Ingrediënten

Ravioli met B
oerenkaas en
spinazie
1. Bereid het pastad
eeg

volgens basisr
ecept en rol he
met bloem be
t op een
strooid wer kv
lak uit tot dunn
2. Roerbak de spin
e, brede repen.
azie 3-5 min. in
1 el olijfolie to
geslonken is.
t de spinazie
Laat de spinaz
ie
ui
tlekken, snijd
en knijp hem
hem heel fijn
go
3. Meng de spinazieed uit.
met de roomka
as, jonge Boer
breng op smaa
enkaas en
k met zout en
peper.
4. Leg de helft van
het dun uitger
olde deeg op
wer kvlak en ve
een bebloemd
rdeel hierover
ci
rc
a dertig hoop
spinazievulling
jes
.
5. Bestrijk de rand
en rond de vu
lling dun met
rest van het ui
water en leg de
tgerolde deeg
er
op. Druk de ra
vulling goed aa
nden rond de
n.
6. Steek met de uits
teekvorm uit
het gevulde de
van 7-8 cm do
eg ronde ravi
orsnede.
oli
7. Kook de ravioli in
ruim kokende
water met zout
gaar. Laat de
2-4 min. beetravioli goed ui
tlekken op ee
n doek.

300 g past adee
g (zie basisrecept • 500 g w
ilde spinazie,
in
grove stukken
• 1 el olijfolie
•
75 g verse room
kaas • 125 g
geraspte jong
e Goudse Boer
enkaas • zout, pe
per • 5 el slag
room • 75 g ge
schaafde oude
Goudse Boeren
kaas

8. Verwarm de slag
ro
9.

BRON: VOOR
LICHTINGSB
UREAU BOER
DERIJZUIVEL

recept

om met 3-4 el
kookwater va
schenk dit als
n de past a en
saus over de
ravioli.
Bestrooi met
de geschaafde
oude Boerenka
as.

Basisrecept pa
stad

eeg
Ingredienten
: Basisrecept
past adeeg: 10
tarwe • 100 g
0 g bloem van
zachte bloem
harde
(tenero) • 2 ei
olie • zout
eren, losgeklo
pt • 1 el

1. Meng beide bloe
m

soor ten en ze
op het wer kvla
midden kuilt je
k. Maak in he
.
t
2. Breek de eieren
boven het kuilt
je, voeg olie en
toe. Kneed al
een snuf je zo
les
ut
3. Kneed het deeg tot een samenhangend mengsel.
daarna nog 510 min. tot he
Voeg zo nodig
t soepel is.
extra olie toe.
Laat het deeg
30 min. rusten
afgedekt circ
op een koele
a
plaats.
4. Verwerk het deeg
verder volgen
s recept.
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