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Ravioli met spinazievulling

Zelf ravioli maken kost wel wat tijd 
en inspanning, maar is absoluut de 
moeite waard!

Onze variant op de traditionele  
vulling van spinazie, ricotta en 
Parmezaanse kaas maakt de ravioli 
nog veel lekkerder...
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Ingrediënten

Ingrediënten Ravioli met spinazievulling

Hoeveelheden voor een voorgerecht voor 4 personen

Voor het deeg:
300 gram bloem
3 eieren (maat m, ca. 60 gram per stuk)

Voor de vulling:
1 pak (450 gram) diepvriesspinazie
250 gram ricotta
1/2 ui
1 teen knoflook
35 gram gehakte walnoten
35 gram geraspte parmezaanse kaas
geraspte schil van 1/2 biologische citroen
4 takjes verse oregano
Zwarte peper
Zout

Voor de saus:
2 rode paprika’s
100 gram cherrytomaten
2 takjes peterselie
Zwarte peper
Zout
Extra Vergine olijfolie



Maak het deeg:

Leg de bloem in een bergje op je werkbank (aanrecht) en maak in het 
midden van de bloem een kuil (denk aan de krater van een vulkaan). 
Klop de eieren een beetje los in een kom en giet deze in het midden 
van de berg bloem. Meng dan voorzichtig steeds een beetje bloem 
door de eieren. Doe dit net zo lang dat de bloem vermengd is met de 
eieren en het een stroperig geheel is geworden waar je een bal van 
kunt maken.

Kneed tot een samenhangend deeg (met de palmen van je handen 
naar beneden en naar voren op het deeg drukken). Vouw het deeg 
steeds dubbel, draai het een kwart slag en ga verder met kneden. Na 
ongeveer 20 minuten moet het deeg glad en zacht zijn. Pak de deegbal 
dan in in plastic folie en laat hem een half uur in de koelkast rusten.

Maak de vulling:

Ontdooi de spinazie, knijp er het overtollig vocht uit en hak de spina-
zie fijn.

Snipper de ui en de knoflook. Doe wat olijfolie in een pan en smoor 
hierin de gesnipperde ui gaar en zacht. Voeg de knoflook toe en laat 
nog even smoren. Haal van het vuur af en laat afkoelen.

Haal met een zesteur de schil van de citroen of snijd met een mes de 
schil af, maar zorg dat je geen wit van de schil mee snijdt.

Haal de blaadjes oregano van de steel en hak ragfijn.

Doe in een grote kom de gehakte spinazie, gesmoorde ui en knoflook, 
ricotta, gemalen Parmezaanse kaas, oregano, citroenrasp en gehakte 

walnoten. Vermeng het geheel goed. Proef en breng op smaak met pe-
per en zout. Zet tot gebruik in de koelkast.

Maak de saus:

Zet de oven op de hoogste stand. Doe de paprika en de tomaten apart 
van elkaar in een schaal en zet deze in de oven. Rooster tot ze nog net 
niet zwart gekleurd zijn. Haal ze uit de oven en laat afkoelen. Haal de 
steel en de zaadjes uit de paprika. Mix met een staafmixer de paprika 
en tomaten fijn met de peterselie. Breng op smaak met peper en zout. 
Zet tot gebruik in de koelkast.

Maak de ravioli:

Haal het pastadeeg uit de koelkast, laat even op temperatuur komen 
en verdeel het in 3 delen. Haal telkens 1 deel door de machine. Begin 
op de dikste stand en werk stapsgewijs toe naar de dunste stand. Mis-
schien moet je het deeg tussendoor nog vouwen om een rechthoekig 
vel te krijgen. De pastavellen moeten glad zijn, zonder vouwen. Maak 
ze niet te lang, niet groter dan 35 cm.

Leg het pastavel vervolgens op de werkbank, lepel er met tussenruim-
tes steeds wat van de vulling op en leg hier een tweede vel pasta over-
heen. Snijd met een mes in de gewenste vorm en druk de randen goed 
aan, bijvoorbeeld met een vork.

Zet een grote (!) pan met water en (veel) zout op het vuur, breng aan 
de kook en kook hierin de ravioli beetgaar.

