
  

Gezond leren koken
Les 7

Verse pasta (tagliatelle)met tomaten salsa  



  

Beste kinderkoks, 

Hoe gaat het met jullie? Ik
hoop dat jullie een evenwicht
hebben gevonden thuis. Ik
komende weken ga ik jullie 3
thuislessen toesturen.
Ik ben erg benieuwd naar jullie
ervaring! Veel plezier.

Je kan me altijd mail voor
vragen naar julia@soepa.nl 

Groetjes Julia



  

Veiligheidsinstructies

1. Kook altijd onder toezicht van
een ouder 

2. Was je handen goed met zeep 

3. Kook in een schone keuken
(leeg aanrecht)

4. Ga zorgvuldig om met een
(kinder)mes

5. Ga zorgvuldig om met rauw ei.
Deeg met rauw ei niet proeven



  

De les bestaat uit 3 onderdelen

1. Maak een recept

2. Deel je ervaring 

3. Kennisquiz 



  

1. Maak je recept



  

Thema deze week

VERSE PASTA

Jouw boodschappenlijstje
(2 personen):
Harde tarwe bloem (bij Jumbo te koop)
Meel 
Ei 
2 tomaten
Mozzarella
Verse basilicum 
Olijfolie 
 



  

Verse pasta recept

Welke keukenmaterialen heb je
nodig? 
Schoon aanrecht 
Pastamachine 
Let op: als je geen pastamachine hebt, geen probleem. Gebruik dan een
deegroller en een mes. 
Snijplank
Mes
Weegschaal 



  

Hoe maak je het?
Stap 1: Maak het deeg

Maak het aanrecht goed schoon. 
● Weeg 100 gram bloem af
● Weeg 100 gram meel
● Leg dit in een bergje op het aanrecht
● Maak een kuiltje met je vinger en tik de

eieren hierin kapot (Let op: het deeg
niet proeven omdat er rauw ei in zit!)

● Meng heel voorzichtig alles door elkaar.
Voeg het zout toe. 

● Daarna kneed je het geheel tot een
stevige deegbal. Strooi wat bloem op je
werkblad zodat het niet blijft plakken.

● Als het deeg wat hard is voeg je een
eetlepel water of olie toe. 

Wat heb je
nodig? 
100 gram bloem
100 gram meel
2 theelepeltjes zout 
2 ei
Scheutje water of
een beetje olijfolie
om het deeg soepel
te maken



  

Een mooie stevige bal



  

Hoe maak je het?
Stap 2: tagliatelle sliertjes 

met de hand (dus als je geen pastamachine hebt)

● Maak 2 ballen van het deeg.
● Rol het deegballetje met de deegroller helemaal uit totdat er een dunne plak

ontstaat. Gebruik je spierballen! De plak is ongeveer 3 mm nu. 
● Doe dit ook met je 2e deegbal.
● Rol de plak op (net als een pannenkoek) en snijd hele dunne reepjes van

ongeveer 0,5 cm van de rol. Nu heb je sliertjes! 
● Rol de reepjes pasta voorzichtig uit. Je hebt nu echte tagliatelle.
● Laat de pasta nu op een bord rustig drogen



  

Hoe maak je het?
Stap 2: Deeg plat maken
met de pasta machine 

● Maak 2 ballen van het deeg.
● Installeer de pasta machine volgens de instructie. Zet de 

pastamachine op stand 7 (dikste stand)
● Maak je deegballen plat met de deegroller.
● Haal het deeg nu 2 keer op stand 7 door de machine totdat de lapjes 

deeg stevig en zonder gaatjes erdoorheen kunnen. 
● Zet de machine op stand 4. Haal nu 2 keer je deeg door de machine. Doe dit

ook met je andere deegbal.
● Als het goed is heb je nu 2 platte deegplakken.
● Nu ga je er slierten van maken. Haal de deegplak door de tagliatelle-stand.
● Rol de pasta voorzichtig uit zodat het kan drogen.



  

Plat deeg maken



  

Hoe maak je het?
Stap 3: tomaten salsa maken

● Was de tomaten
● Snijd de tomaat door de helft
● Snijd de Mozzarella in hele kleine

blokjes 
● Meng de kaas en de tomaat
● Voeg een eetlepel olijfolie toe
● Scheur blaadjes van de basilicum en

voeg deze toe. Roer het door elkaar. 
● Maak je salsa op smaak met eventueel

wat peper. 

Voor de fijnproevers! Snijd een half stukje
knoflook fijn en voeg deze toe. 

Wat heb je
nodig?
12 cherry tomaten
½ Mozzarella
Blaadjes basilicum 
Olijfolie 



  

Bereiden van de tomaten salsa



  

Hoe maak je het?
Stap 4: pasta koken

● Vul een pan met 2 liter water. 
● Breng het aan de kook met een snufje

zout
● Kookt het water?
● Voeg de verse pasta toe en laat het 8

minuten koken op een laag vuurtje
● Giet de pasta af  

Wat heb je
nodig?
Pan
Water
Zout 



  

Hoe maak je het?
Stap 4: gerecht opdienen

● Je eten is nu klaar. 
● Schep met een pasta lepel een portie op een groot bord. Schep je

tomaten salsa er over heen. Garneer je gerecht met wat verse
basilicumblaadjes. 

Eet smakelijk! 



  

2. Deel je ervaring



  

Hoe was dit voor je?

1. Hoe heb je de verse pasta bereid? 
Met de machine of met de hand?

2. Wat vond je leuk? 

3. Wat zou je de volgende keer anders doen?

4. Hoe smaakte je gerecht?



  

3. Kennis quiz



  

Vraag 1

Welke ingrediënten heb je 
nodig voor pasta deeg?



  

Vraag 2

Uit welk land komt pasta vandaan?
(zo specifiek mogelijk benoemen, 

land en streek)



  

Vraag 3

De tomaat valt onder:
a. de rozenfamilie

b. nachtschadefamilie
c. heidefamilie



  

Wat lever je in?

Stuur in een Word document

● Je vier uitgewerkte ervaringsvragen 
● Eventueel een foto van je gerecht 
● De 3 antwoorden van de quiz

Stuur je document voor 1 april naar 
julia@soepa.nl 
Vergeet niet je naam op het document te
vermelden

mailto:julia@soepa.nl
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