
Caprese ovenpasta met kip

ITALIAANS
 30-60 MIN.

GEPLAATST OP 10-06-2015

INGREDIENTEN 4 PERSONEN

Wat heb je nodig? (4 personen)

2 uien
2 teentjes knoflook
400 gram macaroni
1 theelepel gedroogde oregano
2 eetlepels tomatenpuree
een half blik gezeefde tomaten
2 grote kipfilets
1 eetlepel balsamico-azijn
2 tomaten in plakken
1 bol mozzarella
verse basilicum
olijfolie
peper en zout

HULPMIDDELEN

Kookpan, koekenpan, ovenschotel

https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=16419255&Page=&sessionid=6843106452492770920&PluID=0&EyeblasterID=33525365&Pos=42429945015500&ord=726315500&sct=1&ncu=$$https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ch9rnWlXUVtuUNqvDzAb977-wBsbd8cYD3trokkTAjbcBEAEgAGCRtJyFjBiCARdjYS1wdWItODUzNjA2Njc0MTY1NDI0OcgBCakC-WUU8fRPsj7gAgCoAwGqBMIBT9AKxQ8-pZfUsjukQHT-lmiLpe87OyXF2MmbCaUQnZNNIdleFp--K1WCAZ683KhoZc6JJUdHRbSVB5i6U2qUlrFjBMrcfsZllZPaPmHivYZJhGETqVlQarcz7Gq6iw_6x3PexiUgw-w91lB--1TaYPZwtJpOkg4fbRsnJmbqSQBIf86y5_9JgvyYNEhuqZILPpLCSNMTKl3G4Pau3MV23IGOdqNwYB6LPT32raitFyuQOivG7J5bUm6qS1b-a0FTmzHgBAGABpyc6-qbyOPqlgGgBiHYBwA&num=1&sig=AOD64_1HXUvHprzMuI3w4np-YjwgI9E6Ig&client=ca-pub-8536066741654249&adurl=https://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click%3Fd%3DAPEucNW4jXL78wnJdhi9LqR4RPqyT8UYEfDT5OtMpfjuusKIdIla4azMuVsgm2rPIM2fdfc82UadIwiOKdg3p-1NFYRbyE-puQAcbmR0AX7IGKcLDayoEsk%26r1%3D$$
http://www.smulweb.nl/wiki/205/Peper


 Bewaar dit re‐
cept 

Volgende

Wistjedat...
… je iedere maaltijd nóg lekkerder kunt
maken met de nieuwe bonen in stazak
van HAK? Bekijk de recepten »

Dit recept heb ik gekregen van mijn
schoondochter en daar ben ik haar nog steeds
dankbaar voor want het is werkelijk zaaaalig!

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200°C en vet een
ovenschaal in met een beetje olie. Pel en snipper
de uien en de knoflook en snijd de kipfilet in de
lengte doormidden zodat je vier plattere stukken
kipfilet krijgt. Kook de macaroni alvast in ± tien
minuten beetgaar. Giet de pasta af en doe het
weer terug in de pan.

2. Verhit een beetje olijfolie in een pan en fruit
hierin de ui en knoflook kort aan. Voeg de
oregano en de tomatenpuree toe en bak dit
ongeveer twee minuten mee. Voeg vervolgens de
gezeefde tomaten toe en kook de saus op
middelhoog vuur ongeveer tien minuten, tot hij
wat dikker begint te worden.

3. Verhit wederom een beetje olijfolie, maar dit
keer in een koekenpan en bak hierin de kipfilets
rondom goudbruin. De kip hoeft nog niet gaar te
zijn. Leg de kip even apart.

4. Scheur de basilicumblaadjes in grove stukken
en roer deze door de saus. Breng de saus
vervolgens op smaak met peper, zout en de
balsamico.

