
 
 

Bavette met livar hamsalade 

 

Benodigdheden: 2½ kg Australische Bavette Grain Fed, braadboter, 3 pakjes peultjes,   

2 doosjes Shiso Purple Cress,  1 doosje mixed edible flowers, 300 gram gekookte Livarham  

3 mm dik gesneden, 1 zak groentechips. Drie kg Ratte aardappelen 

 

Peterseliedressing van 4 dl olijfolie, ½ bos peterselie, mosterd, smaakstoffen.  

Olijfolie. 1 bos platte peterselie. 

 

Aspergeschuim van 1 dl aspergesoep, 3 dl opschuim melk van Friese Vlag, 2 eierdooiers, 

zout/peper. Staafmixer. 

Werkwijze:  Ratte aardappelen schillen,  tien minuten blancheren, afgieten en in dunne 

plakken snijden, besprenkelen met olijfolie. 

 

Peultjes in dunne chiffonades snijden en twee minuten koken, koud spoelen en au beurre 

opwarmen. 

Peterseliedressing: Peterselie fijn hakken en vermengen met olijfolie, mosterd, zout/peper. 

In een spuitflacon doen. Gekookte ham in brunoise snijden. 

 

Aspergeschuim: Aspergesoep met opschuim melk, dooiers, zout/peper lichtelijk verwarmen 

tot 70°C en met de staafmixer schuimig kloppen als het vlees wordt gebakken. 

 

Bavette ontvliezen, verwennen met zout, peper, Provençaalse kruiden, à la minute 

bakken en tien minuten op 100°C. in de oven verder garen. 

 



Opmaak: Voor dat we aan tafel gaan kunnen we al heel veel op de borden opmaken 

zoals rondom, naast elkaar de plakken Ratte aardappelen met erop de crème fraîche 

dressing  en ernaast een dun straaltje peterseliedressing.  

Op de plakken aardappelen een blaadje platte peterselie, blokje ham en een stukje chips. In 

het midden op de borden wat peultjes met daarop het vlees met 2 eetlepels aspergeschuim, 

takjes Cress en een mooi bloemetje. 

 

 

Wijnsuggestie: 
 

 

Oveja Negra  2016 

Deze rode wijn heeft een expressieve geur van bessen, kersen en kruiden, met een hint van groene 

peper. De smaak is soepel en rond met pruimen en lichte houtaroma’s. 

Dit zwarte schaap doet zijn naam geen eer aan! Het is een zalige mond vullende wijn met veel 

smaakindrukken. Niet te zwaar zodat hij zowel voor de borrel als ook bij diverse vleesgerechten niet 

misstaat. 

 


