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Tussengerecht: Ravioli con stinco di vitello 

  Ingrediënten pasta Bereiding pastadeeg: 

 Maak een deeg van alle ingrediënten, let op! De bloem eerst zeven.  
o Je kunt het met de hand doen of in de foodprocessor met een deeghaak. 
o Met de hand ca. 10 minuten kneden tot het deeg elastisch en stevig aanvoelt. 
o Met de machine op een lage stand anders wordt het deeg te warm. 

 Verdeel het deeg in twee ballen, wikkel in een vochtige doek en laat indien mogelijk een uur 
rusten. 

 
 
Bereiding van de schenkels 

 Verhit de olie in een braadpan waar de schenkels naast elkaar passen. 

 Snij de groenten in een grove brunoise en voeg toe aan de olijfolie, smoor ze 10 minuten en laat 
ze niet kleuren. 

 Zout en peper de schenkels en bestuif ze heel licht met bloem. 

 Verhit een sauspan tot hij rookt, giet de olie erbij en bak de schenkels eerst aan de ene kant 
goudbruin. Keer ze dan om en bak ook de andere kant goudbruin. (zo blijft het merg op zijn 
plaats) 

 Schep de schenkels uit de pan en leg ze op de groenten, draai het vuur onder de sauspan laag 
en giet de wijn erbij en laat hem een minuut inkoken.  

 Schraap daarbij met een spatel over de bodem om het aanbaksel los te halen, neem de pan van 
het vuur en zet opzij.  

 Laat de schenkels met de groenten met het deksel op de pan 4 minuten sudderen. Giet de 
ingekookte wijn erbij en laat alles inkoken tot er geen vloeistof meer in de pan zit.  

 Voeg de tomaten puree toe, kook nog even door en laat hem niet aanbranden. 

 Doe de bouillon en de saffraan erbij en breng alles tegen de kook aan.  

 Schuim de bouillon af, draai het vuur laag en laat nog 10 minuten sudderen. 

 Doe alles over in een snelkookpan voor circa 45 minuten. 

 Als het vlees gaar is: Schep de schenkels de bouquet garni en de groenten eruit en zet weg. 
 
 

450 g bloem 00 
3  eieren 
2  eidooiers 
  zout 
1 el Olijfolie  
  water zo nodig 
   
   
  Bereiding schenkels: 
25 ml olijfolie 
½   ui 
½  st stengel bleekselderij  
½   wortel 
2 st kalfsschenkel (3 cm dik) 
½  el bloem 
15 ml plantaardige olie 
250 ml witte wijn 
½  el tomatenpuree  
1 l kalfsbouillon  
½   bouquet garni 
2   saffraandraadjes 
1,5  el Parmezaanse kaas  
1  ei 
½  el broodkruim  
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 Pluk het vlees van de botten, druk de merg eruit. Gooi de botten weg.  

 Doe vlees, merg en achtergehouden groenten in een blender en draai alles tot een grove puree. 

 Doe dit mengsel in een schaal, voeg de Parmezaanse kaas, het ei en het broodkruim toe en 
vermeng alles goed. 

 Voeg als de massa nog te vochtig is wat extra broodkruim toe en maak op smaak met peper en 
zout en zet afgedekt met plasticfolie in de koelkast. 

Bereiding Ravioli: 

 Rol het deeg uit met een roller tot ca. 1 cm dik;  

 Draai hem dan door de pasta machine op de ruimste stand, doe dit enkele malen.  

 Schakel naar een dunnere stand en draai tot het vel ca. 1,5 mm dik is.  

 Klop het tweede ei los. 

 Neem telkens de helft van een deeg lap en bestrijk deze met het losgeklopt ei. Leg hierop klein 
hoopjes vulling ter grootte van een theelepel, steeds twee naast elkaar met ca. 4 cm 
tussenruimte tot de volgende.  

 Vouw de andere helft deeg er over heen met de zijkanten gelijk, druk het deeg rondom elk 
bergje vulling op elkaar.  

 Steek uit met een gekarteld vormpje dat ca. 1 cm groter dan de vulling is.  

 Druk de deeglapjes rondom goed op elkaar met je duimen, let op dat de lucht eruit is.  
Voorbereiding & uitserveren: 

 Breng een grote pan met gezouten water aan de kook.  

 Saus: Smelt de boter met de rozemarijn en doe er zodra het begint te schuimen de saus erbij.  

 Laat de ravioli in het kokende water (2 pannen werkt snel) zakken en kook 3 a 4 minuten, schep 
met een schuimspaan direct uit het water 5 ravioli’s p.p. op warme borden, schenk de saus 
erover en serveer direct uit.  

 
 
Wijnadvies:  Maru Negromaro of Due Palme 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
100 g boter 
1 takje rozemarijn 
  de gemaakte saus 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


