
Ωραίο γεύμα

 
Pastitio 
  30 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g dikke pasta (zoals penne) 
 200 g mager rundergehakt 
 2 paprika’s 
 2 teentjes knoflook 
 1 witte ui 
 ½ courgette 
 330 ml tomatenblokjes (doosje) 
 1 el oregano 
 snufje zout en peper 

voor de bechamelsaus 
 50 g boter 
 50 g bloem 
 500 ml melk 
 100 g geraspte kaas 
 snufje zout en peper 
 1 ei 

MATERIAAL: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Begin met het voorverwarmen van de oven op 180 graden.  
2. Zet dan een grote pan water op voor de pasta.  
3. Zodra het water kookt voeg je de pasta toe en bereid je deze volgens de bereidingswijze op het pakje.  
4. Snijd daarna de paprika’s, courgette, het uitje en de knoflook in stukjes.  
5. Breng het gehakt op smaak met zout en peper en giet een scheutje olijfolie in een pan.  
6. Voeg het gehakt toe met het gesnipperde uitje en de knoflook en bak het gehakt rul.  
7. Voeg daarna de paprika en courgette toe en laat dit ongeveer 2 minuten bakken.  
8. Daarna voeg je de tomatenblokjes toe en laat dit ongeveer 10 minuten pruttelen. 
9. Ondertussen maak je de bechamelsaus. 
10. Begin met het smelten van de boter in een steelpan, doe dit op een matig vuurtje.  
11. Laat de boter niet bruin worden. 
12. Wanneer de boter goed is gesmolten voeg je de bloem toe, roer dit goed door elkaar.  
13. Laat dit mengsel, circa 30 seconden even sudderen voordat je de melk beetje voor beetje toevoegt. 
14. Blijf ondertussen goed roeren, terwijl je de melk beetje voor beetje toevoegt.  
15. Breng de bechamelsaus op smaak met wat zout en peper. 
16. Als je alle melk hebt toegevoegd, en de saus heeft de juiste dikte (niet super vloeibaar zoals melk, maar ook niet 

heel dik), dan voeg je de geraspte kaas toe. 
17. De saus is bijna klaar wanneer de kaas goed is gesmolten en deze lekker van smaak is.  
18. Ook hier is het van belang dat je goed blijft roeren! 
19. Nu voeg je aan het eind aan de bechamelsaus nog 1 ei toe, zodat de ovenschotel mooi bruin wordt in de oven. 
20. Als de pasta gaar is schep je de helft van de pasta in een ovenschaal. 
21. Hier overheen de tomaten-gehaktsaus, daarna de andere helft van de pasta 
22. En als laatste de bechamelsaus over de pasta.  
23. De pastitio kan nu voor ongeveer 30 minuten de oven in totdat de bovenkant mooi bruin is geworden. 
 

 


