
Eet mee met Esmé

Ravioli maken is een tijdrovend 
karweitje. Heerlijk, maar je moet 
er tijd voor hebben. Wat nou als 
je geen deeg hoeft te maken, de 
vulling alleen is ook zalig.
Deze keer een recept wat iets 
meer aandacht en tijd vraagt. Je 
kunt het wel vooraf bereiden en 
afmaken als je vrienden er zijn.
Je steelt de show met dit 
voorafje, of zoals de Italianen het 
noemen il primo. Je kunt het 
gerecht ook maken als onderdeel 
van een hoofd-gerecht. Een 
stukje vlees erbij of een lekker 
stukje zalm past prima.

Benodigdheden voor 4 
personen

300 gram bladspinazie, 
diepgevroren, ontdooid
100 gram ricotta, losgeroerd
100 gram fijngesneden 
mortadella (als je dit weglaat is 
het gerecht vegetarisch)
1 ei
100 gram bloem, gezeefd
150 gram geraspte Parmezaanse 
kaas
¼ theelepel versgeraspte 
nootmuskaat
50 gram boter
8 blaadjes salie, in reepjes 
gesneden

Laat de ontdooide spinazie goed 
uitlekken in een vergiet. Druk er 
zoveel mogelijk vocht uit.
Meng de spinazie met de ricotta, 
de mortadella, het ei, de bloem en 
de helft van de kaas.
Breng dit mengsel op smaak met 
zout, peper en nootmuskaat.
Bestuif je handen met bloem en 
vorm 40 ovale ballen. Bedek de 
schaal met plasticfolie.
Laat de ballen even koelen in de 
koelkast.
Breng nu in een ruime pan water 
met zout aan de kook.
Kook de balletjes ravioli in 4 a 5 
porties gaar. Haal ze met een 
schuimspaan uit de pan, ze komen 
vanzelf boven drijven en zijn dan 
gaar. Houd ze tot gebruik warm 
onder aluminiumfolie.
Verwarm ondertussen in een 
steelpannetje de boter. Wacht even 
tot het bruist en ‘bak’ dan de salie 
erin. Voeg een klein beetje 
kookwater van de ravioli ‘s toe en 
je saus is klaar.

Het is heel fijn om voorverwarmde 
borden te gebruiken. Je kunt ze 
even in de magnetron zetten of in 
warm water.

Leg de ravioli ‘s op het bord, 
schenk de salieboter er overheen 
en bestrooi ze met de kaas.

Raviol i apert i
Fragola
al vino rossso

Gemarineerde aardbeien 
als dessert passen prima in 
deze tijd van het jaar. 

Benodigdheden voor 4 
personen
500 gram aardbeien
100 gram suiker
250 ml  rode Classico-wijn
1 biologische citroen

Doe de aardbeien met de 
suiker in een kom, schenk 
de wijn erover en marineer 
het geheel zo lang mogelijk, 
liefst 12 uur, in de koelkast
Rasp de helft van de 
citroenschil af. Neem de 
aardbeien uit de marinade 
en laat het vocht in een 
pannetje op halfhoog vuur 
inkoken met de citroenschil 
tot het na 10-15 minuten 
stroperig begint te worden.
Laat de wijnsaus een beetje 
afkoelen. Je kunt de pan 
even in een bak met ijs of 
koud water zetten.
Gebruik voor het serveren 
een mooi glas. Schep hier 
de aardbeien in en schenk 
er de saus over.

Eet smakelijk!


