
 
 

Pasta pesto 
Hoofdgerecht 2 personen 

 
Pesto is een van de bekendste Italiaanse sauzen ter wereld. Deze saus komt  
oorspronkelijk uit het gebied rond Genua en is heel makkelijk te maken.  
De saus kan ook 3 tot 4 dagen bewaard worden in de koelkast door een  
dun laagje olie erop te laten zodat hij niet bederft. U kunt de saus zelfs 
 invriezen.  
 
Het traditionele recept wordt bereid met een vijzel (het kan ook met een 
 keukenmachine worden gemaakt) en het basilicum is het hoofdingrediënt,  
hoewel er ook versies met andere groene blaadjes zijn. Het andere belangrijke  
ingrediënt is Parmezaanse kaas, puur of gemengd met pecorino. Als we de  
gemengde versie willen maken en we geen pecorino hebben, kan je een andere  
gerijpte schapenkaas gebruiken. 

 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
▪ pasta voor 2 personen 
▪ 50 g verse basilicumblaadjes 
▪ 100 g Parmezaanse Reggiano kaas of een mengsel van 70 g Parmezaanse kaas en 30 g Pecorino.  
▪ 40 g pijnboompitten 
▪ 80 ml olijfolie  
▪ 1 snufje zout 
▪ 1 knoflook met een zeer milde smaak 
 

Materiaal: keukenpapier, vijzel of keukenmachine, schoon afsluitbare glazen pot 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwijder de basilicumblaadjes en gooi de stengels weg, die hebben een wat bittere smaak.  
2. Was de blaadjes en laat ze drogen.  
3. De pijnboompitten kunt u licht roosteren om het aroma te versterken of rauw laten.  
4. Doe de helft van de olijfolie en de rest van de ingrediënten in de vijzel of mixer.  
5. Maal het goed tot het allemaal gemengd is.  
6. Voeg dan de rest van de olijfolie toe.  
7. Giet de resulterende saus in een grote schaal. 
8. Kook de pasta volgens de instructies, laat de pasta goed uitlekken en leg deze op de pesto. 
9. Roer de pasta met een speciale pastalepel.  
10. Serveer de pasta op borden samen plakjes Parmezaanse kaas, geroosterde pijnboompitten. 
11. Zet geraspte Parmezaanse kaas op tafel zodat men zelf kaas naar de smaak kan toevoegen. 
 

TIP: Maak meer saus dan dat je gebruikt voor dit recept, deze kan in een schone afsluitbare glazen pot in de 
koelkast minimaal 4 dagen bewaard worden. 


