
 

 

Penne met ricotta en gehakt 
Ovenschotel 2 personen 

 25 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 150 g pasta (penne) 
 1 prei 
 150 g mager rundergehakt 
 1 paprika of 2 geroosterde paprika’s 
 5 tomaten 
 1 el oregano 
 1 groentebouillonblokje  
 2 el basilicum 
 5/6 eetlepels ricotta 
 150 ml water 
 scheut kookroom (optioneel) 
 snufje zout/peper 

 

Materiaal: wok, staafmixer, ovenschotel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 220ᵒC.  
2. Zet een pan op met water voor de pasta. 
3. Snijd de prei in ringen, de paprika en de tomaten in stukjes.  
4. Giet een scheut olie in een wok en bak hierin de prei met de paprika aan. 
5. Voeg na ongeveer 5 minuten, als de prei wat zachter is, de stukjes tomaat toe. 
6. Voeg het water toe en breng het water aan de kook, waarna je ook het bouillonblokje, de oregano en 

basilicum hier aan toevoegt.  
7. Laat dit lekker pruttelen en breng ondertussen het gehakt op smaak met wat gehaktkruiden.  
8. Bak het gehakt in een apart pan gaar.  
9. Als de saus ongeveer 10 minuten heeft geprutteld en de tomaat is redelijk zacht geworden, dan kan de 

saus worden gepureerd.  
10. Pureer de saus met een staafmixer net zo lang totdat er bijna geen stukjes meer in zitten. 
11. Kook ondertussen de pasta volgens de bereidingswijze op het pak.  
12. Zet de saus weer terug op het vuur en voeg het gebakken gehakt en eventueel een beetje water toe aan de 

saus, als je deze te dik vindt.  
13. Laat de saus weer opwarmen op het vuur en om vervolgens 1-2 eetlepels ricotta toe te voegen.  
14. Roer dit door en de saus is klaar.  
15. Schep de pasta in een ovenschaal 
16. Giet de saus over de pasta heen en roer alles goed door zodat de saus goed verdeeld is.  
17. Verdeel als laatste nog wat ricotta over de pasta, eventueel nog een beetje geraspte kaas, en de schaal kan 

de oven in. 
18. Zet de ovenschotel voor ongeveer 15 minuten in de oven totdat de ricotta warm is.  
 

TIP: Als je de ovenschotel bijvoorbeeld ’s ochtends al maakt en pas ’s avonds gaat eten dan moet het gerecht 
iets langer in de oven, ongeveer 25-30 minuten. 


