
 
 
 

 
 
Kent u iemand die ook op zoek is naar een leuk bedrijfsuitje, geef mij dan naam en telefoonnummer. Bij een boeking 
van de groep ontvangt u dan een gratis kookworkshop voor een persoon. 

Italiaanse kookworkshop 4-9-2018 
 

Le polpette alle melanzane met knoflook mayonaise 
Gefrituurde aubergine balletjes 

 
 

Zucchine riepiene di carne macinata al forno 
Gevulde courgette met gehakt uit de oven 

 
 

Spaghetti met tomatensaus 
 
 

Pesce spada farcito con verdure. 
Zwaardvis gevuld met verse groentes. 

& 
Insalata di Tonno fresco con patate e fagiolini 

Salade van verse tonijn met aardappels en sperziebonen 
 
 

Filetto in aceto balsamico 
Ossenhaas in aceto balsamicosaus 

& 
Polpette di cavolfiore 

Bloemkool taartjes 
 

 

Citroentaart met limoncello 
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Le polpette alle melanzane  
Gefrituurde aubergine balletjes is een vegetarisch voorgerecht  
Het is snel te bereiden en erg smaakvol. 
Serveer het met knoflook mayonaise 
 
Ingrediënten (8 personen) 
 
1 grote verse aubergine 
1 korst oud hard brood 
1 ei 
50 gr. Parmezaanse kaas 
melk 
paneermeel 
vers gehakte peterselie 
zout en peper 
 
Bereiding 
 

• Snijd de aubergine met schil in kleine blokjes en kook ze in ruim water 
15 minuten. 

• Maak het oud brood klein en giet er melk op tot het broodkruim bedekt 
is.  

• Giet de aubergine  af en laat het afkoelen 
• Knijp de aubergineblokjes goed uit en voeg het broodkruim met melk toe 
• Voeg nu ook Parmezaanse kaas, zout en peper, peterselie en paneermeel 

(tot het een binding krijgt) toe  
• Maak balletjes van ongeveer 2-2.5 cm en rol ze lichtjes door het 

paneermeel 
• Frituur de balletjes tot ze goud  bruin zijn 
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Knoflookmayonaise   
 
2 eigeel  
2 eetlepels witte wijnazijn 
Scheutje citroensap 
Zonnebloemolie 
1 teentje knoflook 
paar takjes peterselie 
 
Bereiding: 

• Meng het eigeel met het citroensap in een bekken 
• Klop goed met een garde en voeg de azijn toe 
• Geleidelijk de olie toevoegen (ongeveer 200ml) 
• Blijf roeren met een garde tot een mooie gebonden massa ontstaat. 
• Voeg eventueel een mespuntje zout toe 
• Daarna verse knoflook met peterselie hakken en door de mayonaise 

mengen 
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Zucchine riepiene di carne macinata al forno 
Gevulde courgette met gehakt uit de oven 
 
Ingrediënten: (8 personen) 
 
4 middelgrote courgette 
300 gr gehakt half om half 
300 gr broodkruimels 
2 ei 
8 kerstomaatjes 
150 gr provolone 
4 eetlepels extra vergine olijfolie 
4 eetlepels Parmezaanse kaas 
8 eetlepels paneermeel 
zout en peper naar smaak 
 
 
Bereiding: 

• Zet eerst een pan water op het vuur met een lepel zout en breng het aan 
de kook.  

• Was de courgettes en maak ze schoon, dompel ze vervolgens 3-4 
minuten onder in het kokende water.  

