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LAMSRACK MET HONING-GEMBER SAUS 

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

 1 + 1/2 el ongezouten 
roomboter 

 1 klein takje rozemarijn 
 peper uit de molen 
  

Laat het lamsrack op kamertemperatuur komen. Wrijf het in 
met zout en peper. 

Verwarm de oven voor op 180 graden.  
Verhit een ovenvaste braadpan op matig vuur. Bak het vlees 
zachtjes eerst op de vette kant, zodat het vet uitsmelt. Bak 
het dan rondom snel bruin. Haal het vlees uit de pan en leg 
het op een plank. Bestrooi het nu met de rozemarijn. 
Giet het overtollig vet uit de braadpan (bewaar dit evt. voor 
de saus). 

Leg het vlees weer terug in de pan met de vette kant naar 
beneden en schuif het in de oven. Onderstaande baktijden 
zijn bij benadering. Je kunt ook een kernthermometer 
gebruiken om de temperatuur in de gaten te houden). 
10 minuten aan voor rauw (kerntemperatuur 50 graden) 
10-14 minuten voor medium (kerntemperatuur 55-65 graden) 
20 minuten voor gaar (kerntemperatuur 70 graden of meer) 

Laat het vlees 5 minuten rusten onder aluminiumfolie.  

Bereid in de tussentijd de saus 
Smelt in een kleine koekenpan 1 eetlepel roomboter of 
gebruik het braadvet van het vlees. 
Schil de gember en rasp deze fijn. Gebruik voor het 
verwijderen van de schil de zijkant van een lepel, op die 
manier schraap je de schil er makkelijk vanaf.  
 
Voeg de gember, het rozemarijn takje en een draai peper toe 
aan de boter en laat enkele minuten heel zachtjes smoren. 
Door de warmte van de boter geven rozemarijn en gember 
hun smaak af. Vis de rozemarijn dan uit de boter. Voeg het 
water toe en het verkruimelde stukje bouillonblok. Voeg nu 
ook de honing toe en de fijngesneden zwarte knoflook. Zet 
het vuur hoger en breng de saus aan de kook. Laat de saus tot 
de helft inkoken.  

Zeef de saus. Voeg een kneepje citroensap toe en proef op 
smaak. Is de smaak oké, haal dan de pan van het vuur en voeg 
de laatste roomboter toe. Laat de boter langzaam smelten en 
roer de saus glad.  

 


