
 

Op citytrip via je keuken: makkelijker dan gedacht Mijn paella 
Valenciana met kip, Iberische varkensrib & artisjok 
Dit recept wordt je gratis aangeboden door Fiftylicious. 

Ingrediënten voor mijn paella Valenciana met kip, 
Iberische varkensrib & artisjok voor 2 personen (ja de 28 cm pan) 

• 200 gram paellarijst 
• 2 à 4 kippendrumsticks of bovenbouten 
• 200 gram Iberische varkenskoteletjes of Iberisch ribfiletstuk (in plaats van konijn) 
• 150 gram snijbonen 
• 150 gram sperziebonen 
• 50 gram tuinbonen 
• klein blikje grote limabonen 
• 1 puntpaprika (facultatief) 
• 1 bokaal artisjokken (of als je kleine verse vindt) 
• 1 grote ui 
• 1 grote vleestomaat 
• paar teentjes look 
• bokaal artisjokken (bodems of volledige kleintjes) 
• saffraan 
• 1 grote tak verse rozemarijn (oef en geen slakken) 
• 1 theelepel zoet of gerookt paprikapoeder (Pimenton de la Vera bijvoorbeeld) 
• 1.2 liter hete kippenbouillon (ja met bouillonblokje prima) 
• olijfolie 
• zout 
• zwarte peper 
• paellakruiden (facultatief maar wel lekker) 
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Hoe begin je er aan: 

1. Plaats de paellapan op de kookpit, middelhoge stand, doe er goede 
scheut olijfolie en zout in de pan. 
. 

2. Bak kip+ varkensvlees: bak de kip goudbruin, voeg na een tijdje ook 
het Iberische varkensvlees toe en laat goudbruin bakken. Dit duurt een 15 tot 
20 minuten. 
. 
. 

3. Bak bonen: was de snij- en sperziebonen, doe er de steeltjes af, eventueel 
draden en snij in stukken van 3 à 5 cm. Nadat de kip een kwartier heeft 
gebakken, mag je ook de bonen toevoegen en laten meebakken. Als je 
diepvries tuinbonen gebruikt mag je die ook toevoegen, met de limabonen uit 
blik nog wat wachten want die zijn reeds gaar. 

 

 

4. Bak ui + look: snij de ui in blokjes en voeg bij de kip/boon mix laat meebakken, 
hak ook de look fijn en voeg deze erbij, je mag het een standje lager 
zetten want look verbrand vlug. 
. 

5. Bak rode puntpaprika: Ik hou van wat rode stipjes in mijn paella dus snij deze in 
staafjes of ringetjes en voeg bij je bereiding. 
. 

6. Voeg toe 1 grote geraspte tomaat: neem een goede soort vleestomaat, snij 
deze kruislings doormidden en haal met je vingers de meeste zaadjes er uit. Hou 
het kwartje met platte hand tegen de grootste kant van je rasp zodat je enkel 
het vruchtvlees hebt en niet de dunne pel. Pas op voor je vingers😊. Je kan ook 
tomaat uit blik gebruiken maar minder lekker. Voeg toe en laat 2 minuten 
meebakken. 
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7. Kruid met 1 goede theelepel zoet of gerookte paprikapoeder. Ik kocht het 
typisch Spaanse Pimenton de la Vera, heerlijk zoetgeurende gerookte 
paprikapoeder, dat volgens authentiek recept wordt gerookt in de regio La Vera 
van de provincie Cáceres in Spanje. 
. 

8. Kruid met snuif saffraan: ik las de tip van de saffraandraadjes in een enveloppe 
van aluminiumfolie even kort (10 seconden) in een hete pan te leggen om alle 
aroma’s vrij te maken verkruimel of vijzel ze erna. Strooi over je stoof, en meng 
alles. 

. 

9. 1 takje verse rozemarijn: is een kruid dat de paella mooi op smaak brengt, koop 
een potje verse rozemarijn want je hebt volledige takjes niet alleen de droge 
naaldjes. 
. 

10. Voeg Paellero Valenciana kruiden toe: het is geen must, maar toen ik de 
paellarijst kocht in de overdekte mercado van Valencia vroeg de señora 
¿También necesitas las especias típicas y el azafrán? Ik dacht dan zit de smaak 
alvast goed en ik kocht het lokale ‘kruidenbuiltje’ van Paellero maar ik vond deze 
ook bij ons in Delhaize of je kan ze zeker online kopen of via Bol.com. Of als je 
paellakruidenmix vindt ook prima. Voor mijn ‘kleine’ pan is 1/2 zakje Paellero 
voldoende. 
. 

11. Kippenbouillon: overgiet je paellamengsel met je goed warme 
kippenbouillon en breng aan de kook, en laat inkoken tot een derde van het 
vocht verdampt is. 

 

12. Met een schuimspaan vis je vlees en groenten uit de paellapan en hou deze 
even apart. 
. 

13. Paellarijst: Verdeel de paellarijst gelijkmatig over de pan, je mag nu nog even 
roeren. Laat de rijst een 9-tal minuten op hoog vuur koken. Voeg naar smaak 
nog wat zout toe. 
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. 
DIT IS DE LAATSTE KEER DAT JE MAG ROEREN IN JE PAELLAPAN !!! 
 

14. Verdeel nu voorzichtig de gestoofde groenten en vlees dat je apart hield 
mooi over de rijst. Niet meer roeren, alleen nog zachtjes verschuiven misschien 
en stop! 

 f 

15. Artisjokken: versie zijn iets moeilijker te vinden in onze supermarkten, 
maar artisjokbodems uit blik of glas zijn prima als alternatief, je deze nu 
ook verdelen over je paella zodat ze nog even mee opwarmen. Ik hou wel van 
de smaak artisjokken, maar je kan deze ook weglaten natuurlijk. 
.. 

16. Zet het vuur lager en laat zachtjes pruttelen tot al het vocht 
verdampt is. Proef even van de rijst of deze gaar is, voeg desnoods nog wat 
warme kippenbouillon toe. 
. 

17. Als je hoort dat de paella begint knisperend te bakken, dan begint het 
laagje socarrat zich te vormen. Dek af met aluminiumfolie en laat nog 5 
minuten op de laagste stand verder bakken. 
. 

18. Zet het vuur uit en laat de paella nog 5 minuten rusten…. Nieuwsgierig? Ik 
ook 😊 

Buen approvecho! Eet smakelijk! 

Xoxo Ninon 
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