
 

 

Frittata met pasta, doperwtjes en 
pancetta 
Eenpansgerecht 2 personen 

 45 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 extra vergine olijfolie 
 ½ ui, in ringen 
 4 plakjes pancetta, in dunne reepjes 
 100 g doperwten 
 2 grote eieren 
 30 g Parmezaan, plus extra voor erbij 
 200 g gekookte pasta 
 2 takjes verse munt, blaadjes fijngehakt 
 1 citroen, sap 

 
Materiaal: (ovenvaste) koekenpan 19 cm ø 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Verhit 1 eetlepel olijfolie in een ovenbestendige koekenpan van 19 cm met antiaanbaklaag en laat de ui-
ringen een paar minuten zweten.  

2. Bak de pancetta 2 tot 3 minuten met de ui mee.  
3. Roer de doperwten er door, giet er 200 ml heet water bij en breng op hoog vuur aan de kook.  
4. Laat het mengsel 10 tot 15 minuten koken, of tot het vocht verdampt is, en laat afkoelen. 

BEREIDING 
5. Verhit de oven tot 200°C. 
6. Kluts de eieren in een grote kom en rasp er de Parmezaan bij.  
7. Voeg een beetje zout en een flinke snuf zwarte peper uit de molen toe, roer goed en hussel er de pasta 

door.  
8. Voeg de munt en het citroensap toe en roer er het erwtenmengsel door. 
9. Verhit 2 eetlepels olie in een ovenbestendige koekenpan van 19 cm met antiaanbaklaag op matig vuur. 
10. Giet het mengsel in de pan, bak de frittata ongeveer 5 minuten, of tot de onderkant krokant is, en zet de 

pan vervolgens nog 5 minuten in de oven tot de bovenkant gestold is.  
11. Keer de frittata heel voorzichtig om op een bord, laat hem terug in de pan glijden en zet hem nog 5 

minuten terug in de oven, of tot de onderkant krokant is.  
12. Serveer met wat extra geraspte Parmezaan. 
 

TIP: Deze frittata is zowel warm of koud lekker. De volgende dag smaakt hij trouwens ook nog uitstekend. 