5. Meng de helft van de tomatensaus door de
macaroni en proef of het nog een beetje peper en
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http://www.smulweb.nl/recepten/1370169/Insalata-caprese--mozzarella-tomaatsalade
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%253Fsa%253DL%2526ai%253DBzTorWlXUVtehDYbJWNiRhpANqs7hpgcAAAAQASCCg78gOABY-uvD_skCYJG0nIWMGLIBDnd3dy5zbXVsd2ViLm5sugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gFAaHR0cDovL3d3dy5zbXVsd2ViLm5sL3JlY2VwdGVuLzE0MzIzMjEvQ2FwcmVzZS1vdmVucGFzdGEtbWV0LWtpcKkC2UgmaBJDsj7AAgLgAgDqAiAvNDIxNy9zZW1pbG8uc211bHdlYi5ubC9yZWNlcHRlbvgCgtIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQB0gUFEPLejxeQBgGgBh_YBwDgBw8%2526num%253D0%2526cid%253D5Ghem--7S2OHbt0oG_ey9fl_%2526sig%253DAOD64_08xP2FRgL6L--hXRela-YTvnZcZg%2526client%253Dca-pub-2785891188240144%2526adurl%253Dhttp://www.smulweb.nl/hakbonenerbij
http://images.smulweb.nl/recepten/201506/1433930549/high_res/caprese-ovenpasta-met-kip.jpg


 Bewaar dit re‐
cept 

Volgende

Pasta con carne di maia-
le e peperoni dal forno
Was op zoek naar een authen‐
tiek Italiaans recept, en via een
vriendin kreeg ik dit recept.  Dit

recept was van haar moeder die uit Italië kwam.
Heb dit wat...

Dit moet je zien!
Student verdient €8500 per
maand met deze simpele truc....
Het volledige verhaal hier!

Zwitserse Gebakken
Kipfilet
1 2 3 en klaar is Kees.... super
hap....

zout nodig heeft.

6. Verdeel de macaroni over de bodem van de
ovenschaal en leg hier de kipfilets bovenop.
Schep de rest van de tomatensaus over de
kipfilet en verdeel vervolgens de plakken tomaat
over de kip. Leg de mozzarella over de kipfilet en
schuif de ovenschotel vervolgens dertig minuten
in het midden van de oven zodat de kip goed
gaar kan worden.

Serveertips
Strooi voor het serveren nog wat extra verse
basilicum en peper over de ovenschotel.

Bron
Van Anne via ohmyfoodness

Leuk recept? Deel het

Reacties (0)

Of kies uit één van deze
recepten

4Vind ik leukVind ik leuk Tweet

ADVERTENTIE

http://www.smulweb.nl/recepten/1370169/Insalata-caprese--mozzarella-tomaatsalade
http://www.smulweb.nl/recepten/1433549/Pasta-con-carne-di-maiale-e-peperoni-dal-forno
http://r.ligatus.com/?z=bPOM6IyovwKSuab4c7ISuRbZgf3G3TEYYQn5zRakMNXJzDL06wAQxJ04VZkjovQeq4zDK_zK93thgWdpxpuZ-OWTCgTAS2lpFAOmkqlb-KzT8Xxs7R8aEgxV2l0i8sQvr6OArYDaB4DX-K99C3t9v4pTrVU4lBlzgxw64YTLb8ojDvgKAws_G8EVabod0JRmDXQA1scoMkTbWndh-8Knd8dwKA..
http://www.smulweb.nl/recepten/1435921/Zwitserse-gebakken-kipfilet
http://www.veeseo.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.smulweb.nl%2Frecepten%2F1432321%2FCaprese-ovenpasta-met-kip&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Recept%3A%20Caprese%20ovenpasta%20met%20kip&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.smulweb.nl%2Frecepten%2F1432321%2FCaprese-ovenpasta-met-kip&via=smulweb


Pikante ovenpasta met
zeebanket &lpar;oven-
schotel&rpar;
Heerlijke pikante zomerse oven‐
schotel met vele variatie moge‐

lijkheden voor de thuisblijvers die smaakt naar
vakantie. Deze schotel is erg lekker en binnen
45...

