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Pasta kip-pestosaus
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20-25 min.
2 kipfilets
4 el pesto
2 el crème fraîche
1 ui
1 rode peper
1 teen knoflook
50 gr rucola
cherrytomaten
zout/peper
1 tl Italiaanse kruiden
150 gr pasta
evt.champignons, paprika, courgette, geraspte kaas

Snijd de kipfilet in stukjes. Breng de kip op smaak met zout, peper en Italiaanse kruiden. Zet een
pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. Snipper het uitje en snijd de
rode peper en knoflook fijn. Snijd ook de cherrytomaten in tweeën of vieren. Giet een scheutje olie
in een pan en bak de blokjes kip gaar (circa 4-5 minuten). Voeg vervolgens de ui, rode peper, cherrytomaten en knoflook toe. Na circa 2 minuten voeg je de pesto en crème fra che toe en laat je het
geheel opwarmen. Serveer de pasta met de kip-pesto saus en eventueel met rucola.
Tip:
Ook lekker met champignons, stukjes paprika of courgette.
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Pasta met tonijn-roomsaus
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 min.
150 gr pasta
200 gr tonijn uit blik
200 ml kookroom
1 paprika
1 ui
olijfolie
200 gr sperziebonen
snufje zout en peper

Begin met het opzetten van een pan voor het koken van de pasta. Zodra het water kookt, voeg je de
pasta toe en kook je deze volgens de bereidingswijze op het pak. Je kunt de sperziebonen de laatste
7 minuten meekoken met de pasta of kook ze apart. Snipper het witte uitje en snijd de paprika in
blokjes. Giet een scheutje olie in de pan en bak het uitje met de paprika aan. Na ongeveer 3-4 minuten voeg je de kookroom en de tonijn toe. Als de sperziebonen gekookt zijn, voeg je deze ook toe aan
het sausje. Breng het sausje op smaak met een snufje zout en peper. Eventueel een klein handje geraspte kaas of andere kruiden toevoegen. Als de saus is opgewarmd en op smaak gebracht is deze
klaar. Serveer de pasta met het tonijn-roomsausje en je kunt aan tafel!
Tip:
Voeg ook eens maiskorrels toe of serveer de pasta met rucola.
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Pasta-ovenschotel
met Boursin
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 min.
+ 15 min. in de oven

Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 min.
+ 15 min. in de oven

1 gerookte kipfilet
2 (bos)uien
1 puntpaprika
halve rode peper
150 gr pasta
1 bakje Boursin cuisine (250 ml)
handje geraspte kaas
serveren met 100 gr rucola
snufje zwarte peper
boter of olijfolie (voor invetten)

1 gerookte kipfilet
1 ui
1 puntpaprika
150 gr pasta
1 bakje Boursin cuisine (250 ml)
handje geraspte kaas
400 gr verse spinazie
snufje zwarte peper
boter of olijfolie (voor invetten)

Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet een
pan water op voor het koken van de pasta.
Kook de pasta volgens de bereidingswijze op
het pak. Snijd de gerookte kipfilet in stukjes.
Ondertussen snijd je de bosuien in ringen, de
puntpaprika en de rode peper in stukjes. Giet
een scheutje olie in een pan en bak de bosuien
met de rode peper en de paprika aan. Zodra de
groenten wat zachter zijn voeg je de Boursin,
stukjes kip en een snufje zwarte peper toe.
Roer dit goed door en klaar is je sausje. Voeg
nu ook de pasta toe en meng alles goed door
elkaar. Schep het pastamengsel in een ingevette ovenschaal en maak het geheel af met
een klein beetje geraspte kaas. Zet de ovenschaal voor circa 15 minuten in de oven totdat de kaas lekker gesmolten is. Serveer de
pasta-ovenschotel met een flinke dot rucola
op je bord.
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pasta-ovenschotel
met spinazie

Vari
atie

Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de
pasta volgens de bereidingswijze op het pak.
Snijd de gerookte kipfilet in stukjes net zoals
de ui en paprika. Giet een scheutje olie in een
pan en fruit het uitje met de paprika aan. Voeg
na circa 2 minuten de spinazie toe. Bak de spinazie 5 minuten mee en voeg dan de Boursin
Cuisine en de gerookte kipfiletblokjes toe. Zet
na ongeveer 1 minuut het vuur uit. Meng de
pasta met de saus en schep het geheel in een
ingevette ovenschaal. Handje geraspte kaas
erover en zet de ovenschaal circa 15 minuten
in de oven.
Tip:
Diepvriesspinazie gebruiken? Gebruik dan
200 gram in plaats van 400 gram.
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Pasta met tomaten-ricottasaus
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 min.
3 tomaten
1 ui
1 teen knoflook
4 el ricotta
1 tl chilipoeder
2 tl basilicum
1 el tomatenpuree
half (groenten)bouillonblokje
grote scheut water
150 gr pasta

