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Italiaanse kookworkshop 24-09-2019 
in samenwerking met Enzo en Saskia  
van restaurant Al Vesvuvio uit Gemert 

 
 

Focaccia soffice 
Melanzane al forno con pesto e mozzarella 

Frittelle di fiori di zucca 
 
 

Tartare di salmone affumicato e gamberi 
con patate e mayonaise al kerrie 

 
 

Lasagna Pistacchio, pancetta e provola 
 
 

Salmone in crosta con spinaci al forno 
 
 

Rotolo di pistache con mascarpone e panna 
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Focaccia soffice 
Zachte focaccia 
Ingrediënten: voor 1 bakplaat focaccia 
 
450 gram meel  
7 gram droge gist  
2 theelepels suiker 
350 ml water 
Zout  
Verse rozemarijn  
Olijfolie 
 
Bereiding: 

• Doe het meel in een beslagkom en voeg de gist toe en de suiker 
• Met een vork mengen 
• Voeg beetje bij beetje het water toe 
• Voeg nu twee afgestreken theelepels zout toe. 
• Sprenkel twee eetlepels olijfolie over het deeg en mengen met de handen. 
• Kneed tot een bol. Doe er folie overheen en laat het twee uur rijzen op een 

tochtvrije plek. 
• Leg bakpapier op een bakplaat en vet in met olijfolie. 
• Verdeel het deeg in de bakplaat  
• Sprenkel er weinig olijfolie over en verspreid dan met de vingertoppen het 

deeg naar alle hoeken. 
• Laat dit nog eens een half uur rijzen. 
• Vul een glas met water en voeg 2 eetlepels olijfolie toe. 
• Dit doen we over het deeg met een kwast. 
• Strooi zout over het deeg en prik nu met je vingers gaatjes in het deeg elke 

twee cm in een rij 
• Ris de naaldjes van de takjes rozemarijn. 
• Strooi bovenop het deeg de verse rozemarijn 
• Zet de bakplaat in de oven op 180 graden ongeveer 25 minuten 

 
Leuke tip doe eens olijven of gehakte pomodori secchi door het deeg 
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Melanzane al forno con pesto e mozzarella 
Aubergine uit de oven met pesto en mozzarella 
 
Ingrediënten:  10 personen 
 
2 aubergines (700-800 gram)  
paneermeel 
400 gram mozzarella 
150 gram pesto (zie volgend recept) 
zout naar smaak 
olijfolie 
Parmezaanse kaas 
 
Bereiding: 

• Was de aubergines, snijd ze in plakjes van een ½ cm dik. 
• Leg bakpapier op een bakplaat en leg hierop de plakjes aubergine. 
• Snijd met een mes incisies zonder de plak te doorboren. 
• Strooi er zout en olijfolie over 
• Zet de aubergines 20 minuten in de oven op 190 C of tot ze lichtbruin zijn 
• Snijd de mozzarella in plakjes en maak de pesto (volgend recept) 
• Rasp de Parmezaanse kaas 
• Strooi paneermeel op de bodem van een ovenschaal 
• Leg de gebakken aubergines in de schaal, 
• Smeer pesto op de aubergines, leg er plakjes mozzarella bovenop 
• Daarna weer aubergines erboven op en maak zo torentjes met de overige 

ingrediënten. Het torentje moet eindigen met mozzarella  
• Strooi er dan de Parmezaanse kaas over. 
• Zet de ovenschaal 20 minuten in de oven op 190 C 
• Als de mozzarella gesmolten is halen we de schaal uit de oven. 
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Pesto 
Ingrediënten   
 
150 gram verse basilicum 
40 gram Parmezaanse kaas 
35 gram pijnboompitten 
1 teentje knoflook 
80 ml olijfolie 
snufje zout 
 
