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Soms vraag ik me af of ik geen Italiaanse roots heb: pasta
maken, vind ik zo plezant! Het is zoals bakken: je ziet
altijd wat gebeuren en er komt flink wat handwerk aan
te pas. En het resultaat is ‘delizioso’, of je nu strikjes,
pappardelle, ravioli of spaghetti alle vongole maakt. 
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Basisrecept
Verse pasta is sneller klaar
dan kant-en-klare: reken

op 2 minuten.  Ravioli doet
er langer over: gevuld met

vlees moet het zo’n 
5 minuten koken

Zo kook je pasta
Verse pasta is heerlijk: verpruts het niet
door ’m fout te koken!

• Neem een grote pot met veel water.
• Doe een scheutje gewone olijfolie en een snuifje zout in
het water.
• Zorg dat het water al kookt voor je er je pasta in doet.
• Ga even met een vork door je pasta, zodra hij in het water
ligt, en zorg dat de sliertjes of vormen los van elkaar zijn.
• Kook je pasta niet te lang: proef af en toe. Al dente is de
norm!
• Giet af. Als je je pasta graag afspoelt (hoeft niet!), doe het
dan met warm en vooral niet met koud water.
• Je kan er wat olijfolie over gieten, tegen het plakken.

Reken op 100 gram pasta per persoon: zelf-
gemaakte pasta vult meer dan kant-en-klare.

• 100 gram semolina
(speciale harde tarwe)

• een ei
• een theelepel olijfolie
• een snuifje zout
• een pastamachine

Meng alle ingrediënten in de keukenrobot tot
een stevig deeg, rol in een bol en laat minstens
een half uur rusten. 
Duw je bol plat, zet de pastamachine op de dikste
stand en haal er de plak deeg door. Draai een hal-
ve slag en haal opnieuw door de machine tot je
een mooi vierkant krijgt. 
Herhaal en zet de machine telkens op een wat
kleinere stand, tot het deeg mooi dun is. 
Draai ook een keer een kwartslag, en vouw je lap
af en toe eens opnieuw dicht: hoe meer je het
deeg door de machine draait, hoe lichter en ver-
teerbaarder het wordt. Strooi er af en toe wat se-
molina over zodat het niet gaat plakken. Maak je
grotere hoeveelheden, let er dan op dat het deeg
niet te plakkerig of te droog wordt. Voeg des-
noods een eitje of wat semolina toe. Je pastavel
is klaar wanneer het droog en zacht aanvoelt, als
een babyhuid.
Van één vel kan je allerlei vormen snijden: brede
stroken voor pappardelle of rechthoeken voor
 ravioli en strikjes. 

STRIKJES

SPAGHETTI

PAPPARDELLE

RAVIOLI



In de winter moet je je behelpen met ingemaakte in-
grediënten voor je pesto: artisjok, olijven, zon -
gedroogde tomaten... Vanaf de lente vervang je
die door verse kruiden en de eerste basilicum.
Doe alle ingrediënten in de blender, proef en
voeg eventueel nog wat zout toe. 
Is je pesto nog te droog, giet er dan wat olie
van de artisjokken bij. Heb je het liever pitti-
ger, voeg dan nog rucola toe. 

AFWERKING
• 100 gram artisjokken op olie
• een blok parmezaan

Kook de strikjes - 100 gram per persoon-, giet af
en meng er meteen de pesto door. Snij de artisjok-
ken in tweeën en strooi ze erover. 
Zet een paar minuten onder de grill. Snij met een aard-
appelmesje wat schilfers parmezaan van de blok en geef ze
er in een apart potje bij.
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SOFIE kooktSofie Dumont is de chef van Les Eleveurs in Halle.

Elke week stelt zij enkele frisse gerechten voor

die u zo kan klaarmaken bij u thuis.

Strikjes met
artisjokkenpesto
Met pasta kan je allerlei frivole vormen maken, ook strik-
jes! Snij je pastavel met een kartelschaar of kartelmes in
rechthoekjes van 5 bij 2,5 centimeter. Geef er in het
midden een neepje in: strikje klaar! 

ARTISJOKKENPESTO (VOOR 4 PERSONEN)
• 100 gram artisjokken op olie
• 100 gram rucola
• 100 gram pecannoten
• 100 gram geraspte parmezaan
• 100 ml neutrale olijfolie
• sap van een halve limoen 
• zwarte peper 

Roze
pappardelle
met chorizo
Voor gekleurde pasta voeg je gewoon een kleurrijk
ingrediënt toe zoals spinazie, inktvisinkt, wortel,
 tomatenpuree, saffraan of kurkuma. Met bietensap
krijg je een babyroze versie. It’s a girl!

