
Thaise
kippensoep met
kokos en
koriander
Van Ellen Kats
“Een heerli jke frisse kippensoep met kokos
als voorgerecht of met veel ingrediënten
als maaltijdsoep” 
“Dit is een lekker en echt makkelijk recept
van een favoriete soep bij  ons thuis.  Ik
wil  delen dat koken en lekker eten niet
ingewikkeld hoeft te zijn.  En een
weetje:  Kippensoep werkt als medicijn.  Het
is één van de oudste huismiddelen
bij  verkoudheid en griep. En gember werkt
weer ontstekingsremmend.”

Kortom: een helend en gezond soepje

Bereiding: 
Verwarm de olie en hak de knoflook, het stuk gember en de helft van de
rode peper (zonder zaadjes) fijn. Fruit dit aan in een scheutje olijfolie. 
Snij het citroengras in stukken en plet het citroengras met de platte kant
van je mes en stop dit in de pan.  Voeg de bouillon (of water met
bouillonblokje), de kerriepoeder, het kipvlees en de kaffir toe en breng het
aan de kook. Laat de soep 15 minuten zachtjes koken. Haal na 15-20
minuten het kipvlees uit de pan en trek de kip iets uit elkaar met een vork.
Zeef de Bouillon en verwijder de stukken peper, gember en citroengras.
Voeg tot slot de koksmelk toe en het kippenvlees. En breng op smaak met
Thaise vissaus 
Garneer met kleine ringetjes rode peper en versie korianderblaadjes

Serveertip:
Serveer met Taugé, Lente-ui, Rode paprika en gekookte mie

Duur: 20 min 
Ingrediënten voor 4  pers
750 ml kippenbouillon of 750 ml
water 
1 Kippenbouillon blokje 
300 - 400 ml kokosmelk  (bijv. Merk
Aroy – D) 
4 st. kippendijen of
2 kippenbouten 
1 teen knoflook 
1 rode peper 
Stuk verse Gember (2-3 cm) 
Verse Koriander 

Stuk verse Gember (2-3 cm)
2 blaadjes limoengras

(kaffir van bijv. de Toko)
3 stengels citroengras

1 theelepel Kerriepoeder
1 tl vissaus

Olijfolie
Extra ingrediënten voor de

maaltijdsoep
Taugé

Lente-ui
Rode paprika

Mie


