
 
Tortellinis van Pompoenchutney vergezeld van een ganzenleversaus 

 

Benodigdheden Pastadeeg: 300 gram pastabloem, 200 gram Italiaanse bloem, 10 eidooiers,  

6 eetlepels olijfolie, 1 theelepel zout, indien nodig enkele druppels water. 

Vulling: 1 kg gekookt vruchtvlees van pompoen, 100 gram Amaretti koekjes, 200 gram Chutney,  

1 eetlepel mosterd, 100 gram Parmezaanse kaas, peper, zout, kaneel, nootmuskaat. 

Ganzenleversaus: 1 liter bruine fond, 100 cc Marsala, 2 plakken ganzenlever, oregano, 

smaakstoffen. Garnituur: 4 rijpe mango’s, 1 doosje Tom Berry tomaten, peterseliesaus van 

olijfolie, geraspte Parmezaanse kaas, truffelcrème, 2 doosjes Sakura Cress. 

 

Werkwijze: Doe de bloem in een passende kom met zout, dooiers, olie en iets water. Kneed dit tot 

een soepel deeg en laat het tussen een deegkleedje in de koelkast rusten. Kleine stukjes deeg door de 

Pastamolen halen tot een dikte van 1 mm. en snijd er stukken van 10 x 10 cm met de pizzasnijder.  

Geef er drie per persoon. Maak de randen van de vierkantjes voorzichtig nat met water en leg in 

het midden van elk lapje wat vulling en sluit de lapjes door de twee punten diagonaal naar elkaar te 

vouwen. Vouw dit vochtige driehoekje nogmaals dubbel. Druk het deeg goed aan zodat de vulling er 

niet uit kan en leg het op een bebloemde plaat om het vast plakken tegen te gaan. 

Kook de Tortellinis in ruim zacht kokend water, in zes minuten gaar. 

Sauzen: Ingekookte bruine fond vermengen met stukjes ganzenlever, Marsala, iets Oregano.  

In de blender pureren en door de bolzeef wrijven. Smaak controleren. Zeer fijn gehakte peterselie 

met olijfolie in de blender pureren en in een garneerflacon doen.  

Vier Mango’s schillen en in dunne plakken snijden. Drie honderd gram Parmezaanse kaas raspen.  

Kleine tomaten (Tom Berry’s) wassen en doormidden snijden. 

 

Opmaak: Op warme borden, enkele plakken Mango’s leggen en deze bedekken met iets 

Ganzenleversaus. Daarop drie Tortellini’s en deze bestrooien met kaas en mooie strepen 

Truffelcrème, garneren met Sakura Cress. Er omheen de peterseliesaus en halve tomaten. 

 


