
FRISSE SALADE VAN GEPOCHEERDE KIP MET PINDA 

EN NUOC MAM 

 

4  maiskipfilets  Saus: 

  (circa 500 gr)  1 dl kokend water 

½ dl kippenbouillon  1 dl vissaus 

½ dl  chinese kookwijn 0,5 dl citroensap 

1 vingerlengte gember  90 gr suiker 

¾  winterwortel  ½ dl azijn (wit) 

1  rode ui   1 tn knoflook 

¾  Spaanse peper   (zeer fijn gesnipperd) 

¼  witte kool  ½ el sambal oelek 

200 gr taugé   ¼  Spaanse peper 

¾  rode paprika   (zeer fijn gesnipperd) 

¼ bos peterselie 

200 gr ongezouten pinda’s 

2 bakjes Shiso purper 

 

Bereiding kip:  

Koude marinade: Verwijder eventuele ongerechtigheden. Halveer de 

dubbele filets. Marineer de kip in de bouillon, kookwijn, gember die geraspt 

is en een snuf zout (ongeveer 20 min).  

Stoom de kip gaar in 13 minuten; stoomoven 100% vocht 100°.  

Laat de kip (afgedekt) afkoelen, en haal vervolgens de kip met de hand in 

reepjes uit elkaar. (niet al te klein, de kip moet wel “bite” geven in de salade. 

Bewaar koel. 

 

Nuoc Mamsaus:  

Meng het hete water met de suiker en los de suiker op.  

Voeg aan deze warme oplossing de vissaus, een gedeelte van het citroensap, 

knoflook en azijn toe en meng goed.  

Voeg (een gedeelte) van de zeer fijn gesneden peper toe.  

Maak af met (een gedeelte) van de sambal.  

Breng op smaak met het achtergehouden citroensap, rode peper en sambal. 

Zet afgedekt weg zodat de smaak zich verder kan ontwikkelen. 

 

Salade:  

Was de groente en snijd alle groente m.u.v. de peterselie en de taugé in een 

zeer fijne julienne.  

Blancheer alle groenten afzonderlijk enige tijd in kokend water (beetgaar!). 

Zet steeds opnieuw ijswater klaar om de groenten direct te bekoelen.  

De tauge wordt zeer kort geblancheerd. Ook gekoeld in ijswater.  

Alle groenten worden goed gedroogd. Tauge wordt ontdaan van lelijke 

puntjes. 

Meng de groente met de geplukte peterseliebladen en de taugé en zet koud 

weg.  

Meng voor het doorgeven de groente met de geplukte kip en maak aan met 

de saus (zeer klein gedeelte).  

 

Pinda’s: Rooster de pinda’s in een beetje arachideolie en laat afkoelen en 

breek grof (pinda’s in een doek, met een groot plat chinees mes op de doek 

in brokjes slaan).  

 

Presentatie:  

Schik de salade op de borden (evt. in een ring).  

Eventueel nog wat saus toevoegen.  

Werk af met de pinda’s en ruim Shiso purper. 

Strooi de gebakken pinda’s op de salade. 

Geef rest van de saus aan tafel erbij. 

 

 

 

Wijnadvies:   HLun of Sancerre  

 

 

 


