
Rotirol 
2 personen 
  30 minuten 
 

Waarom bestellen als je de vulling alleen 
maar hoeft te maken? 

 
DIT HEB JE NODIG: 
❖ 200 g kipdijfilet 
❖ 2 el arachideolie 
❖ 1 middelgrote ui 
❖ 1 teen knoflook 
❖ 1 tomaat 
❖ 1 el nandan masala 
❖ ½ kippenbouillontablet 
❖ ½ Madame Jeanette peper 
❖ 100 ml water 
❖ 150 g vastkokende aardappelen 
❖ 2 middelgrote eieren 
❖ 150 g kousenband 
❖ 2 Surinaamse rotivellen 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de kipdijfilet in reepjes van ca. 3 cm.  
2. Verhit de helft van de arachideolie in een hapjespan en bak de kip 5 min. op middelhoog vuur.  
3. Snipper ondertussen de ui.  
4. Snijd de knoflook fijn.  
5. Snijd de tomaten in blokjes.  
6. Schep de kip op een bord.  
7. Bak de ui en knoflook 2 min. in het achtergebleven bakvet. 
8. Voeg de Nandan massala toe en bak 30 sec. mee.  
9. Voeg de tomatenblokjes, bouillontablet, Madame Jeanette peper en de helft van het water toe en breng al roerend aan de 

kook.  
10. Voeg de gebakken kip toe aan de saus en laat met het deksel op de pan in 40 min. stoven.  
11. Roer regelmatig. 
12. Schil ondertussen de aardappelen en snijd in stukken van ca. 2 cm.  
13. Voeg de laatste 20 min. toe aan het massala-kipmengsel.  
14. Kook de eieren 9 min.  
15. Laat schrikken onder koud stromend water en pel ze. 
16. Snijd de kousenband in stukjes van 2 cm.  
17. Verhit de rest van de olie in een wok of koekenpan en roerbak de kousenband 1 min.  
18. Voeg de rest van het water toe en roerbak 5 min.  
19. Verwijder de peper uit de kip.  
20. Snijd de eieren in de lengte in kwarten.  
21. Verwarm de rotivellen volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
22. Schep de massalakip, de kousenband en de eieren op een rotivel en rol strak op. 
 
 

TIP: - 
 
Recept: Allerhande AH 

 