Serveren:

Haal de ravioli uit de pan, en leg ze op voorwarmde borden. Geef er de 
paprika-tomatensaus en een scheutje olijfolie bij.
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Recept

Recept Ravioli met spinazievulling



Pasticcio con asparagi

Bij het familiediner in Italië aten 
we Pasticcio con Asparagi en we 
waren er helemaal verrukt van!

Thuis maakten we het gerecht na. 
Het is een eenvoudige, maar 
heerlijke lasagne.
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Ingrediënten

Ingrediënten Pasticcio con asparagi

Hoeveelheden voor een hoofdgerecht voor 4 personen

500 gram lasagnevellen (voorgekookt)

1000 gram groene asperges

130 gram geraspte parmezaanse kaas

Zout

Voor de bechamelsaus:

120 gram boter

120 gram bloem

1 liter ingekookt aspergenat

1 liter melk

2 gesnipperd uitjes

2 tenen knoflook

4 takjes peterselie



Uitjes met knoflook fruiten in wat olie. Apart houden tot gebruik 
in de saus.

Hak de peterselie fijn en houd apart.

Snijd van de asperges ongeveer 5 cm van de steel af en doe de af-
snijdsels samen met de asperges in een pan met 1,5 liter water.

Breng aan de kook en verwijder na enkele minuten de asperges, 
laat de stengelstukjes in de pan met het aspergenat zitten. Spoel 
de asperges koud af.

Laat het aspergenat met de afsnijdsels nog zo’n 15 minuten inko-
ken (om de smaak van het aspergenat te verhogen).

Snijd de afgekoelde asperges overdwars in kleine stukjes.

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Maak de bechamelsaus: smelt de boter in een grote pan met dik-
ke bodem, voeg de bloem toe en roer met een houten lepel tot 
het samengeklonterd is (tot een bal) en wat zanderig aanvoelt. 
Zorg dat het niet bruin kleurt; je wilt een witte saus krijgen!

Voeg in kleine beetjes het mengsel van de koude melk en asperge-
nat toe, blijf roeren tot het een gladde saus is.

Zet de pan nu op een klein vuurtje en laat deze ongeveer een half 
uur staan terwijl je af en toe roert (niet koken). Dit zorgt dat de 
bloemsmaak verdwijnt.

Zeef de saus als er klontjes in zitten. Breng op smaak met zout, pe-
per en voeg de peterselie toe.

Gebruik een grote ovenschaal om de Pasticcio (lasagne) in te ma-
ken.

Schep een laagje bechamelsaus op de bodem van de schaal. Be-
dek dit vervolgens met lasagnevellen (breek de lasagnevellen om 
ze passend te maken), asperges en parmezaanse kaas, lasagnevel-
len, bechamelsaus, asperges, parmezaanse kaas, lasagnevellen 
ga zo door met lagen maken tot de schaal gevuld is. Eindig met 
saus.

Zet de schaal in de oven en bak af gedurende 30 tot 45 minuten. 
Bedek met parmezaanse kaas en laat nog even bruin worden in 
de oven.

Haal de schaal uit de oven en laat een paar minuten afkoelen. 
Snijd de lasagne dan in stukken van gewenste grootte.

Geef er bijvoorbeeld een eenvoudige salade bij.
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Recept Pasticcio con asparagi



Tagliatelle met garnalen

Een lekkere pasta zonder al te veel 
poespas, maar heerlijk zacht van 
smaak! 

Je kunt de pasta helemaal zelf 
maken, maar kant en klare 
tagliatelle kopen kan natuurlijk 
ook.…
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Ingrediënten

Tagiatelle met garnalen

Hoeveelheden voor een voorgerecht voor 4 personen

300 gram Tagliatelle all’uovo (eiertagliatelle)

400 gr rauwe ongepelde of rauwe gepelde gar-
nalen (gamba’s)

2 tenen knoflook

Olijfolie

1/2 ui

250 gr cherrytomaten

1 citroen

1/2 glas droge witte wijn

1,25 dl slagroom

4 eetlepels fijngehakte verse peterselie

Zout

Versgemalen witte peper



Pel de garnalen en verwijder met een mesje de darm.

