
Lam i påsken
7 lækre opskrifter til 4 personer



Lammeporchetta med græskarkompot 
og grønne asparges

Ingredienser:

1 lammeporchetta 
1 hokkaidogræskar 
50 g smør 
12 grønne asparges 
4 små håndfulde brøndkarse 
5 radiser 
4 dl kraftig sauce med sennepskorn 
Stedmoderblomster til pynt

Fremgangsmåde:

Læg lammeporchettaen i et ildfast fad og sæt den i en 180°C varm ovn i 2 
timer og 30 minutter.

Imens skrælles hokkaidogræskarret og skæres i grove klodser. Læg klodserne i 
en gryde med vand så det dækker. Græskarstykkerne koges møre og moses med 
en gaffel. Smag til med smør samt salt og peber. De grønne asparges dampes i 
en gryde med lidt vand – der skal stadig være bid i dem. Skær radiserne i tynde 
skiver og anret dem dekorativt oven på de grønne asparges.

Lav en dejlig skysauce af væsken fra den stegte porchetta. Smag saucen til med 
lidt sennepskorn.

Pynt retten med brøndkarse og stedmoderblomster.



Lammefilet med grillede squash, bagte 
peberfrugter og chimichurri

Ingredienser:

800 g lammefilet 
1 grøn squash 
2 røde peberfrugter 

Fremgangsmåde:

Sæt de røde peberfrugter i et ildfast fad, og sæt det i en 250°C varm ovn. De er 
færdige når skindet begynder at blive sort. Læg dem derefter i en skål og dæk 
med stanniol, så de damper færdige. Lad dem stå i 20 minutter. Derefter pilles 
skindet af og peberfrugterne skæres i 3 cm tykke strimler.

Skær den grønne squash i tynde skiver på langs. Smør skiverne med lidt olie og 
læg dem på en knald varm grillpande i 30 sekunder på hver side.

Lammefileten krydres med salt og peber – og steges medium på en varm pande 
i brusende smør. Den skal have 3-4 minutter på hver side. Lad den hvile 5-10 
minutter inden udskæring.

Chimichurri er en italienske salsa – og den tilberedes ved at hakke og blande 
alle ingredienserne sammen.  

Chimichurri:

1,5 dl olivenolie 
2 håndfulde bredbladet persille 
2 fed hvidløg 
1 chilipeber 
2 spsk. æblecidereddike 
Salt og peber



Lammekrone med bøgehatte-risotto 
og simretomater

Ingredienser:

2 lammekroner 
100 g bøgehatte 
200 g risottoris 
3 dl. hønsefond 
50 g revet parmesan 
1 spsk. smør 
1 håndfuld edamamebønner 
100 g soltørrede tomater

Fremgangsmåde:

Brun lammekronerne på en varm pande, hvorefter de steges færdige i en 200°C 
varm ovn i 15 minutter. Herefter hviler de på et spækbræt 10 minutter før ud-
skæring.

Risottorisene skal småsimre i 20 minutter i hønsefonden. Tilsæt lidt ekstra 
vand, hvis den er ved at koge tør. De sidste 5 minutter vendes bøgehatte og 
edamamebønner i risottoen. Når risene er færdigkogt, monteres risottoen med 
revet parmesanost og smør. Smag til med salt og peber.

Pynt retten med soltørrede tomater og eventuelt kørvelkviste og en lille sted-
moderblomst.



Lammeculotte med salat af gulerods-
crudité og bearnaisesauce

Ingredienser:

800 g lammeculotte 
6 forskelligfarvede gulerødder 
4 kviste brøndkarse 
4 dl. bearnaise 
Stedmoderblomster til pynt

Fremgangsmåde:

Brun lammeculotten godt på en varm pande og steg den færdig i en 200°C 
varm ovn i 25 minutter.

Imens skrælles gulerødderne og med en tyndskræller – lav aflange tynde bånd 
som lægges i koldt vand sammen med kviste af brøndkarse. Lun bearnaise-
saucen stille og roligt op. Skær lammeculotten i tynde skiver og anret med den 
dejlige sprøde salat af gulerodscrudité ved siden af. Læg en skefuld bearnaise 
på hver tallerken og træk en bue i saucen med en spiseske. Pynt med stedmo-
derblomster.



