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Poussin uit de oven  
4 kleine kippetjes 
 

Ingrediënten 
 

 Pekelbad: 
40 g Suiker 
40 g  Zout 
2 Laurierblaadjes 
2 takjes Rozemarijn 
  
 Vulling:  
1  Banaansjalot of 2 sjalotjes 
1  Rode paprika 
2 tenen Knoflook 
2 takjes Rozemarijn 
40 g Boter 
 Zout 
  
 Kruidenmengsel: 
3 tenen Knoflook 
½ eetl. Paprikapoeder 
½ eetl. Gerookt paprikapoeder 
1 eetl. Gemalen korianderzaad 
½ eetl. Peper uit de molen 
  

 

Materialen 
 
Diepe schaal  
(waar 4 poussins in passen) 
Snijplank 
Mes 
Kom 
Schaaltje 
Knoflookpers 
Braadslede 
Lepel 
 
 

Handelingen 
 

1. Pekelbad: Suiker en zout oplossen in 4 liter warm water  
2. Laurier en rozemarijn iets kneuzen en toevoegen aan het water 
3. Het pekelbad af laten koelen, poussins hierin leggen en 24 uur 

laten staan  
4. Poussins droogdeppen en wat op temperatuur laten komen 
5. Vulling: sjalot pellen en snipperen 
6. Paprika schoonmaken en in grove brunoise snijden 
7. Knoflook pellen en grof hakken 
8. Blaadjes rozemarijn van takjes rissen en fijn hakken 
9. Sjalot, paprika, knoflook, rozemarijn en snuf zout mengen met 

roomboter en met dit mengsel de poussins vullen 
10. Kruidenmengsel: Knoflook pellen en boven schaaltje fijn persen 
11. Alle ingrediënten voor het kruidenmengsel mengen 
12. Poussins insmeren met het mengsel en in een braadslede leggen 
13. Oven voorverwarmen op 200 °C 
14. Poussins in ca. 30 minuten goudbruin en gaar bakken; Bak ze niet 

te lang; Gevogelte is gaar als er bij inprikken helder vocht uitkomt 

Opmerkingen 
 
 

 
De kippetjes moeten onder vocht 
staan. Afgedekt in de koeling 
 
 
 
 
 
Bedruip de kippetjes tijdens het 
bakken met vocht dat eruit vrij 
komt 
 
Dit gaat het beste met de hand 
 
 

Tips 
▪ Poussin is de benaming voor een jong, vrouwelijk kippetje van 400-650 gram. Het mannetje wordt 

coquelet genoemd. Ze worden veel in Zuid-Frankrijk gefokt en zijn dan vooral gevoed met graan. 
Ze worden ook wel lentehoentjes genoemd. Serveer een poussinkippetje per persoon. 

▪ Dit gerecht kan natuurlijk ook op de (Weber) barbecue of Big green egg bereid worden. 
 

 