De Citroën C4 Cactus
Beschermd tegen krassen door
Airbump®. Verkrijgbaar v.a. €
16.690 of 14% bijtelling.

Kipdijfilet met pittige
tomatensaus en aardap-
peltjes uit de oven
Wat een heerlijke maaltijd was
dit. De eerste keer gemaakt en

dat ga ik zeker vaker maken. Ik had kipdijfilet in
huis (veel, veel lekkerder dan kipfilet)...

ADVERTENTIE

Dit moet je zien!Dit moet je zien!
Student verdient €8500 per maand
met deze simpele truc.... Het volle-
dige verhaal hier!

Traplift offertesTraplift offertes
Op zoek naar de beste traplift/ ser-
vice & prijs? Vraag gratis offertes
aan en vergelijk.

Sim OnlySim Only
Zelf je Sim Only samen stellen? Dat
kan! Probeer het hier.

Over de plaatser
mobiel_1376394864

VOLGEN

Volgers
0

Recepten
2

Kookboeken
1

http://www.smulweb.nl/recepten/1433493/Pikante-ovenpasta-met-zeebanket-ovenschotel
http://r.ligatus.com/?z=4X9w4AVrd4QpcxLhKiP6iVnpaaWuHoTF_Q6e62nkZMU6AXhWz0B4cFhHoGyfmSCECYou5gsPws8GLaex8qAGpo0cJWFSeJB2r_wTZRvqXdAMt_B2Gr6YBIVf5uU2cGDX6xqRwEgWMkMklVPAaY0WMjFUZ6j2QU0T6HQPWpx_C5OXcpZ9ElI_aLKR3__SQCDaAMFDfVVc48QS2I6Y4wKUBmvLkw..
http://www.smulweb.nl/recepten/1431171/Kipdijfilet-met-pittige-tomatensaus-en-aardappeltjes-uit-de-oven
http://r.ligatus.com/?z=76sxVuxp3p7dGN1ofCiKFaC6rRZkxZtnOxHfXPRBWoSn_dZDk0Lq0-1jdbddB1-Y_0SwmAAiliJEvmIvT1HcCcE0zl34r85BkcRrLSuy0UEQy5gEIIXbDY8LjVc17DUdYcGCejoPzPTLbNoH6X7XukJstcrv8CGc1NFQomFy6g..
http://r.ligatus.com/?z=DPX2MUggUBlnTfMQXeNIecr4fSC-NvXRcl3FgfUVhKnSsEcyN-Gx8QlxUpEwV6fGD3eoVE3yHSRsB8F2qSh_wmlXtV9KX7Nw3ONJVJkzpcRk5mOeivNBnG1JnveU7KHJL11TFdSDsUrzwsJSR73ShDY9zYY8zUJWmH1bk1oUho05JA..
http://r.ligatus.com/?z=QH1sQhL7lIa65f_XWA3mHavN0j4Ytu7B5i9Y73iHVBHKY2tVeU_zbCoc-pg1gNxiHiBDbnrQUCEDSgI1Rb3zUbCFhuUFZ8MNrVx2Ch4caOlH3wZ06-yQ8dZcxPWOaO89i2H6DP2OX-M1-YSNDY99X8ehjO9l5xtxrwXSOiPS6Q..
http://www.smulweb.nl/community/pagina/mobiel_1376394864
http://www.ligatus.nl/klant/campagne_boeken.html
http://www.youronlinechoices.com/nl/


Zoek in 404831 recepten

Recepten

ZOEKEN



Yvette’s nieuwste kookboek cadeau bij Smult!

Er komt van alles uit de oven van Yvette van Boven: van soufflé van
waterkers met roquefort, tot rabarber-amandelplaatcake. Dit vrolijke
kookboek krijg je nu cadeau! Samen voor € 19,95 »
www.smult.nl/yvettevanboven

?

