
S L A N K E
PA S T A

Geen idee hoe de Italianen pasta kunnen blijven eten zonder 

aan te komen! Wij doen het met groentespaghetti of speltpenne die 

lekker vult, maar slechts 500 calorieën bevat. Smaakt net zo goed!
RECEPTEN RENÉE VLEK. FOODSTYLING EN FOTOGRAFIE LUCIE BECK

LIBELLE  23-40



Pastasalade met gerookte kip 
Voor 4 personen
Een lekker licht pastagerecht dat ook 
koud gegeten kan worden. Ideaal om 
‘s zomers mee te nemen voor een picknick 
of naar het strand. 

Nodig: 250 g pastastrikjes • 3 el olijfolie  
• 4 el bruschettakruiden • 150 g gerookte 
kipfilet, in plakjes • 8 zongedroogde  
tomaatjes, in stukjes • 2 bosuitjes, in ringen 
• 4 el zwarte olijven, in plakjes • 50 g rucola

Kook de pasta beetgaar in zout water. 
Giet af en meng de olijfolie en bruschetta-
kruiden door de nog warme pasta. 
Meng alle ingrediënten behalve de rucola 
door de pasta. Schep in een grote schaal 
en doe als de pasta is afgekoeld de rucola 
erdoor. 495 kcal. per portie

KOKEN
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Courgettelasagne met zalm 
Voor 4 personen
Een gezonde variant op lasagne, met dikke 
plakken courgette als vervanging voor de 
calorierijke pasta.

Nodig: 2 courgettes, met een kaasschaaf in 
lange dikke plakken gesneden • 2 el olijfolie 
•  350 g zalmfilet, zonder vel aan één stuk 
• 3 el groene pesto • 1 ui, gesnipperd • 1 
teentje knoflook, geraspt • 400 g tomaten-
blokjes uit blik • ½ bosje basilicum, blaadjes 
in reepjes  • 2 tomaten, in plakken • 150 g 
ricotta • 75 g geraspte 40+-kaas

Warm de oven voor op 180 °C. Verhit een 
grillpan, bestrijk de courgetteplakken met 
de olijfolie en grill ze enkele minuten in de 
hete pan. Verhit de rest van de olijfolie in 
een braadpan en fruit hierin de ui. Voeg de 
knoflook toe en bak kort mee. Voeg de 
tomatenblokjes toe en breng op smaak 
met zout en peper, laat even pruttelen. 
Meng de ricotta met de basilicum, smeer 
de zalm in met de pesto en schep de helft 
van de tomatensaus op de bodem van 
een ovenschaal. Leg hierop de helft van de 
courgetteplakken, leg daarop de zalm en 
bedek met de rest van de tomatensaus. 
Leg hierop de rest van de courgetteplakken 
en eindig met de ricotta. Strooi de kaas 
over het gerecht en bak in 20 minuten gaar. 
495 kcal. per portie

I N  D E Z E 
L A S A G N E  I S 

G E E N  PA S TA  T E 
B E K E N N E N !
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Pasta Niçoise 
Voor 4 personen
Een heerlijke salade gebaseerd op het oer-
Franse recept met tonijn en haricots verts. 
In dit recept is speltpasta gebruikt. Spelt is 
een graansoort die meer voedingsstoffen 
bevat dan tarwe, waardoor het sneller vult. 
Daarnaast bevat spelt geen koolhydraten.

Nodig: 250 g speltpenne • 4 el olijfolie • 2 eieren 
• 150 g haricots verts • 4 rijpe pomodori (tomaten)  
• 1 rode ui • 100 g zwarte olijven, in ringetjes 
• 4 tonijnsteaks à 120 g Voor de dressing: 
½ teentje knoflook • 2 tl mosterd • 2 el olijfolie 
• 1 el witte wijnazijn • zout en peper

Klop de ingrediënten voor de dressing met de helft 
van de olijfolie tot een romige massa. Kook de 
penne al dente volgens de aanwijzing op de verpak-
king. Giet af en meng met de dressing, zet weg zo-
dat de smaken kunnen intrekken. Kook ondertus-
sen de eieren bijna hard in 6 minuten, pel en snijd 
in kwarten. Bestrooi met zout. Halveer de boontjes 
en kook ze in 6 minuten beetgaar. Snijd de toma-
ten in kwarten en de ui in ringen. Verhit een grill-
pan en kwast de rest van de olijfolie over de tonijn-
steaks. Grill de tonijn in 3 minuten aan elke kant 
zodat hij nog roze is vanbinnen. Meng de pasta met 
de boontjes, de uiringen en de zwarte olijven en 
schep op een bord. Leg de tonijn erop en garneer 
met de partjes tomaat en ei. 515 kcal. per portie

KOKEN
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Groentespaghetti 
met walnotenpesto 
Voor 4 personen
Een spirelli is een soort puntenslijper 
waarmee van verschillende groenten 
spaghettislierten gesneden kan worden. 
Door de gesneden groenten alleen met 
kokend water te overgieten, houden 
ze hun bite. Een zelfgemaakte pesto 
maakt er een heerlijk gerecht van dat 
ook koud gegeten kan worden.

Nodig: 1 courgette • 1 winterpeen 
Voor de pesto: 40 g walnoten • 25 g 
geraspte Parmezaanse kaas • 1 teentje 
knoflook • 15 g basilicum • 100 ml olijfolie

Snijd de groenten (de courgette met schil) 
met een spirelli in lange slierten. Breng 
twee liter water met 2 theelepels zout aan 
de kook. Doe de slierten in een kom, over-
giet met het water en laat 2 minuten staan. 
Doe ze dan over in een vergiet en spoel af 
met koud water. Rooster de walnoten in 
een droge koekenpan tot ze gaan geuren, 
laat even afkoelen. Doe de walnoten, kaas, 
knoflook en de helft van de basilicum met 
de olijfolie in een blender en meng tot een 
gladde massa. Roer de pesto voorzichtig 
door de groenten en breng op smaak 
met peper.
Serveer met bijvoorbeeld geroosterde 
tomaatjes of verbrokkelde blauwe kaas. 
335 kcal. per portie
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M M M , 
E E N  G L A A S J E 
L I M O N C E L L O 

O P  D E  PAT I O. . .

KOKEN
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