Resource

In deze serie zoeken studentredacteur en
masterstudent Plant Breeding Julia van der
Westhuyzen (foto’s en tekst) en hoogleraar
Plant Ecology Joop Schaminée (verhalen)
naar de mooiste campusflora.

Smaken van WUR

Pasta al Forno

Dijkviltbraam
Algemene benaming: Dijkviltbraam
Wetenschappelijke naam: Rubus armeniacus
Bloeitijd: einde zomer tot late herfst
Waar te vinden: naast de ingang van Gaia/Lumen

‘Deze braam is een uitheemse, invasieve soort
die naar Nederland werd gebracht vanwege zijn
grote, zoete vruchten. Wat lijkt op slechts één
bes, is in feite een tros kleine besjes. De plant
vormt een natuurlijke haag waarin dode bladeren en takken zich ophopen. Bij bosbranden kan
zo’n heg een groot gevaar zijn.
Naast deze exotische braam zijn er zo’n 200
inheemse Rubus-soorten in Nederland. Daarvan
planten zich slechts drie soorten seksueel voort,
de overige soorten zijn zogenoemd apodictisch,
wat wil zeggen dat de plant zaad produceert
zonder DNA van beide ouderplanten te combineren. De nieuwe plant is dus feitelijk een kloon
van de moederplant.
Wie meer wil weten over alle soorten in Nederland kan een kijkje nemen in Concealed Diversity,
een proefschrift van de Wageningse Rense Haveman dat online te vinden is in de Wageningse
bibliotheek. Haveman stelt in zijn boek de filosofische vraag wat een soort een soort maakt.’

‘Pasta al forno is een van mijn
lievelingsgerechten omdat het
mij doet denken aan de zondagse
lunch, als de hele familie thuis
is en geniet van een gezamenlijke maaltijd. Dit is eigenlijk een
kliekjes-recept, er kunnen allerlei
restjes in die nog in de koelkast
liggen. In mijn moeders versie van
het recept zit ragout, maar je kunt
de pasta maken met elk type saus.’
1 Snijd de ui, wortel en bleekselderij in stukken en fruit deze
in olie;
2 Voeg het gehakt toe en wanneer
dat gaar is, een scheut wijn;
3 Wanneer de wijn volledig verdampt is, voeg je de tomatensaus toe. Laat het geheel op een
laag vuur gedurende een half
uur koken. Voeg kruiden naar
smaak toe;
4 Als de saus klaar is, kook je de
pasta in water met zout. Kook
de pasta wat korter dan de op
de verpakking aanbevolen tijd;
5 Giet de pasta af en voeg de saus
en de gesneden mozzarella toe;
6 Doe het geheel in een ovenschaal, leg er nog wat mozzarella bovenop en strooi er Parmezaanse kaas overheen;
7 Plaats de schaal in een voorverwarmde oven en bak gedurende
5-10 minuten op 180/190°C. Zet
Hierna de gril aan en gril de
schotel nog 5 minuten. Buon
appetito!

Ingredienten
(voor een kleine
ovenschaal 30x20 cm):
Pasta
• 500g pasta
• 2/3 mozzarella
• geraspte Parmezaanse
kaas naar smaak
Ragout
• 500 ml tomatensaus
• halve wortel
• halve bleekselderij  
• halve ui
• 200g gehakt
• scheut olijfolie
• scheut rode wijn
• kruiden naar smaak

Stefano Fazzari
uitwisselingsstudent
uit Italië

Win een Lunchbon!
Deel jouw recept met Resource en
win een Aurora-eetbon van 10 euro.
resource@wur.nl
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Flower hunting

In de WUR-gemeenschap kom je alle smaken
van de wereld tegen. Stefano Fazzari,
uitwisselingsstudent uit Italië, deelt zijn recept
voor pasta al forno (pasta uit de oven).

