
 

LINTPASTA MET GELE PAPRIKA, BABA 

GHANOUSH EN GEITENKAAS 

 
 

 

 

 

 

 

Ingrediënten:        *bewaren in koelkast 

 

4 personen 

400 gram lintpasta   300 ml tomaten passata* 

4 gele paprika’s*   2 bakjes baba ghanoush 

1 aubergine   80 gram pijnboompitten 

3 teentjes knoflook   200 gram zachte geitenkaas* 

30 gram basilicum 

 

Uit eigen keukenkastje: olijfolie, 1 tl. suiker, peper en zout 

 

Bereidingstijd: ca. 30 minuten  

 

Bereiding: 

• Verwarm de oven, met de grill aan, voor op 225 graden( hetelucht 250 graden) 

•  Halveer de paprika’s verwijder de kern en bak in de oven op een bakplaat met de bolle kant 
omhoog 10 tot 15 minuten, totdat het velletje begint te blakeren. Neem uit de oven, dek af met 
aluminiumfolie. Verwijder het vel als de paprika is afgekoeld en snijd in repen. 

• Breng ondertussen een grote pan met water en iets zout aan de kook en voeg de pasta toe. Kook 
de pasta in circa 8 minuten beetgaar. Vang bij het afgieten 100 ml kookwater op en doe de pasta 
terug in de pan met een scheutje olijfolie, om kleven te voorkomen. 

• Pel hak ondertussen de knoflook fijn.  

• Snijd de aubergine in blokjes van een centimeter. 

• Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak de knoflook 1 minuut. 
Voeg de aubergine toe en roerbak deze even mee. 

• Voeg de tomaten passata, baba ghanoush, 1 tl. suiker en wat zout en peper toe. Zet het vuur wat 
lager en laat 5 tot 8 minuten sudderen. 

• Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan bruin. 

• Verkruimel de helft van de geitenkaas boven de sauspan en giet er het opgevangen kookwater bij. 
Roer het geheel door en laat 3 minuten op laag vuur sudderen. 

• Voeg de gekookte pasta toe aan de sauspan. Roer goed om en breng op smaak met een beetje 
zout en versgemalen peper. 

• Pluk ondertussen de basilicumblaadjes.  

• Verdeel de pasta over de borden en garneer met de paprikareepjes, vers basilicum en 
pijnboompitten. Verkruimel er de rest van de geitenkaas boven. 

 

 

 

 


