
Road Kill Chicken met de beste kruiden-rub

Voor de kruiden rub:

• 2½ eetlepels paprikapoeder 

(mild)

• 1 eetlepel fijn zeezout

• 1 eetlepel (bruine) suiker

• 1 eetlepels oregano

• 1 eetlepels komijn

• ¾ eetlepel uienpoeder

• ½ eetlepel mosterdpoeder

• ½ eetlepel zwarte peper

• ½ eetlepel knoflookpoeder

• Snufje Cayenne peper, niet 

teveel, maximaal een halve 

theelepel

• 1 kip van ongeveer 1½ kilo

• 2 lepels olijfolie

• 2 grote spiesen

• hickory rookhout snippers 

(appelhout kan ook, voor 

een mildere rooksmaak)

Bij Road Kill Chicken ga je de kip plat maken. Dat doe je door met een stevige schaar (een wildschaar werkt het 
beste) de ruggengraat uit de kip te knippen. Daarna kan je de kip openvouwen. Druk dan met twee handen op de 
borst om ‘m plat te maken. Met twee grote spiesen zorg je ervoor dat alles goed op zijn plek blijft. De ruggengraat 
kan je gebruiken voor een kippenbouillon. 

Haal het overtollige, loshangende vet en vel van de kip. Verwijder ook het bruine vlees tussen de ribben. 

Mix alle ingrediënten voor de kruiden rub.

Maak de kip schoon en goed droog met wat keukenrol.

Wrijf de kip eerst in met de olie, dan met de rub, zowel aan de binnen- als buitenkant. Doe de rub ook onder 
het vel. In de dijen kan je kleine sneetjes maken om ook daar onder het vel de rub te doen.
Laat dit minimaal een uur intrekken, langer is geen probleem. 

Steek de kolen aan. Bereid de barbecue zo voor dat je indirect kan verhitten: 1 helft kolen, 1 helft folie (om het 
druipende vet op te vangen). De keteltemperatuur is 130-150°C. 

Leg de gevlinderde kip met de borst naar boven op het rooster boven het koude gedeelte. Doe de rookhout op de 
kolen en de deksel op de barbecue.

Gril de kip door middel van indirecte warmte gaar. Dat duurt ongeveer 80 minuten, (veel) beter is de 
kerntemperatuur te meten. Laat de deksel er zoveel mogelijk op. 
De kip is klaar als de kerntemperatuur van de borst boven de 70 °C is en de dijen 85 °C. Meet altijd in het dikste 
stuk. Mocht de buitenkant te bruin worden, leg dan wat aluminium folie op de kip.

Optioneel leg je de kip, met de borst naar beneden, recht boven de kolen als de dijen 75 °C zijn. 
De laatste 10 °C gaar je dan direct boven de kolen, voor een krokant vel. Pas hiermee wel op dat je kip niet 
verbrand. Zonder krokant velletje is deze kip overigens ook heerlijk.

Niet meteen aanvallen! Laat de kip 10 tot 15 minuten rusten, begin dan met de kip in stukken te verdelen.

Bij deze kip proef je Jessenhofke TRPL, Ares van Walhalla, of Bullebak van Eeuwige Jeugd.

Voor 1 hele kip

Ingrediënten

Bereidingswijze

Jessenhofke TRPL
Tripel | 8%

Geen 18, geen alcohol

Walhalla Ares
Amber | 6%

Eeuwige Jeugd Bullebak 
Tripel | 7,7%




