
 

 

Fusilli met 3 kazen en doperwten 
Ovenschotel 2 personen 

 20 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 150 g pasta (fusilli) 
 25 g boter 
 25  bloem 
 250 ml melk 
 50 gr Parmezaanse kaas, geraspt + extra  
 50 g Blauw schimmelkaas, in kleine blokjes 
 50 g Camembert, kleine blokjes 
 1 rode peper 
 ½ ui 
 1 teen knoflook 
 200 g doperwten (diepvries) 
 1 paprika 
 snufje zwarte peper 

 

Materiaal: ovenschotel 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 180ᵒC.  
2. Zet een pan water op en kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. 
3. Kook de doperwten ongeveer 8 minuten.  
4. Snipper de ui en snijd de knoflook en rode peper fijn.  
5. Snijd ook de paprika in blokjes.  
6. Smelt de boter in een pan en bak de ui, rode peper en knoflook circa 2 minuten aan. 
7. Voeg daarna de bloem toe en meng alles goed door elkaar.  
8. Bak dit 1 minuut.  
9. Voeg daarna beetje voor beetje de melk toe.  
10. Blijf ondertussen goed roeren zodat je geen klontjes krijgt.  
11. Als je alle melk hebt toegevoegd en de saus gebonden is, begin je met het toevoegen van de kaas.  
12. De Parmezaanse kaas moet je geraspt toevoegen, de camembert en de blauwschimmelkaas voeg je in 

stukjes toe.  
13. Voeg beetje voor beetje de kazen toe en blijf ondertussen goed roeren.  
14. Als je alle kaas hebt toegevoegd, breng je de saus verder op smaak met een snufje zwarte peper.  
15. Meng de gekookte pasta en doperwten en de stukjes paprika door de saus.  
16. Schep alles in een ovenschaal.  
17. Strooi nog wat extra geraspte Parmezaanse kaas over de bovenkant van de pasta-ovenschotel.  
18. Zet de pasta-ovenschotel voor circa 15 minuten in de oven.  
19. Als de kaas na ongeveer 15 minuten lekker gesmolten is, is de pasta-ovenschotel klaar.  
20. Verdeel de pasta over twee borden. 
 


