
 
 

Kip in zout met Cajun 
kruiden 
Hoofdgerecht 2 personen 
De Cajun-keuken, die men terugvindt in de landelijke gebieden  
in het zuiden van Louisiana, is een keuken met zeer gevarieerde 
smaken. Hoewel de kruiden variëren afhankelijk van wie het 
mengsel maakt, volgt het wel een bepaalde basis: paprikapoeder, 
oregano, peper, zout, knoflook, ui, tijm en cayennepeper, wat  
het meer of minder pikant maakt, afhankelijk van de verhouding.  
 
Koken met zout is typisch voor de mediterrane gebieden en de 
zeezoutvlaktes. Het is een oude kookmethode die wordt aangevuld 
met de oven, hoewel er ook mensen zijn die de bakplaat gebruiken. 
Voor dit soort bereidingen moeten de stukken vis, vlees of 
groenten heel zijn. Hoewel het voedsel voor deze methode wordt  
begraven in ruim een kilo zout, zal het uiteindelijk alleen de hoeveelheid  
absorberen die nodig is om er een lekkere smaak aan te geven. 

 8 uur + 80 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 1 (bio) kip 
▪ 1½ kg grof zeezout om te bakken 
▪ 4 eiwitten 
Voor de Cajun-kruiden 
▪ 2 tl paprikapoeder of zoete paprika  
▪ 1 tl zwarte peper 
▪ 1 tl knoflookpoeder 
▪ 1 tl gedroogde uien 
▪ 1 tl gedroogde tijm 
▪ 1 tl oregano 
▪ 1 tl gemalen cayennepeper 
 

Materiaal: keukenfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Was de kip. 
2. Meng alle kruiden.  
3. Als u een voorkeur heeft voor een bepaald kruid, kunt u daar naar eigen smaak meer van toevoegen. 
4. Wrijf de kip in met de kruiden, bedek ze met keukenfolie en laat ‘m 's nachts in de koelkast staan. 
5. Verwarm vóór de bereiding de oven voor op 200ºC en haal de kip een half uur van tevoren uit de koelkast.  
6. Meng in een grote kom het eiwit met het zout tot dit helemaal doorweekt is.  
7. Bedek de bodem van de ovenschaal met een niet te dikke laag van het zoutmengsel, leg de kip erop en dek 

het geheel af met de rest van het zout.  
8. Druk het goed aan met uw handen. 
9. Bak 60 tot 80 minuten in de oven. 
10. Haal het uit de oven en breek met behulp van een mes de harde schaal die het zout heeft gevormd. 
 

TIP: Serveer met rode rijst of rode quinoa. 