Lammekølle med pommes dauphinoise 
og grov ratatouille

Ingredienser:

1 lammekølle 
4 kviste frisk rosmarin 
5 store bagekartofler 
½ l piskefløde 
1 knivspids revet muskatnød 
Salt og peber

Fremgangsmåde:

Krydr lammekøllen med salt, peber og små stykker af den friske rosmarin. Sæt 
den i en 180°C varm ovn i små 3 timer. Ind imellem hældes stegeskyen fra 
bunden af bradepanden hen over stegen.

Skræl bagekartoflerne og skær dem i 1 cm tynde skiver. Læg dem i et ildfastfad 
eller i nogle små cocotter. Bland piskefløde med revet muskatnød samt salt og 
peber og hæld over kartoflerne. De bages gyldne og møre i en 180°C varm ovn i 
30-40 minutter alt efter størrelse.

Ratatouille:

Skær squash, aubergine og peberfrugterne i rustikke klodser. Sauter dem møre i 
lidt olivenolie. Krydr med finthakket hvidløg og frisk rosmarin. 

Ratatouille:

1 squash 
1 aubergine 
1 rød peberfrugt 
1 gul peberfrugt 
2 fed hvidløg 
3 kviste rosmarin 
Olivenolie



Lam tikka masala

Ingredienser:
600 g skært lammekød 
3 fed hvidløg 
1 cm frisk ingefær 
2 dl græsk yoghurt 10% 
1 limefrugt 
1 tsk. paprika 
1 tsk. tørrede chiliflager 
3 tsk. garam masala

Fremgangsmåde:
Læg lammekødet i en stor skål. Pres hvidløg. Skræl og riv ingefær. Rør lamme-
kødet sammen med hvidløg, ingefær, græsk yoghurt og krydderier. Vend det 
godt rundt og lad det marinere i mindst 30 minutter eller gerne natten over på køl.

Tænd ovnen på 225°C. Fordel det marinerede lammekød på en bageplade be-
klædt med bagepapir. Steg det i ovnen i ca. 15 minutter eller til lammekødet er 
gennemstegt.

Sauce:
Pil og hak løg og hvidløg fint og steg herefter i smør i en gryde til løgene bliver 
klare. Hak mandlerne helt fint og tilsæt dem. Tilsæt også tomatpuré, bouillon 
og gurkemeje. Lad saucen koge op og lad den dernæst simre i 5 minutter. Tilsæt 
det stegte lammekød. Varm retten godt igennem, og rør fløde i.

Server retten med kogte ris og plukket koriander.

Sauce:
2 løg 
3 fed hvidløg 
50 g mandler 
70 g koncentreret tomatpuré 
3 dl hønsebouillon 
1 tsk. stødt gurkemeje 
½ dl piskefløde

Tilbehør:
Kogte ris 
1 håndfuld friske koriander 
Ristede cashewnødder 
Cremefraiche



 Braiseret lammeskank med 
marokkansk couscous

Ingredienser:

4 lammeskanker 
3 l oksefond 
3 kviste rosmarin 
3 dl couscous 
1 l hønsefond 
1 spsk. spidskommen 
1 håndfuld hakket persille 
100 g soltørrede tomater 
3 spsk. basilikumspesto 
4 syltede grønne tomater

Fremgangsmåde:

Brun lammeskankene godt på en varm pande i lidt neutral olie. Læg dem i et 
ildfast fad og sæt dem i en 170°C varm ovn i 3 timer. Kog hønsefonden op og 
hæld hen over de tørre cous cous gryn. Lad dem stå i 10 minutter, før du sma-
ger til med spidskommen, friskhakket persille og soltørrede tomater.

Anret et par store skefulde couscous på tallerkenerne og sæt en af de møre 
lammeskanker i midten. Hæld lidt god basilikumspesto rundt om samt lidt 
soltørrede tomater og syltede grønne tomater skåret i både.  



Vi har også det gode 
påskepålæg og salater, der 

hører med til et godt
påskebord.


