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Fusilli met Italiaanse runderworstjes en groenten
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Maak een foto van je gerecht en deel deze via   De mooiste foto krijgt een verrassing!

Snuffel eens aan 
de verse basilicum. 

Lekker hé? 

Knoflookteen

Gepelde tomaten

PaprikapoederItaliaans gekruide 
runderworstjes

Verse basilicum

OreganoFusilli integrale

Belegen kaas

Groentemix

25-30 min Sedosa (rood)



*  Zelf toevoegen

Allergenen
1) Gluten 7) Melk/lactose 
15) Kan sporen bevatten 
van selderij
 
Benodigdheden
Pan met deksel, wok of 
hapjespan

Ingrediënten 1P 2P 3P 4P 5P 6P
Knoflookteen 1 1 2 2 3 3
Italiaans gekruide runderworstjes 2 4 6 8 10 12
Fusilli integrale (g) 1) 90 180 270 360 450 540
Groentemix (g) 15) 250 500 750 1000 1250 1500
Oregano (tl) 1 2 3 4 5 6
Paprikapoeder (tl) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Gepelde tomaten (blik) ½ 1 1½ 2 2½ 3
Verse basilicum (blaadjes) 15) 3 6 9 12 15 18
Belegen kaas (g) 7) 25 50 75 100 125 150
Olijfolie (el)* 1 2 2 2 3 3
Groentebouillonblokje* ¼ ½ ¾ 1 1¼ 1½
Peper & zout* Naar smaak

1 Kook 500 ml water per persoon in een pan met deksel voor de 
fusilli. Snijd of pers de knoflook fijn.

2 Verhit de helft van de olijfolie in een wok of hapjespan en bak de Italiaanse 
runderworstjes 5 minuten rondom op middelhoog vuur. Haal uit de pan en 
bewaar apart.

3 Kook ondertussen de fusilli, afgedekt, 10 - 12 minuten in de pan. Giet 
daarna af.

4 Verhit ondertussen de overige olijfolie in dezelfde wok of hapjespan en 
roerbak de knoflook, groentemix, oregano en paprikapoeder 2 minuten 
op middelhoog vuur. Breng op smaak met peper en zout. 

5 Voeg de gepelde tomaten en 50 ml water per persoon toe en verkruimel 
het bouillonblokje boven de pan. Maak de gepelde tomaten klein met een 
houten lepel, voeg de runderworstjes terug toe en laat 8 minuten koken.

6 Scheur ondertussen de basilicum klein. 

7 Haal de runderworstjes weer uit de pan, voeg de fusilli toe en verhit nog 
1 minuut.

8 Verdeel het gerecht over de borden, serveer met de Italiaanse runder-
worstjes en garneer met de belegen kaas en basilicum. 

Tip! Dit gerecht is calorierijk. Let jij op jouw calorie-inname? Gebruik dan 
50 – 60 g fusilli per persoon. Maak van de overige fusilli de dag erna een 
pastasalade met fetakaas en tomaatjes als lunch.

Voedingswaarden 844 kcal | 50 g eiwit | 77 g koolhydraten | 35 g vet, waarvan 13 g verzadigd | 11 g vezels




