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PASTA MET TOMATENSAUS EN 
GROENTEN (EENPANSGERECHT) 

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 
 

VOOR 1 PERSOON 

 ¼ courgette 
 ¼ paprika 
 ¼ rode ui 
 1 teentje knoflook 
 olijfolie 
 1 mespunt gerookt 

paprikapoeder 
 ½ tl gedroogde tijm of 2 

takjes verse 
 75 g pasta, bijv fusilli 
 ½ blik tomaten 
 1 maggiblokje (of ½ 

bouillonblok) 
 ½ blik limabonen 
 1 takje basilicum, de 

blaadjes 
 
Voor de garnering 
 Citroen 
 Peper en zout 
 Handvol rucola 
 evt. Parmezaanse kaas  

 

 

Bereidingstijd 
Voorbereiden: 5 minuten 
Bereiden: 25 minuten 

Snipper de ui en de knoflook. Verhit een scheut olie in een hapjespan of 
wokpan en smoor hierin de ui met de knoflook voor een minuutje of 4. 

Snijd intussen de courgette en paprika in niet al te kleine blokjes. Voeg toe 
aan de uien en laat even mee bakken. Voeg ook de gerookte 
paprikapoeder toe en de tijm. 

Doe de tomaten er bij, het maggiblokje en ca. 100 ml water en zet het 
vuur wat hoger. Als het begint te koken kan de pasta er bij. Breng weer 
aan de kook, zet het vuur iets lager en laat ca. 4 minuten koken. Voeg 
eventueel nog een scheutje water toe als de pasta helemaal droog dreigt 
te vallen. Aan het einde van de kooktijd is het water bijna helemaal 
opgenomen en dat is ook de bedoeling. 

Spoel de limabonen in een zeef onder koud water en laat uitlekken.  

Meng de rucola met een scheutje olijfolie, zout en wat citroenrasp.  

Snijd of scheur de basilicumblaadjes grof. 

Proef de pasta. Is deze bijna gaar dan kunnen de bonen er bij. Laat warm 
worden. Meng er tenslotte de basilicumblaadjes door. Proef de saus. Rasp 
er wat citroenschil over en knijp er wat sap boven uit. Peper en zout zal 
waarschijnlijk niet meer nodig zijn.  

Schep de pasta in een diep bord, rasp er eventueel wat Parmezaanse kaas 
over en garneer met de aangemaakte rucola.  

Enjoy! 

TIP: Ben je geen fan van rucola, dan kun je er natuurlijk ook prima een 
groene salade bij maken.  

 
 