Pel de knoflook en plet deze met het lemmet van een koksmes.

Snijd de peterselie fijn.

Pel de ui en halveer deze.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak de knoflook en garna-
len tot de garnalen roze gekleurd zijn. Haal de garnalen uit de 
pan.

Giet de wijn bij de knoflook in de pan en laat ongeveer 4 minuten 
koken tot de alcohol verdampt is.

Voeg de room toe en de fijngehakte peterselie.

Leg de halve ui in de pan en voeg de gewassen cherrytomaten 
toe. Laat ongeveer 45 minuten op een zacht vuur trekken.

Plet de tomaten met een vork zodat het vocht er uit loopt, roer 
door en verwijder eventueel de velletjes van de tomaten.

Verwijder de knoflook en de ui.

Zet een grote pan water met zout op een hoog vuur en breng aan 
de kook. Kook de tagliatelle al dente. Giet de tagliatelle af en doe 
hem in de koekenpan met de garnalen bij de saus.

Warm het geheel goed door en schep losjes om, zet het vuur uit 
en dien de tagliatelle op. Knijp er wat sap uit de citroen overheen 
en strooi er eventueel nog wat peterselie overheen.

Breng de tagliatelle met garnalen op smaak met peper en zout.
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Tagliatelle met garnalen



Tagiatelle met zalm en 
asperges

Op zoek naar een makkelijk te 
maken recept? 

Tagliatelle met gerookte zalm en 
asperges. 

That’s it, eet smakelijk!
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Ingrediënten

Ingrediënten Tagliatelle met zalm en as-

Hoeveelheden voor een hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten:

400 gram tagliatelle

zout

beetje zonnebloem- of olijfolie

4 takjes verse dragon fijngehakt

6 takjes verse peterselie fijngehakt

2 teentjes knoflook uit de pers

1 fijn gesnipperd uitje

half glaasje witte wijn

250 ml slagroom

100 gram gerookte zalmsnippers fijngehakt

gemalen zwarte peper

750 gram groene asperges in stukjes

zestes of rasp van citroenschil

vers geraspte Parmezaanse kaas

voor de liefhebber eventueel extra zalmsnip-
pers ter garnering



Zet in een grote pan ruim water met voldoende zout en 
een druppeltje olie op voor de pasta. Zet ook een pan wa-
ter met wat zout op voor het blancheren van de asperge-
stukjes.

Doe een drupje olie in een pan en fruit de fijngesnipperde 
ui glazig met de uitgeperste knoflook. Blus af met een beet-
je witte wijn en voeg de slagroom, de fijngehakte zalmsnip-
pers en ruim zwarte peper toe. Zet op een zacht vuurtje en 
zorg dat de room niet gaat koken.

Doe de tagliatelle in de pan als het water kookt en kook vol-
gens gebruiksaanwijzing. Blancheer de aspergestukjes 4 a 
5 minuten in kokend water. Giet ze af en spoel ze af met 
koud water; daardoor blijven ze mooi groen.

Giet de tagliatelle af en warm deze samen met de asperge-
stukjes op laag vuur nog even in de saus. Dien de tagliatel-
le met zalm op met zestes van citroen, geraspte Parme-
zaanse kaas en eventueel extra gerookte zalm ter garne-
ring.
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Ravioli Sophia

“Alles wat je ziet, heb ik te danken 
aan spaghetti”, zei Sophia Loren 
toen zij gecomplimenteerd werd 
met haar schoonheid.

Haar recept voor pastasaus 
inspireerde ons voor deze ravioli.
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Ingrediënten

Ingrediënten Ravioli Sophia

Hoeveelheden voor een voorgerecht voor 4 personen

Voor het deeg:

350 gr. pastameel

3 losgeklopte eieren

1 eetlepel olijfolie

1 eetlepel water

Voor de vulling:

700 gram tomaten (zoete Italiaanse)

1/2 gesnipperde ui

1/2 gesnipperde rode peper (zonder zaadjes)

1 fijngesneden knoflookteen

1 theelepel kaneel

12 verse laurierbladeren (of vervangen door ge-
droogde laurierbladeren)

250 gram ricotta



Maak het deeg:

Zeef 350 gram pastameel op een schoon werkvlak en maak er een 
bergje van met een kuiltje in het midden. Giet voorzichtig 3 losge-
klopte eieren, 1 eetlepel olijfolie en 1 eetlepel water in het kuiltje.

