
Toscaanse nachten, 11 juni 2014 
 

 
 

 
 

Menu 
Primi piatti: 

 
Minestrone 

Spaghetti Frutti di Mare 

 
Verdure: 

 
Contorni 

 
Secondi piatti: 

 
Scallopine ai funghi 

 
Dolci: 

Café Frappée 



Knofolie alla casa di Caso 

 
De smaak van de gerechten wordt voornamelijk bepaald door de huisgemaakte knofolie. 
Deze is voor deze kooksessie al voorbereid maar een beetje Qlivini heeft dit natuurlijk in 
zijn voorraadkast staan. 
 
Ingrediënten:   
 
5 tenen knoflook 
0,5 liter extra vièrge olijfolie 
Basilicum 
2 uien 
 
Bereiding 
Kook de olijfolie met de geperste knoflook, gesnipperde uien en basilicum. Laat dit 
geruime tijd staan zodat de smaken in de olie kunnen trekken. Klaar de olie door de olie 
door een zeef te persen zodat deze helder wordt. Deze olie dient ook als knoflook olie 
voor de andere gerechten. 

  



Minestronesoep 

 
Ingrediënten:   
 
2 liter runderbouillon 
3 uien 
basilicum 
stukjes bloemkool 
2 prei 
1 selderie 
2 wortelen 
1 blikje witte bonen 
1,5 blikje tomatenpasta 
conchigliette (schelpjespasta) 
scheut rode wijn 
knofolie 
 
 
Voorbereiding 
Maak van tabletten 2 liter runderbouillon. Snij de groenten klein  
 
Bereiding 
Bak de groenten in de speciale ‘knofolie’ een beetje gaar. Voeg de groenten, pasta en 
tomaten pasta toe aan de bouillon. Laat het geheel ca. 5 minuten koken (tot de 
vermicelli gaar is). Voeg de witte bonen toe. 
 
Serveren 
Serveer met een blaadje basilicum 
 
Wijntip 
Salamino Lambrusco rosso 
Wijn met een vurige paarse kleur en opwekkende zuren. De druif behoort tot de Lambrusco-familie die 
verschillende broers, neven en ook enkele roze nichten kent. De druif behoort tot de Vitis vinifera en 
was al bij de Etrusken bekend onder de naam Lambrusca. De salamino komt uit de regio Emilia-

Romagna in het noorden van Italië 

 



Italiaanse salade 

 
Ingrediënten:   
 
5 bolletjes mozzarella (liefst buffelmozzarella) 
5 eetlepels witte balsamico-azijn 
9 eetlepels olijfolie 
versgemalen peper, zout 
3 theelepel honing 
wat tijmblaadjes 
12 grote plakken Parmaham (heel dun gesneden) 
gemengde sla (liefst met rucola) 
plm. 25 walnoten 
wat kerstomaatjes om te garneren 
eventueel crema balsamico 
 
Voorbereiding 
Snij de mozzarella in repen. Maak een marinade van de azijn, olie, peper, zout, honing 
en tijm. Laat de mozzarella hier plm. 1 uurtje in marineren. Rooster de walnoten in een 
droge koekenpan. Snij de plakken ham in vieren. Verdeel de sla over de borden. 
Was de kerstomaatjes en snij deze in partjes. 
Bereiding 
Rol de mozzarella in de parmaham. Snij de overgebleven repen in kleine blokjes. 
Leg de rolletjes op de sla op het bord. Maak een stapeltje van de overgebleven blokjes 
in het midden van het bord.  
Serveren 
Garneer met geroosterde walnoten en kerstomaatjes. 
Verdeel de overgebleven marinade over de salade. 
Eventueel wat crema balsamico erover, staat altijd leuk. 
 
Wijntip 
Inycon Pinot Grigio 
Sicilië is een van de belangrijkste gebieden voor pinot grigio wijnen. Deze druif groeit hier over het 
hele eiland en er worden heerlijke wijnen van gemaakt. Iets voller dan de pinot grigio's uit Noord-Italië 
maar dat kan ook verrassend lekker zijn 
 

 



Spaghetti Frutti Di Mare 

 
Ingrediënten:   
 
5 tenen knoflook 
0,5 liter olijfolie 
basilicum 
2 uien 
1 pak Spaghetti (vers) 
1kg frutti di mare 
32 gamba’s 
32 ongepelde garnalen 
1 kg kleine mosselen 
peterselie 
bieslook 
 
Voorbereiding 
Kook de spaghetti in ruim water en voeg een flinke scheut knofolie toe. 
Doe de mosselen met een flinke scheut witte wijn in ruim water en breng het aan de 
kook totdat de schelpen net opengaan. 
Bak de gamba’s 2 minuten aan 2 kanten in de knofolie en daarna zeer kort de Frutti Di 
Mare.  
 
