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DubbelDoel Bavette rollade  

INGREDIENTEN        

Voor circa 8 personen 

1 DubbelDoel Bavette 
200 gram gemixte paddenstoelen 
3 lente-uitjes 
2 teentjes knoflook, fijngesneden 
1 rode peper of chilivlokken  
80 g truffel tapenade *) 
50 g rucola sla 
Roomboter 
Peper en zout 
 

BEREIDING 

1. Haal de bavette 1 uur van tevoren uit de koelkast en verwarm de oven voor 
op 200 graden. 

2. Verwarm in een pan een eetlepel roomboter bak de paddenstoelen, lente-ui, 
knoflook en rode peper of chilivlokken kort aan. Laat dit afkoelen. 

3. Smeer de bavette in met de truffel tapenade *) en verdeel het afgekoelde 
paddenstoelenmengsel over de bavette.  

4. Breng op smaak met peper en zout. Rol het vlees strak op en let erop dat de 
draad van het vlees in de lengte van de rollade ligt. 

5. Bind de rollade op het met slagerstouw. 
6. Braad de rollade in een pan rondom aan met 1 eetlepel roomboter en leg deze 

op een rooster in het midden van de oven. De rollade heeft ongeveer 20 tot 25 
minuten nodig om mooi rosé te garen in de oven staan  
(houd een kerntemperatuur aan van 50 à 55 graden).  

7. Haal de rollade uit de oven en laat het vlees afgedekt met aluminiumfolie ten 
minste 10 minuten tot rust komen. 

8. Snijd dunne plakken en serveer ze op een schaal met wat rucola. 
9. Serveer er een heerlijk glas volle ronde rode wijn bij en GENIET! 

*) Alternatief voor de truffel tapenade: een mooie pesto of (eigengemaakte) Chimichurri  
 
Benodigdheden Chimichurri 
1/4 kop verse bosje peterselie fijngehakt (evt. koriander) 
5 teentjes knoflook 
1 ui 
3 el azijn 
3 el water 
1 tl oregano 
1 tl chilivlokken 
1 tl zwarte peper versgemalen 
1 tl zeezout 
250 cl olijfolie 
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Ezeltje met vet – TriTip 

Receptcredits: Bart Jacobs, Keurslagerij Jacobs, Vught 

Achtergrondinformatie 

Het ezeltje, ook wel TriTip of Maminha genaamd, kan 

geschaard worden in de reeks ‘vergeten vlees’.                   

Wij vinden dat zonde!  

Dit prachtige stukje vlees verdient alle aandacht vanwege de 

Smaak, de grappige naam (door z’n vorm) en omdat het 

zeer duurzaam is, om gezamenlijk álles van de koe optimaal 

te verwaarden.  

Het ezeltje is een heel vergevingsgezind stuk vlees en kan 

het makkelijk aan om rood gegeten te worden, maar ook 

gaar en alles ertussen in (kan eigenlijk niet mislukken).  

Het ezeltje is een goedkoop alternatief voor Picanha (staartstuk) en kan low&slow ook als een Brisket 

bereid worden.  

Benodigdheden 

Ezeltje met vet van een gemeste Nederlandse DubbelDoel koe van Heijdra Vleesvee 
Olijfolie 
Knoflook geperst 
Zeezout uit de molen 
Peper uit de molen 
Paprika poeder 
Ui poeder 
Bruine suiker 

Voorbereiding 

Haal het vlees zo’n 1,5-2 uur voor bereiding uit de koelkast om alvast voor te bereiden en op 
kamertemperatuur te laten komen.  
Het vet aan de onderzijde laten zitten, het ezeltje aan de bovenkant mooi schoonsnijden. 

 
Het vlees insmeren met olijfolie (mooi hechtlaagje voor 
de kruiden), insmeren met knoflook, zout, peper, ui 
poeder en paprika er mooi over strooien en als laatste 
de bruine suiker. 
 
De BBQ inrichten voor indirecte garing 120C, garen 
tot kern 45C, dan nog even afgrillen op hoge 
temperatuur (directe hitte). 10-15 minuten laten rusten 
onder aluminiumfolie voor het aansnijden. 
 
In de oven kan natuurlijk ook, dan is het wel lekker om 
het ezeltje eerst aan te bakken in de pan. 

