
Pasta Autunnale (vegetarisch) 
Herfstpasta met kastanjes, pompoen en Cavolo Nero 

❦ Informazioni generali
    Duur: 20 minuten voorbereiden
   + 40 minuten kooktijd
    4 personen

❦ Ingredienti
    320 g Pennette Rigate
    500 g Pompoen (netto 300 g)
    200 g Cavolo Nero(palmkool)
    2 teentjes knoflook, gehalveerd
    100 g Gorgonzola     
    Extra vierge olijfolie
    Zout

    Voor de kastanjes
    350 g kastanjes
    Extra vierge olijfolie
    1/2 - 1 Gedroogde chilipeper 
    Zout
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❦ Preparazione
Begin met het koken van de kastanjes. Het lekkerst is om ze in de schil te koken. Breng 
de kastanjes in koud water aan de kook en kook ze ongeveer 25 minuten door. Giet ze af, 
laat ze afkoelen en pel ze. Hak ze vervolgens in grove stukken, 3-4 stukken per kastanje. 

Verhit in een koekenpan een beetje olijfolie met de in stukken gesneden chilipeper. Voeg 
zodra de olie sist de kastanjes toe en bak ze in een paar minuten op hoog vuur bruin. Voeg 
zout toe en zet ze apart. 

Maak de pompoen schoon en snijd deze in blokjes (netto gewicht 300 gram). Was de kool-
bladeren (als de Cavolo Nero niet verkrijgbaar is, kan gewone boerenkool als alternatief  
dienen, maar dan het liefst wel ongesneden bladeren gebruiken). Verwijder de onderkant 
van de bladeren en snijd vervolgens in grove repen. Verwarm de olie in een grote pan en 
bak daarin de knoflook. Voeg de kool toe en na ongeveer een minuut de blokjes pompoen.  
Voeg wat water toe en kook onder af  en toe roeren circa 15 minuten. Voeg tegen het einde 
wat zout toe. 

Kook ondertussen de pasta al dente in gezouten water of  met een half  bouillonblok (bij 
voorkeur Star).  Verwijder de knoflook uit de groenten en voeg de in brokken gesneden 
gorgonzola toe. Voeg daarna de afgegoten pasta toe en vermeng goed, maar zorg dat de 
kaas niet compleet versmelt. Voeg als laatste de pittige kastanjes toe, meng nogmaals en 
dien op. 

Buon appetito

❦ Vino
    - Nero d’Avola Baglio Vincenzo - Cantamaggio Marche Rosso IGT - Dolia Monica di Sardegna DOC