Leuk kookboek om te volgen

Kookboek 'Ovenschotels'
van bramenria

Op Smulweb vind je duizenden online
kookboeken. Volg je een kookboek, dan
ontvang je automatisch bericht als de
eigenaar nieuwe recepten toevoegt.

VOLGEN

Meest bekeken

Gehaktbrood met ei

Kippensoep, een lekker medicijn bij verkoud‐
heid en griep

Starbucks Chocolate Chunk Cookies

ratatouille

Kipsalon

Methode voor tijgerbrood

Kaas + burgers = I Love Vegetarische burgers!

Recepten
234

https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BsCcDWlXUVon2Dc66WoLeqrAPuuvDkwcAAAAQASCCg78gOABY-tXk7b0CYJG0nIWMGLIBDnd3dy5zbXVsd2ViLm5sugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gFAaHR0cDovL3d3dy5zbXVsd2ViLm5sL3JlY2VwdGVuLzE0MzIzMjEvQ2FwcmVzZS1vdmVucGFzdGEtbWV0LWtpcKkC2UgmaBJDsj7AAgLgAgDqAiAvNDIxNy9zZW1pbG8uc211bHdlYi5ubC9yZWNlcHRlbvgCgtIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQB0gUFEIri1haQBgGgBh_YBwDgBw8&num=0&cid=5Gj-NugcfZqoZIpLoa_FmQ9_&sig=AOD64_20yC64FjexKQUQN0SxlmfH99Kx6A&client=ca-pub-2785891188240144&adurl=http://www.smult.nl/yvettevanboven
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BsCcDWlXUVon2Dc66WoLeqrAPuuvDkwcAAAAQASCCg78gOABY-tXk7b0CYJG0nIWMGLIBDnd3dy5zbXVsd2ViLm5sugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEJ2gFAaHR0cDovL3d3dy5zbXVsd2ViLm5sL3JlY2VwdGVuLzE0MzIzMjEvQ2FwcmVzZS1vdmVucGFzdGEtbWV0LWtpcKkC2UgmaBJDsj7AAgLgAgDqAiAvNDIxNy9zZW1pbG8uc211bHdlYi5ubC9yZWNlcHRlbvgCgtIekAOMBpgDjAaoAwHQBJBO4AQB0gUFEIri1haQBgGgBh_YBwDgBw8&num=0&cid=5Gj-NugcfZqoZIpLoa_FmQ9_&sig=AOD64_20yC64FjexKQUQN0SxlmfH99Kx6A&client=ca-pub-2785891188240144&adurl=http://www.smult.nl/yvettevanboven
http://www.smulweb.nl/community/pagina/bramenria
http://www.smulweb.nl/recepten/1440706/Gehaktbrood-met-ei
http://www.smulweb.nl/recepten/1440658/Kippensoep-een-lekker-medicijn-bij-verkoudheid-en-griep
http://www.smulweb.nl/recepten/1440772/Starbucks-chocolate-chunk-cookies
http://www.smulweb.nl/recepten/1440814/Ratatouille
http://www.smulweb.nl/recepten/1440808/Kipsalon
http://www.smulweb.nl/recepten/1440618/Methode-voor-tijgerbrood
http://www.smulweb.nl/recepten/1440878/Kaas-burgers-i-love-vegetarische-burgers-


Kaas Gehaktballen op Ciabatta WEEKENDHAP

Mojo Cuban Sandwich 2.0 (verbeterd naar ori‐
gineel)

Makkelijk en snel je eigen pizza

Kooktip!

Maak je koelkast leeg
Geef op wat je nog in de
(koel)kast hebt liggen en zoek
daar recepten bij!

Ingrediënt 1

Ingrediënt 2

Ingrediënt 3

Ingrediënt 4

ZOEK RECEPT »

Recepten van bekende merken

Bonenrecepten
- van HAK

De lekkerste recepten
- uit echte BK pannen.

