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Ricotta menu 
2 personen 
Ga in het weekend voor een zomers menu met ricotta in de hoofdrol. Dit verse jonge kaasje is op en top Italiaans: fris, romig en lekker in 
zoet en hartig. Niet alleen ideaal te gebruiken in het voor- of hoofdgerecht, maar ook in nagerechten is ricotta bij uitstek geschikt. De 
mogelijkheden met ricotta zijn eindeloos! Bovendien kun je ricotta ook heel gemakkelijk zelf maken. 
 

Geiten ricotta met maanzaad en 
sesam 
Voorgerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 ¼ bosje bieslook, gehakt 
 1½ el olijfolie 
 50 g zachte geitenkaas, op kamertemperatuur 
 25 g ricotta 
 ½ el maanzaad 
 ½ el sesamzaad 
 bieslook of tuinkers, om te garneren 

 

Materiaal: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pureer de bieslook met de olie en een snufje zout met een staafmixer helemaal fijn en laat circa 10 

minuten staan.  
2. Klop intussen de geitenkaas en ricotta met een mixer in een paar minuten tot een luchtige roomkaas. 
3. Breng op smaak met een vleugje (witte) peper. 
4. Meng het maan- en sesamzaad op een bord.  
5. Vorm met 2 dessertlepels quenelles van de kaas en schep ze door de zaadjes.  
6. Leg ze per 2 stuks op 2 borden. 
7. Giet de bieslookolie door een fijne zeef in een kommetje en druppel de groene olie op de borden.  
8. Garneer met sprieten bieslook. 
 

TIP: Geitenkaas is een goede match met sauvignon blanc. 
 

Soufflé-omelet met groene asperges 
Tussengerecht 

 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 4 groene asperges 
 1 el olijfolie 
 3 eieren 
 50 g ricotta 
 25 g Parmezaanse kaas, geraspt 
 ¼ bosje basilicum, alleen de blaadjes 
 Tuinkers, om te garneren 

 

Materiaal: grillpan, spatel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Snijd de onderste 2 cm van de asperges af en schil de asperges eventueel dun.  
2. Verhit een grillpan en bestrijk met olijfolie.  
3. Gril de asperges hierin om en om in een paar minuten beetgaar. 
4. Splits 2 eieren en klop de eiwitten tot stijve pieken.  
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5. Klop in een andere kom de dooiers en hele eieren los met zout en peper.  
6. Spatel de eiwitten voorzichtig erdoorheen. 
7. Verhit een beetje olie in een koekenpan op middelhoge stand.  
8. Verdeel het eimengsel over de pannen en zet de warmtebron lager.  
9. Klop de ricotta goed los met 1 eetlepel Parmezaanse kaas en peper. 
10. Verdeel dit mengsel na 2 minuten bakken over de omeletten en vouw ze dubbel met behulp van een 

spatel.  
11. Laat nog circa 1 minuut garen en verdeel over 4 borden. 
12. Snijd de asperges door en leg ze bij de omelet.  
13. Bestrooi met de rest van de Parmezaanse kaas en garneer met basilicum en tuinkers. 
 

TIP: Groene asperges zijn een goede match met sauvignon blanc 
 

Pastarolletjes met zalm en dille-
ricotta 
Hoofdgerecht 

 35 + 20 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 100 g ricotta 
 ½ bosje dille, fijngehakt en dille, om te garneren 
 1 lente-/bosuitje, in dunne ringetjes 
 ½ tl citroenrasp 
 ½ tl citroensap 
 4 lasagnevellen, koelvers 
 250 g zalmfilets, in 4 stukken 
 1 el olijfolie 
 1 venkelknol, in reepjes 

voor de saus 
 ½ el boter 
 1 sjalot, fijngesnipperd 
 100 ml droge witte wijn 
 ½ laurierblaadje 
 100 ml kookroom 

 

Materiaal: ingevette ovenschaal, aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Klop de ricotta luchtig met de dille, bosui, citroenrasp, -sap en peper.  
2. Leg de lasagnevellen op het werkvlak en verdeel de ricotta erover.  
3. Strijk uit met de achterkant van een lepel en leg op het begin van elk vel een reep zalm.  
4. Bestrooi de vis met zout en peper en rol de lasagnevellen vanaf de zalmkant rustig op, zonder te drukken. 
5. Leg met de naad naar beneden in de ovenschaal en zet tot gebruik in de koelkast. 

Bereiden 
6. Verhit voor de saus de boter in een pannetje en fruit hierin de sjalot.  
7. Blus af met de wijn en voeg de laurier toe.  
8. Laat zachtjes inkoken tot de helft van de wijn is verdampt. 
9. Voeg de kookroom toe en laat nog 1 minuut zachtjes koken.  
10. Breng de saus op smaak met zout en peper.  
11. Verwarm de oven voor op 200°C. 
12. Giet de saus over de pastarolletjes en schud zachtjes met de schaal zodat de saus zich goed verdeelt.  
13. Dek de schaal af met aluminiumfolie en bak de rolletjes in de oven in circa 20 minuten gaar. 
14. Verhit intussen de olie en roerbak hierin de venkel beetgaar.  
15. Serveer 2 pastarolletjes per persoon op grote borden met wat saus en leg de venkel erbij.  
16. Garneer met wat dille. 
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TIP: Serveer dit recept met geroerbakte spinazie in plaats van venkel. 
 
TIP: Zalm is vet, maar dille smaakt juist fris. De oplossing zit ‘m in de ricotta, die stuurt ons naar Italië: met een 
Soave komt het allemaal goed. 
 

Ricotta-ijs met bessen, witte 
chocolade en pistache 
Nagerecht 

 20 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 50 g blauwe bessen en blauwe bessen, om te garneren 
 1 eidooier 
 20 gram fijne tafelsuiker 
 ½ tl citroenrasp 
 125 g ricotta 
 40 g witte chocolade, grof gehakt 
 25 g pistachenoten, fijngemalen en pistachenoten, om te 

garneren 
 eetbare bloemen, om te garneren (optioneel) 

 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDEN 

1. Zet de bessen circa 30 minuten in de diepvries zodat ze iets steviger worden.  
2. Klop intussen met een mixer de eidooier met de suiker en citroenrasp in circa 3 minuten tot een romig, 

lichtgeel mengsel.  
3. Klop de ricotta erdoor tot alles goed is gemengd.  
4. Spatel de chocolade en bessen gelijkmatig erdoor en schep in een afsluitbare diepvriesbak.  
5. Laat het ijs in de diepvries in circa 3 uur stevig worden. 
6. BEREIDEN 
7. Schep een lepel pistachepoeder in een schaaltje of coupe en schep daar bolletjes van het ijs op.  
8. Garneer met bessen, pistachenoten en eventueel eetbare bloemen. 
 

TIP: Moscato d'Asti en zomer fruit combineert perfect, helemaal met witte chocolade erbij. 
 
 
 

 


