
Stap 6 - in the mix

1 portie

Dit heb je nodig Dit heb je nodigZo maak je het klaar Zo maak je het klaar

Dit recept bevat per persoon: Dit recept bevat per persoon:

2 pers. 2 pers.
1 portie

Cambridge Weight Plan Stappenplan

½ portie

Kook de pasta volgens de aanwijzingen op 
de verpakking. 

Ondertussen snijd je de artisjokharten 
in plakjes, scheur je de paddenstoelen in 
stukken en brokkel je de geitenkaas in hele 
kleine stukjes. 

Fruit in een pan de paddenstoelen aan  
(in een beetje olie) en kruid deze met een 
eetlepel funghi trifolati kruiden. 

Voeg op het laatst de artisjokharten en de 
zuivelspread toe. Dit wordt een soort saus 
die je door de gekookte pasta schept. 

Wanneer je alles door elkaar hebt  
geschept proef dan even of je nog  
wat extra kruiden wilt toevoegen of  
dat een snufje verse peper voldoet. 

100 g volkoren pasta 
(tagliatelle), gekookt

50 g zuivelspread

250 g artisjokharten, 
in plakjes

250 g gemengde 
paddenstoelen

1 el olie

1-2 el Jonnie Boer 
Funghi Trifolati

Vegetarische pasta met  
zuivelspread en artisjokken

½ portie 1 portie½ portie½ portie

Kook de pasta gaar en laat deze afkoelen. 

Meng ondertussen de zuivelspread met het 
augurkennat tot een dressing. 

Ontdoe de komkommer van de schil en de 
zaadjes en snijd deze in kleine stukjes. Snijd 
de augurk in dezelfde grootte. 

Laat de tonijn uitlekken en verdeel deze in 
kleine stukken. 

Voeg de komkommer, de augurk, de kapper-
tjes en de tonijn toe aan de dressing. 

Doe de pasta in een grote schaal en meng 
alles door elkaar.

100 g pasta, gekookt

50 g zuivelspread

125 g zoetzure  
augurken (zonder 
suiker, b.v. Kesbeke),  
fijngesneden

3 el augurkennat

125 g komkommer, 
in stukjes zonder 
zaadjes

1 el kappertjes

150 g tonijn uit water

Zomerse pastasalade met tonijn

Tip
Deze salade 

is ook lekker om 
koud te eten of om 

als lunch mee te 
nemen.


