
 

Tip van de week 1 van 3 

Tip van de week!  

   

Veganistische pasta met pesto voor 2 of 3 personen 
 
Ingrediënten 

1 courgette 

200 gram doperwten 

300 gram volkorenpasta of gewone pasta 

1 rijpe avocado 

2 handen verse basilicum.  

20 gram cashewnoten 

10 gram pijnboompitten 

Sap van ½ citroen 

2 eetlepels edel gistvlokken 

Klein beetje Peper en zout 

Eventueel: extra pijnboompitten, cherrytomaat en rucola 

 

Benodigdheden 

Keukenmachine of blender 

Grillpan of als je die niet hebt, gebruik de oven en de bakplaat 

Zet alles op je lijst 

Bereiding 

1. Rooster de cashewnoten en pijnboompitten kort in een koekenpan pan totdat ze bruin zijn. Let op en blijf 

erbij want ze zijn snel aangebrand. Beweeg de pan daarom met regelmaat heen en weer. Als ze mooi licht bruin 

zijn ben je klaar. 

 
 

2. Kook de pasta volgens de verpakking. 
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3. Maak ondertussen de avocado pesto: mix in een keukenmachine of blender de geschilde avocado, knoflook, de 

verse basilicum, de geroosterde cashewnoten en de geroosterde pijnboompitten, edelgistvlokken* (te koop bij 

AH of de Jumbo)  en citroensap tot een romige pesto. Breng deze op smaak met peper en zout. 

 

 

  

4. Snijd de courgette in plakken en gril deze in een grillpan of als je geen grillpan hebt, kun je de courgette ook 

in de oven roosteren. Meng de courgette plakken dan met een beetje olijfolie en doe ze voor 20 minuten op 200 

graden in de oven totdat ze een beetje bruin zijn. 

 
 

 

5. Als de pasta gaar is, giet deze af en mix de pesto erdoorheen. 
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6. Zet even terug op heel laag vuur en voeg dan de doperwten toe, roer ze door de pasta totdat de doperwten 

ontdooid zijn. Heel goed blijven roeren zodat de spaghetti niet aan de bodem blijft plakken. Doe er eventueel 

een beetje olie door. 

 

  

7.Serveer de pasta met de gegrilde courgette en maak eventueel af met pijnboompitten, cherrytomaten en 

rucola. 

 
 Eet smakelijk!!!        

 

 

*Edel gistvlokken zijn simpelweg vlokken van gedroogde en bewerkte gist. Ze hebben – in tegenstelling tot 

bakkersgist – geen ‘rijzende’ eigenschappen, maar bieden wel een aantal andere toffe mogelijkheden en hebben 

de smaak van Parmezaanse kaas. Wil je daar meer over weten kijk dan op de volgende site 

https://veganistischkoken.nl/edelgistvlokken 
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