
Pansotti alla genovese 

Genuese pansotti 

 

Gevorderd: – Voorbereidingstijd: 1 uur – Bereidingstijd: 30 minuten – Calorieën per portie: 670 

– Voor 4 personen 

 

Voor de pansotti: – 450 g bernagie, frisee of snijbiet – ½ teentje knoflook – 200 g ricotta – 1 ei, losgeklopt – 100 g geraspte parmezaan – 3/4 hoeveelheid verse pasta  – zout 

 

Voor de saus: – 150 g walnoten, geroosterd 

– 20 g vers broodkruim – 150 ml melk – ½ teentje knoflook – 3 el olijfolie – 20 g boter – 50 g geraspte parmezaan – zout 

 

Week het broodkruim in de melk en zet het opzij. Breng een pan water met zout aan de kook, doe de 

bernagie erin en blancheer hem tot hij zacht is. Laat hem goed uitlekken, bewaar het kookvocht en 

hak hem samen met de knoflook fijn. Meng de bernagie en knoflook met de ricotta, het ei en zo veel 

geraspte parmezaan dat het een heel dik mengsel wordt. Voeg zout naar smaak toe. 

Rol het pastadeeg op een schoon werkvlak uit tot een dunne lap en snijd er met een glad 

pastawieltje vierkantjes van 7,5 x 7,5 cm uit. Leg kleine hoopjes vulling op een regelmatige afstand 

van elkaar op een vierkantje deeg, leg dan een vierkantje deeg over de vulling en druk het deeg 

rondom de vulling stevig aan. Blancheer voor de saus de walnoten, verwijder de vliesjes en stamp ze 

samen met de knoflook en het geweekte broodkruim in een vijzel tot een puree fijn. 

Voeg geleidelijk zo veel olie toe dat de saus schenkbaar wordt en voeg zo nodig 1–2 eetlepels van het 

kookvocht van de bernagie toe. Of doe de walnoten, knoflook en het broodkruim in de 

keukenmachine, maal ze tot grove kruimels en roer de olie erdoor. Voeg zout naar smaak toe. 

Breng een grote pan water met zout aan de kook, doe de pansotti erin en kook ze 2 minuten of tot ze 

al dente zijn. Giet ze goed af en doe ze met een paar klontjes boter en flink wat geraspte parmezaan 

bij de walnotensaus. Roer voorzichtig en serveer. 

 

Verse pasta: 

S T A P 1 

Zeef de bloem in een grote kom of in een bergje op een werkvlak, maak er een kuiltje in, breek de 

eieren erin en klop ze met een vork. Voeg de olie en ½ theelepel water toe. 

S T A P 2 

Werk de bloem erdoor, beginnend bij de rand van het kuiltje. Kneed zodra de eieren en bloem een 

zacht deeg beginnen te worden het mengsel met je handen tot een bal. Kneed het deeg dan 5 



minuten of tot het zacht en elastisch is. Wikkel de deegbal in plasticfolie en laat hem 30 minuten 

rusten. 

S T A P 3 

Snijd het deeg als je het in de machine gaat uitrollen in vieren. Maak van elk stuk een langwerpige rol 

van circa 10 x 5 cm. Haal het deeg met de rollers op de wijdste stand door de machine. Herhaal dit 

met de machine steeds op een smallere stand tot de pasta de gewenste dikte heeft. 

S T A P 4 

Je kunt het deeg ook met een deegroller uitrollen. Leg de deegbal op een met bloem bestoven 

werkvlak en rol het deeg uit. Draai de uitgerolde deeglap 45º en rol hem nogmaals uit tot een dunne, 

gelijkvormige cirkel. Je kunt het deeg nu in elke gewenste vorm snijden. 

 

Recept uit: De Zilveren Lepel Kookschool Pasta 

 

De Zilveren Lepel Kookschool Pasta bevat meer dan 75 recepten voor authentieke Italiaanse 

pastagerechten. Bijvoorbeeld voor het beste pastadeeg en de klassieke lasagne alla bolognese, maar 

ook voor cannelloni gevuld met artisjokken en ravioli met witte truffel. 

 

Dit boek maakt deel uit van de nieuwe, budgetvriendelijke serie De Zilveren Lepel Kookschool: 

basiskookboeken met recepten van de gerespecteerde experts van De Zilveren Lepel, het 

bestverkochte Italiaanse kookboek van de afgelopen 60 jaar. Per boek haal je de smaak van Italië in 

huis met ruim 75 nieuwe basisrecepten. Inclusief stap-voor-stapfoto's, technieken, informatie over 

ingrediënten en bij elk recept een smakelijke foto. Andere delen in de serie zijn: De Zilveren Lepel 

Kookschool Pizza en De Zilveren Lepel Kookschool Dolci. 

 
De Zilveren Lepel Kookschool Pasta 

ISBN 9789000347797 

Prijs: € 15,00 

Uitgeverij Unieboek │ Het Spectrum 

 

 


