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GEVULDE PASTASCHELPEN  
MET SPINAZIE EN PESTO  

 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR 2 PERSONEN 

Voor de pasta 
 1 el olijfolie 
 1 rode ui 
 1 teentje knoflook 
 400 g verse spinazie 
 100 g kikkererwten 
 Peper en zout 
 200 grote pastaschelpen 

Voor de pesto 
 1 teentje knoflook 
 100 g amandelen met 

vlies 
 50 g verse basilicum 
 100 ml goede olijfolie 
 Peper en zout 

Voor de kaassaus 
 150 g haverroom (of 

sojaroom) 
 20 g edelgistvlokken 
 1 tl zeezout 
 1 tl knoflookpoeder 
 2 tl maizena 

 

OOK NODIG 
 Keukenmachine of 

messenbakje van de 
staafmixer 

 ovenschaal 

 
BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 25 minuten 
Bereiden: 10 minuten 
oventijd 

Verwarm de oven voor op 180o C. 

Breng ruim water aan de kook voor de pasta, voeg zout toe en kook 
de pasta al dente volgens de aanwijzingen op de verpakking.  

Bereid de pesto. Pel de knoflook en doe dit met de amandelen en 
de basilicum in de keukenmachine of het messenbakje van de 
staafmixer en maal fijn. Voeg de olijfolie in een straaltje toe terwijl 
je telkens even kort laat draaien tot alles goed gemengd is en je een 
smeuïge pesto hebt (misschien heb je niet alle olie nodig). Breng op 
smaak met peper en zout.  

Verhit voor de spinazievulling een scheut olijfolie in een hapjespan 
of wok op niet te hoog vuur. Snipper de ui en pers de knoflook. 
Fruit in ca. 5 minuten of tot de uien glazig zijn. Voeg dan de spinazie 
in delen toe en laat al omscheppend slinken. Breng op smaak met 
peper en zout. 

Spoel de kikkererwten onder koud water en laat uitlekken in een 
zeef. Zet apart. 

Giet de pasta af en laat uitlekken. 

Bereid terwijl de uitjes staan te fruiten ook de vegan kaassaus. 
Breng de room met de edelgistvlokken de knoflookpoeder, het zout 
en 1 tl maizena aan de kook. Laat 1 minuutje koken zodat de saus 
kan indikken. Blijft de saus te dun, meng dan de 2e tl maizena met 
een beetje water en voeg deze ook toe. Laat al roerend indikken.  

Schep de pastaschelpen in een ruime ovenschaal en vul met het 
spinaziemengsel, de kikkererwten en de pesto. Verdeel de vegan 
kaassaus er over en zet de ovenschaal 10 minuten in de 
voorverwarmde oven.  

 