Bereiding 

• Was de basilicum heel voorzichtig zonder de blaadjes te kneuzen 
• Droog ze voorzichtig in een schone theedoek 
• Koel de olijfolie van tevoren (1/2 uurtje) 
• Doe de basilicum blaadjes in een blender en maal rustig. 
• Snipper de knoflook 
• Rasp de Parmezaanse kaas 
• Rooster de pijnboompitjes 
• Voeg de pijnboompitjes, knoflook en Parmezaan toe  
• Voeg als laatste de olijfolie  
• Breng op smaak met zout.  
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Frittelle di fiori di zucca 
Gebakken courgettebloemen 
 
Ingrediënten : 15 personen 
 
2 eieren 
220 gram bloem 
50 gram olijfolie 
100 ml water 
½ theelepel zout 
8 courgettebloemen 
1 zakje gist 7 gram 
 
Bereiding: 

• Snijd de onderkant van de courgettebloemen en verwijder de kleine blaadjes 
en de stamper 

• Breek de eieren in een kom en voeg zout, olijfolie, water en het zakje gist toe 
en roer het geheel met een vork. 

• Voeg de gezeefde bloem toe en blijf roeren tot een glad, klontvrij mengsel. 
• Snijd de pompoenbloemen fijn en doe ze in het mengsel. 
• Verhit de olie in een hoge steelpan (ongeveer 5 cm olie) en schep er een 

eetlepel mengsel per keer  in om de fritelle te vormen.  
• Draai ze om tot ze aan alle kanten goudkleurig zijn. 
• Leg ze op absorberend keukenpapier om uit te lekken. 
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Tartare di salmone affumicato e gamberi  
con patate e mayonaise al kerrie 
Tartaar van gerookte zalm met garnaaltjes en aardappelen met kerrie mayonaise 
 
Ingrediënten: 8 personen 
 
3 middelgrote aardappels 
1 plakje gerookte zalm  
200 gram gerookte zalm gesnipperd 
200 gram Noorse garnalen 
Peterselie 
zout en peper 
Klein scheutje olijfolie 
Kers tomaatjes 
2 vijgen 
Kerrie Mayonaise (zie volgend recept) 
 
Bereiding 

• Schil de aardappels, snijd in kleine blokjes en kook ze 
• Laat afkoelen 
• Doe de aardappels in een kom en voeg de garnaaltjes en de zalmsnippers toe 
• Voeg zout, peper, olie en gehakte peterselie toe. 
• Voeg klein beetje witte mayonaise toe (bij de overige mayonaise doen we 

kerrie poeder) 
• Snijd de vijg in vieren 
• Snijd de tomaatjes en twee helften 
• Leg de tartaar met behulp van een pasring in een diep bord  
• Boven op de tartaar leggen we een kwart vijg, een opgerolde lapje zalm en 

een half tomaatje 
• Maak van de overige mayonaise kerriemayonaise en doe die in een spuitzak 
• Spuit een toefje kerriemayonaise ter garnering op de tartaar. 
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Mayonaise 

• 2 eigeel (=60 gram) 
• 2 eetlepels witte wijnazijn 
• Scheutje citroensap 
• Zonnebloemolie 
• mespuntje zout 

Bereiding: 

• Eigeel mengen met de citroensap  
• Goed met een garde kloppen en de azijn toevoegen 
• Geleidelijk de olie toevoegen (ongeveer 200 ml) 
• Blijven roeren met garde tot een mooie massa   
• Eventueel mespuntje zout toevoegen. 
• Een beetje van deze witte mayonaise gebruiken we om door de tartaar te doen 
• Bij de rest voegen we een beetje kerriepoeder die we in een spuitzak doen om  

mooie toefjes op de tartaar te spuiten ter garnering. 
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Lasagna Pistacchio, pancetta e provola 
Lasagne met pistachenoten en diverse kaas 
Ingrediënten (8 personen) 
 
lasagnevellen 
5 eieren 
525 gram bloem 00 
Bechamelsaus 
100 gram meel 
100 gram boter 
1 liter lauwe melk 
Vulling 
200 gram ontbijtspeklapjes 
200 gram mozzerella in blokjes 
250 gram provola in blokjes 
150 gram pistachenoten + 50 gram gehakte pistachenoten 
40 gram Parmezaanse kaas 
50 ml olijfolie 
6 Basilicumblaadjes 
Citroenrasp 
75 ml water 
Zout en peper 
Bereiding: 
Voor de lasagne vellen 

• Meng de 5 eieren en 525 gram meel en meng alles tot een mooi glad deeg. 
• Rol mooie platte lappen met een pastamachine. 
• Leg de lappen onder theedoeken en zorg dat ze niet uitdrogen. 

