Traaggegaarde lamsfilet met
rozemarijn krieltjes en jonge wortels
4 personen
1 uur
Slechts een paar ingrediënten, simpel en puur!
Lamsvlees wordt vaak gecombineerd met rozemarijn,
in dit recept laten we het lamsvlees zo puur mogelijk
en geven we de krieltjes die rozemarijn toets.
Jonge, bijna zoete worteltjes maken het geheel
compleet!
*Tip: een goede kernthermometer (die je in het
vlees kan laten zitten) hoeft niet veel te kosten en is
geweldig handig!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
■

4 lamsfilets

■

600 gram krieltjes

■

600 gram jonge wortelen met loof

■

verse rozemarijn

■

peper en zout

■

olijfolie

■

fleur de sel

BEREIDING:
1. Verwarm de oven op 120 graden.
2. Kruid de lamsfilets langs alle kanten met peper en zout.
3. Leg de lamsfilets op bakpapier op de rooster in de oven. Laat ze garen tot een
kerntemperatuur van 56 graden.
4. Zorg ervoor dat de krieltjes proper zijn en kook of stoom ze beetgaar. Zet apart.
5. Schil de jonge wortels en laat een stukje van het loof eraan. Stoom of kook ze beetgaar.
Hou ze warm.
6. Wanneer de lamsfilets een kerntemperatuur van 56 graden hebben bereikt mogen ze uit de
oven. Draai ze om en laat ze onbedekt rusten.
7. Verhoog de oventemperatuur naar 160 graden.
8. Meng in een kom de krieltjes met 4 eetlepels olijfolie, peper, zout en wat afgeritste rozemarijn.

9. Neem een ovenrooster, bedek met bakpapier en schik de krieltjes op het bakpapier. Deze
mogen nog 10 minuutjes in de oven op 180 graden.
10. Verhit wat olijfolie in een koekenpan (dit kan ook perfect op de bbq, of in een grillpan) en
schroei de lamsfilets kort en heet langs alle kanten aan. Denk eraan: vanbinnen zijn ze al
gegaard, we willen nu enkel dat mooie en lekkere korstje toevoegen!
11. Schik alles mooi op een bord en werk de lamsfilet af met wat fleur de sel!

Smakelijk!

Keurslager

DE MEULDER

Brasschaat

