
 
 

Lamsrugfilet met een kweepeer bonbon 

 

Benodigdheden: 3 kg. Lamsrugfilets, braadboter, kruiden. 1 bloemkool, 2 Ricotta, 2 bossen 

peterselie, ijsknijper. 1 kg mini shi-i-takes. 1 potje vijgen tapenade. 8 kweeperen, 

suikerstroop, gemalen kokos. 40 plakken rundertong. 1 kg aardappels, 50 gram boter, 100 cc 

slagroom.  

Rode wijnsaus: 1 ui, 12 knoflooktenen, 250 gram roomboter, 1 fles rode wijn,  

4 takjes tijm, 2 eetlepels honing, smaakstoffen. 

 

Werkwijze: Een liter water met 500 gram geleisuiker tot een suikerstroop koken. Kweeperen 

schillen, doormidden snijden en 45 minuten pocheren in de suikerstroop.  

De peren in blokjes snijden van 2 x 2 cm en door het gemalen kokos rollen. 

 

Aardappelpuree maken.  

 

Rundertong op de snijmachine in dunne plakken snijden. Met behulp van een spuitzak 

zonder spuitje, een dikke pureestreep spuiten op een plak rundertong (2 p.p.) 

Oprollen en op een beboterde bakplaat leggen. 

 

De bloemkool raspen, vermengen met de ricotta, opsmaak brengen.  

Peterselie fijn hakken en met de kleine ijsknijper, bolletjes bloemkoolmengsel maken en deze 

paneren met de gehakte peterselie. 

 

Rode wijnsaus: gesnipperde ui en  12 knoflooktenen fruiten met 100 gram boter en 10 

minuten zachtjes garen zonder dat de boter verbrand.  

Doe de wijn, honing en takjes tijm erbij en laat het  30 minuten zachtjes inkoken.  

Verwijder de tijm en wrijf de saus door een bolzeef.  



 

Monteren met 150 gram stukjes roomboter. Smaak controleren. 

 

Vlees 30 minuten op een rooster in de oven van 50°C garen, kruiden en à la minute kort 

bakken.  Mini shi-i-take sauteren. 

 

Opmaak: Eerst een proef bordje maken om te kijken hoe al deze onderdelen tot zijn 

recht komen. 
 

Wijnsuggestie: 

 

Muriel Rioja Gran Reserva Tinto 2004 13% Tempranillo  
 

 
 

 

Rioja Alavesa dat bij veel Rioja-aanhangers als de beste regio van dit wel beroemdste 

Spaanse aanbouwgebied geldt maakt deze dieprode en nobele wijn, welke 30 maanden in 

eiken vaten is gelagerd en daarna nog 3 jaar gerijpt op de fles voor deze in verkoop gaat. In 

dit geval nog eens extra 3 jaar op de fles gerijpt en mogen we wat bijzonders verwachten: 

Het is al fascinerend om te zien met welke frisse granaatrode kleur de wijn zich in het glas 

presenteert. De geur ontvouwt alle facetten van een mooi gerijpte Tempranillo met heerlijke 

aroma’s van vanillestokjes en kruiden, daarnaast behalve fruit zoals dadels en vijgen, ook 

rokerige aspecten. De smaak begint met fijn, rijp fruit en prachtig uitgebalanceerde tannines 

met fluweelachtige zachtheid.  

Wordt aanbevolen bij gebraden lam voor, dit gerecht een inkoppertje.   

 


