
 
 Culinair Gilde Zeeland | 2014-12 

3 

 
VOORGERECHT 2: PAKKETJE VAN ZWARTWITTE PASTA GEVULD MET TARTAAR VAN LANGOUSTINES 

    Langoustines en bisque: 

 Maak de langoustines schoon, verwijder het darmkanaal.  

 Hak 12 langoustines tot tartaar. Zet de andere 12 koud weg tot de afwerking. Breng de tartaar op 
smaak met peper, zout, olijfolie en citroen. Zet koud weg. 

 Snijd de groentes zeer fijn, hak de schalen van de langoustines fijn.  

 Bak de langoustineschalen fel aan in olijfolie , temper het vuur, voeg de groenten toe en fruit ze 
even mee.  

 Voeg de tomatenpuree toe, laat even meebakken en blus het geheel af met 1 dl witte wijn. 

 Voeg de visfumet toe en het bouquet garni, laat inkoken tot sausdikte. 
 

Pasta: 

 Maak zonder olijfolie het deeg voor de witte pasta en vervolgens het deeg voor de zwarte pasta. 

 Draai beide soorten pasta met de pastamachine tot vellen van op stand 2 en snijd deze tot 
rechthoeken van  6 x 12 cm. 

 Stapel deze om en om op elkaar tot een blok van ca. 8 cm hoog (je hebt dan van elke soort 10 
plakken van 4 mm dik nodig).  

 Zorg dat er geen bloem op de plakken komt want het geheel moet goed op elkaar pakken.  

 Vacumeer dit blok en laat het 30 minuten rusten in de koelkast.  
 
Ravioli: 

 Snij een plakken van 4 mm dik van het blok deeg en rol met de pastamachine zo dun mogelijk uit. 

 Leg op een lang vel een aantal hoopjes langoustinetartaar op een rij met voldoende tussenafstand 
en leg er een ander vel bovenop. 

 Druk rond de hoopjes langoustine goed aan en snijd er vierkante ravioli’s van. 
Afwerking: 

 Bak de andere 12 langoustines in wat olijfolie, breng op smaak met peper en zout. 

 Gaar de ravioli’s in een grote pan kokend water met wat zout en olijfolie.  
Uitserveren: 

 Plaats een ravioli op een bordje, leg er een gebakken langoustine op en napeer met wat saus. 
WIJNADVIES: Deetlef’s Chenin Blanc 

24 st langoustines  
1 st ui  
100 g wortel  
1 stengel  bleekselderie  
 el   
1 el tomatenpuree  
1 st bouquet garni  
50 ml witte wijn  
400 ml visfumet  
    
  witte pasta  
200 g  pastabloem  
2 st eieren  
  snufje zout  
  zwarte pasta  
200 g  pastabloem  
2 st eieren  
  snufje zout  
10 g inktvisinkt  
  N.B. : 10 g =1 tl.  
    
    
    
    
    
    
    
    


