
Bereidingsduur: 50 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 25 minuten
Voor 4 personen

Ingrediënten: 
 · 250 g macaroni
 · 4 koolbladeren
 · 140 g crème fraîche 

· Snĳ de kool in grote repen. Breng water aan de kook in je 
Ingenio-kookpan. Voeg zout toe en kook de macaroni.

· Voeg een paar minuten voor het einde van de kooktĳd de 
kool toe en kook verder samen. Neem van het vuur en giet af.

· Voeg de crème fraîche en de kaas toe in de Ingenio-kookpan 
en schep om. Breng op smaak met zout en peper.

Macaroni met kaas 
en kool

· Een snufje grof zout en peper
 · 50 g geraspte kaas

 · 2 moten zalm
 · 70 g champignons
 · ½ ui
 · 100 g penne
 · 150 cl melk 

Ingrediënten: 

Bereiding:

Bereiding:

· Snĳ de zalm in stukken en verwĳder de graten. Bestrooi met 
zout en peper. Snĳ de champignons in plakken en de ui in halve 
ringen.

· Doe een beetje olie in je Ingenio-koekenpan en bak de zalm 
rondom. Bak vervolgens de champignons. Bestrooi met zout en 
schep uit de pan.

· Smelt de boter in de Ingenio-koekenpan, fruit de uien zachtjes 
en bestrooi ze met bloem wanneer ze zacht zĳn.

· Breng water aan de kook in de Ingenio-kookpan. Voeg het 
zout en de penne toe en kook 10 minuten.

· Voeg de melk, zout en peper toe. Meng alle ingrediënten en 
bedek het geheel met kaas. Doe 15 à 20 minuten in een 
voorverwarmde oven op 200 °C , totdat de kaas iets begint te 
kleuren. 

Gratin van penne met zalm 

· 20 g boter
 · 3 el bloem
 · 450 cl water
 · 1 snufje zout
 · 50 g geraspte kaas
 · Grof zout en peper

De Pa�a's 



Bereidingsduur: 30 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 30 minuten
Voor 4 personen

Bereidingsduur: 30 minuten
Voor 4 personen

 · 320 gr penne
 · 200 gr gerookte ham 
    in blokjes
 · ½ eetlepel boter
 · 200 gr doperwtjes
 · 1 gepelde en gesnipperde ui
 · 1 teentje knoflook, fijngehakt 

· Zet de Ingenio-pan op het vuur met ruim water en wat grof zout.
· Klik intussen de handgreep vast op de koekenpan en doe de 
boter erin.
· Voeg de gesnipperde ui en de blokjes gerookte ham toe. Laat 
zachtjes fruiten.
· Kook de pasta al dente volgens de aanbeveling op de 
verpakking.
· Giet de pasta af, maar vang een flink glas van het kookvocht 
op. Spoel de pasta kort onder de kraan.
· Voeg het glas kookvocht, het halve bouillonblokje, de room, de 
gehakte knoflook, de fijngehakte peterselie en de doperwtjes 
toe. Laat dit 4 à 5 minuten koken en voeg dan de pasta toe, Laat 
nog 4 à 5 minuten koken en zorg dat de pasta goed vermengd 
wordt met het mengsel van ham en erwtjes.
· Voeg eventueel zout en peper toe en serveer het gerecht 
bestrooid met emmentaler kaas.

Penne met gerookte ham 
en doperwtjes

· ½ groentebouillonpoeder
 · 200 gr vloeibare room
 · 4 el geraspte emmentaler 
    kaas
 · 3 el peterselie, fijngehakt
 · Zout, peper
 · Grof zout 

 · 120 g macaroni
 · 8 garnalen
 - 4 asperges
 · ½ ui
 · 60g kaas 

· 6 el bloem
 · 3 el boter
 · ½ tl zout
 · 1 snufje zout
 · 4 gl�en melk

 · 320 gr de spagetti
 · 200 gr gebraden kip, 
    in blokjes gesneden
 · 1 el olĳfolie
 · ½ el tomatenpuree
 · 1 gepelde en gesnipperde ui 

· Zet de Ingenio-pan op het vuur met ruim water en wat grof zout.

· Klik intussen de handgreep vast op de koekenpan en doe de 
boter erin.

· Verhit de olie en doe de ui erbĳ ; fruit zachtjes zonder dat ze 
bruin worden.

· Voeg de knoflook, de stukjes kip, de tomatenpuree en de 
basilicum toe. Breng op smaak met wat zout en peper. Laat 
zachtjes fruiten. Kook intussen de pasta al dente volgens de 
aanbeveling op de verpakking.

· Giet de pasta af, maar vang een flink glas van het kookvocht 
op. Spoel de pasta kort onder de kraan.

· Voeg het glas kookvocht toe aan het kipmengsel. Doe er 
vervolgens ook de pasta bĳ en laat het geheel 4 à 5 minuten koken. 
Zorg dat de pasta goed wordt gemengd met het kipmengsel.

· Voeg eventueel zout en peper toe en serveer het gerecht 
bestrooid met parm�aanse kaas.

Spaghetti met gebraden 
kip en basilicum

 ·1 teentje knoflook, fijngehakt
 · 1 el basilicum, fijngehakt
 · 4 el parm�aan, geraspt
 · Zout, peper
 · Grof zout 

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Ingrediënten: 

Bereiding:
Bereiding: Bereiding:

· Pel de garnalen Snĳ de ui in ringen van 5 mm dikte. Snĳ de 
asperges in stukken van 3 cm. Kook de asperges.

· Smelt de boter in de Ingenio-koekenpan en fruit de uien. 

· Voeg de garnalen toe en bak verder.
Bestrooi met meel en bak verder totdat je een gladde ttuur 
krĳgt.

· Breng water aan de kook in je Ingenio-kookpan. Voeg zout 
toe en kook de macaroni. 

· Voeg de gekookte macaroni toe aan de bereiding in de 
koekenpan en voeg dan de asperges toe. 

· Voeg zout en peper toe en bedek met kaas. Zet 15 minuten in 
een voorverwarmde oven bĳ 230 °C.

Gratin van macaroni, 
garnalen en asperges


