
• 4 kipfilets
• 500 gr zoete aardappel 
• 4 prei
• 1 rode paprika
• 1 gele paprika
• 1 venkel
• 1 courgette

• olijfolie
• knoflookpoeder
• zwarte peper
• sap en rasp van 1 citroen
• provençaalse kruiden
• 2 teentjes look
• 200 gr kerstomaatjes

        INGREDIENTEN

        VOORBEREIDING
Rasp de schil van de citroen. Doe de dunne kipfilets in een diepvrieszakje en voeg zout, peper, 
citroenschil, look en provençaalse kruiden toe. Goed mengen-kneden. Laat bij voorkeur even 
marineren. 
Was de groenten en snij de zoete aardappel in plakjes, de prei in ringen, de paprika in reepjes, 
de venkel in plakjes, de courgette in plakjes.

        BEREIDING
Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Doe de groenten in een grote ovenschaal. Giet er olijfolie over, bestrooi met knoflookpoeder, 
peper en zout. Alles goed mengen. 
Zet in de oven en rooster het geheel +/- 30 minuten. Meng de groenten af en toe zodat alles 
gelijkmatig bruin wordt. 
Als de groenten bijna gaar zijn, leg je de kipfilets tussen de groenten, besprenkel met 
citroensap en verdeel de tomaatjes rond de kip. 
Bak het geheel in de oven tot alles gaar is. 

Serveer de groenten met een stuk kip op een bord.

WEEK 09

KIP UIT DE OVEN
aantal personen : 4
de caloriewaarde = 425 kcal/pp



WEEK 09KNOFLOOK ... MEER DAN EEN SMAAKMAKER !!!

WEETJE

Knoflook is bekend als een pittige smaakmaker maar lijkt ook al sinds mensenheugenis een 
medicinale doe-al. Het is zogezegd goed voor het hart, de bloedvaten en de cholesterol, koude 
handen en voeten, het geheugen en de vitaliteit. Het zou bloeddrukverlagend en infectiebestrijdend 
werken en beschermen tegen ouderdomsverschijnselen. 

GENEESKRACHT

Knoflook bevat allicine, een stof met krachtige medicinale eigenschappen
Knoflook is zeer voedzaam, maar bevat heel weinig calorieën
Knoflook kan ziektes bestrijden, waaronder een verkoudheid
De actieve bestanddelen in knoflook kunnen de bloeddruk verlagen
Knoflook verbetert het cholesterolniveau, waardoor het risico op hartziektes kan verminderen
Knoflook bevat antioxidanten die kunnen helpen bij het voorkomen van Alzheimer en dementie
Door toediening van knoflook kun je sportprestaties verbeteren
Knoflook eten kan helpen bij het ontgiften van zware metalen in het lichaam 
Knoflook zou de gezondheid van de botten kunnen verbeteren

AANKOOP & BEWARING

Verse knoflookteentjes voelen stevig aan. Knijp daarom bij de aankoop voorzichtig in de bol. Bewaar 
knoflook op een donkere, droge plaats in een open pot of mand. Zo zijn de bollen doorgaans 
enkele maanden houdbaar. Zodra de tenen binnen het omhulsel beginnen te verschrompelen 
of te ontspruiten, is de knoflook niet meer goed. Bewaren in de koelkast vermindert de typische 
knoflooksmaak en bevordert meer een uiensmaak.

VOEDINGSWAARDE (per 100 gram)

kcal 140 
water 63,9 g • eiwit 6 g • koolhydraten 28 g • suikers 22 g • vet 0,1 g 
vit. B1 0,2 mg • vit. B2 0,08 mg • vit. B6 0,4 mg • vit C 14 mg
natrium 4 mg • kalium 600 mg  • calcium 40 mg 
fosfor 130 mg • ijzer 1,4 mg • magnesium 20 mg  
koper 0,26 mg • zink 1 mg


