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Tagliatelle met Roquefort

Ingrediënten (4 personen)
• 150 gram tagliatelle
• 1 ui en 2 tenen knoflook
• 2 gedroogde tomaten
• 200 gram Roquefort Papillon
• 2 el olijfolie
• 450 gram bladspinazie (diepvries)
• 200 ml slankroom 

Bereidingswijze
Kook de tagliatelle in een pan. Snijd de ui en knoflook 
fijn. Snijd de tomaatjes in stukjes en verkruimel de 
Roquefort grof. Verhit in een wok of roerbakpan de olie en 
fruit de ui en knoflook in ca. 3 min. Schep de tomaatjes 
erdoor. Voeg de spinazie toe en laat op hoog vuur in ca. 
8 min. ontdooien en laat het vocht verdampen. Giet de 
tagliatelle af in een vergiet.
Verwarm de slankroom in de pan van de tagliatelle met 
de helft van de Roquefort al roerend tot een egale saus. 
Schep de tagliatelle erdoor en warm even door.
Schep de tagliatelle met de omhullende saus op de 
borden. Schep de spinazie erop. Schep de rest van saus 
uit de pan en verdeel over de pasta. Strooi de rest van 
de Roquefort erover. 

Roquefort Papillon
 
Roquefort Papillon is een Franse blauwaderkaas 
van het allerhoogste niveau. Bereid uit rauwe 
schapenmelk en gerijpt met penicillium Roqueforti 
in de natuurlijke grot van de Combalou. Het zuivel 
blijft zacht ondanks de pittige smaak. Volgens 
kenners is dit de beste Roquefort. 

Op de hoge graslanden tussen 750 en 1100 meter 
worden de schapen 2 maal daags gemolken. De 
melk wordt getransporteerd naar de zuivelfabriek 
Papillon een paar uur na het melken. Na het 
stremmen, snijdt men de wrongel in kleine stukjes,  
met methoden uit de tradities van de Roquefort 
kaas.

Na het persen wordt de kaas gedraineerd en 
gezouten. De kaas wordt dan geplaatst op de rand 
in het hart van de grotten ,echte natuurlijke kelders 
die een constante luchtvochtigheid bezitten.

Daar zal de Penicillium roqueforti langzaam blijven 
werken en zich uitbreiden tot blauwe aders in het 
hart van de kaas. Gemiddeld worden er in 150 
dagen meer dan 70 kwaliteitscontroles uitgevoerd 
om de rijping van Roquefort Papillon te voltooien.

WhatsApp: Klein berichtje, 

groot plezier!



Dagen dat ik niet bij u langskom
Pinksteren:     Ma 5 juni
Zomervakantie:   Ma 31 juli - di 15 augustus
Dankdag:   Wo 1 november vanaf 17.00
Kerstmis:   Ma 25 + di 26 december
Nieuwjaarsdag:   Ma 1 januari 
Vakantie:   Ma 8 t/m vrij 12 januari
Biddag:    Woe 14 maart vanaf 17.00
Witte donderdag Don 29 maart

Voor actuele dagen: www.kaasathome.nl

Kaasassortiment
Hieronder vindt u een selectie uit mijn kaasassortiment: 

Kaasassortiment
Roombrie    Blauwader kaas Emmentaler

 Weydeland 
48+ kaas

Weydelijner 
35+ kaas

Twight  
20+ kaas

Oudelands Boeren 
Boerenkaas 

Old Weydeland 
Echt oud!

Chevretta 
Geitenkaas

Mèkkerstee 
Geitenkaas Bio

Biostee 
Bio koekaas

Jerseyhoeve 
Jerseykaas Bio

Villa Nella 
Italiaans

Villa Picato 
Lekker pikant!

Villa Verde 
Pestokaas 

Villa Truffo 
Truffelkaas  

Tynjetaler 
Ietwat zoete boer

 

Villa Ortica 
Boerenkaas met  

brandnetel

Cantal Reggiano Walnoten Kaas

Overig assortiment

Bertolli
Zeeuwsmeisje
Alpro soja
Olijfolie
Balsamico olie

Diverse soorten vrije uitloop eieren
Scharrel L/XL Groen gilde/bio

Kipproducten
Biologisch scharrelfilet
Kipburger
Kipfilet
Kippenpoot (incl. dij)
Kipkarbonade
Kipdrumsticks
Kipsticks

Diverse versgebrande noten en meer:
Chocolade pinda’s/- rozijnen/- aardbeien/
- brokken/- pindarotsjes/handw.bonbons
Cashewnoten
Katjan pedis
Studentenhaver
soja cookies
Luxe notenmelange
Suikerpinda´s
Walnoten

Smeuïge (room)boter en olie
Roomboter gez./ongez.
Becel
Remia
Croma
Bleuband

Kiprollade
Kalkoenfilet
Kalkoendijen
Lever
Cordenbleu
Kipsaté

Pinda´s
Pistache
Nougat
Truffels
Fujimix 
Bakedmix
Kaasvlinders/
-stengels

Op zoek naar een lekker 
cadeau? 
Verras vrienden, relaties of 
familie met een smakelijk 
cadeau. Ik maak complete 
geschenkpakketen voor 
u klaar. Vanaf €15,00 per 
pakket. 

& geraspte kaas

Proef en bestel de lekkerste kazen by Gert den Hartog!

Spaart u al mee met het spaarprogramma?
Vraag een persoonlijke klantenkaart aan. Voor 
elke euro die u besteedt ontvangt u 1 Weydeland-
kaaspunt. Hiermee kunt u sparen voor Boska 
kaasgereedschap, korting of de leukste spellen!

....Vraag naar meer!


