
D’r aetemaker

Ingrediënten
 8 kopjes sterk gezette zoete thee 

 12 zwarte theezakjes van normale grootte
 ¼ theelepel bakpoeder
 1 kopje Rietsuiker (of meer of minder, naar 

smaak)
 1 gallon water, verdeeld

 1 st. Sap van 1 citroen

 ½ kopje grof zout (gebruik geen keukenzout)
 1 theelepel peper
 1 blaadje gedroogd laurier
 2 takjes verse rozemarijn
 4 takjes verse tijm
 4 teentjes knoflook, geplet en gepeld
 1 st kleine ui, in dunne plakjes gesneden
 3-4 pond. stukjes kip met bot, huid of 1 hele kip (ongeveer 4-

5 lbs.)

MeP
 Breng 4 kopjes water nauwelijks aan de kook. 
 Voeg de theezakjes en bakpoeder toe aan het hete (maar niet 

kokende) water en laat 4-5 minuten trekken.
 Klop de suiker door de hete thee tot de suiker volledig is 

opgelost.
 Giet thee in een kan ter grootte van een gallon. 
 Voeg nog 3 liter (12 kopjes) water toe aan de kan; roeren.
 Laat afkoelen

Bereidingswijze



D’r aetemaker

1. in een grote pot, combineer zoete thee, citroensap, koosjer zout, peper, 
laurier, rozemarijn, tijm, knoflook en ui. 

2. Breng op hoog vuur aan de kook. 
3. U hoeft de vloeistof niet snel te koken; gewoon kloppen om ervoor te 

zorgen dat het zout is opgelost.
4. Haal van het vuur en laat volledig afkoelen.
5. Zodra de pekel is afgekoeld, voeg je de kip toe aan de pekel en dompel 

je hem onder in de vloeistof. Dek af en zet in de koelkast gedurende 45
min 

6. Haal de kip uit de pekel en laat het op een doekje droogleggen.
7. Verwarm de oven voor op 210 C°. 
8. Bekleed een omrande bakplaat met folie en spuit met kookspray. 
9. Leg de stukken kip met het vel naar boven op de bakplaat. 
10. Rooster, onbedekt, tot de kip gaar is (kerntemparatuur 74 

C°) - ongeveer 30-35 minuten voor poten en vleugels; 45-55 minuten 
voor borsten en dijen.
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