
LIEFS UIT
PUGLIA
Grote kans dat je Italiaanse bordje pasta
zijn oorsprong heeft in Puglia. In het zonnige
zuid-oosten van de laars wisselen graanvelden
en olijfgaarden elkaar af. Proef de cucina
regionale van Puglia!regionale van Puglia!

PUGLIA
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Cavatelli con zucchine
e gamberetti
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Cavatelli con zucchine 
e gamberetti
Cavatelli met courgette en garnalen

H H H

Bereidingstijd: ca. 25 min.
Per portie: ca. 690 kcal  33 g eiwit 
24 g vet  80 g koolhydraten

Ingrediënten voor 4 personen
zout en peper
2 teentjes knoflook
1 courgette (ca. 250 g)
2 grote tomaten
20 rauwe gamba’s (ca. 400 g; 

zonder kop en schaal)
400 g cavatelli (korte pastasoort)
2 el olijfolie extra vierge
200 ml slagroom

1 Breng 3-4 l water met wat zout 
aan de kook. Pel en snipper de knof-
look. Maak de courgette schoon en 
snijd hem in 5 cm lange stukken. 
Snijd de stukken vervolgens in 
reepjes. Was de tomaten, halveer ze 
en verwijder de zaadlijsten. Snijd het 
vruchtvlees in blokjes. Dep eventu-
eel de gamba’s droog. Kook de cava-
telli volgens de aanwijzingen op de 
verpakking in het kokende water.

2 Verhit de olie in een grote pan. 
Bak er de gamba's al roerend ca. 
2 minuten in. Bak de courgette en 
de knoflook kort mee. Breng op 
smaak met zout en peper. Voeg de 
tomaat toe. Blus af met de slag-
room, breng aan de kook en kook 
ca. 5 minuten op laag vuur. Breng 
op smaak met zout en peper. Giet 
de cavatelli af en dien op met de 
saus.

Polpette di melanzane
Gebakken aubergineballetjes 
in tomatensaus

H H H

Bereidingstijd: ca. 1 uur en 15 min.
Per portie: ca. 470 kcal  16 g eiwit 
24 g vet  44 g koolhydraten

Ingrediënten voor 4 personen
3 aubergines (ca. 750 g)
zout en peper
2 uien
2 teentjes knoflook
750 g tomaten
1 bosje basilicum
4 takjes munt
3 eieren

50 g ricotta
180 g paneermeel
7 el olijfolie extra vierge
2 el tomatenpuree
paprikapoeder
6 takjes platte peterselie

1 Breng in een ruime pan water 
met wat zout aan de kook. Maak de 
aubergines schoon en snijd ze in 
ca. 1,5 cm dikke plakken. Kook de 
aubergine ca. 6 minuten afgedekt 
in het kokende water. Neem de 
aubergine met een schuimspaan 
uit de pan en laat tussen 2 lagen 
keukenpapier goed uitlekken.
2 Pel en snipper de uien en de 
knoflook. Maak de tomaten schoon 
en snijd ze grof. Was het basilicum 
en de munt, schud ze droog en pluk 
de blaadjes van de takjes. Druk het 
overige vocht met behulp van keu-
kenpapier goed uit de aubergine. 
Snijd de aubergine klein.
3 Doe de aubergine, de munt, 
de helft van het basilicum, 1 ei, de 
ricotta, de helft van de knoflook, 
1½ tl zout en 1 tl peper in een kom 
en pureer het mengsel grof met een 
staafmixer. Roer er 100 g paneer-

meel doorheen. Laat het mengsel 
ca. 15 minuten rusten.
4 Verhit 3 el olijfolie in een ruime 
pan. Fruit er de ui en de overige 
knoflook ca. 2 minuten in. Voeg 
de tomatenpuree toe en bak hem 
kort mee. Voeg de tomaten en 
150 ml water toe. Breng op smaak 
met zout, peper en paprikapoeder. 
Breng aan de kook en kook al roe-
rend 15-20 minuten op laag vuur. 
Breng nogmaals op smaak.
5 Kluts 2 eieren in een diep bord. 
Meng 80 g paneermeel met zout 
en peper. Vorm ca. 16 balletjes van 
gelijke grootte uit het aubergine-
mengsel. Wentel de balletjes eerst 
voorzichtig in het ei en vervolgens 
in het paneermeelmengsel. Verhit 
4 el olie in een koekenpan. Bak 
er de aubergineballetjes rondom 
goudbruin in. Neem uit de pan en 
laat uitlekken op keukenpapier.
6 Leg de balletjes in de tomaten-
saus en verwarm nogmaals kort. 
Was de peterselie, schud hem droog 
en pluk de blaadjes van de takjes. 
Hak de peterselie en de overige 
basilicum en roer de kruiden door 
de tomatensaus. Dien op.
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Orecchiette con 
broccoli e rucola
Orecchiette met broccoli en rucola

H H H

Bereidingstijd: ca. 35 min.
Per portie: ca. 530 kcal  20 g eiwit 
15 g vet  75 g koolhydraten

Ingrediënten voor 4 personen
zout en versgemalen peper
3 teentjes knoflook
2 rode pepers
500 g broccoli
250 g rucola
400 g orecchiette
4 el olijfolie extra vierge
50 g parmezaan (stuk)

1 Breng in een ruime pan 3-4 l wa-
ter met wat zout aan de kook. Pel en 
snipper de knoflook. Snijd de rode 

peper in de lengte in en verwijder 
de zaadlijsten. Was de rode peper 
en snijd hem in dunne ringen. Maak 
de broccoli schoon en verdeel hem 
in kleine roosjes. Was de rucola en 
laat hem goed uitlekken.

2 Kook de broccoli ca. 2 minuten in 
het kokende water. Voeg de rucola 
toe en kook ca. 2 minuten verder. 
Neem de groente met een schuim-
spaan uit de pan en laat uitlekken.

3 Kook de orecchiette volgens de 
aanwijzingen op de verpakking in 
het kokende water. Giet af, spoel 
kort onder koud water en laat 
uitlekken.

4 Verhit de olie in een pan. Fruit 
er de knoflook en de rode peper in. 

Bak de groente en de orecchiette 
ca. 5 minuten mee. Breng goed op 
smaak met zout en versgemalen 
peper. Dien alles op en rasp de 
parmezaan eroverheen.

Bombette di maiale
Varkensrolletjes gevuld met pecorino

H H H

Bereidingstijd: ca. 35 min.
Per portie: ca. 850 kcal  71 g eiwit 
60 g vet  0 g koolhydraten

Ingrediënten voor 4 personen
4-5 takjes platte peterselie
250 g pecorino (stuk)
12 dunne plakken procureur 

(varkensnek)
zout en peper
24 dunne plakken pancetta

citroenpartjes
24 cocktailprikkers
2 aluminium grillschalen

1 Was de peterselie en schud 
hem droog. Pluk de blaadjes van 
de takjes. Snijd de pecorino in 
24 stukken. Halveer de procureur-
plakken en klop ze plat. Bestrooi 
met peper. Beleg elk stuk procureur 
met 1 plak pancetta, 1 stuk pecorino 
en 1 blaadje peterselie.

2 Rol elk stuk procureur op tot een 
bolletje en steek steeds vast met 
1 cocktailprikker. Breng op smaak 
met zout. Verdeel de rolletjes over de 
grillschalen. Bak 3-4 minuten al roe-
rend op een hete grill. Dien op met 
de citroenpartjes om eroverheen uit 
te knijpen. Lekker met ciabatta.
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