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i
k had twee gegrilde kippen over. Of tenminste, wat daarvan over 
was na een smaaktest, met verrassende uitkomst, waar ik 
volgende week verslag van doe. De drumsticks, dijen en borst- 
filets hadden we dubbelblind opgegeten, wat de karkassen een 
nogal treurige aanblik gaf. Geen van de leden van het proefpanel 
toonde interesse, dus gingen de restanten met mij mee naar huis. 

Van afgedankte kip maak je namelijk grandioze salades. Die zijn veel 
smaakvoller en smeuïger dan wanneer je er filets voor gebruikt.

De kipfilet is sowieso een schromelijk overschat stukje vlees. Het 
heeft zijn populariteit te danken aan zijn vorm en niet aan zijn smaak. 
Uiterlijk heeft zo’n weggesneden borstje wat weg van biefstuk en er 
zitten ook geen irritante botjes in, dus dient het de gemakzuchtige 
mens. Het is echter ook het taaiste deel van het beest. Indien op de 
juiste wijze gebraden als onderdeel van een hele kip, is zo’n kippen-
borstje nog prima te eten. Al zal iedereen met de smaakpapillen op de 
juiste plaats te allen tijde voor een pootje gaan. Wanneer je een kipfilet 
in water gaat koken, dan kook je ook het laatste restje malsheid eruit. 
Nimmer doen dus.

Elk rechtgeaard Joods gezin kampt zo nu en dan met een half 
afgekloven sjabbeskip, dus is het goed om een aantal goede recepten 
voor kipsalade achter de hand te hebben. De lekkere trek kruipt echter 
waar die niet gaan kan. Word je ten tijde van een lege koelkast 
overvallen door een onbedaarlijke kipsaladezucht, gebruik dan 
kippendijen. Die kan je het beste kort grillen op de grilplaat en daarna, 
in aluminiumfolie verpakt, een minuut of tien laten doorgaren in de 
oven. Maar er staat nergens geschreven dat je geen hele kip voor een 
salade zou mogen braden. Deze salade is het waard.  ■ 

4 personen

l 450 g gegrilde kip
l  1 grote of 2 kleine rijpe  

avocado’s
l 1 aubergine
l sap van halve citroen
l 1/2 tl Franse mosterd
l 60 ml olijfolie
l 200 g pitloze witte druiven
l  80 g blanke  

(garneer)amandelen
l 10 takjes oregano
l zout
l witte peper

Bereiding

l  Rooster de amandelen in een droge  
koekenpan goudbruin. Laat afkoelen.

l Leg de aubergine op de pandragers van 
je gasfornuis en rooster rondom in het vuur. 
De schillen moeten helemaal zijn zwartge-
blakerd. Laat enigszins afkoelen en verwijder 
de schil. Spoel de laatste zwarte stukjes weg 
onder de kraan en leg apart op een stuk 
keukenpapier.

l Pluk al het kippenvlees van het karkas en 
hak in stukjes. Schil de avocado, verwijder 
de pit en snijd het vruchtvlees in stukjes. 
Halveer de druiven in de lengte. Snijd de ge-
rookte aubergine in stukken. Rits de blaadjes 
oregano van de takjes, hak fijn en roer alles, 
inclusief de geroosterde amandelen, door 
elkaar in een ruime kom.

l Meng in een maatbeker het citroensap 
en de mosterd. Voeg al kloppend met een 
garde langzaam de olijfolie toe. Als je van 
zoet houdt, kan je een klein theelepeltje 
honing toevoegen. Voeg de dressing toe aan 
de salade en breng op smaak met zout en 
versgemalen peper.recepten@niw.nl
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