
 LAMSFILET MET FONDANTAARDAPPELEN, 

PROVENCAALSE GROENTEN, WORTELGROENTEN  en  JONGE SPINAZIE 

Wortelgroenten   Provençaalse groenten: 

2 st schorseneren  1 st rode paprika 

500 gr knolselder  1 st gele paprika 

500 gr koolraap   1 st groene paprika 

1 st citroen   1 st aubergine 

     1 st courgette 

      4 takjes peterselie 

Saus       Peper en zout 

1 liter lamsfond 

0.5 kg lamsbeenderen  Lamsfilets 

50 gr ui   1000 gr lamsfilet 

50  gr   wortel   3 takjes rozemarijn 

50  gr selderij   Spinazie 

50  gr  tomatenpuree  500 gr grove spinazie 

2 dl rode port  2 teentjes knoflook 

2  takjes  rozemarijn   peper en zout 

1 blaadje laurier 

1 teentje knoflook 

 Peper en zout 

 

Fondantaardappels    

500 gr aardappels   

2.5 dl runderbouillon    

100 gr boter     

  peper en zout   

       

 

 

 

 

Saus: 

Bak de lamsbeenderen met de gesneden ui, wortel en selderij  mooi bruin  

en voeg als laatste de tomatenpuree toe. Blus af met de rode port. Voeg 

de lamsfond, rozemarijn, laurier en knoflook toe. Laat de saus rustig 

inkoken tot  de gewenste dikt. Passer door een zeef en maak op smaak af 

met peper en zout. Om de de saus eventueel wat dikker te maken kan wat 

beurre manier worden toegevoegd. 

 

 

Wortelgroenten:  

Schil de schorseneer, zet meteen onder water waaraan wat melk en 

citroensap is toegevoegd. Schil de knolselderij en de koolraap. Snijd de 

knolselderij, koolraap en schorseneren brunoise van ca. 4 bij 4 mm. 

Verhit een pan op hoog vuur, schenk er wat olijfolie in en bak de koolraap 

ca. 4 minuten. Voeg de knolselderij toe en bak 3 minuten.  

Giet intussen de blokjes schorseneer af en dep droog met keukenpapier. 

Voeg de schorseneer samen met enkele blokjes boter toe aan de 

groenten en de pan en bak het geheel ca. 6 minuten tot de groenten 

goudbruin en zacht zijn. Voeg peper en zout toe. 

 

 

Provençaalse groenten: Snijd de paprika’s, aubergine en courgette 

brunoise van ca. 4 bij 4 mm. Snij enkele takjes peterselie fijn. Verhit 

olijfolie in een pan. Bak de paprika’s, courgette en aubergine met 

peterselie bak ze beetgaar.  

 

 

Fondantaardappelen: schil de aardappelen en snijd deze in plakjes van 

een halve cm dik. Reken op twee plakjes per persoon.  Was de aardappels 

goed en droog ze vervolgens in een theedoek. Verhit olijfolie en  een 

derde van de boter in een koekenpan. Bestrooi de aardappelblokjes met 

zout en peper en bak ze in enkele minuten aan beide zijden goudbruin. 

Schenk de bouillon erbij en breng het geheel aan de kook. Leg de 



resterende boter er in klontjes op en bedek het geheel met een vel vetvrij 

papier. Leg eventueel een deksel op het bakpapier zodat het bakpapier 

goed blijft zitten Laat de aardappels  zachtjes koken, tot ze zacht zijn en 

de bouillon is opgenomen. 

 

Lamsfilets: Verwarm de oven voor op 200 C.  Snijd indien nodig het vlees 

schoon (verwijder pezen en vetstroken). Bestrooi de lamsfilets met peper 

en zout en schroei ze op hoog vuur dicht.  

Leg het vlees in een braadslee. Snijd de rozemarijn fijn en bestrooi hier 

het vlees mee. Besprenkel het vlees met wat olijfolie. Plaats het vlees kort 

voor het uitserveren in de oven met de voeler van de 

kerntemperatuurmeter in het dikste gedeelte van een lamsfilet. 

Plaats de lamsfilets in de oven tot het vlees  een kerntemperatuur van 48 

graden Celsius heeft bereikt.. Haal uit de oven en laat even rusten 

afgedekt met alufolie. Snijd kort voor het uit serveren in plakjes van ca. 1 

cm dik. 

 

Spinazie: was de spinazie zorgvuldig en verwijder de stelen en dikke 

nerven. Pers twee tenen knoflook fijn en fruit deze in wat olijfolie in een 

wok. Voeg vervolgens de gewassen spinazie hier aan toe en bestrooi dit 

met peper en zout. Wok kort voor het uitserveren. 

 

Presentatie:  

Verwam rechthoekige borden voor in de borden warmer. Plaats aan twee 

zijden van het bord een rechthoekig vormpje. Vul de rechtervorm met de 

Provençaalse groenten en druk deze aan. Vul de linker vorm met 

achtereenvolgens een laagje roegebakken spinazie met daarop de 

wortelgroente. Druk dit eveneens goed aan. Plaats tussen de twee 

vormpjes dakpans gewijs een tranche lamsvlees, fondantaardappel, 

lamsvlees, fondantaardappel en een stukje lamsvlees. Giet wat saus 

rondom het vlees en de aardappel. Haal de vormpjes weg en serveer uit.  

 

Wijnadvies: Mascaroine of Biferno Rosso  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


