
 

Penne ziti rigate met worst en verse 
room 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het recept voor pasta met verse worst en room staat in Italië bekend onder de naam ‘Norcina’ en 
is een typisch gerecht uit de streek Norcia, een klein stadje met 5.000 inwoners in Midden-Italië. 
Norcia is beroemd vanwege de zwarte truffel die in dit deel van de Apennijnen veel te vinden is, 
en voor de charcuterie producten die al eeuwen gewaardeerd worden. In het Italiaans staat 
‘Norcino’ ook wel voor slager.  
 
In Norcia wordt het gerecht vaak geserveerd met een laagje vers geraspte truffel, dit geeft een 
spectaculair effect dat perfect combineert met de worst en de room, maar dit ingrediënt is geen 
vereiste. Het is steeds gemakkelijker om truffels in ons land te vinden en het is altijd mogelijk om 
voor de goedkopere zomertruffel te gaan in plaats van voor de wintertruffel.  
 
Voor dit recept is penne de meest geschikte pastavorm, een soort holle, cilindrische pasta met 
schuin afgesneden uiteinden en een gestreepte oppervlakte om de saus beter aan de pasta te 
laten plakken. De ‘Penne ziti rigate’ van Garofalo (n. 70) is hiervoor de beste keuze, de vorm 
combineert goed met tomatensauzen zoals Bolognese of crème sauzen. Garofalo gebruikt 
bronzen mallen om de pasta mee te vormen, dit in tegenstelling tot de kunststof mallen waar 
andere industriële merken gebruik van maken. Pasta maken met bronzen mallen is het meest 
gewaardeerd door de Italianen omdat dit de pasta een ruwheid en porositeit geeft waardoor de 
saus er beter aan blijft plakken.  
 
  



 

Ingrediënten voor 4 personen: 
 400g Penne ziti rigate van Garofalo (n. 70) 
 400g verse Italiaanse worst 
 200ml kookroom 
 Melk 
 ½ kopje droge witte wijn 
 40g geraspte Parmezaanse kaas 
 Extra vergine olijfolie 
 Zout 
 Zwarte truffel (optioneel) 

 
Voor dit recept kan het makkelijk zijn om eerst de saus te bereiden in een grote pan waarbij later 
de pasta gevoegd kan worden. Zodra de bereidingswijze duidelijk is, kun je beginnen met het 
koken van de pasta in een pan met zout water. Het is belangrijk om te weten dat bij het bereiden 
van een goed pasta gerecht het van belang is dat de bereidingstijd voor de saus en de kooktijd 
van de pasta goed op elkaar afgestemd zijn. De saus moet op tijd klaar zijn, de pasta heeft wat 
tijd nodig om uit te lekken maar moet warm toegevoegd worden aan de saus, direct uit het 
water. Wij raden aan altijd te beginnen met het bereiden van de saus. Het vuur van de pasta kan 
lager gedraaid worden als de saus nog niet ver genoeg klaar is.  
 
Bereiden van de pasta 
Om de pasta te koken heb je een hoge pan nodig met vier liter water (één liter per 100 gram 
pasta) en 30 gram zout (7-8 gram per 100 gram pasta) dat pas toe wordt gevoegd als het water 
kookt, net voordat de Penne ziti rigate van Garofalo in het water wordt gedaan. Tijdens het 
koken van de pasta is het belangrijk dat deze af en toe door wordt geroerd met een houten lepel 
om aan elkaar geplakte pasta te voorkomen. Om de pasta ‘al dente’ te koken wordt het 
aangeraden om deze 1 minuut korter te koken dan aangegeven is op de verpakking.  
 
Bereidingswijze 
Verwijder het velletje van de worstjes en leg ze op een bord. Doe een beetje olie in een grote 
koekenpan met hoge randen, bak de worstjes bruin op middelhoog vuur. Draai het vlees af en 
toe om met een houten vork om te voorkomen dat het aanbrandt. Als de worstjes gebruind zijn, 
voeg de wijn toe en laat het verdampen. Zet het vuur iets lager en voeg de kookroom toe, laat 
deze onder voortdurend doorroeren indikken. Voeg wat melk toe indien de saus te dik of te 
romig is. Voeg naar smaak wat peper en zout toe. Als de pasta afgegoten is, voeg deze toe aan de 
pan met saus en strooi hier de Parmezaanse kaas overheen. Serveer de pasta met de saus en 
garneer eventueel met wat geraspte zwarte truffel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dit recept is eigendom van het met Garofalo. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet 
een link naar de rubriek ‘Recepten’ van de officiële website van Garofalo in de publicatie 
geplaats worden.  


