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Rigatone met broccoli
en rauwe ham

Capellini Bolognaise

4 personen

• 400 g rigatone
• 500 g broccoli
• 200 g rauwe ham
• 300 ml tomatenpuree
• 1 ajuin
• 1 teentje look
• oregano
• peper en zout
• 1 el olijfolie
• 1 handvol zwarte olijven
• parmesan
> Maak de broccoli schoon en snijd hem in kleine stukjes. Stoom
de broccoli zodat hij niet uiteen valt. Snijd de ajuin fijn; pel en
rasp het teentje look; snijd de ham in fijne reepjes. Doe een
eetlepel olijfolie in een grote pan en laat de ham hierin lichtjes
bakken. Voeg nadien de andere ingrediënten toe; kruid naar
smaak en laat 8 à 10 minuten sudderen. Voeg de olijven pas
op het einde toe.
> Kook de pasta samen met wat zout en een scheutje olijfolie
in 5 l water.
> Giet de pasta af, voeg de saus toe en werk af met parmesan.
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Pizza tonijn

4 personen

•4
 00 g fijngehakte Quorn of rundergehakt
•1
 blik gepelde tomaten
•3
 in schijfjes gesneden en voorgekookte
wortelen
•1
 ajuin
•o
 regano
• l ook
•p
 eper en zout
•1
 el olijfolie
•4
 00 g capellini
•1
 00 g geraspte kaas (gruyèrekaas of kaas
met een laag vetgehalte)
• v erse basilicumblaadjes
>S
 nijd de ajuin in fijne stukjes en doe hem samen met wat olijfolie
in een pan. Bak de ajuin tot hij lichtbruin gebakken is.
>V
 oeg het Quorn- of rundergehakt toe en laat enkele minuten
al roerend bakken.
>V
 oeg er de andere ingrediënten aan toe en kruid naar smaak;
laat 20 minuten sudderen. Je kan best de wortelen op voorhand
stomen.
>K
 ook de pasta samen met wat zout en een scheutje olijfolie
in 5 l water.
>G
 iet de pasta af, voeg de saus toe en werk af met geraspte kaas
en verse basilicumblaadjes.
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Tagliatelli met
zeevruchten

2 personen

• 1 pizzadeeg
• 400 ml tomatenpuree
• 1 blik tonijn in olijfolie
• 1 ajuin
• 2 groene paprika’s
• 2 el gepekelde kappertjes
• oregano
• peper en zout
• 1 el olijfolie
• 1 bol mozzarella

•3
 00 g gepelde scampi’s
•3
 00 g visfilet zonder graten
(eventueel diepgevroren)
•1
 blik gepelde tomaten
•2
 courgetten
•3
 sjalotjes
•2
 teentjes look
• v erse peterselie
•p
 eper en zout
•1
 el olijfolie
•4
 00 g tagliatelli

> Volg de gebruiksaanwijzing van het pizzadeeg, bak het deeg
in een voorverwarmde oven van 200°.
> Snijd de ajuin en de paprika’s in ringen. Plaats de paprika’s even
onder de grill, zo kan je ze nadien makkelijk pellen.
> Bedek de pizza met de tomatenpuree, de ajuinringen, de
paprika’s, de kappertjes, de tonijn en tenslotte de mozzarella.
> Bestrijk de pizza met olijfolie, peper en zout. Breng de pizza
op smaak met oregano.
> Zet de pizza 12 à 15 minuten in de oven en houd een oogje
in het zeil.

www.viasano.be
Fiche recettes NL.indd 2

4 personen

>S
 nijd de sjalotjes en de look fijn; bak ze met wat olijfolie
lichtbruin in een grote pan.
>V
 oeg de scampi’s toe en laat enkele minuten al roerend
sudderen. Voeg hier de vis aan toe en zet op een laag vuurtje.
>S
 nijd de courgetten in kleine stukjes. Doe deze samen met de
kruiden in de pan. Laat 5 minuten koken op een laag vuurtje.
Voeg de gepelde tomaten toe en laat 7 à 8 minuten sudderen
op een laag vuurtje.
>K
 ook de pasta samen met wat zout en een scheutje olijfolie
in 5 l water.
>G
 iet de pasta af, voeg de saus toe en werk af met verse
peterselie.
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