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Pierre Burtonboy werd in mei 2016 
lid van de Vereniging van Belgische 

Meesterkoks, maar was lang geen 
nieuwkomer in de wereld van de 

Belgische gastronomie. 

Na gewerkt te hebben in 
prestigieuze sterrenzaken 

in Brussel en Parijs, 
vertegenwoordigde hij op 

hetzelfde hoge niveau een 
decennium lang de Belgische 

culinaire driekleur in het 
buitenland, want tussen 2000 

en 2010 was hij chef-kok van 
de Belgische ambassade in 

Washington. 

Met meer dan dertig jaar culinaire 
ervaring op de teller, stelt hij 

vandaag een aantal creatieve, 
smakelijke en kwaliteitsvolle 

recepten voor, uitsluitend op basis 
van topkwaliteitsproducten en 

ingrediënten van het seizoen, 
geselecteerd, zoals dat hoort, bij de 

beste leveranciers. 

Pierre Burtonboy



lam agneau
British

KWALITEITSLABEL
NORME QUALITÉ

rund bœuf
British

KWALITEITSLABEL
NORME QUALITÉ

Deze brochure is gewijd aan Brits lams- 
en rundvlees. Je vindt er heerlijke recep-
ten in terug, klaargemaakt door Belgisch 
Meesterkok Pierre Burtonboy – persoonlij-
ke chef-kok – die ook je gasten fantastisch 
zullen vinden.

Veel verder dan de smaak, malsheid en 
topkwaliteit van het vlees, gaat het kweken 
van lammeren en runderen met Brits Kwa-
liteitslabel rechtstreeks gepaard met de 
eeuwenoude bezorgdheid van Britse kwe-
kers wanneer het om dierenwelzijn gaat, 
de opvoeding in openlucht en de bescher-
ming van hun omgeving.

Een constante kwaliteit garanderen van 
lam en rund met Brits Kwaliteitslabel, vlees 
met een unieke smaak, dat is waar alles om 
draait.

Het is de kwaliteit van de ingrediënten die 
de smaak van een gerecht bepalen. En pre-
cies de uitzonderlijke kwaliteit van lams- 
en rundvlees met Brits Kwaliteitslabel 
zorgt ervoor dat dit absolute topproducten 
zijn die vele chefs appreciëren, chefs die 
op zoek gaan naar de perfectie en keer op 
keer een uitzonderlijke keuken brengen.

Het zijn onmisbare ingrediënten voor tal 
van heerlijke gerechten, of die nu thuis ge-
geten worden of op restaurant, want lam 
en rund met Brits Kwaliteitslabel kun je 
op ontzettend veel manieren klaarmaken, 
smakelijk klassiek of verrassend inventief.
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Parmentier van ossenstaart met hazelnoot,  
slaatje van verse kruiden en bloemen

1  Doe de stukken ossenstaart in  
een grote kookpot met water, samen 
met de stukken selderij, wortelen, ui, 
prei en een beetje zout. 

2  Breng aan de kook, zet het vuur lager en 
laat minstens 3 uur pruttelen. Het vlees 
moet gemakkelijk van het kraakbeen 
loskomen.

3  Van zodra het vlees gaar is, laat het 1/2 
uur afkoelen zodat het niet te warm is 
om te ontbenen. Dit kun je reeds de 
avond ervoor of in de voormiddag doen. 

4  Snijd de tweede ui fijn en fruit aan met 
een beetje gezouten boter. Doe het 
vlees erbij en giet er de kalfsfond of 
ingekookte bouillon bij tot wanneer  

het vlees net onder staat. Laat sudderen 
tot bijna al het vocht verdampt is.

5  Maak intussen de aardappelpuree met 
een beetje melk en boter. De puree 
moet goed gekruid zijn maar niet te 
vloeibaar.

6  In een ovenschotel of in een licht met 
boter ingestreken metalen ring, leg het 
vlees erin en dek af met de aardappelpu-
ree. Strooi er de hazelnootpoeder en het 
paneermeel over. Plaats de ovenschotel 
in een voorverwarmde oven van 180 °C en 
laat mooi goud kleuren. Eens klaar, werk 
bovenaan af met een slaatje van verse krui-
den en eetbare bloemen. Het enige wat je 
nog moet doen is proeven, smakelijk! 

