Nieuw-Zeelands Lamsrack
In polentakorst gebakken met gepof te zoete ui, gegrilde
aubergine, gedroogde olijven en een saus van olijfolie,
yoghurt en geroosterde knoflook

Bereidingswijze
We beginnen met het pof fen van de zoete uien, hier vo or gebruiken we zoete uien van ongeveer
dezelfde gro ot te. Ver warm een oven vo or op 18 0 graden. Leg de uien in hun geheel op een
ho opje grof zeezout en plaats ze in de oven. Ze hebben ongeveer 5 0 minuten tot een uur nodig.
Bereid onder tussen de aubergine vo or. Plaats de aubergine in zijn geheel op de hete gril en keer
regelmatig om. A ls er geen grill is kan dit o ok in de oven gedaan worden. H et is dan aan te raden
om de aubergine over de lengte in t weeën te snijden, het vrucht vlees kruislings in te snijden en
op een ongeolied plateau te leggen met de schil omho og om deze 3 0 minuten op 18 0 graden in de
oven te pof fen.
Vo or beide manieren geldt dezelfde ver werkingswijze. S chraap het gare vrucht vlees uit de schil

Ingrediënten

met behulp van een lepel en laat het daarna goed uitlekken in een zeef. Hak de aubergine naar

• 1 lamsrack, scho on,

smaak brengen met peterselie, zout, peper, olijfolie, citroensap, zest en een fijngesnipperde sjalot.

wens: grof vo or een B ourgondische presentatie, of met de keukenmachine vo or een fijne crème. Op

gekro ond en gevliesd
• 5 0 gram polenta

O nder tussen zijn de uien gepof t. S nij met behulp van een kar telmes een kapje van de bovenkant

• 2 hele zoete uien

af en lepel de binnenste lagen eruit. Let op: laat vo or de stevigheid de t wee buitenste lagen zit ten.

• 1 hele aubergine

L aat de gepof te ui goed uitlekken en pureer het binnenste deel in de keukenmachine, breng dit op

• 4 tenen knoflo ok, gepeld

smaak met peper en zout en monteer al draaiend met wat boter.

• enkele takjes tijm
• enkele takjes oregano

Nu kunnen de olijven gedro ogd worden. Vo or structuur hak t u de olijven alleen grof met een mes.

• enkele takjes plat te peterselie

Leg ze ver volgens op een siliconenmatje en laat ze één uur drogen op 15 0 graden. Bewaar de

• 1 kleine sjalot, gesnipperd

olijven na het drogen luchtdicht en afgesloten, zo blijven ze het langst krokant. Zet onder tussen

• 6 0 gram Taggiasche olijven,

de knoflo ok tenen op met 10 0 ml. olijfolie en ver warm het geheel tot 12 0 graden. L aat de tenen 3 0

zonder pit
• 2 0 0 gram grof zeezout

minuten infuseren. Vo or een intense smaak kunt u het eventueel do ordraaien en vo or een subtiele
smaak kunt u het geheel zeven.

• 2 citroenen
• sherr ya zijn

M aak nu de korst vo or de kruidenpolenta. S nij de oregano en tijm heel fijn en meng met de droge

• olijfolie

polenta, zout en peper. Paneer hiermee het L amsrack aan de vleeskant en braad (ca. 9 minuten)

• boter

aan totdat deze goudbruin, krokant en gaar is in de oven op 18 0 graden. L aat het lam 5 minuten

• 5 0 ml. griekse yoghur t

rusten op een warme plaats vo or een mo oie rosé garing.

• cayenne peper
• peper en zout

Vul onder tussen de gepof te ui met auberginecompote en ver warm deze. M eng de yoghur t met
knoflo okolie, de sherr ya zijn, het zout en de cayennepeper, roer vo orzichtig los vo or een mo oi
druppelef fect. D oe de crème van gepof te ui speels op het bord en plaats de ui er mo oi op. S nij het
L amsrack aan en leg deze op het bord erbij. M aak het geheel af met de yoghur tolie en stro oi er wat
gepof te Q uinoa langs vo or een crunch ef fect.

Bon appétit!
H erman Klukker t
Chefkok V H C J ongens

Kijk voor alle recepten op www.vhcjongensbv.nl

