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Pasta menu 
2 personen 
 

Pasta penne met walnoten en 
rucolapesto 
Voorgerecht 

 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 25 g walnoten 
 ½ handje rucola 
 ½ tl tijm, alleen de blaadjes en 1 takje tijm, om te garneren 
 ½ teentje knoflook 
 2 el olijfolie 
 1 el Parmezaanse kaas, versgeraspt 
 100 g penne 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Breng een pan water met zout aan de kook.  
2. Maal de walnoten met de rucola, de tijmblaadjes, de knoflook en de olijfolie tot een gladde pasta en breng 

op smaak met zout en peper.  
3. Roer de Parmezaanse kaas erdoor. 
4. Kook de penne volgens de gebruiksaanwijzing en giet ze af.  
5. Spoel onder koud water af tot ze lauw zijn en schep de pesto erdoor. 
6. Verdeel over hoge glaasjes of schaaltjes, zet een takje tijm erin en serveer met een vorkje. 
 

Italiaanse kruidengehaktballetjes in 
romige oreganosaus 
Tussengerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 gram rundergehakt 
 1 ei (losgeklopt) 
 2 el broodkruim of paneermeel 
 2 el verse Italiaanse kruiden, gehakt 
 1 el olijfolie 
 1 teentje knoflook, fijngehakt 
 50 g zwarte olijven, gehalveerd, zonder pit 
 5 el droge witte wijn 
 65 g mascarpone 
 ¼ el verse oregano of ½ tl gedroogde oregano 
 klein handje platte peterselie, fijngehakt 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Meng het gehakt met de helft van het ei, broodkruim, de gemengde Italiaanse kruiden, zout en peper.  
2. Vorm er met vochtige handen kleine balletjes van. 
3. Verhit de olijfolie en bak hierin de gehaktballetjes lichtbruin.  
4. Schep de knoflook en olijven erdoor en bak circa 2 minuten mee. 
5. Blus af met de wijn en roer de mascarpone en oregano erdoor.  
6. Schep om en laat de gehaktballetjes circa 10 minuten garen in de saus. 
7. Bestrooi met de peterselie.  
 

TIP: Lekker met penne met kruidenolie en broccoli. 
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Knapperige hamrolletjes met 
spinazievulling 
Hoofdgerecht 

 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 el olijfolie 
 ½ ui, gesnipperd 
 400 g spinazie, gewassen, gedroogd 
 50 g feta, verkruimeld 
 6 grote plakken rauwe ham, dikker gesneden 
 4 blaadjes verse salie 
 150 g spaghetti 
 75 g pesto 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verhit 2 eetlepels olie in een grote pan en fruit hierin de ui circa 5 minuten. 
2. Voeg de spinazie in 2 porties toe en roerbak kort, zodat de meeste bladeren iets slinken maar nog geen 

vocht afgeven. 
3. Schep de gebakken spinazie in een vergiet en laat eventueel vocht weglopen.  
4. Breng op smaak met zout en peper en schep de feta erdoor. 
5. Leg steeds 3 plakken ham overlappend in de lengte op elkaar.  
6. Leg op elk stapeltje ham 2 blaadjes salie. 
7. Verdeel de spinazie erover en laat aan de bovenkant een stukje van de ham vrij.  
8. Rol op tot een stevige rol. 
9. Verhit de rest van de olie en bak de rolletjes eerst op de naad van de ham.  
10. Rol de hamrolletjes tijdens het bakken om zodat alle kanten knapperig worden. 
11. Kook intussen de spaghetti beetgaar.  
12. Giet af en schep de pesto erdoor. 
13. Snijd de hamrolletjes schuin door en serveer met de spaghetti. 
 

TIP: Lekker met een tomatensalade met olijven, feta, kappertjes en basilicum. 
 

TIP: Neem geblancheerde groene kool in plaats van spinazie. 
 

Cannelloni met zoete ricotta vulling 
en chocoladesaus 
Nagerecht 

 25 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 4 lasagnevellen, gedroogd 
 25 g blanke hazelnoten 
 100 g ricotta 
 ½ el vloeibare honing 
 1 el sinaasappelmarmelade 
 50 g frambozen 
 5 el slagroom 
 50 g pure chocolade 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Breng een pan met ruim water aan de kook.  
2. Kook de lasagnevellen per 4 in circa 7 minuten beetgaar.  
3. Neem ze uit het water en spoel ze onder koud water af.  
4. Leg ze op een natgemaakte plastic snijplank en dek af met plasticfolie tot later gebruik. 
5. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan goudbruin en hak ze grof. 
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6. Roer de ricotta los met de honing en sinaasappelmarmelade en schep er voorzichtig de frambozen 
doorheen.  

7. Zet tot later gebruik in de koelkast. 
8. Verwarm voor de saus de slagroom met de chocolade en roer dit tot een zijdezachte saus.  
9. Laat de saus niet koken. 
10. Verdeel de ricotta over de 4 lasagnevelletjes en rol ze losjes op.  
11. Leg ze per twee op een dessertbordje en giet er de warme chocoladesaus over. 
 

TIP: In plaats van 4 gedroogde pastavellen kun je ook 2 verse vellen nemen, snijd deze een keer doormidden. 
 

TIP: Cream sherry of notenwijn zorgen voor een heel zoet einde. Asti Spumante zorgt er voor dat er nog wel 
een gaatje overblijft voor nog een portie... 
 
 
 

 