• Snijd de tomaatjes en de kaas in kleine blokjes 
• Rasp de Parmezaanse kaas  
• Maak blokjes van het brood, drenk deze in melk en laat even staan 
• Giet de courgettes af en koel ze terug onder koud water.  
• Snijd de courgette horizontaal doormidden,  
• Schep de binnenkant er met een lepel uit en doe dit in een kom. 
• Leg de courgettesneden op een bakplaat bekleed met een vel bakpapier. 
• Neem de binnenkant van de courgette en snijd ze in kleine blokjes in de  

kom.  
• Voeg het gehakt, de gehakte tomaten, de provolone de parmezaanse 

kaas, de olie, het ei  
• Knijp de broodkruimels uit en voeg ook toe aan het mengsel.  
• Voeg een snufje zout en peper en twee eetlepels paneermeel  toe.  
• Kneed alles. 
• Schep deze vulling met een lepel in de holtes van alle courgettes. 
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• Bestrooi het oppervlak van de gevulde courgette met de rest van het 
paneermeel. 

• Verwarm de oven op 180 ° C . 
• Bak de gevulde courgette in ongeveer 20 minuten  gaar. Gevulde 

courgettes zijn klaar wanneer het oppervlak goed bruin is geworden. 
• Serveer ze warm als een overheerlijk voorgerecht. 
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Spaghetti met tomatensaus 
 
Ingrediënten:  6 personen 
 
Verse pasta 
400 gram meel 00 
4 eieren  
Snufje zout 
 
Bereiding: 

• Het meel op een houten werkplank op een hoopje leggen. 
• Een kuil in het midden maken en de eieren en zout in het kuiltje doen. 
• Van buiten naar binnen mengen tot een mooi stevig deeg ontstaat. 
• Gebruik de pasta machine om het deeg te kneden en vervolgens 

spaghetti slierten van te maken. 
• Leg de spaghetti slierten in een bak met bloem 

 
Tomatensaus: 
2 wortels 
1 stengel bleekselderij 
1 ui 
1 teentje knoflook 
2 eetlepels olijfolie 
250 gram kalfsgehakt 
50 ml rode wijn 
zout peper, nootmuskaat 
1 blikje tomatenstukjes bijv. Mutti polpa 
 
 
Saus: 

• Maak de wortels schoon, snijd in stukken 
• Maak de bleekselderij schoon en snijd in stukken 
• Snipper de ui. 
• Maal de wortels, de stengel bleekselderij en een ui fijn in de 

keukenmachine. 
• Snipper een teentje knoflook 
• Verhit 2 eetlepels olijfolie in de pan met een teentje knoflook  
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• Voeg de gemalen groente en het kalfsgehakt toe,  
• Blus af met de rode wijn en voeg naar behoefte zout, peper en 

nootmuskaat toe. 
• Breng het geheel aan de kook en laat het ± 45 minuten zachtjes door 

koken. 

Voor serveren 

• Breng voldoende water met zout aan de kook en laat de pasta gaar 
worden.  

• In de vergiet afschudden en uit laten lekken. 
• Serveren met een klein schepje saus erbij 

 
  



 
 
 

 
 
Kent u iemand die ook op zoek is naar een leuk bedrijfsuitje, geef mij dan naam en telefoonnummer. Bij een boeking 
van de groep ontvangt u dan een gratis kookworkshop voor een persoon. 

Pesce spada farcito con verdure. 
Zwaardvis gevuld met verse groentes. 
 
Ingredienten: ( 8 personen) 
 
90 gram zwaardvis dun gesneden 
1 stronk broccoli 
1 wortel 
1 rode ui 
Zout en peper 
8 cherry tomaatjes 
Scheutje Koksroom 
olijfolie 
 
Bereiding 
• De zwaardvis plat slaan tot een carpaccio. 
• Leg deze op stevige huishoudfolie 
• Maal de verse broccoli, wortel, de rode ui, met zout en peper fijn. 
• Gebruik de helft van dit mengsel om de visrol mee te vullen. De andere helt 

bewaren voor de saus 
• Leg een schepje van het groentenmengsel op de zwaardvis en rol ze strak 

op draai ze nu in de huishoudfolie en draai de zijkanten strak aan. 
• Neem een pan warm water met zout en breng het aan de kook. 
• Leg hier de zwaardvisrolletjes in en laat het zachtjes 10 minuten doorkoken. 
• Haal de folie er voorzichtig van af. 
• Neem een pan met olijfolie en leg de rolletjes vis er in voeg witte wijn, zout, 

peper en cherry tomaatjes toe, voeg na 10 minuten de overige gemalen 
groentes toe en laat het nog eens 10 minuten sudderen. 