•  1 grote ossenstaart in stukken  
gesneden

•  2 wortelen

•  1 prei

•  1 selderijstengel 

•  2 uien

•  2 kg aardappelen (bintjes) 

•  Melk 

•  Boter 

•  Peper en zout 

•  Japans paneermeel (panko) 

•  Hazelnootpoeder 

•  Ingekookte runderbouillon  
(glace) of kalfsfond 

Ingrediënten

Rund

Bereiding: 
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Tartaar van Brits rundvlees met kaviaar  
(of avruga)

1  Snijd de runderfilet in dunne plakken, 
vervolgens in repen en nadien in blokjes. 

2  Doe de blokjes rundvlees met de sjalot, 
bieslook en verse kruiden in een slakom 
en breng op smaak met peper en zout, 
hazelnootolie, oestersaus en sojasaus. 
Roer alles om. 

3  Plaats deze tartaar 30 minuten  
in de koelkast.

4  Haal de tartaar uit de koelkast, leg een 
uitsteekvormpje op een bord en vul op 
met ¼ van de tartaar.

5  Druk de tartaar goed aan en haal  
het uitsteekvormpje voorzichtig weg.

6  Herhaal dit voor de andere 3 borden.

7  Lepel een toefje kaviaar of avruga 
op elke tartaar van rund en werk af 
met enkele eetbare bloemen of verse 
kruiden. 

8  Serveer met een sneetje licht geroosterd 
boerenbrood.

•  400 g Britse runderfilet 

•  1 fijngesnipperde sjalot 

•  1 fijngehakt bosje bieslook 

•  Enkele blaadjes verse peterselie, 
munt en koriander 

•  1 el kwaliteitsvolle sojasaus 

•  1 el oestersaus 

•  1 el hazelnootolie 

•  Enkele eetbare bloemen of verse 
kruiden voor de afwerking 

•  50 g kaviaar of avruga  
(volgens je budget) 

•  Peper en zout 

Ingrediënten

Rund
Voorgerecht

Bereiding: 
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Britse lamskroon met lentegroenten 

1  Was de groenten, maak ze schoon en 
kook ze elk apart in een kookpot met 
gezouten water.

2  Van zodra ze beetgaar zijn, giet de 
groenten af en koel ze af in ijswater.

3  Kruid de lamskronen en verwarm 1 
eetlepel olijfolie en 1 eetlepel boter in 
een pan. Van zodra de boter met olijfolie 
goudbruin ziet, leg de lamskronen op de 
kant van het vlees in de pan. 

4  Van zodra het vlees mooi gekorst is, 
draai de lamskronen om op de kant 
van de botjes en plaats ze een 20-tal 
minuten in een voorverwarmde oven 
van 160 °C. 

5  Haal de lamskronen uit de oven, wikkel 
ze in aluminiumfolie en laat het vlees 
een 10-tal minuten rusten. 

6  Verwarm de lams- of kalfsfond in een 
steelpan, samen met het takje verse 
tijm. 

7  Warm de groenten op in de pan van het 
vlees en breng verder op smaak met 
peper en zout. 

8  Snijd koteletjes van de lamskronen, 
verdeel over 4 borden en schik de 
lentegroenten ernaast. 

9  Doe een klontje boter bij de lams- of 
kalfsfond en lepel een beetje saus over 
het lamsvlees. 

•  2 lamskronen met telkens  
8 koteletjes 

•  1 el olijfolie 

•  1 el ongezouten boter + 1 klontje 
boter 

•  Peper en zout 

•  2 dl lams- of kalfsfond 

•  1 takje verse tijm 

•  4 jonge oranje wortelen

•  4 jonge gele wortelen 

•  4 jonge paarse wortelen 

•  4 jonge knolrapen  

  

Ingrediënten

Lam

Bereiding: 
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Hoofdgerecht



Krokantje van lamsfilet

1  Snijd de lamsfilets ‘en portefeuille’  
en kruid ze.

2  Hak de noten fijn en doe ze bij  
de fijngesneden verse kruiden.

3  Verdeel de notenmix met verse kruiden 
over de lamsfilets en vouw ze dicht.

4 Snijd de vellen brickdeeg in twee.

5  Leg drie halve brickvellen op elkaar  
en wikkel er de lamsfilets in.

6  Kook de groenten apart in gezouten water 
en laat ze schrikken onder koud water.

7  Verwarm de lamsfond, voeg er de 
komijn aan toe en laat inkoken tot  
de gewenste dikte.

8  Bak de lamsfilets aan in een pan  
met een beetje olijfolie, leg ze op  
een ovengrill en plaats ze 5 minuten  
in een oven van 180 °C.

