
  
 

 
 

Spaghettisalade met 
basilicumdressing  
Bijgerecht 2 personen 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ 100 g spaghetti  
▪ 250 g snijbonen  
▪ 1 ei 
▪ 25 g pittenmix  
▪ 100 g cherry-/kerstomaatjes  
▪ ½ ui  
▪ 75 g ontbijtspekblokjes  
▪ 3 el mayonaise  
▪ 1½ el balsamicoazijn  
▪ 3 takjes basilicum en/of peterselie  
▪ peper en zout 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de spaghetti gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.  
2. Afgieten, onder de koude kraan koud spoelen en goed laten uitlekken.  
3. Snijd ondertussen de snijbonen in lange smalle reepjes en kook ze in 4 minuten in ruim kokend water. 
4. Afgieten en onder de koude kraan afspoelen en goed laten uitlekken 
5. Kook het ei in ruim kokend gezouten water in 8 minuten hard.  
6. Laat het ei onder de koude kraan schrikken, laat deze afkoelen, pel ze en snijd ze klein. 
7. Rooster de pittenmix in een droge koekenpan op een vrij hoog vuur 2 minuten.  
8. Laten afkoelen. 
9. Halveer de tomaatjes.  
10. Pel en hak de ui 
11. Bak de spekblokjes uit in een droge pan op een matig vuur.  
12. Voeg de ui toe en bak 1 minuut mee 
13. Meng voor de dressing de mayonaise met de azijn en 4 el water.  
14. Meng de spaghetti met de snijbonen, ui en spekjes, pittenmix, stukjes ei, tomaat en de dressing.  
15. Proef en breng op smaak met peper en zout.  
16. Bestrooi met blaadjes basilicum en/of peterselie. 
 

TIP 1: De salade kan al een dag van tevoren worden gemaakt. Afgedekt, in de koelkast bewaren maar daar wel 
een uurtje voor het eten weer uit halen want op kamer temperatuur is de salade lekkerder. 
 
TIP 2: Voeg voor de variatie een uitgeknepen teentje knoflook aan de dressing toe en breng op smaak met 
kerriepoeder. 


