
Culinair Gilde Zeeland | 2017-10 9 

 

 
Hoofdgerecht: BAVETTE MET EEN KNIPOOG NAAR MARRAKESH  

 
  Ingrediënten   Bereiding Hangop: 

• Giet de Turkse yoghurt op een – met een nat gemaakte (thee)doek bedekte – vergiet en laat zo lang 
mogelijk uitlekken. 

Bereiding marinade : 

• Verwarm het koriander- en komijnzaad in een kleine droge pan tot deze begint te geuren. 

• Roer de kurkuma erdoor, doe direct in een vijzel en wrijf tot poeder. Voeg de zwarte peperkorrels 
en zeezout toe en vijzel deze ook fijn.  

• Doe nu de ui, knoflook, gemberpoeder, rode peper en mangochutney, samen met de gevijzelde 

• specerijen, de knoflookpoeder en olijfolie in een smalle hoge beker en pureer met een staafmixer 
tot pasta. 

• Roer vervolgens de yoghurt erdoor. 
 
 
 
 
 
 
 
Bereiding bulgur salade: 

• Breng voor de bulgur salade, de bulgur in de bouillon met de ras el hanout aan de kook. Laat enkele 
minuten koken. Even bijblijven; want oppassen voor droogkoken, gat erg snel 

• Neem de pan van het vuur en laat 15 minuten staan. 

• Snij de ontvelde paprika, de gewassen courgette, de geplisseerde tomaat en de ui in een fijne 
brunoise. Snijd een granaatappel doormidden en breek één helft doormidden en gebruik de pitten 
van dit kwart (de rest is over) en meng alles. 

• Roer alle groente door de bulgur en breng op smaak met olijfolie, peper en zout.  
 
 

  Hangop  
1 l Turkse yoghurt  
  Marinade  
15 g korianderzaad  
15 g  komijnzaad  
6 g kurkuma  
50 g zwarte peperkorrels  
18 g zeezout  
150 g ui gesnipperd  
2 tn knoflook   
50 g gemberpoeder  
15 g rode peper gesnipperd  
45 g mangochutney  
6 g knoflookpoeder  
45 ml olijfolie   
90 g Turkse yoghurt  
    
  Bulgur salade  
200 g bulgur  
300 ml gevogelte bouillon  
1 tl ras-el-hanout  
½  rode paprika  
150 g courgette  
1  tomaten  
½  rode ui  
½  granaatappel  
  olijfolie en peper en zout  
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Bereiding vlees: 

• Snij het vlees haaks op de draad in porties van 150 gr, wrijf het goed in met de marinade en laat zo 
lang mogelijk intrekken in de koelkast. 

• Hak de noten fijn en zet weg, de bavet wordt voor het grillen op de BGE hiermee ingerold. 
Bereiding Salsa: 

• Verwijder de zaadlijsten in de tomaat en komkommer, snij de tomaten, komkommer en ui brunoise 
en meng door elkaar. Breng op smaak met olijfolie, peper en zout en fijn geraspte limoenschil en 
sap naar smaak. 

 
De Big Green Egg (BGE) 
Steek de BGE aan en warm op tot ca. 270 graden C.   
we hebben het gietijzeren rooster nodig  leg dit erop. 
 
Voorbereiden voor het uitserveren: 

• Rol het gemarineerde vlees door het notenmengsel. 

•  Leg het vlees op het rooster van de BGE en sluit het deksel en grill ca. 7 minuten, keer regelmatig 
zodat de noten niet  verbranden.  

• Neem het vlees van de BGE, leg op een schaal leg er losjes alu-folie overheen en laat in een oven op 
50˚C rusten. 

• Zet alle overige ingrediënten klaar. 
 
Uitserveren: 
Vlees & bulgur salade: Schep in een ring van 7 cm een laagje bulgur. 
Snijdt het vlees op de draad in mooie plakjes en leg deze tegen of op de bulgursalade.  
Hangop en salsa:  schep er een quenelle hangop naast.  
Leg een gebogen streep salsa langs de buitenrand van de spiegel van het bord.  
Garneer met wat gesnipperde koriander.  
   
Wijnadvies tussengerechten 1,2, en 3: Domaine Sauger Cheverny of *Macon Village 
 

    
  Vlees  
1800 g bavet  
150 g  amandelen  
150 g pistache noten  
  Salsa  
5  tomaten  
1 kleine komkommer   
1  rode ui  
1  limoen  
  olijfolie   
  peper en zout   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
¼  bosje koriander  
    
    
    
    
    
    
    
    


