BAVETTE BASTARD
S TO E R E B AV E T T E R O L L A D E

Imponeer je gezelschap met dit stoere vlees.
Het ziet er niet alleen verrukkelijk uit; de smaak valt echt bij iedereen goed!

6 personen

BBQ of oven

±1 uur

BAVETTE

BASTARD
S TO E R E B AV E T T E R O L L A D E

Dit krijg je van ons:
1000 gr.

bavette 1

6 plakjes

Belverse Plaatham
groene pesto 1

50 gr.
100 gr.
100 gr.
10 gr.
10 st.
3 st.
40 gr.
40 gr.

1

1 bodempje leggen

2 beleggen

3 oprollen

4 opknopen

Smeer de binnenzijde van de

Hak de knoﬂookteentjes grof.

Rol het vlees in de lengte strak

Knoop het gerolde vlees stevig

bavette in met de groene pesto.

Beleg de bavette met de

op.

op met het zwarte katoenkoord.

Leg hier vervolgens de plakjes

spinazie, mozzarella,

Belverse Plaatham op en

pijnboompitten, gehakte

bestrooi het geheel met de helft

knoﬂookteentjes en de

van de bruschettakruiden.

zongedroogde tomaatjes.

bladspinazie 2
mozzarella geraspt 2
pijnboompitten 2
zongedroogde tomaatjes 2
knoﬂookteentjes 2
kruidenolie 5
bruschettakruiden

1 5

zwart katoenkoord 4
Tip:
leg voordat je gaat beginnen alle ingrediënten
alvast op volgorde klaar.

6 bereiden op de BBQ

5 insmeren & kruiden

6 bereiden in de oven

7 serveren maar!

Dit heb je thuis nodig:

Smeer de buitenzijde heel

Verwarm de bavette indirect bij

Braad de rollade op hoog vuur

Snijd de gegaarde bavette in

- siliconen kwast

lichtjes in met de kruidenolie en

120°C totdat de kerntemperatuur

aan en leg deze vervolgens in

dikke plakken en presenteer het

- snijplank

bestrooi als laatste de rollade

50°C bereikt. Grill nu het vlees

een ovenschaal en gaar hem in

op een mooie schaal of plank.

- koksmes

met de andere helft van de

heel kort boven de hete kolen,

een voorverwarmde oven op

bruschettakruiden.

totdat het een mooie grillkleur

175°C totdat de kerntemperatuur

heeft gekregen.

55° bereikt.

- BBQ of oven

Eet smakelijk!

#bavettebastard
Wij zijn razend benieuwd naar
jouw creatie. Laat je ons een
beetje meegenieten via
social media? =)

VRAGEN OF ADVIES?
Met zo’n mooi stuk vlees wil je zeker niet de mist in gaan. En hoewel wij ervan overtuigd zijn dat je voor dit recept geen chefkok hoeft te zijn, geven we maar al te graag advies en antwoorden op jouw vragen.
Schroom dus niet om hiernaar te vragen in onze winkel!

