
 
 

 

Tajine van kip met citroen en geroosterde wortelen 
2 personen 

  25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 6 wortelen 
 1 tl komijn 
 2 uien 
 2 teentjes knoflook 
 1 citroen 
 2 kipfilet 
 1 kippenbouillonblokje 
 2 tl ras el hanout 
 40 g groene olijven 
 10 g koriander 
 4 el olijfolie 
 peper en zout 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 200°C.  
2. Schil en snij de wortelen in balkjes.  
3. Bedek een bakplaat met bakpapier en schik de wortelen naast elkaar.  
4. Strooi de komijn over de wortelen, breng op smaak met peper en zout en besprenkel met de helft van de 

olijfolie.  
5. Zet 20 minuten in de voorverwarmde oven.  
6. Schep halverwege om. 
7. Snij de uien in ringen.  
8. Pers de knoflook.  
9. Was en rasp de schil van de citroen en pers het sap.  
10. Snij de kip in reepjes.  
11. Breng 300 ml water aan de kook en los er de kippenbouillon in op. 
12. Verhit ¼ van de olijfolie in een stoofpot of tajine.  
13. Voeg de kippenreepjes toe.  
14. Bak ze 5 minuten tot ze goudbruin kleuren, kruid met peper en zout.  
15. Schep uit de stoofpot en hou even apart. 
16. Verhit de rest van de olijfolie in de stoofpot en voeg de ui-ringen en knoflook toe.  
17. Stoof 5 minuten op een matig vuur.  
18. Voeg de ras el hanout toe, roer goed om en laat nog 1 minuut stoven. 
19. Voeg de kippenbouillon, het citroensap, de groene olijven en de kip toe aan de stoofpot.  
20. Roer goed om en breng aan de kook.  
21. Laat 8 minuten pruttelen. 
22. Pluk de blaadjes koriander. 
23. Roer de citroen rasp naar eigen smaak door de stoofpot.  
24. Proef en kruid af met peper en zout. 
25. Serveer de geroosterde wortelen bij de kip met citroen.  
26. Werk af met korianderblaadjes. 
 

 


