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FLESPOMPOENVELOUTÉ MET CHAMPIGNONS, PARMEZAANCHIPS EN TORTELLINI MET PADDENSTOELEN  

  ingrediënten   
200 gr pastabloem  Tortellini: Vouw de saffraan in een strookje aluminiumfolie en beweeg dit pakketje kort boven 

een gasvlam. Week de saffraan 5 minuten in heet water (1 eetlepel). Zeef de bloem en doe in de  
Kitchenaid. Voeg een snuf zout toe. Voeg de eieren, 1 eidooier en olijfolie toe. Zeef het 
saffraanwater erbij. Meng het geheel met een deeghaak. Voeg zo nodig nog de 2e en/of 3e 
eidooier toe. Leg het deeg op een met bloem bestoven werkvlak en kneed het goed door tot een 
soepel deeg. Wikkel het in plasticfolie en laat 30 minuten rusten in de koelkast. 
Kook de aardappels en knijp ze met een pureeknijper tot puree. Snijd een stukje van het steeltje 
van de kastanjechampignons en hak de champignons fijn in stukjes van ½ x ½ cm. Verhit een 
braadpan. Voeg boter en champignons toe, bestrooi met peper en zout en bak ze 5-7 minuten 
op hoog vuur. Schep de champignons uit de pan in een kom en kook eventueel vocht verder in. 
Meng de champignons met de truffelolie, event. ingekookt vocht en net voldoende 
aardappelpuree om het geheel te binden. Breng HOOG op smaak met peper en zout. Dek af en 
laat 30 minuten opstijven in de koelkast. Maak er 12 quenelles van en zet in de koelkast. 
Rol het pastadeeg dun uit met de pastamachine. Leg het op een met bloem bestoven werkblad 
en steek er rondjes uit van 15 cm. Druk een quenelle champignonvulling op een helft van elk 
rondje. Bestrijk de pasta rondom de vulling  met eidooier en vouw het deeg over de vulling 
zodat er halvemaantjes ontstaan. Druk de randen goed op elkaar en zorg dat er geen lucht meer 
in zit. Duw vervolgens de randen zo dun mogelijk uit. Zie verder onderaan voor de werkwijze. 
Blancheer de tortellini 2 minuten in kokend water. Giet ze af en dompel ze in een kom ijskoud 
water. Laat ze uitlekken. Spreid ze uit op een met olie ingevette schaal, dek af met plasticfolie en 
zet weg in de koelkast. 
 
Velouté: schil de flespompoen, snijd hem doormidden en verwijder de zaadjes. Hak het 
vruchtvlees. Verhit de olijfolie in een grote pan en bak de gesnipperde sjalotjes zachtjes 
gedurende ca. 5 minuten. Voeg de stukjes pompoen, boter en wat peper en zout toe. Roer ca. 
10 minuten op middelhoog vuur, tot de pompoen zacht is en de randen lichtbruin zijn. Schenk er 
de helft van de hete bouillon bij en laat nog 5 minuten zachtjes koken. Neem van het vuur en 
roer de room erdoor, mix tot een gladde puree met een staafmixer. Als de velouté te dik is 
eventueel wat aanlengen met hete bouillon. Breng op smaak met peper, zout en wat kerrie. 
 

8 st saffraandraadjes  
1 el water  
2 st eieren  
3 st eidooiers  
1 el olijfolie  
    
30 gr boter  
250 gr kastanjechampignons  
1 tl truffelolie  
100 gr aardappels  
1 st eidooier  
    
    
    
    
    
    
    
    
750 gr flespompoen  
3 el olijfolie  
2 st sjalotjes  
25  gr boter  
600 ml groentebouillon  
100 ml room  
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12 eetl. Parmezaanse kaas  Parmezaanchips: Rasp de Parmezaanse kaas. Zet 12 ringen op een bakblik wat belegd is met 
bakpapier. Vul de ringen met een dun laagje Parmezaanse kaas.  Verdeel hierover het zwarte 
maanzaad. Verwarm de oven op 200 °C. Verwijder de ringen en bak de koekjes af tot ze licht 
bruin gekleurd zijn. Laat direct afkoelen door het bakpapier van de bakplaat te schuiven op een 
koude aanrecht.  
 
Champignons: Verwijder het steeltje tot de hoed van de champignon. Snijd de champignons in 
mooie dikke plakjes minimaal 3 p.p.. Verhit wat olijfolie met een klontje boter in een koekenpan. 
Bak de champignons goudbruin. Voeg tijdens het bakken achtereenvolgens peper en zout naar 
smaak toe. Maar zorg dat de champignons “droog” blijven. Haal van het vuur. Laat even 
afkoelen en voeg de fijngesneden peterselie toe en meng.  
 
Uitserveren: zorg dat de soep goed warm is. Warm de tortelini even op in een pan met water 
dat tegen de kook aan is. Leg in elk bord een tortellini en schenk de soep er omheen. Sprenkel 
wat olijfolie over de soep en garneer met champignons een Parmezaan chip. 
 
Tortellini maken: Wikkel het halvemaantje nu rond uw vinger en druk de uiteinden op elkaar 
zodat er een tortellini ontstaat. De uiteinden mogen niet aan het middengedeelte met het 
gehakt raken. Vervolgens wordt de aan de bovenzijde ontstane dunne rand omgevouwen, maar 
mag ook hier niet in contact komen met de rest van de tortellini. Reden: bij het samen drukken 
van het deeg tegen het middengedeelte ontstaan meerdere lagen deeg, die niet goed garen!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 eetl. maanzaad  
    
    
    
    
250 gram champignons  
2 el peterselie (gehakt)  
    
    
    
    
    