 

Geniet ervan!  
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Vinkenlap – Flanksteak 

Achtergrondinformatie 
Het Staartstuk, alias Picanha zit bovenop de koe voor de staart. Het 

wordt uitgesneden met aan de bovenkant een flinke vetkap. Dit vet 

beschermt het vlees voor uitdroging en geeft tijdens het grillen extra 

smaak af. Haal de vetkap er pas na het bakken vanaf.  

Dit prachtige robuuste, stoere stuk vlees van circa 2 kilo verdient alle 

aandacht vanwege de SMAAK. Bovendien is het zeer duurzaam om 

gezamenlijk álles van de koe optimaal te verwaarden.  

Benodigdheden 
1Picanha van een Nederlandse DubbelDoel koe van Heijdra Vleesvee 

Voorbereiding 
Haal het vlees minimaal 1 uur voor bereiding uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur 
komen. Snij de vetkant in ruitjes in, maar snij het vet niet in tot op het vlees. 
Bestrooi het met zeezout en wrijf het zeezout er goed in. 
Laat minimaal 15 minuten intrekken. 

Bereiding 
Verhit de BBQ voor met het gewone rooster tot een temperatuur van 160 graden Celsius.   

Gril het vlees op de vetrand 2-3 minuten zodat het vet smelt. Tijdens dit grillen zullen er vlammen 

ontstaan, schuif met het vlees zodat het vlees hiermee niet in aanraking komt. 

Haal het vlees na 2 minuten van de BBQ, verwijder het grillrooster en plaats de platesetter in je BBQ. 

Leg hierop weer het grillrooster. Zorg dat de temperatuur uitkomt om 100-110 graden Celsius. 

Als de BBQ deze temperatuur heeft bereikt , leg dan het vlees dan terug, nu met de vetkant naar boven. 

Steek een thermometer in het vlees en bak het vlees tot een kerntemperatuur van 45 graden Celsius. 

Haal het vlees van de BBQ en dek het af met aluminiumfolie. Laat een gat aan de bovenkant in de folie, 

de vetkant moet wel mooi krokant blijven. Laat het vlees minimaal 15 minuten rusten voordat je het 

aan snijdt, haaks op de draad in dunne plakken. Picanha is heerlijk met chimichurri en rode wijn.   

Als alternatief kunt u de picanha ook in steaks snijden en grillen.  

  Enjoy! 
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Vinkenlap – Flanksteak 

Achtergrondinformatie 
De Vinkenlap, met een sjiek woord 

Flanksteak genaamd, is een onderdeel van 

de vang. Vaak wordt dit door de soepvlees, 

hacheevlees of de gehaktsnippers gesneden.                      

Wij vinden dat zonde!  

Dit prachtige stukje vlees verdient alle 

aandacht vanwege de bijzondere structuur en marmering, en omdat het zeer duurzaam is, om 

gezamenlijk álles van de koe optimaal te verwaarden.  

De Flanksteak is een goedkoper alternatief voor Bavette. De structuur is vrij grof maar dit 

betekent niet dat dit geen lekker vlees is, integendeel, het is namelijk is een heerlijk stukje 

biefstuk, met een lekkere bite! Let er wel op met het snijden dat je tegendraads snijdt. Dus 

haaks op de draad van het vlees.  

De flanksteak kan hot&fast als steak, met alleen peper en zout worden bereid. Hieronder vindt 

u een nóg spannender recept met chimichurri.  

Benodigdheden 
1 Vinkenlap van een Nederlandse DubbelDoel koe van Heijdra Vleesvee 

Benodigdheden Chimichurri 
1/4 kop verse bosje peterselie fijngehakt (evt. koriander) 
5 teentjes knoflook 
1 ui 
3 el azijn 
3 el water 
1 tl oregano 
1 tl chilivlokken 
1 tl zwarte peper versgemalen 

Voorbereiding 
Haal het vlees minimaal 1 uur voor bereiding uit de koelkast en laat het op kamertemperatuur 
komen. Bestrooi de flanksteak met zout en versgemalen peper. 

Bereiding 
Laat je barbecue warm worden totdat je kolen een grijze gloed hebben. Leg het vlees direct op je 

rooster en grill het 5 minuten aan iedere kant. De beste smaaksensatie heb je als het vlees een 

kerntemperatuur bereikt van 45° C. Check dit met je kerntemperatuurmeter. Laat het even in 

aluminiumfolie rusten. Snijd het vlees haaks op de draad en zo dun mogelijk.  

Geniet ervan! 