Meng met een vork geleidelijk de bloem door de eieren (breek de 
wand van het kuiltje niet te snel, anders loopt het ei eruit). Maak 
een bal van het deeg door met de handpalm op de deegbal te 
drukken (naar beneden en naar voren). Vouw het deeg dubbel, 
draai het een kwartslag en herhaal. Als het deeg te droog is iets 
bevochtigen met water. 

Kneed 10-20 minuten tot het deeg zijdezacht is en terugveert als 
het met de duim wordt ingedeukt. Verpak het deeg in plasticfolie 
en laat het voor gebruik in de koelkast een half uur rusten.  

Maak de vulling:

Ontvel de tomaten door het kroontje te verwijderen en ze aan de 
onderzijde kruislings in te snijden. Dompel in heet water tot het 
vel loslaat. Verwijder het vel met een mes.

Ontdoe de tomaten van zaad en zaadlijsten, en snijd ze in zeer 
kleine blokjes.

Fruit de ui fruiten samen met de rode peper en knoflook. Voeg 
dan kaneel en tomatenblokjes toe.vVerse laurierbladen wassen 
en aan de saus toevoegen.

Laat de saus gedurende 25 minuten zachtjes sudderen. Afkoelen.

Laurierbladeren verwijderen en daarna de losgeroerde ricotta er-
door mengen. Op smaak brengen met zout en peper.

Maak de ravioli:

Raviolideeg in stukken verdelen. Haal het deeg door de pastama-
chine (telkens een stand dunner) tot aan de dunste stand. Snijd 
het deeg in lange repen van ongeveer 6 cm breed en leg er met 
een theelepel hoopjes vulling op (in het midden van de repen). 
Laat tussen de hoopjes vulling ongeveer 3 cm vrij. Leg de andere 
reep pasta er overheen, druk aan tussen de hoopjes vulling en 
langs de randen. Snijd in de gewenste vorm.

Een pan water met zout aan de kook brengen. Ravioli toevoegen. 
Vuur zacht zetten en de ravioli garen.

Garneren met vers geraspte parmezaanse kaas, een scheutje olijf-
olie en eventueel wat gegrilde cherrytomaatjes.
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Recept Ravioli Sophia



Spaghetti à la Mendel

Je denkt er niet meteen aan tijdens 
het koken, maar de mens heeft iets 
gemeen met de doperwt….

De manier waarop wij 
eigenschappen doorgeven volgt 
zo’n beetje hetzelfde patroon als bij 
een erwt.
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Ingrediënten

Ingrediënten Spaghetti à la Mendel

Hoeveelheden voor een voorgerecht voor 4 personen

300 gram gedopte doperwten

35 gram roomboter

1/4 citroen

4 fijngehakte takjes tijm

1 kleine ui

1 teen knoflook

1 dl witte wijn

100 gram geraspte pecorino kaas

100 gram geraspte parmezaanse kaas

Peper

Zout

Spaghetti



Laat de boter zacht worden en vermeng die met de tijm, 
een uitgeperst teentje knoflook, peper en zout en het sap 
van een kwart citroen.

Uitje fijnsnijden, laat de helft van het botermengsel in 
een koekenpan smelten en kleur hierin de ui. Daarna de 
 doperwten rauw (of kort gekookt) toevoegen.

Doe de witte wijn erbij en laat op een laag vuur de doperw-
ten gaar worden.

Kook de spaghetti al dente  in een pan met ruim water en 
zout.

Giet de spaghetti af in een vergiet. Doe de spaghetti in de 
pan bij de doperwten en meng de beide kazen erdoor. Als 
het gerecht te droog is naar smaak de rest van de boter toe-
voegen.

Serveer als voorgerecht of lunchgerecht. Een heerlijk licht 
vegetarisch gerecht voor de zomer!

19

Recept

Recept Spaghetti à la Mendel


