
Romige barbecue pasta met paprika,
gegrilde kip en chorizo

4 personen
1 uur

Een heerlijk romige pasta die zo goed als helemaal
op de barbecue gemaakt wordt! En dat proef je!
Rokerige en zoete smaken maken van dit gerecht niet
alleen een origineel pasta gerecht, maar ook nog eens
een origineel barbecue gerecht, bomvol paprika.

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:

■ 4 ‘la Belle Flamande’ kipfilets

■ 200 gram chorizo, dik gesneden

■ 4 rode paprika’s

■ 100 ml zure room

■ 1 roze pompelmoes

■ 1 eetlepel Provençaalse kruiden

■ Parmezaanse kaas

■ 500 gram pasta naar keuze, hier gebruiken we ‘mezza manica’

■ olijfolie

■ peper en zout

BEREIDING:

1. We beginnen met de marinade voor de kipfilets. Dit kan je al goed op voorhand doen

als je wil, de kipfilets mogen 2 tot 6 uur marineren.

2. Mix 3 eetlepels olijfolie, 1 eetlepel pompelmoessap, 1 eetlepel Provençaalse kruiden

en de zest van een halve pompelmoes samen tot een geheel. Kruid met peper en

zout.

3. Doe de kipfilets in een bakje of schaal en giet er de marinade over. Zorg ervoor dat

elke kipfilet mooi bedekt is en zet afgesloten voor 2 à 6 uur in de koelkast.

4. Steek je barbecue aan en ga voor een directe en indirecte zone. Dat wil eigenlijk

gewoon zeggen: onder de helft van je rooster hete kolen, en onder de andere helft

niets.
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5. Wanneer de kolen gloeiend heet zijn gaan we de rode paprika’s zwart blakeren. En

daarmee bedoelen we ook écht zwart blakeren. Alle kanten van de paprika’s mogen

volledig zwart worden, wanneer dat gebeurd is doe je de paprika’s in een pot met

een deksel erop. De paprika’s stomen nu verder en de schil komt ook los.

6. Kook ondertussen je pasta zoals aangegeven op de verpakking.

7. Grill de schijfjes chorizo boven de hete kolen en snij ze daarna in fijne blokjes, zet

opzij.

8. Haal de kipfilets uit de marinade en schroei ze aan boven de hete kolen. We willen

een mooi ‘barbecue korstje’.

9. Leg daarna de kipfilets op de indirecte zone en sluit het deksel van je barbecue. Hier

mogen ze nog een kwartiertje verder garen tot ze helemaal binnenin ook mooi gaar

zijn.

10. Ondertussen kan je de pasta saus afwerken. Haal de paprika’s uit de pot en

verwijder al de zwartgeblakerde schil, dit zou vrij makkelijk moeten gaan.

11. Verwijder ook de stengels en de zaadlijsten en zaadjes.

12. Mix het zachte paprika vlees met 100 ml zure room tot een romige saus. Proef en

kruid met peper en zout.

13. Meng de saus onder de pasta en serveer met de gegrilde kipfilet. Werk af met de

chorizo blokjes en wat Parmezaanse kaas.

Smakelijk!
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