Zet een pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd ondertussen alvast een ui in kleine stukjes en snijd ook de tomaat in stukken. Giet een scheutje olijfolie in een pan en bak de gesnipperde ui samen met de knoflook glazig. Als de ui glazig is voeg
je de tomatenpuree toe en roer je alles goed door elkaar. Bak de tomatenpuree ongeveer 1
minuut mee en voeg dan ook de stukken tomaat, een grote scheut water (zodat de tomaat een
beetje onderstaat) en het bouillonblokje toe. Verkruimel het bouillonblokje tussen je handen.
Laat de saus een paar minuten koken totdat de tomaat een beetje zacht is. Voeg dan de ricotta
toe en roer alles door elkaar. Haal de pan van het vuur en pureer de saus met een staafmixer. Zet
daarna de saus nog eventjes terug op het vuur en voeg het chilipoeder en de basilicum toe en roer
alles weer door elkaar. Als het goed is, is de pasta nu ook klaar en kun je de pasta met de tomatenricottasaus serveren. Strooi er eventueel wat Parmezaanse kaas overheen en wat verse basilicum.
Tip:
Ben je een vleesliefhebber? Voeg dan gehakt of hamblokjes toe aan dit recept.
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Pasta-ovenschotel met doperwten
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 15 min. + 15 min. in de oven
150 gr pasta
100 gr spekreepjes
1 ui
1 bol mozzarella
bakje cherrytomaten
100 gr doperwten (diepvries)
geraspte (Parmezaanse) kaas
snufje zout en peper
4 el roomkaas met kruiden

Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet een pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. Bak de spekreepjes krokant in een pan zonder olie. Voeg vervolgens een gesnipperd uitje en de doperwten toe. Bak dit een paar minuten mee en voeg dan de roomkaas met kruiden
en een snufje zout en peper toe. Meng alles goed door elkaar en laat de roomkaas smelten. Meng de
pasta met de romige saus en voeg ook wat gehalveerde cherrytomaten toe. Schep alles in een ovenschaal en leg wat plakjes mozzarella op de pasta. Afmaken met een beetje (Parmezaanse) kaas. Zet
de ovenschotel voor circa 15 minuten in de oven.
Tip:
Voeg eens (geroosterde) paprika toe aan dit recept.
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15 minuten
paprikasaus
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 15 min.

Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 15 min.

2 paprika’s
1 ui
1 teen knoflook
2 tl tomatenpuree
1 tl Italiaanse kruiden
snufje zout en peper
250 ml (groenten)bouillon
evt.allesbinder of maizena
150 gr pasta

400 gr tomatenblokjes
1 ui
1 teen knoflook
2 tl tomatenpuree
snufje zout en peper
2 el Italiaanse kruiden
evt.hamblokjes of gehakt
150 gr pasta

Zet een pan water op en kook de pasta volgens
de bereidingswijze op het pak. Snijd de ui, paprika en knoflook in stukjes. Giet een scheutje
olie in een pan en bak de ui, paprika en knoflook 2-3 minuten aan. Voeg dan de tomatenpuree toe en bak dit 1 minuut mee. Daarna
voeg je de bouillon en de kruiden toe. Laat dit
een paar minuten koken. Pureer vervolgens
de saus met een staafmixer en zet de saus terug op het vuur. Voeg eventueel een beetje allesbinder toe om de saus wat dikker te maken
of laat de saus een beetje inkoken. Serveer de
paprikasaus met pasta of kies eens voor rijst
of couscous.
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15 minuten
tomatensaus

Vari
atie

Zet een pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd de
ui en knoflook fijn. Giet een scheutje olie in
een pan en bak de ui en knoflook aan. Voeg
dan de tomatenpuree toe en bak dit 1 minuut
mee. Vervolgens voeg je de tomatenblokjes
en de kruiden toe. Laat de saus een minuut of
5 pruttelen. Je kunt de saus vervolgens pureren. Serveer de tomatensaus met pasta.
Tip:
De vleesliefhebbers kunnen gehakt of hamblokjes aan de saus toevoegen.
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Mac & cheese met spinazie
Recept voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 min.
150 gr macaroni
300 ml melk
200 ml water
400 gr verse spinazie
100 gr hamreepjes
100 ml Griekse yoghurt
75 gr geraspte kaas
snufje zout en peper

Doe de macaroni in een pan samen met 300 ml melk en 200 ml water. Breng het geheel aan de kook
en laat de macaroni circa 8 minuten koken. Let op: blijf ondertussen goed roeren. Als de macaroni
gekookt is en bijna al het vocht verdwenen, voeg de geraspte kaas, Griekse yoghurt, hamreepjes en
de verse spinazie toe. Meng alles goed door elkaar en zet na een paar minuten het vuur uit. Breng
het geheel op smaak met zout en peper.
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