
Een recept   van Mme Bouquet 

Kip-pastei 

Hoofdgerecht (4 personen) 

 

 

 

Ingredienten: 

1 ½ pond biologische kipfilet, in stukjes  1 takje thijm 

3 el bloem     1 laurierblad 

4 el olie      1 ½ glas witte wijn 

4 el boter     1,5 dl kippenbouillon 

½ pond rode aardappels, in stukjes  1 bekertje creme fraiche 

½ pond wortels, in stukjes gesneden  4 el sherry 

1 blonde ui     1 ons bevroren doperwten 

1 ei      ca. 4 velletjes bladerdeeg 

Zout, zwarte peper    2 knoflooktenen (geperst) 

 

Bereiden: 

Roer 2 el bloem door het kippenvlees en bak dit in 2 el hete olie goudbruin in ca. 10 minuten. Zet dit 

opzij. Bak nu de aardappels, wortel en ui in 2 el olie en 2 el boter gedurende ca. 5 minuten. Zet het 

vuur laag, voeg knoflook, peper, tijm en laurier toe en bak weer ca. 5 minuten, Voeg nu de wijn toe 

en verhit iets meer, terwijl je evt. aanbaksel losroert. Laat sudderen totdat de hoeveelheid vloeistof  

gehalveerd is. Voeg nu creme fraiche en bouillon toe en laat een flink kwartier indikken totdat de  
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vloeistof dik en romig is. Verwijder tijm en laurier. Voeg nu sherry en kip toe en onder voortdurend 

roeren de resterende 2 el boter en el. bloem. Voeg zout en peper naar smaak toe, alsmede de 

erwten. Doe het mengsel nu over in een ovenschaal en laat afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 

gr Celsius. Ontdooi de velletjes bladerdeeg en rol deze uit tot een lap van ½ cm dikte, net iets groter 

dan de doorsnede van de ovenschaal. Smeer randen van de ovenschaal dun in met ei. Plaats het 

bladerdeeg voorzichtig over de rand van de ovenschaal m.b.v. een deegroller. Plak het vast en prik 

gaatjes in het deeg. Smeer tenslotte ook het deeg met ei in en plaats de schaal voor ca. een half uur 

in de voorverwarmde oven.  

 

 

Aanbevolen wijn: L’Ouvière Blanc van Chateau Les Eydins 

 


