
 Lamsbout met tomaat paprika en pompoen 
 Aantal personen: 4 

 1 lamsbout van ca. 1,5 kg 
 (vraag de slager om het been los te snijden en het  er weer in te stoppen) 
 1 groot blik gepelde tomaten 
 1 glas rode wijn 
 1 grote ui 
 2 paprika’s 
 400 g pompoen 
 8 teentjes knoflook 
 kokosolie 
 1 bosje rozemarijn 

 Snijd de teentjes knoflook in de lengte in vieren,  zodat je lange pijltjes krijgt. Steek 
 met een scherp mes diepe gaten in het vlees en stop  er de knoflook in. Snijd de 
 pompoen, de paprika en de ui in grove stukken. 
 Neem een grote vuurvaste schotel met deksel en bak  hierin de lamsbout aan alle kanten 
 bruin in de kokosolie. Laat het vet niet verbranden!  Haal de lamsbout uit de schotel. 
 Stoof nu de ui glazig in diezelfde schotel. Voeg het  blik tomaten toe. Vul het blik half 
 met water en giet dat in de schotel. Giet er ook het  glas rode wijn bij en voeg de paprika 
 toe. Kruid met peper en zout. 
 Leg de rozemarijn in het midden van de schotel en  leg hierop de lamsbout. Leg het 
 deksel op de pot. Zet de pot en de stukken pompoen  opzij. 
 Als de gasten er zijn 
 Zet de schotel in een warme oven van 180°C. Reken  op ongeveer een uur. Voeg 30 
 minuten voor het einde de blokjes pompoen toe ¨Zodra  de lamsbout gaar is, haal je hem 
 uit de schotel. Snijd het vlees in plakjes en leg  het weer in de schotel. 
 Serveer met suikervrije rode kool en aarappelpuree. 

 Tip! 
 Hoelang moet een lamsbout in de oven staan? Lamsbout  smaakt het beste als het rosé 
 gebakken is. Het is niet zo eenvoudig te zeggen hoelang  precies een lamsbout in de oven 
 moet staan, dat is afhankelijk van veel factoren: 
 met bot duurt het langer; 
 Hoe lager de temperatuur, hoe malser het vlees (je  kunt lamsvlees ook heel traag garen, 
 bijvoorbeeld 8 uur op 80°C); 
 Hoe groter de lamsbout, hoe langer de gaartijd: 
 in een heteluchtoven gaat het sneller dan in een gasoven.  Voor een lamsbout van 
 ongeveer 1,5 kg met bout reken ik ongeveer een klein  uur op 180°C. Wie echt zeker wilt 
 zijn dat het vlees rosé is, werkt best met een kerntemperatuurmeter.  Als het vlees 
 binnenin 55-60°C is, is het rosé. 

 Voedingspraktijk de Wijze Keuze  Marc Wijshake  1 maart  2021 