VOOR DE PAPPARDELLE (PER PERSOON)
• 100 gram semolina
• 60 gram rauwe rode biet 

TIP
Zorg dat je altijd een blok
parmezaan in huis hebt: da’s
een kaas die gewoon niet be-
derft. Snij er zelf schilfers af -
dat is zoveel lekkerder dan
die zakjes kant-en-klare
 gemalen parmezaan.

Ik ken geen enkel
ingrediënt dat niet

bij pasta past. Je
kan echt eindeloos

variëren

Pureer de rode biet heel fijn. Meng met de semoli-
na (de biet vervangt het ei) tot een stevige bol
deeg.  Laat een half uurtje rusten. Haal door de pas-
tamachine, zoals bij het basisrecept, tot je een mooi
homogeen en dun vel hebt. 
Strooi wat semolina op je werkoppervlak, leg er je
vel bovenop en snij in repen van 2 à 3 cm breed. 

VOOR DE PASTASAUS
• een plak chorizo van 1 cm dik
• een klein sjalotje of rode ui
• 8 kerstomaatjes, het liefst datterino’s (zoete,

ovale  Siciliaanse tomaatjes)
• een grote champignon de Paris
• een handvol paarse mosterdblaadjes (of rucola,

 waterkers, winterpostelein...)

Snij de chorizo in kleine blokjes. Bak ze in een pan
met antikleeflaag, zonder vetstof: er zit al genoeg
vet in de worst. Snij de sjalot in dunne ringen en
strooi ze tussen de blokjes. Snij de datterino’s door-
midden en de champignon in plakjes en bak ze mee
in de pan. Kook je pasta, giet af en doe ze in de pan
bij de groenten en chorizo. Meng en giet alles in een
diep bord. Versier met een paar blaadjes paarse
mosterd of ander fris groen. 
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Vind je pasta maar een fletse bedoening? Met deze smaak-
bom van camembert (met calvados!) zal je nooit ofte nimmer
nog beweren dat pasta weinig smaak heeft.

PER PERSOON
• een halve Calvados-camembert (met een korst van

nootjes)
• een handvol rucola (of waterkers)
• een blok parmezaan
• een borsteltje

In een ravioli
kan je elke

soort kaas kwijt,
van een pittige

blauwe tot 
een zachtere, 
licht gerijpte 
geitenkaas

1 2 3

4 5

Snij met een kartelmes of kartel-
schaar rechthoeken van onge-
veer 7 bij 10 cm uit je deeg (1). 
Leg op elk vel een partje ca-
membert en een blaadje rucola.
(2) Bestrijk met een borsteltje
één korte zijde en de helft van de
lange zijden met water (3).
Vouw het deeg toe en duw er de
overgebleven lucht uit: elk stukje
kaas moet mooi strak in de ravioli zit-
ten (4). Snij met een kartelmes de ran-
den nog eens mooi gelijk (5). 
Bestrooi een schotel met semolina en schik
ze mooi naast elkaar. Zorg dat de ravioli elkaar
niet raken, anders gaan ze plakken.
Laat de ravioli één voor één voorzichtig in het water glij-
den en kook ze ‘al dente’. Giet af en dien op met wat schil-
fers parmezaan, een paar drupjes olijfolie en wat blaad-
jes rucola of pittige waterkers. 

Ravioli met
camembert

Spaghetti alle vongole
Bij spaghetti met venusschel-
pen waan ik me altijd een beet-
je op vakantie. Koop je vongole
vers bij de visboer, en serveer
ze met volkorenpasta: da’s
eens wat anders. Vind je geen
verse vongole, neem dan mini-
inktvisjes. 

PER PERSOON
• 150 gram volkorenpasta (kant-en-klaar)
• 250 gram verse venusschelpen (‘vongole’)
• een teentje look
• een theelepel korianderzaad
• een theelepel zwarte peperbollen
• een takje verse dragon
• blok parmezaan

Snij de look in plakjes. Giet een flinke bodem olijfolie in de pan.
Kneus de koriander en de zwarte peperbollen in de vijzel en doe
ze samen met de plakjes look in de olie. Laat sudderen op een zacht
vuurtje. 
Kook ondertussen je pasta al dente, giet af en over-
giet meteen met olijfolie. Hou warm. 
Zet je vuur hoog en doe de vongole bij de
look. Laat een paar minuutjes koken en
schud af en toe met je pan, zoals bij
mosselen. 
Giet de vongole bij de pasta,
strooi er de blaadjes dragon
over en dien op. 


