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Gegrilde Lamscarré met barbecue frieten en groentesatés1 
 
 

Ingrediënten: 

 
2 lamscarrés of 12 Lamskoteletten 
2 tenen look 
1 bussel Peterselie 
4 dl olijfolie 
150 g lookboter ( ongezouten boter, peterselie, 3 tenen look PeZo) 
2 takken rozemarijn ( 20 cm)  
Barbecuekruiden  
Groentekruiden 
Peper 
3 Aardappelen 
Broccoli 
4 Roma tomaten 
3 Rapen 
 

Bereiding: 

Marinade voor ’t lam: 

 Doe de fijngehakte peterselie, de geperste look en een beetje peper en een 
snuifje barbecuekruiden in de olie 

 Mix alles goed door elkaar zodat je een mooi groene lopende marinade hebt. 

 Kuis de lamscarrés (of koteletten) en brei tussen de ribben de 
rozemarijntakken en doe alles in een plastic zak waar je zo veel mogelijk 
lucht haalt. Leg in de koelkast gedurende minstens 6 uur. 

 Voor wie over een vacuümmachine beschikt:  leg alles in een vacuüm zak 
giet met de marinade en trek alles vacuüm, leg in de koelkast voor minstens 
6 uur. 

 

 Schil de rapen en kook ze bijna gaar in zoutwater. 

 Was de broccoli en de tomaten (indien de stukken broccoli te groot zijn 
moeten deze even geblancheerd worden = kort opkoken en in ijswater 
koelen). 

 Rijg de afgekoelde rapen en de tomaten en broccoli op satéstokjes, zorg 
ervoor dat de stukken ongeveer even groot zijn. 

 Strijk ze in met een beetje olie of vleesmarinade en lichtjes groentekruiden. 
Grillen op een heet vuur (220°-250°C). Max 15 min. 

 

                                                           
1
 Recept van Pierre Hacha, lid van het team dat in 2003 het wereldkampioenschap barbecue in Jamaica heeft 

gewonnen 
 



                                                    BBQpassion 
                                              Barbecue Equipment for Barbecue fanatics 

 

www.BBQpassion.eu - IBAN BE 12 3930 1295 95 92 - BIC: BBRUBEBB - BTW BE 0523 879 875 –  

Contact infobbqpassion@gmail.com - Tel +32 468 126 907 

 

 Was de aardappelen, snijd ze in de lengte in 4 of 6 (dikke frieten 1,5 cm). 
Wrijf ze zeer lichtjes in met vleesmarinade en kruid ze met groentekruiden na 
het grillen. Grillen op een het vuur tussen 15 à 20 minuten. 

 

 Start het grillen van het lam op een heet vuur. 
 

 Als alle zijden dichtgeschroeid zijn leg de stukken op een minder hete plaats 
om trager te garen, indirect grillen is hier ideaal. Opgelet lamsvlees moet 
rosé zijn!! Als je voor de koteletten kiest ga je ze “à la minute” grillen = net 
grillen voor het opdienen. 

 

Afwerking: 

 
Dresseer in voorverwarmde borden per 3 à 6 van elkaar gesneden ribbetjes en doe 
er de barbecue frieten bij en de gegrilde groenten spies. 
 
Variatie: in plaats van een groente spies een met feta en verse tuinkruiden gevuld 
gegrild tomaatje past geweldig goed, vergezeld van een gewokte pasta. 
 

 
Laat het u smaken! 


