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soepKIP!

De perfecte bouillon heeft een krachtige, volle smaak. Goed om te weten is dat het
geheim in de ‘belletjes’ zit: die moeten af en toe naar boven komen. Met dit recept
zet u in zes stappen een overheerlijke soep op tafel en een hartig gevuld pasteitje.
Deze bouillon is van een hele soepkip getrokken. Dat zorgt voor extra smaak. Een
soepkip is een oudere kip van circa. 2 jaar oud – onze legkip die vrij in de wei haar
diensten bewezen heeft. De smaak van een oudere kip is beter, maar het vlees kan
wat taaier zijn. In Nederland worden soepkippen nauwelijks meer gebruikt in de
keuken en de meeste Hollandse soepkippen worden dan ook geëxporteerd.

Kippensoep
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Ingrediënten:
-1 soepkip
-1 grote ui, met schil
- 1 teentje knoflook
- 2 takjes tijm
-beetje foelie erbij is echt lekker
-4 laurierblaadjes
-10 zwarte peperkorrels
-evt 2 wortels
-evt 3 stengels bleekselderij
- evt 1 prei
-evt takje peterselie
-koud water
-zout
-citroensap naar smaak
STAP 1 Gooi de ui met schil en knoflook in
de pan..lekker makkelijk. Snijd evt de
wortels en de bleekselderij in grote
stukken. Maak de prei schoon en snijd in
grote stukken. Doe de soepkip met alle
ingrediënten behalve het citroensap in
een grote pan. Ik ontdooi de kip maar
bevroren kan ook.
STAP 2 Giet er net zoveel water bij tot de
kip ruim onder staat. Breng het water net
aan de kook. Laat t schuim wegtrekken en
zet t vuur dan kleiner, zo laag dat er wel af
en toe kleine belletjes naar boven komen.
Doe geen deksel op de pan zegt t recept
maar dat doe ik wel (bij stap 3 hoef ik
nooit water toe te voegen)
STAP 3 Laat de soep nog ongeveer 5 tot 7
uur trekken. Controleer regelmatig of de
kip nog onder water staat en voeg indien

nodig nog wat heet water toe. Er moeten nog steeds alleen af en toe wat belletjes
naar boven komen.
STAP 4 Filter de bouillon door een schone doek in een zeef en laat afkoelen. Zet de
bouillon hierna in de koelkast om door en door koud te worden. Ook dit doe doe ik
nooit ;) soms alleen door een zeef.
STAP 5 Pluk het kippenvlees van het karkas en gebruik het eventueel in de soep of
in een salade. ( We maken er hier altijd een pasteitje met ragout van! Ik gebruik
geen vlees in de soep).
STAP 6 Breng de bouillon op smaak met zout en eventueel een scheutje citroensap
en dien dampend heet op in grote kommen.
De bouillon blijft in de koelkast circa 3 dagen goed. In de vriezer is de bouillon ca. 3
maanden houdbaar. Vries de bouillon in kleine porties in, bijvoorbeeld in een
ijsblokjesvorm.
Aziatische variatie: Het principe is hetzelfde, maar de smaak van de soep wordt
door het gebruik van andere groenten en kruiden heel bijzonder.
De Aziatische bouillon smaakt bijvoorbeeld heerlijk in een gevulde noedelsoep.
Vervang hiervoor de tijm, peterselie, laurierblaadjes en de peperkorrels door een
stukje gember ter grootte van een vingerkootje, 3 tenen knoflook, 1 stengel
citroengras en eventueel 1 rode peper. Het zijn onze eigen kippen en panklaar!!!

pasteitje

Ingrediënten:
-1 deel boter
- 1 deel tarwebloem
-zelf getrokken bouillon
-vlees van de soepkip
-room
- bouillonblokje
-champignons
-eidooier
-zout/peper naar smaak
pasteibakjes
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STAP 1 Smelt de boter.
STAP 2 Voeg bloem toe om een roux te maken;
rustig blijven en goed roeren zodat de eiwitten van de
bloem zich binden.
STAP 3 Giet er bouillon over.
STAP 4 Voeg het vlees van de kip toe met een of twee
bouillonblokjes.
STAP 5 Voeg gebakken champignons toe.
STAP 6 Breng op smaak met een scheut room, peper
en zout.
STAP 7 Voeg een eidooier toe.
STAP 8 Vul de in de oven verwarmde pasteibakjes en
laat het u smaken.

