
 
 Culinair Gilde Zeeland | 2014-06 

6 

 
 

LAM UIT DE PYRENEEËN MET COURGETTE, WORTEL EN KOMIJN 

  gebraiseerde lamsschouder    
Lamsschouder: bestrooi de lamsschouders met zwarte peper en zout. Snijdt de uien, wortel en knoflook 
klein. Kleur het vlees in ruim boter. Neem de schouders uit de pan, voeg een klont boter toe en stoof de 
uien, wortel en knoflook gaar. Voeg het vlees terug bij de groentenen zet het onder met bruine fond en 
wat water. Voeg vervolgens de tijm, laurier en rozemarijn toe. Laat opkoken, schuim af en plaats 1 uur 30 
minuten tot 2 uur met het deksel in een oven van 140 °C. Laat het vlees rustig in de jus lauw worden en 
verwijder de botjes. Passeer de jus en kook in tot een stroperige massa, samen met de komijnzaadjes. Pers 
het vlees tussen twee keukendoeken en onder en gewicht in de koeling. Snij het vlees in blokken.,  
 
Crème van wortel: schil de wortelen en kook ze gaar in de gevogeltebouillon (en eventueel wat water), met 
de geroosterde komijnzaadjes en een mespunt harissa. Maal de wortelen als ze gaar zijn en  zoveel 
mogelijk zijn uitgedampt, fijn in de blender. Breng op smaak met peper en zout. 
 
Medinaolie: meng de specerijen met de olie en maak lauwwarm. 
 
Gefrituurde courgettebloem: meng het tempurameel beetje bij beetje met ijskoud water tot een halfdikke 
massa. Snij de courgettebloemen in lange slierten. Haal de slierten door het tempurabeslag. Frituur de 
bloemen, dep ze droog en breng op smaak met zout. 
 
Brunoise van courgette: Snij de helft van de courgette in brunoise van 5 x 5 mm. Snijd ook 12 lange slierten 
uit de andere helft. Men de brunoise met peper, zout, wat olijfolie en citroensap. 
 
Afwerking: bak de blokjes lamsschouder eventjes in olijfolie en lak met jus. Trek op de borden een paar 
lijnen met de medina-olie. Plaats de gebakken en gelakte stukken lamsschouder op het bord, alsook de 
brunoise van courgette, de crème van wortel een sliert courgette en de gefrituurde courgettebloemen. 
Serveer wat lamsjus apart. 
 
Wijnadvies: Gironio Biferno of Insight Pinot Noir  

2 st lamsschouder (totaal ca. 
1500 gram) 

 

100 gr boter  
3 st uien  
1 st wortel  
3 te knoflook  
1,5 liter bruine fond  
6 takjes tijm  
4 bl laurier  

2 takjes rozemarijn  

10 st komijnzaadjes  

    

8 st wortelen  

600 ml gevogeltebouillon  

10 st komijnzaadjes  

  mespunt harissa  

    

1/2 el spicemix  mundo medina  

1/2 el ras el hanout  
3 el Arbequina olijfolie (Spanje)  
    
4 st courgettebloemen  
250 gr tempurameel  
  Afwerking:  
1 st courgette  
1/2 st citroen  
    
    

    
 


