Aubergine, pasta en pompoen
HOOFDGERECHT
6 personen
Ingrediënten:

Receptuur

1 kleine rode pompoen
150 gr hazelnoten
2 el olijfolie
1 tl zoet paprikapoeder

Snijd de pompen doormidden en haal de zaden eruit.
Schil de helften en snijd elk in de lengte in 6 repen.
Leg ze in een ovenschaal. Meng de olijfolie met de
paprikapoeder en smeer de repen met de helft van de olie in.
Zet ze gedurende 30 minuten in een oven van 180 graden.
Draai de repen daarna om, bestrijk deze ook en laat nog 15
minuten in de oven staan tot de randen beginnen te verkleuren.
Halveer de hazelnoten en bak ze bruin in een droge pan.

3 grote aubergine
2 takjes marjolein
2 takjes salie
4 takjes tijm
2 tenen knoflook
2 el olijfolie

Leg de aubergines gedurende 30 minuten in een oven van 180
graden op een rooster. Laat ze 30 minuten afkoelen. Snijd ze in
de lengte doormidden en prak het vruchtvlees plat. Bestrooi met
de kruiden. Bak de aubergines op de velkant gedurende 10
minuten in wat olijfolie en draai ze daarna 10 seconden om.
Serveer direct.

250 gr bloem
3 eieren
2 takjes tijm
2 takjes majoraan
2 tenen knoflook
2 sjalotten
20 gr Parmezaanse kaas
2 dl witte wijn
2 dl room

Vermeng de eieren met de bloem en kneed er een soepel deeg
van. Bedek het deeg met plasticfolie en laat het een half uur
rusten in de koelkast. Draai er met de pastamachine vellen van
tot stand 6. Snijdt het deeg in hanteerbare stukken van 50 cm
en draai er taglioni van. Vermeng pasta met wat bloem.
Snijd de sjalot, knoflook en kruiden zeer fijn en meng met zout
en peper. Bak ze licht aan in de olie. Rasp de kaas. Voeg de
wijn, room en kaas toe en laat inkoken tot een dikke saus. Kook
de pasta al dente en laat goed uitlekken. Meng door de saus er
serveer direct.

Garnering:
6 takjes platte selderij
12 sprieten bieslook
50 gr Parmezaanse kaas

Haal de blaadjes van de steeltjes en snijd ze grof.
Snijd de bieslook fijn.
Maal de kaas fijn.

Serveren:
Leg een halve aubergine op een groot bord. Maak er een hoopje pasta naast.
Leg 2 pompoenrepen ernaast en garneer deze met de selderij.
Garneer de aubergine met de bieslook. Strooi wat kaas over de pasta.

