
Romige Belle Flamande kipfilet met wortels,
champignons, spekjes en salie

4 personen
1 uur

Heerlijke comfortfood, eenvoudige lokale producten…
Een Belgisch gerecht voor met Belgisch weer! Je kan
dit gerecht ook makkelijk in één braadpan klaarmaken,
dat bespaart je dan weer wat afwas.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 4 kipfilets ‘La Belle Flamande’

■ 250 gram gerookte spekblokjes

■ 1 bokaal gevogeltefond

■ 250 ml volle room

■ 250 gram champignons

■ 4 wortels

■ 1 bouquet garni

■ 1 teentje look

■ een half glaasje droge witte wijn

■ verse salie

BEREIDING:

1. Neem een grote koekenpan of braadpan en bak de spekblokjes in hun eigen vet.

2. Wanneer de spekjes gebakken zijn haal je ze uit de pan.

Het spekvet laat je in de pan!

3. Kruid de kipfilets met peper en zout en bak ze mooi goudbruin in het vet van de

spekjes, op een middelmatig vuur. Ze hoeven niet gaar te zijn van binnen, gewoon

een mooi korstje.

4. Leg de kipfilets samen met de spekjes in de koelkast.

5. Maak je pan een beetje proper met wat keukenpapier en giet de room erin.

6. Breng de room op een laag vuurtjes zachtjes aan de kook.

7. Voeg de champignons, de spekjes, de fond, de bouquet garni en de wijn toe.

8. Schil de wortels en snij ze in schijfjes, doe ze mee in de pan.

9. Snipper het teentje look fijn en voeg toe.

10. Snij de champignons in grote stukken, kleine champignons kan je zelfs heel laten.

Voeg toe.
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11. Snij een 6 tal salieblaadjes in dunne reepjes en voeg toe.

12. Laat het geheel rustig inkoken tot je een mooi dikke romige saus hebt. Proef en kruid

bij met peper en/of zout.

13. Leg de kipfilets in de roomsaus, doe het deksel op de pan en laat ze nog een tiental

minuutjes garen in de saus, tot ze ook van binnen mooi gegaard zijn.

Smakelijk!
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