
  

Tajine met kip venkel ingemaakte citroen olijf uit Marrakesh  

Recept je aangeboden door Fifty-licious – met vriendelijk groeten, Ninon 

Dit is mijn versie van een Jamie Oliver recept (klik hier voor Jamie’s recept). toen ik Jamie’s Travels recept probeerde, 

vond ik de groenten te plat gekookt en de smaken iets te uitgesproken, en ik heb geen tajinestoofschotel. Maar mijn 

‘citytrip via je keuken: tajine met kip en venkel uit Marrakesh’ moet je zeker proberen. 

INGREDIËNTEN 

• 4 tot 6 stukken kip (ik heb bovendijen gebruikt) 

• olijfolie 

• 1-2 venkelknollen 

• 2 medium grote uien of sjalotjes, grof gehakt 

• 2 teentjes knoflook, in plakjes 

• halve ingemaakte citroen zonder pitjes, in stukjes gehakt (kan je krijgen bij Delhaize) 

• 80 g zwarte olijven (een 8 tal), in stukjes gesneden 

• 1 volle theelepel korianderpoeder 

• 1 volle theelepel komijnpoeder 

• 1 volle theelepel gemberpoeder 

De anijssmaak van de venkel is heel subtiel. Ik gebruik een halve ingemaakte zoute citroen wat een aangename 

friszure toets geeft. En een 8-tal zwarte olijven voor de meer aardse smaak. Als je fan bent van koriander kan je 

kan je de steeltjes toevoegen en de blaadjes als versiering gebruiken en ook een pluk saffraan toevoegen zoals in 

Jamie’s stoof, maar in mijn ovenschotel deed ik dit niet. Ook super lekker! 

DE MARINADE 

De avond ervoor… Meng voor je marinade een grote theelepel koriander-, komijn- en 

gemberpoeder met 4 eetlepels olijfolie. Leg de stukken kip in een grote kom en wrijf ze in met het mengsel. Dek de 

kom af met wat folie en laat een paar uur trekken, of nog beter laat de stukken kip maar een nachtje marineren in je 

koelkast. 

https://www.okokorecepten.nl/recept/tajine/tajine/jamie-oliver-tajine-kip-olijf-ingemaakte-citroen
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2020/05/96707314_550918842522384_4452271452468543488_n-s.jpg
https://fiftylicious.be/wp-content/uploads/2020/05/tajine-van-kip-met-venkel-ingelegde-citroen-en-olijf-s.jpg
https://fiftylicious.be/?attachment_id=3456


Gember Koriander Komijn 

Mijn kruidenpoeders kocht ik online bij Pit & Pit . Je moet even naar die site gaan, de geuren komen je bijna zo 

tegemoet… net zoals in die kruidenwinkels op de Place des Epices in Marrakesh… 

DE OVENSCHOTEL 

     

De kip:  neem de stukken kip uit de marinade en braad deze in een pan op een hoog vuur tot ze rondom 

mooi bruin zijn. 

De venkel: snij ondertussen de venkel in partjes en hou het venkelloof apart om straks je schotel te versieren 

Ingemaakte zoute citroen: gepekelde citroen is een typische Marokkaanse smaakmaker. Het zijn  citroenen 

gepekeld in citroensap, zout en kruiden. Gebruik de schil, of een beetje het vruchtvlees maar zorg dat je de pitjes 

verwijderd en zeker het zoutwater niet toevoegen. Ik kocht een bokaal in de specerijenafdeling van Delhaize. Neem 

een halve ingelegde citroen en snij de schil ik dobbelsteentjes. 

Zwarte olijven: snij een 8 tal zwarte olijven ook in stukjes 

Ui/sjalot: hak 2 uien of sjalotten in stukken 

Look: snij 2 teentjes knoflook in plakjes  

Ovenschotel: doe een scheut olijfolie in een ovenschotel, schik hierop de aangebakken kip en de venkelpartjes. Doe 

er gehakte ui en knoflook, stukjes olijven en dobbelsteentjes zoute citroenschil bij. Heb je nog wat van 

de marinade druppel dit erover, anders besprenkel lichtjes met wat olijfolie. 

Oven: zet warme lucht & grill functie aan van je oven aan op 190°C. Plaats de ovenschotel in de voorverwarmde 

oven, 50 minuten. Halverwege heb ik de stukken kip eventjes omgekeerd zodat ze aan beide kanten mooi gaarden 

en braden. 

Mmmm, ruiken jullie het… de ovenschotel-‘tajine met kip en venkel uit Marrakesh‘ opgediend in mijn witte tajine 

volledig in stijl. Een beetje pezo (=peper & zout) en de plukjes venkelloof over gestrooid.  Ik heb er traditioneel een 

gekruide couscous bij geserveerd, maar met een Belgische aardappeltje erbij of zelfs frietjes kan het ook… 
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