
Maand:  Januari 2018 
 
Thema:  La cucina di Mama 
 
 
 

 
 
 
 
Antipasto  
Legname di parmigiano con lattuga e verdure  
Timbaal van Parmezaanse kaas met sla en groente 
 
 
Primo  
Pasta puttanesca 
“Pasta van lichte zeden” 
 
 
Zuppa  
Zuppa Pavese 
Soep uit Pavia 
 
 
Secondo    
Ossobucco di Agnello con risotto Milanese   
Ossobucco van lamsschenkel met risotto op Milanese wijze 
 
 
Dolce 
Zuccotto    
 
 
 
  



Legname di parmigiano con lattuga e verdure  
(Timbaal van Parmezaanse kaas met sla en groente) 
Amuse, 15 personen 
 
Krokantje: 
110  gram   geraspte parmezaanse kaas 
 
Extra:    bakpapier 
    timbaaltje  
 
Oven voorverwarmen op 180° C. 
 
Leg een vel bakpaper op een passende bakplaat. 
Vorm per couvert een driehoek met gelijke zijden van 8 cm geraspte 
Parmezaanse kaas op het bakpapier en bak ze gedurende 3 tot 4 minuten (blijf 
er bij staan!!). Ze mogen niet bruin worden. 
Laat de kaas even afkoelen en pak de driehoeken dan met de hand van het 
bakpapier en leg de gebakken driehoeken kaas over een klein timbaaltje met de 
punten omlaag zodat een klein kommetje gevormd wordt. 
 
 
100 gram  Taleggio    
100 gram  Ricotta 
4 stuks  tomaten  
1 stuks  courgette 
½ stuks  aubergine 
   olijfolie tradioneel 
   bieslook  
   zout en peper 
 
Extra:   keukenpapier 
   Kookring ø 5 cm 
   tonicstamper 
 
Snijd de Taleggio kaas in kleine blokjes en meng met de Ricotta en de gehakte 
bieslook. Bewaar in een kommetje. 
Snijd de aubergines in vijftien pakjes. 
Bak de plakjes aubergine en daarna de courgettes in wat olijfolie. Laat alles 
uitlekken op keukenpapier en breng op smaak met peper en zout. 
 
Plisseer (ontvel) de tomaten. Verwijder de zaden en snijd het vruchtvlees in 
blokjes. 
Bak de tomatenblokjes twee minuten in olijfolie.  
 
Zet een rvs kookring van ca. 5 cm op het bord en vul deze achtereenvolgens met 
aubergine, tomaat, en lepel het kaasmengsel erop tenslotte de courgette. 
Verwijder de rvs kookring voorzichtig gebruik eventueel een tonicstamper. 



 
Salade 
100 gram  Mesclunsalade 
   olijfolie fruitig 
½  stuks  citroen  
   honing 
   peper  
   zout 
 
Maak een dressing van de olijfolie en het citroensap en breng op smaak met 
peper en zout en eventueel een beetje honing.  
Maak de sla goed schoon en droog deze in de slacentrifuge. Maak de sla aan met 
de dressing en meng goed. 
Vul elk kaastimbaaltje met wat van de sla en zet boven op het 
groente/kaastorentje en serveer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasta Puttanesca       
Voorgerecht, 15 personen 
 
500  gram  spaghetti (Barilla no 5) 
3  blikjes tomatenstukjes uit blik  

 olijfolie tradioneel 
2  stuks  ui 
4 + 8  tenen   knoflook 
2 theelepels suiker 
2  stuks  laurierblaadje 
2 theelepels  tijmblaadjes 
2  eetlepels  tomatenpuree 
16  stuks  ansjovisfilets 
50  gram   kappertjes 
30  stuks  Taggiasche olijven 
2-3  stuks  rode pepers 
½ bosjes  platte peterselie 
   geraspte parmezaanse kaas. 
   zout 
 
Snijd vier teentjes knoflook en de uien fijn en fruit in een scheut olijfolie aan. 
Voeg de blokjes tomaten toe samen met de suiker, laurier, tijm, tomatenpuree 
en een snufje zout. Breng het geheel aan de kook en laat een klein halfuur 
pruttelen op laag vuur. 
 
