. De satésaus of pindasaus is nu lekker ingekookt. 
17. Voeg nu de kipfilet toe. 
18. En weer even roeren, en natuurlijk proeven, want dit is al zó lekker! 
19. Voeg trouwens, zout, peper, sambal, ketjap of wat dan ook toe als je vindt dat je iets mist aan de smaak. 
20. Week het gelatineblaadje in een bakje met koud water. 
21. We gaan de satéragout maken, de vulling.  
22. Zet een flinke pan klaar, weeg 50 gram roomboter af en smelt het op een laag vuur. 
23. Weeg 60 gram bloem af en voeg toe aan de boter. 
24. Gaar de bloem in ongeveer drie minuten gaar, tot een mooie roux. 
25. Voeg de satésaus toe aan de roux. 
26. Zet het vuur uit en roer de zelfgemaakte pindasaus en de roux door elkaar. 
27. Knijp het gelatineblaadje uit en voeg toe aan de kipsatéragout. 
28. Proef nog een keertje om zeker te weten dat de smaak is zoals jij ‘m helemaal lekker vindt.  
29. De smaak mag ook best iets sterker zijn, want die neemt ietsje af tijdens het frituren. 
30. Vergeet de citroengras stengel er niet uit te halen! 
31. Giet de ragout over in een bak. De kipsatéragout gaat minimaal drie uur de koelkast in om op te stijven.  

BEREIDING 
32. Kluts twee eieren op een bord en strooi paneermeel uit op een bord of het aanrecht. 
33. Neem vervolgens 80 á 90 gram ragout en vorm er een worst van. 
34. Rol vervolgens de worst door de paneermeel. 
35. Daarna gaat de worst het ei in. 
36. En nog een keer door de paneermeel. Zorg dat de kroket goed gepaneerd is, anders loopt ie leeg tijdens het frituren. 
37. Wil je een extra krokante korst, rol dan nog een keer door het badje ei en nog een keer door de paneermeel. 
38. En klaar is je eerste huisgemaakte kipsatékroket. 
 
TIP: Als je de kroketten wil invriezen, dan kun je dit het beste meteen doen nadat je de kroketten door het paneermeel 
hebt gerold. Laat ze dan wel weer even ontdooien voordat je ze gaat frituren. 

 


