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HOOFDGERECHT: LAMBSRACK MET PERSILLADE EN COUSCOUS  

 
  Ingrediënten:  Bereiding persillade: 

• Vermeng het paneermeel of broodkruim, de zeer fijn gehakte peterselie, de geperste knoflook, 
de ras-el-hanout en olijfolie tot een dikke pasta. 

Bereiding lambsrack:  

• Maak de lambsracks schoon, zodat de ribbetjes geheel van vliezen zijn ontdaan; bewaar het afval; 

• Kruid de lambsracks met peper en zout; 

• Verwarm een koekenpan en voeg wat olijfolie toe; bak hierin kort - in delen - de lambsracks tot ze 
mooi “gekleurd zijn en haal ze uit de pan; 

• Leg op de vleeskant een dikke laag van de persillade en zie verder voorbereiding voor het 
uitserveren; 

 
 
Bereiding couscous: 

• Vermeng de couscous met wat zout en de ras-el-hanout, verwarm het water en meng het in 
gedeelten met de gekruide couscous, laat 10 minuten rusten en maak de korrels vervolgens los 
met een vork; zie verder voorbereiding voor het uitserveren  

 
Bereiding groenten: 

• Artisjok: maak de artisjok schoon zodat je alleen een schone bodem overhoudt; smeer de 
bodems direct in met citroen om verkleuring te voorkomen. Kook gaar in gezouten water. 

• Snijd het lelijke gedeelte van de lente-uitjes af en maak ze zonodig schoon; overgiet de lente-
uitjes met de warme kippenbouillon en laat 4-5 minuten zachtjes koken (in ondiepe brede pan); 
breng over in een vergiet en bewaar het vocht!; 

• Ontvel de tomaatjes, ontpit de ze vervolgens en snijd in dunne slices; zet weg tot gebruik.  
 
 
 
 
 

  Persillade  
12 el mooi paneermeel / broodkruim  
2 el gehakte peterselie   
4 tn geperste knoflook   
2 thl ras-el-hanout   
± 30 ml olijfolie extra vergine   
  Lambsrack:  
24 st lamsribbetjes (2 p.p.)  
  peper en zout   
  olijfolie   
    
  Couscous   
500 g couscous middelgroot  
  zout  
2 thl ras-el-hanout   
500 ml water  
  Groenten  
6 st artisjok (vers zo mogelijk)  
  anders bodems uit blik  
3 bosjes lente-uitjes   

200 ml kippenbouillon   

½ Bakje kerstomaatjes  
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Bereiding saus: 

• Snipper de sjalot en de knoflook; verhit wat arachideolie in een pannetje en fruit hierin de sjalot 
en de knoflook en voeg vervolgens de resten van de lambsracks toe. Bruin goed aan;  

• Voeg vervolgens 200 ml witte wijn toe en laat tot de helft inkoken;  

• Voeg nu de lamsbouillon toe en laat de saus iets inkoken; 

• Neem een gedeelte van de saus zodat je voldoende hebt voor circa 5-7 druppels saus p.p.,  

• De rest van de saus: zie voorbereiding voor het uitserveren. 
 
Voorbereiding voor het uitserveren: 

• Lambsracks circa 25 minuten voor bordopmaak: zet de lambsracks gedurende 8-10 minuten in 
een voorverwarmde oven van 200 °C. haal het vlees uit de oven en wikkel ze voorzichtig in 
aluminiumfolie zonder te persillade te beschadigen en laat ze zo nog 15 minuten rusten;  

• Couscous: stoom de couscous gedurende 5 minuten in de stoomoven en voeg dan wat boter toe. 

• Groenten: de lente-uitjes zijn warm;  

• De druppels: de spuitfles met de warme en op smaak gebrachte gebonden saus staat klaar; 

• Saus: Verwarm de saus en maak af met een klont koude boter en mix heel goed tot homogeen; 
  

 
Uitserveren: 
Verdeel de couscous met behulp van een dresseerring over de warme klaarstaande borden; 
Leg het vlees - in mooie koteletjes gesneden - op de borden en schik de stukken artisjok,de lente-ui 
en de kumato-tomaatslices op de couscous en werk af met de druppels saus; serveer de rest van de 
saus apart.  
 
Wijnadvies: Tohu Pinot Noir 
 
 
 

  Saus   

    

1  sjalot  

1 tn knoflook   

200 ml witte wijn   

200 ml lamsbouillon   

    

    

    

  lambsracks  

    

    

  couscous   

  lente-uitjes   

  artisjokken + wat boter  

    

    

    

    

    

    

  slices Kumato tomaten   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