• Voeg weinig koksroom toe. 
• Serveer met een mooi blad rode sla  
• Enkele druppels olijfolie maakt de smaak nog lekkerder. 
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Insalata di Tonno fresco con patate e fagiolini 
Salade van verse tonijn met aardappels en sperziebonen 
 
Ingredienten (8 personen) 
 
400 gram aardappelen  
300 gram Sperziebonen  
2 eieren 
Balsamicosaus naar behoefte 
Olijfolie   
1 snufje zout  
500 gram tonijn  
Verse peper 
Gemengde salade 
Sesamzaadjes 
 
 
Bereiding: 
• Kook de aardappelen met schil gaar. 
• Laat afkoelen 
• Pel ze en snijd ze in plakjes van ongeveer 7 mm. 
• Kook de sperziebonen beetgaar.  
• Kook de eieren 10 minuten en koel deze onmiddellijk onder koud water. 
• Leg de tonijn op de grill. Bak 3-4 minuten per kant (als je de tonijn langer 

bakt, wordt deze droog en smakeloos).  
• Zout en peper naar smaak toevoegen.  
• Laat 5 minuten staan, verpakt in aluminium, zodat het kooksap gelijkmatig 

verdeeld kan worden en het visvlees zachter kan worden. 
• Terwijl de tonijn rust, bereiden we de rest van het gerecht.  
• Was en droog de gemengde salade. 
• Meng in een kom de aardappels met de boontjes. 
• Voeg de balsamicosaus, olijfolie, zout en peper toe en meng goed. 
• Leg de sla op een bord voeg de aardappels met de boontjes toe 
• Leg de kwartjes ei langs de salade op het bord. 
• Plaats de tonijn op de salade en voeg de sezamzaadjes toe. 
• Serveer het lauw warm als bijgerecht. 
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Filetto in aceto balsamico 
Ossenhaas in aceto balsamicosaus 
 
 
Ingredienten (8 personen) 
90 gram ossenhaas inclusief 10 gram voor de topping per persoon 
bloem 
Zout en peper 
Witte wijn  
Aceto balsamico 
Koksroom 
rucola 
Voor de topping  
10 gram ossenhaas voor de topping 
Parmezaanse kaas 
Een eetbaar bloementje (viooltje) 
 
 
 
Bereiding: 

• Leg de 10 gram ossenhaas voor de topping tussen twee vellen stevige 
huishoud folie en sla hem super dun 

• Schaaf lange slierten van de Parmezaanse kaas 
• Neem het stukje ossenhaas en rol het door het meel en voeg zout en 

peper toe  
• Bak deze in weinig olie aan beide zijde mooi bruin en blus af met witte 

wijn. 
• Voeg de aceto balsamico toe en laat het sudderen 
• Voeg de koksroom toe en zorg dat je een mooie donkere saus krijgt. 
• Leg de ossenhaas op een bedje van rucola overgiet de ossenhaas met de 

saus 
• Leg hier over de dun geslagen ossenhaas (Carpaccio)  
• Dan de snippers Parmezaanse kaas en boven op het eetbaar bloementje  
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Polpette di cavolfiore 
Bloemkool taartjes 
 
Ingredienten (8 personen) 
 
½ bloemkool   
(OF broccoli of andere verse groentes) 
4 eieren  
Zout en peper 
Ongeveer 8 eetlepels meel 
3 eetlepels Parmezaanse kaas 
Peterselie 
Zonnebloemolie 
 
