
Ontbijtspek en Paprika.

                 met Tagliatelle
Kipfilet met Mozzarella, 

Bron inspiratie: Sven’s foodblog

Rucola, basilicum, pijnboompitjes tomaatjes en Parmezaanse kaas met wat olie in een 

keuken machine grof malen tot de gewenste structuur is verkregen. event nog watolie 

toevoegen, breng op smaak met peper en zout.

 

Boodschappen : 4 personen

4 kipfilets

8 el verse pesto groene pesto (zie recept)

1 à 2 el geroosterde pijnboom pitjes

1 bol buffel mozzarella in stukjes gescheurd

1rode Paprika in reepjes (of drie verschillende kleuren)

ca 20 reepjes ontbijtspek

Italiaanse kruidenmix of provençaalse kruiden)

peper en zout

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 200º (of 180º hete lucht oven)

Neem een ovenschaal en smeer de binnenkant in met een eetlepel olijfolie.

Snijd de kipfilets aan en kant open zodat je deze iets kan openklappen.

bestrooi eerst even met zout en peper.

Besmeer dan een binnenkant flink met pesto en leg daar dan een kwart van de 

mozzarella en paprika reepjes op en strooi er dan wat pijnboom pitjes over.

Klap dan de filet weer dicht en zet hem vast met een prikkertje.

rol dan de kipfilet niet te strak in de ontbijtspekreepjes.

Doe dit bij alle kipfilets en leg ze naast elkaar in een ovenschaal of braadslee.

Bestrooi ze dan nog even met wat peper en Italiaanse kruidenmix en druppel er nog wat 

olijfolie over. leg de rest van de paprika’s er rondom heen, wat kerstomaatjes erbij kan 

ook nog. Zet nu de schaal 25-30 minuten in de voorverwarmde oven.

kook op het laatst de tagliatelle al dente (beetgaar) en roer er naar eigen smaak groene 

pesto, wat pijnboom pitjes, handje rucola en of basilicum doorheen. 

Een paar kerst of zongedroogde tomaatjes erbij doen het ook prima bij het recept.

Verdeel wat van de tagliatelle over de verwarmde borden en leg er een schuin 

opengesneden kipfilet op of in plakken en sier het bord nog wat op met verse basilicum 

of rucola blaadjes, pijnboompitjes, kerstomaatjes en wat parmezaan chips.

*Pesto van Rucola, basilicum:

75g rucola, 30g basilicum, ca 100g geraspte parmezaanse kaas, 30g geroosterde 

pijnboompitjes, 1 teen knoflook, en 4-5 zongedroogde tommaatjes zout en peper en 

Italiaanse olijfolie.
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