Bereiding 
Bak de groenten in de speciale knofolie een beetje gaar. Voeg de groenten, pasta en 
tomaten pasta toe aan de bouillon. Laat het geheel ca. 5 minuten koken (tot de pasta 
gaar is). Voeg de witte bonen toe. 
 
Serveren 
Giet over de afgegoten spaghetti een flinke scheut knofolie. Schep de hete spaghetti op 
de borden en verdeel de Frutti Di Mare over de borden. Verdeel de gamba’s mosselen 
en ongepelde garnalen creatief over de borden. Maak het af met de gesnipperde 
bieslook en peterselie en eventueel wat overgebleven basilicum. 
Dien het gerecht zo heet mogelijk op. (borden voorverwarmen) 
 
Wijntip 
Inycon Pinot Grigio 

Sicilië is een van de belangrijkste gebieden voor pinot grigio wijnen. Deze druif groeit hier over het 
hele eiland en er worden heerlijke wijnen van gemaakt. Iets voller dan de pinot grigio's uit Noord-Italië 

maar dat kan ook verrassend lekker zijn 

 



Scaloppina ai funghi 
 

Ingrediënten:   
 
900 gr paddenstoelen (Funghi porcini) 
knoflook 
20 plakjes kalfsvlees 
witte wijn  
peterselie 
knofolie 
zonnebloemolie 
2 eetl. paddenstoelen fond 
peterselie 
 
Voorbereiding 
Stap 1: Paddenstoelen bakken: 
Stelen van de paddenstoelen afsnijden. De hoeden wassen. Van de stelen de aarde 
wegborstelen.  
 
Bereiding 
De paddenstoelen doorbakken in een flinke scheut knofolie dan blussen met de wijn. 
Even inkoken en dan vuur uitzetten. Nu mag het even geproefd worden. Maak een 
bouillon van de paddenstoelenfond door 2 eetlepels op te lossen in een liter kokend 
water. Breng de paddenstoelen op smaak met een scheutje van de bouillon. 
 
Stap 2: Vlees bakken: 
Vlees door de bloem halen en in zonnebloemolie bakken. Laat het vlees uitlekken. 
 
Leg alle plakjes vlees bij elkaar in een grote koekenpan, doe de paddenstoelen erover. 
Schenk een scheut wijn erbij, bouillon naar smaak toevoegen. Laat het gerecht nog 
even doorsudderen tot het opgediend wordt. 
Serveren 
Leg per persoon 2 plakjes vlees en garneer met de paddenstoelen Snipper wat 
peterselie over het gerecht  
 
Wijntip 
Chileense Valdivieso Merlot.  

Deze Merlot heeft de geur van pruimen, een beetje tabak en kersen. De smaak is zacht en soepel met 
rijpe tannines, veel fruit van zeer rijpe pruimen, zoete kruiden, koffie, chocolade en hij is een beetje 

rokerig. Een lekkere soepele borrelwijn uit Chili 



Café Frappée 

 
Voor de frappée maak je eerst een basismix die je een 
nachtje laat trekken in de koelkast. Dit is al door ons 
gedaan als onderdeel van de voorpret. Als je dit thuis ook 
nog eens wil klaarmaken. Hieronder het recept voor de 
basismix: 
 
1 liter water, 
20 theelepels instant koffie (Nescafé) en 
20 theelepels suiker. 
 
Bereidingswijze:  
 
Breng het water aan de kook in een pannetje of waterkoker. Doe de koffie en suiker in 
een hoge kan en giet hier het gekookte water bovenop. Roer het geheel goed door. 
Laat de koffie minstens 1 uur afkoelen op het aanrecht. Dek de bovenkant van de kan af 
met folie en zet een aantal uren in de koelkast (of hele nacht) om volledig af te koelen. 
Deze basis mix is enkele dagen houdbaar in de koelkast, en met 1 liter maak je 5-7 
glazen Café Frappée 
 
 

Ingrediënten per glas:   
 
200 ml basis koffiemix, 
50 ml koud water 
Flinke hand ijsklontjes 
 
Bereiding 
Schud 200 ml ijskoffie-mix + 50 ml koud water + een flinke hand ijsklontjes in een 
cocktail shaker. Schud goed door elkaar en giet in een hoog glas.  
  
Serveren 
Serveer met een rietje, en eventueel wat extra suiker. 
 
Bijborrel 
Glaasje sambuca 

 