Vulling 

• Maak een roux : Smelt de boter, laat niet bruin worden, voeg het meel toe en 
blijf roeren met een garde. Voeg nu langzaam de melk toe zodat het een 
bechamelsaus wordt. 

• In een kom doen we de 150 gram pistachenoten, olijfolie, Parmezaans kaas, 
basilicumblaadjes, citroenrasp en 75 ml water 

• Dit malen we tot een papje, en voegen het toe aan de bechamelsaus. 
• Snijd de provolone en de mozzarella in blokjes. 
• Bak in een koekenpan de ontbijtspeklapjes licht aan. 
• Neem een ovenschaal en vul met een laag bechamelsaus 
• Daar leggen we een laag lasagne vellen op (1) en weer een laag  

bechamelsaus. 
• Dan verdelen we daar boven op mozzarella, provolone en de speklapjes .Nu 

weer herhalen vanaf 1 
• Bovenop strooien we de grof gehakte 50 gram pistachenoten 
• Zet de ovenschaal  in de oven 180 graden 20-25 minuten 



www.culinaircentrum.nl
0492-381565

   
      

  

 

 
Salmone in crosta con spinaci al forno 
Zalm met spinazie in bladerdeeg uit de oven 
 
Ingrediënten: 10 personen 
 
250 gram zalmfilet 
1 rol bladerdeeg 
300 gram verse bladspinazie (evt. wilde) 
Klein beetje melk met een ei 
Zout,  
peper  
tijm  
olijfolie 
Broccoli  
 
Bereiding: 

• Kook de verse spinazie kort in zout water. 
• Kook ook de verse groente beetgaar (blancheren)  
• Leg de rol bladerdeeg van ongeveer 40 bij 25 cm op een keukenplank 
• In de lengte leggen we een laagje uitgeknepen spinazie 
• Houd boven en onder 4 cm vrij 
• Leg op de spinazie de zalm en voeg de kruiden toe,  
• Besprenkel met een beetje olijfolie 
• Leg nu de overige spinazie op de zalm. 
• Maak nu met een mes naast de zalm schuine inkepingen naar beneden met  

tussenruimtes van ongeveer twee cm 
• Vouw de bovenste rij naar binnen en vouw “visgraatgewijs” lapje rechts en 

dan weer links over de zalm heen. 
• Smeer het bladerdeeg in met een losgeklopt ei met scheutje melk 
• Leg het bladerdeeg met het mengsel op een bakplaat met bakpapier in de 

oven van 190 graden ongeveer 30 minuten 
• Bak de reeds geblancheerde broccoli licht in olijfolie met knoflook zout en 

peper.  
• Pof het tomaatje in de oven. 
• Snijd het bladerdeeg in mooie plakjes en serveer met broccoli en tomaatje 
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Pollo ripieno di carne e formaggio con asperge  
e patate novelle 
Gevulde kipfilet met krieltjes en groene asperge 
Ingrediënten: 10 personen 
 
500 gram kipfilet 
100 gram gehakt 
1 ei  
50 gram pecorino kaas 
Een bos groen asperge 
1 kilo krieltjes 
Bieslook 
Zout 
Peper 
Peterselie 
Scheutje rode wijn 
Kappertjes 
Kleine zwarte olijven (taggia) 
1 Paprika rood 
Olijfolie 
Cherry tomaatjes 
 
Bereiding: 

• Schil de asperges door het harde deel van de stengels te verwijderen en kook  
ze in gezouten water tot beet gaar. 