Kook de spaghetti 2 minuten korter dan volgens de aanwijzingen op de 
verpakking.  
Bak de ansjovis in een beetje van z’n eigen olie totdat deze uit elkaar valt.  
Voeg de olijven en kappertjes toe en bak kort mee.  
Draai het vuur laag en voeg de knoflook en pepers 2 of 3 naar smaak toe. 
Verwijder van te voren de zaden. 
Laat even meebakken en voeg tot slot toe aan de tomatensaus. 
 
Meng de saus met de pasta en laat twee minuten doorwarmen. De pasta gaart 
nog na en de saus hecht zich beter aan de spaghetti. 
Serveer met fijngehakte bladpeterselie. 
Strooi er wat Parmezaanse kaas over en zet de rest van de kaas eventueel op 
tafel. 
 
  
 
 
 
 
 
  



Zuppa Pavese       
Soep, 15 personen 
 
Groentebouillon (HIERMEE BEGINNEN) 
(Bouillon tevens voor de risotto van het hoofdgerecht) 
 
4,5  liter   water 
6  stuks   aardappels,  
6 stuks   uien,  
6  stuks   prei,  
6  stuks   wortelen,  
6 stuks   meirapen,  
3  stengel  bleekselderij,  
9 stuks   tomaten,  
4 stuks   groentebouillonblokken 

 peper  
 zout 
 

Snijd alle groenten grof en doe de groenten in een grote pan, voeg er 4 1/2 liter 
water bij, wat zout en breng aan de kook. Voeg dan de 4 bouillonblokken toe. 
Zet het vuur laag en laat de bouillon zo’n 20 minuten pruttelen.  
Haal de pan van het vuur, zeef de bouillon en druk de groenten met een lepel 
goed uit. 
Proef en breng de bouillon eventueel nog op smaak met peper en zout. 
 
Geef 2 liter bouillon aan de mensen van het hoofdgerecht voor de 
risotto. 
 

15  sneetjes witbrood   
   boter 
2  liter  bouillon (zelf maken zie basisrecept) 
15 stuks  eieren  
3  eetlepels witte azijn 
150 gram  Parmezaanse kaas 
 
Extra:   Steker ø 6 cm 
 
Oven voorverwarmen op 180° C 
 
Snijd de korstjes van het brood en steek rondjes van 6 cm uit de sneden brood. 
Smelt wat boter en strijk de broodrondjes daarmee in. Bak de rondjes in een 
oven van 180° C tot deze goudbruin zijn. 
Leg de toastrondjes in de diepe soepborden en verdeel er wat kaas over. 
 
Breng een pan met water aan de kook en voeg een scheut azijn toe. 
Pocheer de eieren in het water dat u tegen de kook aanhoudt.  
Schep de eieren met een schuimspaan uit het water en leg elk ei op de toast in 
het soepbord.  
 
Giet de hete bouillon met de theekan, aan tafel, over de eieren. 
Geef eventueel wat extra Parmezaanse kaas er apart bij. 
 



 
Ossobuco van lamsschenkel met risotto 
Hoofdgerecht, 15 personen 
 
 
15  stuks   lamsschenkels van ca 150 gr  

 peper en zout   
 bloem  

50 gram   boter  
5 stuks   uien  
2  stuks   winterwortel  
4 stengels  bleekselderij  
6  tenen  knoflook   
6  dl   droge witte wijn  
10  dl   gezeefde tomaten  
2  dl   bouillon  
3  theelepels marjoraan  
3  theelepels tijm  
2  stuks   citroen  

 verse peterselie 
 
Bestrooi de lamsschenkels met peper en zout en de bloem.  
Schud de overtollige bloem eraf.  
Bak het vlees in de boter aan beide kanten goudbruin en haal uit de pan.  
Pel de uien en 3 tenen knoflook, snijd fijn en bak in de pan lichtbruin.  
Maak wortels en bleekselderij schoon, snijd in stukjes en voeg toe aan de ui.  
Bak even mee.  
Voeg de wijn toe en laat 5 min inkoken.  
Snijd de schil van een halve citroen, verwijder het witte gedeelte aan de 
binnenkant. Voeg dit met de gezeefde tomaat, bouillon en de kruiden toe, roer 
door en leg het vlees in de pan. Laat op laag vuur in 2 uur zachtjes gaar stoven. 
 
