Cannelloni
!

Hoofdgerecht
Combi
4 personen
Land: Italië
Bereidingstijd: 50 minuten
Seizoen: hele jaar door

!

Ingrediënten
•

250 ml olijfolie

•

500 gr rundergehakt

•

2 uien, in dunne plakjes

•

1/2 tl gedroogde oregano

•

250 ml witte wijn

•

2 bollen mozzarella, in plakjes

•

2 eierdooiers + 6 el boter

•

4 el bloem

•

500 ml melk

•

zout en peper

•

800 gr tomatenblokjes uit blik

•

16 cannelloni buisjes (pak van 250 gr)

Bereidingswijze
1. Plaats de pan op een matig vuur, voeg 125 ml olie toe en warm door. Voeg het gehakt, helft
van de ui en oregano toe. Roer goed en laat het vlees bruin worden. Dit duurt ongeveer vijf
minuten. Voeg een 125 ml witte wijn toe, breng op smaak met zout en peper, roer en laat
ongeveer 2-3 minuten verdampen. Zet weg.
2. Plaats een tweede pan op een middelhoog vuur, voeg 4 el boter toe en laat smelten. Voeg
de bloem toe en kook 3-4 minuten, onder voortdurend roeren. Geleidelijk aan giet je de
melk erbij , terwijl je blijft roeren en breng het de kook. Als de saus dikker is, haal de pan
dan van het vuur. Giet deze bechamelsaus in de pan met het vlees, voeg de twee eidooiers
toe en roer goed.
3. Zet een andere pan op een middelhoog vuur, voeg 2 el boter toe en laat smelten. Voeg de
andere helft van de uien toe en bak glazig. Voeg een 125 ml witte wijn toe en laat
verdampen in ongeveer 3-5 minuten. Als de wijn is gereduceerd voeg de tomatenblokjes,
zout naar smaak toe, roer en breng aan de kook. Laat ongeveer 15 minuten pruttelen.
4. Doe de cannelloni in een pan met gezouten, kokend water. Roer en laat ongeveer 5
minuten koken. Eenmaal gaar uit de pan nemen en leg onmiddellijk in een kom met koud
water om het kookproces te stoppen. Laat daarna uitlekken in een vergiet en schud het
overtollige water er af en zet apart. Verwarm de oven voor op 200 º C of gasovenstand 6.
5. Schep wat van het vleesmengsel in de cannelloni-pijpjes en doe ze in een ingevette
ovenschaal. Schep de tomatensaus erover, leg de plakjes mozzarella bovenop en breng op
smaak met zout en peper. Zet de schaal in het midden van de oven en bak in 15-20
minuten gaar. Wanneer gaar, verwijder uit de oven en laat gedurende 5 minuten staan
alvorens te serveren. Serveren met een salade.

Tenslotte
Cannelloni betekent in het Italiaans: grote pijpen. Het is een soort pasta, die bestaat uit grote
dikke staafjespasta gemaakt uit durum tarwe. Tegenwoordig moeilijk te krijgen in de
supermarkt omdat Grand Italia is gestopt met de productie. Ik haal ze bij een Italiaanse
delicatessenzaak en soms liggen ze bij de LIDL. Een tweede Italiaanse klassieker is
Cannelloni met ricotta en spinazie. Eerst 250 gr cannelloni koken zoals boven omschreven.
Dan 700 gr verse spinazie wassen, uitzoeken en met aanhangend water in ca. 3 minuten al
omscheppend laten slinken. Spinazie in zeef uitdrukken en fijnhakken. Ovenschaal invetten.
Oven voorverwarmen op 200°C of gasovenstand 4. In kom 400 gr ricotta gladroeren. De
verse spinazie toevoegen en goed mengen. Een ei, 75 gr geraspte Parmezaanse kaas, zout,
peper en nootmuskaat toevoegen en doorroeren. Cannelloni vullen met ricottamengsel en in
ingevette ovenschaal leggen. In steelpan 35 gr boter smelten, 35 gr bloem toevoegen en ca. 1
minuut zachtjes verwarmen. Al roerend scheutje voor scheutje 4 dl melk toevoegen en blijven
roeren tot gladde saus ontstaat. Door saus 50 gr Parmezaanse kaas roeren, op smaak brengen
met zout, peper en nootmuskaat. Saus over cannelloni schenken en schaal in midden van voor
verwarmde oven in ca. 25 minuten laten kleuren. Serveer met een salade.