 
Bereiding: 
• Kook de bloemkool in ruim water. 
• Als deze gaar is haal je hem uit het water  
• Prak nu de bloemkool fijn met een vork 
• Even laten afkoelen . 
• Voeg zout, peper, eieren en de   

Parmezaanse kaas toe. 
• Voeg fijngesneden peterselie toe. 
• Meng het goed  
• Voeg nu het meel toe  

tot je een mooie massa krijgt.  
• Zie de foto hiernaast.  
• Neem een koekenpan verhit de olie en maak met een vochtige lepel een 

balletje  
• Leg dit in de pan en duw nu het balletje zachtjes plat tot een rond schijfje. 
• Bak de schijfjes op laag vuur tot ze mooi licht bruin zijn aan beide zijde. 
• Serveer bij het vlees. 
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Citroentaart met limoncello  

Ingredienten: (voor 1 taart) 

Het deeg 
5 eieren  
70 gram kristalsuiker  
70 gram zonnebloemolie  
50 gram bloem  
citroenrasp van 2 citroenen 
½ glaasje limoncello  
De vulling 
½ liter slagroom   
250 gram suiker 
250 gram citroenyoghurt of gewone Yoghurt en voeg citroenrasp toe  
½ glaasje limoncello   
Het nat maken van de bodem 
Limoncello 
water  
Decoratie 
2 citroenen  
verse munt  
kraaltjes 

Bereiding bodem: 

• Rasp de citroenen 
• Scheid de eieren zorgvuldig. Er mag geen eigeel bij het eiwit zitten, want 

dan wordt het eiwit niet stijf. 
• Klop de eiwitten met de suiker met een elektrische mixer stijf.  
• Voeg de geraspte citroenschil en de limoncello toe 
• Voeg de dooiers 1 voor 1 toe, zachtjes roeren met een garde.  
• Voegen de zonnebloemolie toe en blijf roeren met de garde  
• Zeef de bloem 
• Voeg deze langzaam erbij onder voortdurend roeren met een garde tot een 

lekker schuimend mengsel.  
• Leg een vel bakpapier op een vierkante ovenplaat van ongeveer 35 ×35 cm   
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• Giet het beslag van de citroentaart hierop en verdeel het deeg met een 
spatel. 

• Laat het 15 minuten bakken op 180 °C in een elektrische oven  
• Laat het geheel afkoelen 
• Neem een nieuw vel papier en leg dit op het baksel. Draai de lap deeg nu 

om zodat hij loslaat van het eerste vel papier. 

Bereiding vulling 

• Klop de slagroom met de suiker in een kom stijf. 
• Voeg de yoghurt met citroenrasp en de limoncello toe en blijf mengen. 

Opmaak taart 

• Neem de gebakken bodem en snijd met behulp van een mes en een liniaal, 
het deeg in lange repen van 3 ½ cm breed. 

• Met een kwastje bevochtigen we heel licht de stroken met het limoncello-
water (meng hiervoor de limoncello eenvoudig met een beetje water ) 

• Neem een mooi groot rond bord waar de citroentaart op gemaakt kan gaan 
worden  

• Neem een reep deeg, besmeer het met de room en rol het op. 
• Plaats deze rol in het midden van het bord.  
• Neem een nieuwe strook, besmeer met de vulling en rol deze om de eerste 

rol die op het bord ligt heen. Maak zo met alle stroken een grote cirkel. 
• Doe wat van de roomvulling apart in een spuitzak om later toefjes te maken 

voor de garnering. 
• De overige roomvulling op de taart smeren met een glazeermes. 

Decoreren taart 

• Begin de versiering met toefjes room uit de spuitzak. 
• Snijd een citroen in dunne plakjes en schik deze in een cirkel op de taart. 
• Versier verder met muntblaadjes en zilvere pareltjes 
• De citroentaart moet een paar uur in de koelkast worden bewaard zodat hij 

opstijft voor het opdienen 


