
YOUTUBE Gegrilde kiprollade op de pelletgril 

 

Wat heb je nodig? 

2 kipfilets 
plakken Parmaham 
Parmazaanse kaas, geraspt 
pot ingelegde citroen 
verse biologische citroen 
verse tijm 
verse rozemarijn 
verse salie 
400 gr. verse spinazie 
100 gr. mascarpone 
100 gr. creme fraiche 
1 bol (buffel)mozzarella 
foglie (pasta-soort) 
versgemalen zwarte peper 
zout 
 

Wat moet je doen? 

-vul de pelletgril met (walnoot)pellets, steek hem aan en zorg voor een temperatuur van 190 graden 
-leg slagersfolie op je werkblad en hierop de kip 
-snijd de kipfilets horizontaal in, maar net niet helemaal door en leg er weer slagersfolie bovenop 
-klap de filets open en mep ze (met een pan of deegroller oid) plat (tot ca. 0,5 cm dik) 
-bestrooi met peper en zout, wat verse tijmblaadjes, fijngehakte rozemarijnnaaldjes en stukjes 
 salieblaadjes 
-snijd de mozzarella in plakjes en verdeel over de kipfilets (laat de buitenste randen vrij) 
-verdeel wat spinazieblaadjes en Parmazaanse kaas over de filets en rasp er citroenschil overheen 
-rol de filets strak op en rol er dan per filet 3 plakjes Parmaham omheen 
-bind het geheel vast met slagerstouw of steek vast met houten prikkers 
-gril de gevulde kip, indirect, in ca. 20 minuten gaar (kerntemperatuur: 70 graden). Draai af en toe 

-breng ondertussen een ruime pan met water aan de kook  
-snijd een ingelegde citroen in stukjes en doe bij het water 
-kook hierin de pasta beetgaar  
-meng de mascarpone met de creme fraiche en breng op smaak met wat peper en zout 
-roer hier een kleingesneden ingelegde citroen door en wat fijngehakte rozemarijn 
-wok de rest van de verse spinazie met wat peper, zout en knoflookpoeder tot ze geslonken is 
-giet de pasta af, roer er wat olijfolie en de spinazie door en schep op een bord 
-schep hierop een flinke lepel citroen-room en serveer met de, in plakken gesneden, gevulde kip 

-rasp nog wat verse citroenschil over het geheel en serveer nog wat Parmezaanse kaas erbij 

“Ik zeg: maken die hap!”  
Trouwens, overweeg om mijn ‘vriend’ te worden! Je krijgt dan, naast gruwelijk veel kortingen en 



andere privileges (!), elke week de recepten automatisch in je mailbox! En je steunt mijn kanaal…! 
Goeie dingen! 

Ralph de Kok 
 
 