9  Snijd de lamsfilets schuin doormidden 
en leg ze in het midden op 
voorverwarmde borden.

10  Werk af met een streepje saus rondom, 
de beetgare groenten en wat verse 
kruiden.

•  2 Britse lamsfilets van elk 150 g

•  100 g notenmix

•  3 vellen brickdeeg

•  Enkele blaadjes verse peterselie, 
munt en koriander

•  1 dl lamsfond

•  1 mespunt komijn

•  2 worteltjes met loof

•  2 baby bietjes

•  2 baby knolrapen

•  2 bladeren van spitskool

•  Peper en zout

Ingrediënten

Lam

Bereiding: 
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Hoofdgerecht



Stoofpot van lamsbout

1  Wrijf de lamsbout overal goed in met 
zout, peper en piment d’Espelette. 

2  Verwarm de olijfolie en de boter  
in een stoofpot. 

3  Van zodra de boter met olijfolie 
goudbruin ziet, leg de lamsbout in  
de stoofpot en bak hem aan alle  
zijden mooi aan.

4  Doe de knoflooktenen in de stoofpot, 
samen met de takjes verse tijm en 
rozemarijn. 

5  Plaats een deksel op de stoofpot en 
laat minstens 1 uur stoven op een laag 
vuur, terwijl je de lamsbout regelmatig 
overgiet met het bakvocht. 

6  Snijd de lamsbout in plakken en serveer 
er seizoensgroenten bij. Hier, in de lente, 
serveerden we hem met Mechelse 
asperges en verse morieljes.

•  1 lamsbout van 1,6 kg 

•  6 ongepelde knoflooktenen 

•  2 el olijfolie 

•  2 el ongezouten boter 

•  2 takjes rozemarijn 

•  2 takjes tijm 

•  Peper en zout, 
Piment d’Espelette

Ingrediënten

Lam

Bereiding: 
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Hoofdgerecht



Lamscurry met courgettes

1  Kruid de blokjes lamsvlees met peper, 
zout en de helft van de currypoeder. 

2  Bak de blokjes lamsvlees met 1 eetlepel 
zonnebloemolie aan in een stoofpot. 

3  Haal het vlees eruit van zodra het overal 
mooi goudbruin gebakken is. 

4  Snijd de uien en paprika in 
dobbelsteentjes, doe ze in  
de stoofpot en stoof ze aan. 

5  Doe er vervolgens de blokjes lamsvlees 
bij, de knoflooktenen, kokosmelk, de rest 
van de currypoeder en de tomaten. 

6  Plaats een deksel op de stoofpot en laat 
deze bereiding minstens 2 uur sudderen 
op een laag vuur. 

7  Snijd intussen de courgettes in slierten 
en bak ze in een pan met 1 eetlepel 
olijfolie. 

8  Wanneer het lamsvlees volledig gaar is, 
voeg de courgettes eraan toe en enkele 
takjes verse koriander. 

9  Serveer goed warm met gekookte rijst. 

•  1,2 kg lamsschouder in blokjes 
gesneden 

•  300 g rijpe tomaten of 1 groot blik 
gepelde tomaten 

•  1 blik kokosmelk 

•  1 rode paprika 

•  3 uien

•  4 knoflooktenen 

•  1 bosje verse tijm 

•  1 el zonnebloemolie  

•  1 el olijfolie

•  2 kl currypoeder  

•  2 courgettes

•  1 bosje verse koriander

•  Peper en zout  

Ingrediënten

Lam
Hoofdgerecht

Bereiding: 
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Smakelijk !




