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LEKKER

Dit heb je nodig:

- Portobello’s

- Mix van paddenstoelen (b.v. kastanjechampignon, 

pied de mouton, shiitake en oesterzwam)

- (Huisgemaakte) tagliatelle

- Verse tijm

- Knoflook

- Truffelsalsa (urbani tartufi)

- Platte peterselie

- Crème fraîche

- Verse zwarte truffel

- Extra vergine olijfolie

Zo maak je het:

Leg de portobello’s in een ingevette ovenschaal. Be-

strooi ze met zout, versgemalen peper en tijmblaad-

jes en giet er daarna een beetje olijfolie over. Gaar de 

portobellos, afgedekt met aluminiumfolie, ongeveer 

15 minuten lang in een voorverwarmde oven op 180 

graden.

Fruit in de tussentijd in een pan de gehakte knoflook 

met de gesneden paddenstoelen en de truffelsalsa 

aan en breng het op smaak met zout en peper. 

Kook de (huisgemaakte) tagliatelle, giet af en 

meng de pasta met het paddenstoelenmengsel.

Roer een flinke lepel crème fraîche erdoorheen en 

breng op smaak met extra peper en fijngehakte platte 

peterselie.

Drapeer de pasta in de gegaarde portobellos en 

zet ze nog paar minuten terug in de oven.

Haal daarna de gevulde portobellos uit de oven 

en leg ze op een mooi bord. Schaaf royaal truffel over 

het gerecht en maak het geheel af met een scheut 

extra vergine olijfolie en een takje tijm.
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De Limburgse fotografe Henriëtte van Gasteren (Sevenum, 1964) speelt sinds 2005, onder haar kunstenaarsnaam 

Lilith, op cartooneske, humoristische, super ironische en soms ook pijnlijk realistische manier met het beeld van he-

dendaagse vrouwen. Als Lilith verschijnt ze, analoog aan uitbeeldingen van de Amerikaanse fotografe Cindy Sherman, 

in vele complexe en soms zelfs tegenstrijdige gedaantes. In haar baanbrekende ‘portretten’ beeldt Lilith in wezen 

zichzelf en tegelijkertijd alle vrouwen uit. Performances pendelend tussen zijn en schijn. In alle fotowerken van Lilith, 

die op bewonderenswaardige wijze vele ‘rollen’ speelt, zitten dubbele bodems die telkens buitengewoon humoristisch 

en stijlvol zijn verpakt, maar puntje bij paaltje komend uiterst doeltreffend oeroude overtuigingen ‘corrigeren’.  

Al met al een verbluffende staalkaart van bewust gekozen alter ego’s die vrouwen en mannen anno nu een messcher-

pe spiegel voorhouden. Aldus: Rick Vercauteren, directeur museum Van Bommel van Dam, Venlo 2011.

Lilithlove.eu / Facebook.com/lilith.love 

gevuld
Het knappe aan de Italiaanse keuken is dat 
je met weinig maar pure ingrediënten de 
verrukkelijkste gerechten op tafel zet. Zoals 
deze portobello gevuld met tagliatelle, fungi 
en truffel. Die is zó lekker dat je er met moei-
te vanaf kunt blijven, en waarom zou je ook?

Main course


