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AMUSE: CANNELONI VAN BUTTERNUTPOMPOEN MET GEITENKAAS EN MAYONAISE VAN GEROOKTE KNOFLOOK  

   Ingrediënten   Bereiding knoflook: 

 Pel de knoflookteentjes en snijd ze doormidden; verwijder de kiemen; 

 Verwarm de halve teentjes in 200 ml olijfolie tot ze beginnen te kleuren (pas op voor verbranden); 

 Laat afkoelen tot kamertemperatuur. Gebruik olie en look straks voor het maken van de 
mayonaise; 

Bereiding bulgur: 

 Kook de bulgur gaar. Laat uitlekken en afkoelen; 
Bereiding butternut pompoenen: 

 Schil de butternutpompoen en snijd van de hals van de butternut flinterdunne plakjes (in de 
lengte) op de snijmachine; 

 Snijd de plakjes butternut nu allemaal gelijk in de vorm van een rechthoek; 

 Besprenkel de plakjes met een mengsel van zout en rijstazijn en laat minimaal 20 minuten 
marineren, tot de pompoen zacht is geworden. 

 Snijd de rest (of een gedeelte daarvan afhankelijk van de hoeveelheid) van de pompoen in fijne 
brunoise; 

 Bak de brunoise kort in op in een scheutje olijfolie en kruid met peper en zout; 
Bereiding geitenkaas: 

 Roer de romige geitenkaas goed door en meng met de brunoise van de butternut, de 
fijngesnipperde lente-uitjes en de bulgur. Kruid af met peper en zout; 

Bereiding canneloni: 

 Laat de plakjes butternut uitlekken / dep eventueel droog; 

 Verdeel de vulling over de plakjes en rol ze op; 

 Bestrijk de canneloni’s met notenolie en houd ze op kamertemperatuur. 
Bereiding mayonaise: 

 Maak een mooie mayonaise door het ei te mixen met de olijfolie, de knoflook, de xeresazijn en 
een beetje mierikswortelpuree (proeven!), peper en zout. 

Presentatie: 

 Schik op elk bord 2 canneloni’s en versier de borden met streep of druppels mayonaise . 

 Werk af met een pittige cress en wat geplette geroosterde Szechuan peperkorrels. 
Wijnadvies: Vecrima Godello of Saint Veran 

3 tn gerookte knoflook   
120 ml olijfolie   
    
    
    
40 gr bulgur   
    
    
2 st kleine butternut pompoen  
  zout  
70 ml rijstazijn  
    
    
    
    
    
200 gr romige geitenkaas  
4  lente-uitjes  

    

    

30-50 ml notenolie  

    

    

1  ei  

10-20 ml xeresazijn  

  zonnebloemolie   

  mierikswortelpuree    

  pittige cress  

  szechuan peperkorrels  


