Lamskroontje met groene asperges risotto
4 personen
1 uur
Smaakvol vlees met een romige risotto.
De knapperige asperges zorgen voor een mooie
afwisseling! We garen het lamskroontje met de
‘reverse sear’ methode. Dat wil zeggen dat we het
traag op lage temperatuur garen tot de gewenste
kerntemperatuur, en dan pas een korstje geven.
Een kernthermometer is écht een super handig ding
in de keuken en hoeft niet duur te zijn!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
■

2 lamskroontjes

■

300 gram risottorijst

■

500 gram verse groene asperges

■

1 teentje look

■

1 ui

■

bakboter

■

olijfolie

■

1 liter groentebouillon (2 blokjes)

■

100 gram geraspte Parmezaanse kaas

■

1 glas droge witte wijn

■

peper en zout

■

snuifje bicarbonaat

BEREIDING:
1. Verwarm de oven op 120 graden.
2. Kruid de lamskroontjes met peper en zout.
3. Leg de lamskroontjes op bakpapier op de rooster in de oven. Laat ze garen tot een
kerntemperatuur van 56 graden.
4. Pel en snipper de ui en het teentje knoflook fijn.
5. Zet een pot met 1 liter hete groentebouillon klaar.
6. Zet een kookpot op een middelmatig vuur en laat 2 eetlepels bakboter samen met 1 eetlepel
olijfolie smelten.
7. Stoof de ui en de knoflook kort aan, ze mogen glazig worden, maar niet bruin zien!
8. Voeg de risottorijst toe en laat het geheel even stoven tot de korrels glazig zijn.
9. Blus het geheel met het glas wijn en roer zachtjes tot de rijst de wijn heeft opgenomen.
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10. Voeg nu een pollepel hete groentebouillon toe en roer opnieuw zachtjes tot de bouillon is
opgenomen. Herhaal dit proces tot de rijst alle bouillon heeft opgenomen, daar ben je
ongeveer 20 minuutjes mee bezig.
11. Proef de risotto en kruid met peper en een klein beetje zout.
12. Laat de risotto even rusten met het deksel op de pot.
13. Wanneer de lamskroontjes de juiste kerntemperatuur hebben bereikt haal je ze
uit de oven en laat je ze een 5 à 10 minuutjes rusten.
14. Breek de houterige onderkanten van de groene asperges en schil indien nodig het onderste
deel. Snij de aspergepunten af en snij de rest van de asperges in schuine plakjes. Zet apart.
15. Doe wat bakboter in een pan en zet op een hoog vuur, laat de boter niet verbranden! Geef de
lamskroontjes een mooi korstje. Doe dit kort en heet, want denk eraan: het vlees heeft van
binnen al de gewenste gaarheid!
16. Laat een pot met water koken en voeg een snuifje bicarbonaat toe aan het water.
17. Blancheer de asperges 1 à 2 minuutjes in het kokende water tot ze beetgaar zijn.
18. Meng de asperges plakjes samen met de Parmezaanse kaas onder de risotto.
De aspergepunten houden we nog apart!
19. Schep een portie risotto op een bord, en werk af met wat aspergepunten.
Leg daarop het versneden lamskroontje.

Smakelijk!
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