
 
 
 
 

Gevulde pasta schelpen met spinazie en ricotta 
  10+ 40 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 10 grote pasta schelpen 
 100 g bevroren spinazie (ontdooid) 
 125 g ricotta 
 20 g Parmezaanse kaas (fijn geraspt) 
 25 g mozzarella 
 1 ei 
 ½ biologische citroen (rasp) 
 2 tl citroensap 

 1 teen knoflook 
 mespunt nootmuskaat 
 vers gemalen peper naar smaak  

voor de saus 
 425ml kleine tomaten (blikje) 
 1 kleine ui 
 1 teen knoflook 
 ½ el olijfolie 
 10 gram verse Italiaanse kruiden (veel tijm, oregano en een beetje salie) 
 zwarte peper (vers gemalen) 

 

MATERIAAL: ovenschaal 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet een pan met water op het vuur en laat het koken. 
2. Als het water kookt kook je de pasta volgens de verpakking. 
3. Ondertussen maak je de vulling. 
4. Doe de ricotta, uitgelekte spinazie, Parmezaanse kaas, ei, citroensap, citroenrasp, 1 geperste knoflook teen, nootmuskaat 

en peper naar smaak in een mengschaal.  
5. Meng goed door elkaar.  
6. Zet het daarna in de koelkast. 
7. Zet een hapjespan op het vuur en laat de pan langzaam warm worden. 
8. Snijd ondertussen de ui fijn. 
9. Doe de olijfolie in de hapjespan en bak de ui langzaam glazig. 
10. Pers de overgebleven knoflook fijn en roer die door de ui.  
11. Bak nog 1 minuut. 
12. Voeg het blikje met tomaatjes toe en roer goed door. 
13. Verwijder de steeltjes van de kruiden.  
14. Snijd de salie en oregano fijn en voeg alle kruiden bij de ui, knoflook en tomaat. 
15. Voeg naar smaak zwarte peper toe. 
16. Breng aan de kook en draai daarna het vuur naar laag tot middel hoog. 
17. Proef de saus en voeg desgewenst nog wat kruiden of peper toe. 
18. Verwarm de oven voor op 180°C. 
19. Laat de saus nog 5-10 minuten pruttelen. 
20. Giet de pasta af en laat in koud water afkoelen. 
21. Schep de saus in een ovenschaal.  
22. Zorg ervoor dat alle schelpen erin passen. 
23. Vul de schelpen met het spinazie/kaas mengsel en plaats ze naast elkaar bovenop de saus.. 
24. Verdeel de mozzarella over de schelpen. 
25. Strooi er eventueel nog wat extra kruiden overheen. 
26. Zet de ovenschaal 12-14 minuten in staan. 
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