• Was en kook de krieltjes met schil gaar. 
• Neem de kipfilet en snijd er dunne grote lapjes van eventueel met vleeshamer 

platter kloppen. (uitleg kok) 
• Meng het gehakt met ei, geraspte Pecorino kaas in een kom 
• Breng op smaak met zout en peper, bieslook en peterselie. 
• Leg de kip op huishoudfolie en leg er de vulling van gehakt bovenop 
• Maak rolletjes en draai het strak in de huishoudfolie. 
• Deze rolletjes koken we in heet water ongeveer 10 minuten. 
• Snijd de cherrytomaatjes in vieren, de paprika in blokjes en de olijven 

doormidden. 
• Zet een koekenpan op het vuur en verwarm de olijfolie. 
• Voeg de cherrytomaatjes en de paprika toe,  
• Laat even sudderen en voeg dan de kappertjes en olijven toe 
• Pak de rolletjes kip uit en voeg deze ook toe. 
• Blus af met een scheutje rode wijn. 
• Voeg naar smaak zout en peper toe. 
• Doe de krieltjes in een ovenschaal met rozemarijn, een teentje knoflook en 

zout. Giet er olijfolie over en zet in de oven op 200 graden ongeveer 20 
minuten 

• Serveer de kip met de saus, de asperge en de krieltjes als hoofdgerecht. 
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Rotolo di pistache con mascarpone e panna 
Pistache rol gevuld met mascarpone en slagroom 
 
Ingrediënten: 12 personen 
 
Crema di pistache 
150 gram pistachenoten (vandaag gebruiken we 2 eetlepels pistache compound) 
100 gram witte chocolade 
100 gram suiker 
20 gram boter 
50 ml melk 
De bodem: 
5 eieren 
70 gram suiker  
50 gram maïzena 
70 gram zonnebloemolie 
Kleurstof groen of anders blauw en geel mengen 
Scheutje bakkers rum 
Vulling: 
200 ml slagroom 
2 eetlepels suiker 
250 gram mascarpone 
50 gram amandel schaafsel 
Garnering 
100 ml slagroom 
 
Bereiding: 
 
Crema di pistache 

• Verwarm een pan met een ½ liter water ( zoveel dat de nootjes onder water 
staan) en voeg de pistachenoten toe en laat ze 5 minuten koken 

• Laat de pistachenoten afkoelen en verwijder de bruine schilletjes  
• Doe de pistachenoten in een blender en maal ze met de suiker en 15 ml van 

de melk zeer fijn  
• Verwarm de pistachenoten met de rest van de melk en voeg de boter en 

chocolade toe en laat de chocolade smelten 
• Voeg nu de gemalen pistachenoten toe en laten indikken tot een dik papje 

De bodem 

• Splits de eieren en klop de eiwitten stijf 
• Voeg de suiker toe en dan 1 voor 1 het eigeel, met garde rustig er door heen. 
• Voeg al roerend de maïzena toe en dan de rum en olie. 
• Als laatste de kleurstof toevoegen tot het deeg mooi groen word. 
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• Leg bakpapier op een bakplaat en giet het deeg erop tot een mooi dun laagje 
deeg  

• Zet het in een voorverwarmde oven 180 graden 15 minuten 
• Laat het deeg afkoelen en maak ondertussen de vulling 

Vulling: 

• Klop de slagroom met mascarpone stijf en voeg op het laatst de amandel 
schaafsel toe 

• Neem nu het bakpapier met het deeg en leg het omgedraaid op een schoon 
bakvel 2 x  zodat hij los is en met de gebruinde kant boven ligt 

• Smeer nu het deeg in met de crema di Pistache 
• En smeer daar bovenop de vulling van slagroom en mascarpone 
• Rol het leeg nu soepel op en rol het in huishoudfolie 
• Laat het geheel rusten in de koelkast ongeveer 1 a 2 uur. 
• Leg de rol op een schaal en bestrooi met poedersuiker  
• Klop wat extra slagroom om te garneren. ( spuitzak toefjes)  

 

 

 
 


