
Cajun kip en geroosterde groenten salade met knapperige 
palmkool chips en croutons
Voor 4 personen

Verwarm de oven voor op 200* C
Ingrediënten:
- 300 gram pompoen in blokjes van 2 cm
- 300 gram zoete aardappel in blokjes van 2 cm
- 1 middelgrote rode biet, geschild en in blokjes van 1 1/2 cm
- 1 grote of 2 kleine rode uien in partjes van 2 cm
- 600 gram kipfilet
- 2 eetlepels olijfolie
- 1 1/2 eetlepel Cajun kruiden (Jumbo)
- 2 - 3 cups (1 cup =  maatbeker van 250 ml), in roosjes
- 1/2 cup aïoli

Bereidingswijze:
-Bedek op de bakplaat de eerste 4 ingrediënten met  de helft van de olijfolie en Cajun kruiden, en 
strooi er nog wat zout over. Rooster 30 - 35 minuten of tot de groenten zacht zijn. Rooster dan nog 15 
minuten de met de rest van de olie en de rest van de Cajun kruiden besprenkelde bloemkoolroosjes 
mee.
-Rooster een in blokjes van 2 cm gesneden ciabattabroodje (± 2 - 3 cups), met olijfolie en zout 
besprenkeld, in 8 - 10 minuten bruin, keer ze een paar keer om.
-Was en scheur de palmkool ( 4 grote bladen) in kleine stukjes, de hardste nerven verwijderd. Schud 
de stukjes om met olijfolie en zout en droog ze langzaam in een oven van 100 graden tot ze knapperig 
zijn, 20-30 minuten. Zo blijven ze mooi groen en branden ze niet aan. Tussentijds even checken.
-Dep de kip droog met keukenpapier en snijd ze in twee dunne platte “steaks” (dit gaat gemakkelijker 
wanneer ze nog een beetje bevroren zijn). Bak ze 2 à 3 minuten aan elke kant tot ze goudbruin en 
gaar zijn. Bedek ze met aluminiumfolie en laat ze even rusten

Serveren: Toss de geroosterde groenten met de helft van de aïoli, verdeel de kip, de geroosterde 
groenten en croutons over 4 borden. Strooi de geroosterde palmkool chips over de borden en doe er 
de rest van de aïoli bij.


