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Olijfolie met stokbrood.
Doe een scheut olijfolie op een schaaltje
met wat zout en rode balsamico. Snij
een vers gebakken stokbroodje en dip
deze in het oliemengsel. Bon appetito!

Aardappel oven schotel met rosemarijn.
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil 500g aardappels en
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TKdie
RHENEN
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rosemarijnolie
en zout naar smaak. Bak
de aardappelen in 30 min. in een
oven op 200 graden gaar.
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Pasta peperoncino & garnaaltjes.
Leg 300g garnalen in de peperoncino olie met 2 vers geperste
teentjes knoflook. Bereid 500g tagliatelle volgens recept. Bak
de garnaaltjes in de olie met knoflook kort gaar in een bakpan.
Meng het geheel met de pasta. Voeg zout en peper naar smaak
toe!
Pasta met citroen.
Bereid 500g trofie pasta volgens recept. Rasp de schil van een
citroen over de pasta en giet er wat citroenolie. Strooi er een
handje rucola over en voeg zout en peper naar smaak toe!

I MPORT ED BY

Ciabatta met brie.
Meng 2 teentje geperste knoflook met olijfolie.
Snijd een Ciabatta brood in de lengte door midden en besprenkel beide helften met olijfolie.
Rooster ze in de oven krokant. Besmeer de ciabatta royaal met tomatentapenade. Beleg de
geroosterde ciabatta met plakjes brie en plakjes
serranoham. Serveer de broodjes met een vers
blaadje basilicum.
Gnocchi met knoﬂook tapenade.
Snijd 300g kipfilet in stukjes en kruid de kipfilet met peper en zout. Bak het
vlees gaar. Kook ondertussen een broccoli beetgaar. Kook 500g gnocchi volgens verpakking. Verhit 1 el boter in een pan, fruit 1 potje knoflooktapenade
aan. Doe er 200g spinazie en de broccoli er bij, voeg 300ml room toe en laat
de saus even goed doorwarmen. Pureer het geheel tot het glad is. Voeg de
kip en gnocchi er aan toe. Breng op smaak met peper en zout en serveer het
geheel met een beetje parmenzaan.
Wraps met aubergine tapenade.
Snijd 1 ui, 2 rode paprika’s en 2 courgettes in
grove stukken. Grill de groente met een klein
beetje olijfolie in een grillpan. Bak 4 wraps
even krokant in een koekenpan en besmeer
de bodems met een dikke laag aubergine
tapenade. Beleg ze met de gegrilde groentes
en garneer ze af met wat ruccola.

BALSAMICO

Caprese-prikkers.
De klassieke salade caprese op een stokje is perfect voor een feestje, als een
voorgerecht of een snack tussendoor. Doe de kleine mozzarellabolletjes met
cherrytomaten en verse blaadjes basilicum op een stokje en decoreer ze met
enkele druppels balsamico.

TRUFFEL

Balsamico paprika met rozemarijn.
Fruit eerst een fijngesneden ui aan in olijfolie, dan de fijngehakte naalden
van 2 takjes rosemarijn en 3 gesneden teentjes knoflook. Voeg drie kleuren
paprika (2 van elke kleur) toe (in repen gesneden), en bak ze tot ze zacht zijn.
Blus af met een flinke scheut balsamicoazijn en breng op smaak met zout en
peper. Lekker met pasta of als een salade!
Ravioli met truffelsalsa.
Fruit een gesnipperde ui en 1 teentje gehakte knoflook aan in wat olijfolie, voeg
Cherry, kappertjes en balsamico.
Halveer 20 cherry tomaten of snij ze in plakken en verdeel over een er 40g truffeltapenade en 250ml room bij, kook ondertussen de ravioli gaar en
bord. Verdeel 1 ui in dunne ringetjes en strooi 1 el kappertjes er meng het met de truffeltapenade. Verdeel het over 4 borden en doe er een hand
over. Maak een dressing van 3 el olijfolie, 1 el balsamico en een snuf- vol geraspte Parmezaan over en klaar!
je zeezout en druppel over de salade. Heerlijk bij gebakken vis of vlees! Tosti truffel-salami.
Mozzarella en parmaham salade.
Snijd 2 mozarella bolletjes in repen en marineer die 1 uurtje in een mengsel van 2 el witte balsamico, 4 el olijfolie, peper en zout, 1 theelepel honig
en wat tijmblaadjes. Verdeel wat rucolasla over de borden en garneer ze met
een handvol walnoten en in partjes gesneden kerstomaatjes. Snijd ongeveer 8
plakken parmaham in vieren, rol de repen mozarella er in en leg de rolletjes
op de sla. Buon appetito!

Bestrijk de 4 van de 8 sneetjes brood aan één kant met truffeltapenade, beleg
het met in plakken gesneden mozzarella, salami, basilicum en weer een plak
mozzarella, dek het met de andere snee brood af. Besmeer de buitenkanten
met roomboter en bak 4 min per kant in een verhitte koekenpan, zonder olie of
boter op laag vuur krokant. Snij de tosti doormidden… verrukkelijk!
Truffelrisotto.
Bak 1 gesnipperde ui en 300g risotto tot de korrels een
beetje glazig zijn, blus het af met een scheut droge witte
wijn. Laat schepje voor schepje 1l paddenstoelenbouillon
door de risotto opnemen totdat het gaar is. Laat dan een
klontje boter en wat Parmezaanse kaas smelten door de
risotto. Voeg 3 el truffeltapenade toe, roer het geheel tot
het goed verdeeld is en geniet ervan!
Truffelmayonaise.
Meng 1 deel truffeltapenade met 3 delen mayo.

