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HOOFDGERECHT: LAMSRIBSTUK – TIJM – PRIMEURGROENTEN – PETERSELIE AARDAPPELEN 

 
  Ingrediënten:  Bereiding saus en schoonmaken ribstuk: 

 Verwarm de oven op hoogste stand minimaal 200 °C.  

 Bak de stukken lamsbout bruin in een voorverwarmde oven. Voeg laatste 15 minuten de 
afsnijdsels toe.  

 Maak intussen het lamsribstuk (ribben) schoon en voeg het afval toe aan de botten in de oven; 

 Snijd de groenten in grove brunoise; 

 Fruit de groenten en ui aan in de mengeling van olie en boter; 

 Voeg de aromaten (grof gesneden kruiden) erbij en de gebruinde lamsbot + het afsnijdsel van de 
ribbetjes; stoof alles 10 minuten onder deksel; 

 Voeg nu 300 ml lamsfond en 100 ml water toe en laat inkoken en herhaal nog eens met 200 ml 
water. Schuim af!! en laat zo lang mogelijk trekken!  

 Zeef de saus en laat afkoelen in de koelkast om het overtollige vet eraf te kunnen scheppen.  

 Kruid het ribstuk met peper en zout en zet afgedekt weg tot gebruik.  
Bereiding ribstuk: 

 Zie voorbereiding voor het uitserveren; 
Bereiding groenten: 

 Sperzieboontjes: rang de boontjes, kook beetgaar in gezouten water en zet afgedekt weg tot 
gebruik. Bewaar het water!! 

 Courgette: was de courgette, snijd in de lengte doormidden, verwijder zaad, snijd in 24 
(lengte)stukjes) zodat elk stukje een groene zijde heeft. Blancheer zeer kort in het gebruikte  
water. Zie verder voorbereiding voor het uitserveren. 

 Wortelen: maak de worteltjes schoon en laat er wat groen aanzitten. Kook de worteltjes beetgaar 
in het gebruikte water en zet afgedekt weg tot gebruik. Zie voorbereiding voor het uitserveren 

 Bereiding aardappelen: 

 Schil en snijd de aardappelen in gelijkmatige vorm (tonvormig: zie uitleg hieronder) en zet ze op 
in licht gezouten water circa 2-3 p.p. als ze klein zijn. Breng ze aan de kook en schuim af; plaats 
een deksel schuin op de pan en kook ze verder gaar op matig vuur;  

 Giet de aardappelen af als ze gaar zijn zonder te schudden en te drogen. Ze zien er glad en niet 
bloemig uit. Zet afgedekt weg tot gebruik en zie ook voorbereiding voor het uitserveren. 

  lam / saus  
1800 g lams ribstuk  
± 200  g  stukje lamsbout  
100 g wortelen (voor de saus)  
100 g uien (voor de saus)  
  peterselie – tijm (voor de saus)  
100 g olijfolie en boter totaal  
    
    
    
    
  Groenten  
12  jonge wortelen  
1  jonge groene courgette  
600 g jonge sperzieboontjes  
    
    
    
    
    

    

    

    

  peterselie-aardappelen  

1200 g aardappelen   
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Voorbereiding voor het uitserveren: 

 Lamsribstuk: verhit een koekenpan en laat hierin voldoende boter bruisen. Bak het ribstuk op 
matig vuur onder voortdurend omdraaien tot het mooi gebruind is. Plaats het nu in 
voorverwarmde oven van 180 °C. en laat met kerntemperatuur thermometer garen tot 58-62 °C. 
Haal uit de oven en laat rusten gedurende ongeveer 5-10 minuten. 

 Saus: verwarm de saus en maak af met voldoende boter (staafmixer gebruiken); smaak zo nodig 
af met peper en zout  

 Groenten: Verwarm wat boter in een pan en laat hierin de in schuine plakjes gesneden wortelen 
warm worden zodat ze een glanzend “boterjasje”krijgen (voeg daaraanj een klein scheutje Grand 
Marnier toe). Bak de stukjes courgette aan in een hete koekenpan met daarin bruisende boter. 
Smaak af met peper en zout zo nodig. Snijd de sperzieboontjes in ringetjes van circa ½ cm en 
verwarm eveneens in wat boter. Coeur de boeuf: was en snijd brunoise en bestrooi met wat 
peper en zout en wat olijfolie extra vergine.  

 Aardappelen: Verwarm wat boter in en koekenpan en rol hierin de aardappelen, zodat ze geheel 
bedekt zijn met een “filmlaagje” boter. Rol ze nu door de zeer fijngehakte peterselie in een 
klaarstaande schaal. 

 
 

Uitserveren: 
Serveer op warme borden een compositie van de ribstuk, de mooi verdeelde groenten, de peterselie 
aardappeltjes, wat tomatenbrunoise en drapeer hierover de heerlijke saus. Maak af met wat 
zuringblaadjes. 
 
Wijnadvies:  
 
Info tonvormige aardappelen: Snijd de aardappel in 4 gelijke kwartdelen. Snijd de uiteinden van de 
kwartdelen af en neem telkens een kwartdeel tussen duim en wijsvinger. Snijd met een klein mes van 
boven naar beneden zodat een mooie ronde kant ontstaat. Draai na iedere snijbeweging de 
aardappel iets. Na 7 snijbewegingen ontstaat de zogenaamde “ton”vorm. 

    

  boter voor lamsribstuk  

    

    

    

  boter voor saus  

    

  boter voor de groenten  

1  coeur de boeuf tomaat (groen)  

  olijfolie extra vergine   

  peper en zout   

    

    

1 bosje peterselie   

  boter  

    

    

    

    

  kleine zuring blaadjes 3 p.p.  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