Japans twist
- recepten van Kikkoman

http://www.smulweb.nl/recepten/1440884/Kaas-gehaktballen-op-ciabatta-weekendhap
http://www.smulweb.nl/recepten/1440890/Mojo-cuban-sandwich-20-verbeterd-naar-origineel
http://www.smulweb.nl/recepten/1440860/Makkelijk-en-snel-je-eigen-pizza
https://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=16419255&Page=&sessionid=7171257764649227783&PluID=0&EyeblasterID=33525365&Pos=42429100108864&ord=207378864&sct=1&ncu=$$https://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CUWzeW1XUVr2MB5G6Wui6ghDG3fHGA97a6JJEwI23ARABIABgkbSchYwYggEXY2EtcHViLTg1MzYwNjY3NDE2NTQyNDnIAQmpAvllFPH0T7I-4AIAqAMBqgTCAU_Qiz6pzAgLnFUg4EkZVnLAfIlNnWTW9_loNUPxoipwcTfNYTEe1-nmiXUc0dQp0KLVyLWoXDB74HMkqADu6YcRIWnfJmefJsLmm32z4G1-raAhtygIjOgnSG1887Ld0RQcDkzBPHbZEQPZa-lKhItkT-F67gUpGjWQFf7op_ZYG4SClZlJ3-sO_hSHBMrJdyzzKhONNfRd5v2EYn0Sgxr_3ynwOFIZFSiEqOFurffG9rwFD3Ka6ERNupMNikCjofIy4AQBgAacnOvqm8jj6pYBoAYh2AcA&num=1&sig=AOD64_2MMJCipoy5S74-5NM080020OF8Qg&client=ca-pub-8536066741654249&adurl=https://bid.g.doubleclick.net/xbbe/creative/click%3Fd%3DAPEucNWt8p3Q40vNRWZveU07EAtnOuQB4Jn11_qRPd0Fic5WaRNfYEYi9eiSdIdz0biymHx4xgxHT7uIHj-CHM9ovT-sxwsMkgQz1aOzirk-X1XwAzb3lVo%26r1%3D$$


Koken met vleeswaren
- recepten van Vleeschwaar

Brood inspiratie
- van Brood.net

Heerlijke visrecepten
- van Vis of Vis

De lekkerste superfood recepten
- met Bonduelle bonen

Koken met Alaskaanse vis
- van Alaska Seafood

Glutenvrije recepten
- van Schär

Koken
Durf te vragen

Kookgroepen

Kookstudio`s

Wiki

Kooktechnieken

Inspiratie
Nieuwste recep‐
ten

Gangen

Wereldkeukens

Gelegenheden

Kerst

Shop
Smulweb agenda
2016

Smult

Smult FAQ

Smulweb Home‐
shopping

    

Volg ons op:

Smulweb nieuwsbrief

Ontvang wekelijks de leukste en lekkerste
recepten in je mail.

http://www.smulweb.nl/
http://www.smulweb.nl/durftevragen
http://www.smulweb.nl/community/allekookgroepen
http://www.smulweb.nl/kookstudios
http://www.smulweb.nl/wiki
http://www.smulweb.nl/artikelen/kooktechnieken
http://www.smulweb.nl/
http://www.smulweb.nl/recepten/nieuw
http://www.smulweb.nl/recepten/gangen
http://www.smulweb.nl/recepten/keuken
http://www.smulweb.nl/recepten/gelegenheid
http://www.smulweb.nl/recepten/kerst
http://www.smulweb.nl/
http://www.smulweb.nl/agenda
http://www.smult.nl/
http://www.smulweb.nl/smult/veelgesteldevragen
http://www.smulwebhomeshopping.nl/
https://www.facebook.com/Smulweb
https://www.twitter.com/smulweb
http://www.youtube.com/user/smulwebnl
http://www.pinterest.com/smulweb/


E-mailadres

INSCHRIJVEN

  

Smulweb voor smartphone of tablet

Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt.

Smulweb
120.265 vind-ik-leuks

Pagina leuk vindenPagina leuk vinden
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