
Lamsrack met koffie/chocoladerub en specerijenjus 
 
Wat heb je nodig? 
 
2 lamsrackjes 
minikrieltjes, voorgekookt 
½ rode ui, fijngesnipperd 
1 citroen, in stukjes gesneden 
sap van 1 citroen 
takje rozemarijn 
olijfolie 
versgemalen zwarte peper 
zout 
broccoli 
 
Voor de rub: 
1 el. koffiebonen 
2 el. chocolade (100% cacao) 
1 el. zwarte peperkorrels 
snuf kerrie 
1 el. tijmblaadjes (vers, gerist) 
 
Voor de jus: 
boter 
2 sjalotjes, fijngesneden 
3 kruidnagels 
1 pimentkorrel 
1 el. truffel-olijfolie (bv Oil & Vinegar) 
2 el. gin-azijn (Oil & Vinegar) 
100 ml. rode wijn 
1 pot wildfond (ca. 380 ml) 
 
Wat moet je doen? 
 
Maak 3 hittezones in je houtskoolbbq door deze 1/3 te vullen met ruim houtskool, het 
midden leeg te laten en 1/3 halfvol houtskool. Steek de bbq aan. 
Verwijder van de lamsrackjes eventuele witte vliezen en bestrijk ze met wat olijfolie. 
Maal de koffie en chocolade fijn in een vijzel en roer hier de kerrie en tijmblaadjes door. 
Kruid hiermee het vlees en gril de racks eerst even direct en gaar ze dan indirect verder 
Met gesloten deksel (ca. 20 min., tot een kerntemperatuur van ca. 54 graden. 
Haal van de barbecue en laat rusten. 
 
Maak ondertussen de jus: verhit de truffelolie met een flinke klont boter in een skillet en zet 
hierin de sjalotjes aan. 
Wrijf de kruidnagels en piment fijn in een vijzel en doe bij de sjalotjes in de pan. 
Blus af met de azijn en laat even koken.  
Voeg de wijn toe, laat inkoken tot er 2/3 deel over is en doe er dan de wildfond bij. 



Laat dit verder inkoken tot een lekkere jus. 
Zeef de jus en bind deze met een papje van maizena. 
 
Bak de krieltjes in wat boter, met de stukjes citroen, rode ui en wat rozemarijn. 
Maak op smaak met nog wat extra citroensap. 
Snijd de broccoli in roosjes, besprenkel met wat olijfolie en gril direct tot de groente  
beetgaar is. 
 
Snijd het vlees tussen de botjes door en serveer met de gebakken krieltjes, gegrilde  
broccoli en de specerijenjus. 
 
“ Ik zeg: maken die hap!” 
 
Ralph de Kok 
 
 


