
Libanese Kippen bouillon met 
Saffraan en Vermicelli 
Deze verfijnde soep heeft een Libanees recept. Meestal 
werden soepen in Libanon wat gevulder gemaakt. Met veel 
groenten, vlees of granen. Zoiets als maaltijd soep. Maar 
deze soep past niet in dit plaatje, het is een verfrissende 
bouillon met een bloemig aroma, dit komt van de saffraan. 
Deze soep wordt tussen de verschillende diner gangen 
dóór geserveerd.  

Het is écht een verfijnd lekkere soep ! 

Geschikt voor 6 tot 8 personen 

Nodig : 

Voor de bouillon : 

 2 stengels bleekselderij, grof gesneden 
 2 winterwortels, grof gesneden 
 1 ui, grof gesnipperd 
 1 magere biologische kip van ca anderhalf kilo, schoongemaakt en het vet verwijderd 
 Klein bosje peterselie, grof geknipt 
 6 peperkorrels 
 6 piment bessen, gedroogd 

Voor de soep : 

 Flinke snuf saffraandraadjes 
 115 gram vermicelli 
 Zout en versgemalen peper naar smaak 
 Klein bosje peterselie (of munt) fijngesneden, ter garnering 

Bereiden : 

1. Doe voor de bouillon alle groenten in een grote pan. Leg de kip op de groenten em 
voeg de peterselie, peperkorrels en pimentbessen toe. Schenk en zoveel water op 
dat de kip onder water staat.  

2. Breng het water aan de kook, zet het vuur laag, dek de pan af en laat alles ca 
anderhalf uur zacht trekken, tot de kip vrijwel van de botten af valt. 

3. Haal de kip uit de pan en zet het weg. Zeef nu de overgebleven bouillon boven een 
schone pan en verwijder zo de groenten en specerijen. 

4. Trek het vlees van de botten, zodra de kip genoeg is afgekoeld om het te hanteren, 
Gooi de botten weg, en bewaar het donkere vlees voor een ander recept. Trek de 
borstfilets met uw handen in smalle reepjes. Dek ze af en houd het warm. 



5. Verwarm nu de bouillon en roer er de saffraan draadjes door. Breng de bouillon aan 
de kook en voeg de vermicelli toe. Zet het vuur laag en kook de vermicelli in ca 10 
minuten gaar. 

6. Doe de kipreepjes erbij in de soep en warm het weer mee. Voeg peper en zout toe. 
Schenk de soep in mooie kommen en bestrooi het, valk voor het serveren, met de 
munt 

TIP : Kippenbouillon blijft alléén helder als het water alleen maar heet is en net niet kookt. 
Maar het is geen probleem als het wel wat troebel is geworden. De smaak is even lekker. Er 
wordt zelfs gezegd dat troebele kippensoep meer voedingswaarde heeft.  

Eet smakelijk en een hartelijke groet van Tieneke  

 


