
‘rolling chef’

Onze ‘ROlling Chef’ OnnO van WittelOOstuyn kent u van de RubRiek 

kOken als kOud kunstje. Ondanks een hOge dWaRslaesie kOOkt hij 

met plezieR. vOOR deze speCiale afleveRing pResenteeRt miChel mali, 

Chef- kOk van RistORante maRiO uva in neCk, al jaRen gOed vOOR een 

miChelinsteR, dRie ReCepten vOOR pRaChtige italiaanse geReChten. 

maak ze alledRie Of kies eR één Om te seRveRen tijdens uW keRstdineR. 

ze zullen u Op de dag zelf niet te veel tijd en stRess kOsten. veel 

OndeRdelen kunt u namelijk al van tevORen beReiden. met de tips van 

OnnO en miChel is suCCes veRzekeRd.

KoKen
met sterren

Mario Uva is ruim 37 jaar geleden  

het familiebedrijf Ristorante Mario 

Uva gestart. De keuken wordt aan-

gevoerd door Michel Mali die zijn 

sporen verdiend heeft bij Fagel en 

vele andere gerenommeerde res-

taurants. De kaart biedt traditionele 

Italiaanse gerechten die gebaseerd 

zijn op familierecepten.  

Voor vragen, tips of reacties 

kunt u mailen naar 

RollIngcheF@qUIcknet.nl

Restaurant info: 

www.MaRIoUVa.nl

italiaanse gerechten
voor vier personen

ravioli van salami en salie 
met een Bechamel saus

I n g R e D I Ë n t e n

•  zelfgemaakte pastavellen
•  100 gram salami naar smaak
•  1 eetlepel ricotta kaas
•  1 blaadje sali
•  paneermeel tot de juiste droogte is  
 bereikt
•  2 dl melk

•  1 dl room
•  50 gram boter
•  30 gram bloem
•  1 blaadje laurier
•  1 eetlepel parmigano regiano 
 (parmezaanse kaas)
•  zout en peper

b e R e I D I n g

•  gebruik voor de ravioli en de cannaloni  
 het basisrecept voor pasta: 1 ei op 100  
 gram patentbloem of speciaal pasta- 
 meel (semolina meel of fijne griesmeel).  
 meng het meel  met de eieren tot een  
 mooie gladde bal. is het te droog of te  
 nat, voeg dan ei of bloem toe. maak het  
 desnoods een dag van tevoren en leg  
 het in keukenfolie in de koelkast. Rol de  
 pasta uit in dunne vellen. 
 strooi semolina/griesmeel op het  keu- 
 kenblad tegen het plakken!

• meng de fijngesneden salie en de  ricotta 
 met de zeer fijn gesneden salami en  
 voeg paneermeel toe om het geheel een  
 vaste substantie te geven.

•  Rol twee lange vellen uit en smeer een vel in met losge- 
 klopt eigeel, leg hierop kleine balletjes van de vulling ter  
 grootte van flinke pepernoten.
 leg het tweede vel pasta hier bovenop en druk alles goed  
 aan, vermijd luchtbellen. snij de ravioli’s uit (ongeveer 3,5  
 cm bij 3,5 cm). kook ze in rustig kokend water beetgaar!

•  smelt voor de saus de boter en voeg lepel voor lepel  
 bloem toe totdat er een deegbal ontstaat.
 verwarm de melk en de room samen met de laurier en  
 voeg langzaam toe bij de deegbal tot een gladde dunne  
 saus. breng op smaak met nootmuskaat, peper en zout.
 
•  leg drie à vier ravioli’s in een diep bord en voeg een beetje  
 opgeschuimde (met staafmixer of cappuchinoschuimer)  
 saus toe. strooi er parmezaanse kaas over!

  tip: Zelf pasta maken is een leuk en dankbaar werkje. Ik  

  gebruik voor het maken van pasta een elektrische pastamolen  

  van het merk kitchen aid, maar het kan ook met een gewone  

  pastamolen of een deegroller. 

gnocchi met cantharellen en room

I n g R e D I Ë n t e n

•  750 gram gekookte aardappels van blommige 
 aardappels, bij voorkeur Red star.
•  150 gram meel
•  1 ei
•  zout/peper
•  nootmuskaat 2 gram (naar eigen smaak)
•  12 cantharellen
•  1 bosui
•  halve eetlepel knoflookolie
•  2 eetlepel room
•  2 eetlepels parmigano regiano (parmezaanse kaas) 
>>
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VlAg‘rolling chef’

b e R e I D I n g

•  kook de aardappels met schil en beetje zout. pel ze als ze zijn afgekoeld 
 en pureer ze met bijvoorbeeld een keukenmachine of draaizeef. meng 
 de puree met de bloem en de peper, zout en nootmuskaat.

•  maak dit tot een niet plakkende bal en rol van dit deeg lange vingerdikke slier-  
 ten, gebruik bloem tegen het plakken. snij hiervan kleine hompjes: de  gnocchi. 
 
•  kook deze ongeveer 2 minuten in gezouten water. haal ze uit de pan met 
 een schuimspaan en koel ze in koud water! dit kan ook een dag van tevoren. 
 bewaren in de koelkast met een klein beetje olijfolie.

•  voor de saus bakt u de cantharellen (peper en zout) op hoog vuur en voeg na   
 een paar minuten het fijngesneden bosuitje toe en de knoflookolie.    
 gnocchi toevoegen en na een minuut de room en 2/3 van de parmezaan.

•  alles mengen en opdienen met erover 1/3 parmezaan en eventueel wat   
 peterselie!

canneloni gevuld 
met KraB en Zalm
I n g R e D I Ë n t e n

•  1 zelfgemaakt pastavel  
•  100 gram zalm
•  1 ei
•  50 gram krab
•  halve dl room
•  10 blaadjes basilicum 
•  10 blaadjes rucola
•  4 plakken dungesneden    
 ontbijtspek 
•  12 lamellen parmezaan gesneden 
•  8 plakken gegrilde courgette

b e R e I D I n g

•  Rol een groot vel pasta uit en leg deze te drogen op een theedoek.

•  snij de courgette in lange dunne plakken met mes of kaasschaaf, grill deze kort  
 op een grillpan.

•  leg het spek op vetvrij papier en laat dit ongeveer een uur in de oven drogen   
 op 120 graden, totdat de plakjes krokant zijn.

•  meng het ei en de zalm fijn in de blender of staafmixer en spatel de krab en   
 daarna de room erdoor. laat de krab een beetje grof.

•  leg dit als een lange worst in de breedte onderaan het licht gedroogde pasta-  
 vel. dit kan ook m.b.v. een spuitzak. probeer het zo strak mogelijk in huishoud-  
 folie op te rollen, samen met de basilicumblaadjes, tot een strakke rol. moeilijk?  
 vraag hulp.

•  knoop de uiteinden dicht en leg de rol 10 minuten in zachtjes kokend water. als  
 de rol niet mooi sluit dan kan het ook 15 minuten stomen in een stoompan.

•  leg op een plat bord de courgette en daar bovenop de in mooie punten gesne-  
 den canneloni. Rucola eromheen en als dakje de spek en de parmezaan.
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