Rasp de rest van de citroenschil, hak de rest van de knoflook fijn en meng dit 
met de fijn gesneden peterselie.  
Vlak voor het serveren dit mengsel door de ossobuco roeren. 
  



Voor de risotto: 
 
5  stuks  sjalotten 
125  gram   Parmezaanse kaas 
5  eetlepels olijfolie tradioneel 
125  gram   boter 
2 liter  groentebouillon (van de makers van de soep) 
750  gram   risottorijst  
3  zakjes  saffraan (à 0.05 g)  
 
Snipper de sjalotten en rasp de kaas. 
 
Verwarm de helft van de boter in een hapjespan en bak de sjalotten 10 min. op 
laag vuur. 
Breng de bouillon aan de kook.  
Week de saffraan in een eetlepel water of bouillon. 
Doe de risotto bij de sjalotten en bak onder af en toe roeren gedurende 4 min. 
Voeg de saffraan toe.  
Voeg een scheut bouillon toe en roer tot deze is opgenomen.  
Voeg dan weer een scheut toe en ga zo door tot de rijst gaar is.  
Dit duurt ca. 20 min.  
Draai het vuur uit en voeg de rest van de boter en de kaas toe.  
Laat met de deksel op de pan 5 min. staan. 
 
Tip: 
Voeg nog wat bouillon toe om het extra smeuïg te maken. 
 
Serveer de risotto met de ossobucco. 
 
  



Zuccotto         
Nagerecht, 15 personen 
 
1  stuks  cake van 750 gram 
6  eetlepels Marasquin 
5  eetlepels Cognac     
10  dl  slagroom       
200  gram  poedersuiker 
300  gram   pure chocolade 
100  gram  blanke amandelen 
50  gram  gepelde hazelnoten 
50  gram  cassata 

 cacaopoeder om te bestuiven 
 poedersuiker om te bestuiven 

 
Extra:   2 ronde kommen van elk 1,5 liter 
   vershoudfolie 
   bakpapier 

 
Schakel de snelvriezer in. 
 
Snijd de cake in plakjes van 0,75 cm dik en snijd van elk plakje twee 
driehoekjes, meng de marasquin met de cognac en besprenkel de plakken cake 
ermee. 
 
Bekleed twee bolvormige kommen van 1,5 liter met vershoudfolie.  
Leg de plakjes cake in de bolvorm, met de punt naar beneden, zodat er een 
stervormig patroon ontstaat en met de zijkanten goed tegen elkaar aan.  
Gebruik kleinere stukjes om de open stukken aan de bovenkant op te vullen en 
bewaar de rest voor de bovenkanten. 
 
Sla de ijskoude slagroom stijf in de kitchenaid met de ballongarde en klop de 
poedersuiker erdoor.  
Rooster de hazelnoten en de amandelen licht in een droge koekenpan. 
Hak de geroosterde noten in kleine stukjes met een mes, niet in de Magimix! 
Voeg de hazelnoten, amandelen en de fijngehakte cassata toe, en voeg circa een 
derde van de grof gehakte chocolade toe, 
Meng alles goed door elkaar en vul de met cake bekleedde kom met de helft van 
het mengsel. Begin in het midden onderin en breng de vulling langs de zijkant 
aan. Zet de cakes in de snelvriezer. 
 
Smelt de rest van de chocolade au bain-marie. Laat de gesmolten chocolade iets 
afkoelen en schep door de resterende room. Haal de cakes uit de snelvriezer en 
lepel de chocoladeroom in de vormen. Strijk glad en bedek de bovenkanten met 
een laagje van de stukjes cake. Snij opstaande randjes cake recht af. 
Dek de kom af met vershoudfolie en laat hem gedurende twee uur in de 
snelvriezer staan. (als je dit thuis maakt, maak de zuccotto dan een dag van te voren) 
 
Zet de zuccotto na twee uur vanuit de snelvriezer in de koeling. 
 
 
 



Haal de zuccotto voor het serveren uit de vorm en gebruik een driehoekig stuk 
bakpapier om de bovenkant om en om met de cacaopoeder en de poedersuiker 
te bestrooien. 
 
Snijd mooie punten van de zuccotto en serveer uit. 


