Romige pasta met citroen, peterselie en
pijnboompitten

Hoofdgerecht: 4 personen Bereiding: ca. 25 minuten
Dit heerlijke pastarecept is een schot in de roos in de
zomermaanden. Romig door de crème fraîche, maar fris en licht
door de peterselie en citroen. Ook nog eens vegetarisch.
Win-win. Of wijn-wijn, want we hebben uiteraard ook twee
bijpassende wijnen voor u uitgezocht. U mag kiezen: wit of liever
rosé?
Ingrediënten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 citroen
1 sjalot
1 teentje knoflook
1 eetlepel olijfolie
zout
75 gram pijnboompitten
300 gram verse pasta
125 ml crème fraîche
2 eetlepels fijngesneden peterselie (geraspte Pecorino of
Parmezaanse kaas)

Bereiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was de schil van de citroen goed schoon. Rasp de schil eraf en pers de citroen.
Pel en snipper sjalot en knoflook
Verhit de olie in een wok en bak op laag vuur sjalot, knoflook en pijnboompitten ca. 5 minuten.
Breng intussen een grote pan met water en wat zout aan de kook.
Kook de pasta in 3 à 5 minuten beetgaar en giet af.
Roer de helft van de citroenschil en alle crème fraîche door het sjalotmengsel als de sjalot glazig is.
Breng de saus op smaak met citroensap en versgemalen peper.
Schep de pasta en de peterselie door de saus.
Breng op smaak met nog wat citroenrasp, een beetje citroensap, peper en zout.
Serveer direct. Geef er eventueel geraspte Pecorino of Parmezaanse kaas bij.

Wijnspijs: Monte del Frá Custoza, Ca del Magro
Deze smeuïge pasta is door de room en kaas zacht en tamelijk vullend, maar komt door de citroen en peterselie ook vief, fris en
licht over. Die combinatie van rond, rijp en fris zit ook in deze Ca del Magro, een geurige, fruitige witte wijn met aroma's van
bloemen en abrikoos en een opwekkende afdronk.
Wijnspijs: Mourgues du Gres
Fruitige, kruidige rosé uit Costières de Nîmes. Spannende rosé van 50% syrah, 40% grenache en 10% mourvèdre. Dat
druppeltje mourvèdre maakt 'm net even wat spannender. Iets meer power. In combinatie met de pasta zorgt de rosé voor
balans. De frisse fruitigheid maakt je mond weer schoon voor het volgende hapje. Heerlijk!

