
 

Spaghetti Carbonara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaghetti Carbonara is een pasta recept dat typisch is voor Rome en de regio Lazio. De 
oorsprong van het gerecht is onzeker, hier zijn verschillende theorieën over. Sommige 
zeggen dat de houtskoolwinners het uitgevonden hebben tijdens hun lange verblijf in de 
natuur, maar het lijkt steeds aannemelijker dat het gerecht tijdens het einde van de 
Tweede Wereldoorlog voor het eerst is bereid toen de Amerikaanse troepen Rome hadden 
bevrijd en hun rantsoen van pasta, eieren en spek uitdeelden aan de hongerige bevolking.  
 
In ieder geval, ongeacht de oorsprong, sinds de eerste experimenten in de jaren ’50 en de 
ontwikkeling en toevoeging van lokale ingrediënten is Carbonara uitgegroeid tot één van 
de meest populaire Italiaanse gerechts. Ondanks het feit dat het bekend staat als een 
Italiaans gerecht kan het recept prima aangepast worden aan het buitenland, met 
inachtneming van de Italiaanse manier van koken en de basis ingrediënten.  
 
De Carbonara in Italie wordt nooit gemaakt van ingrediënten als room of uien. De saus van 
de Carbonara bestaat uit slechts 4 ingrediënten: eieren, gezouten varkenswang (of spek), 
peper en Pecorino Romano (Parmezaanse kaas of een alternatieve soort kaas). Pecorino 
Romano is zeer gezouten schapenkaas uit de regio Lazio en deze kan moeilijk in Nederland 
gevonden worden. Deze kan vervangen worden door zeer geharde schapenkaas of 
Parmezaanse kaas. Het geheim van het krijgen van een romige saus is het toevoegen van 
een beetje kookvocht van de pasta dat ervoor zorgt dat de saus goed aan de pasta blijft 
plakken. Het fundament is dat de temperatuur waarop het ei begint te stollen niet wordt 
overschreden (65°C), dit zou het gerecht onmiddellijk verpesten door de bultvorming. 
Spaghetti is de meest geliefde pastavorm van de Italianen dankzij zijn veelzijdigheid is 
deze perfect in combinatie met romige sauzen (zoals Carbonara of pesto), met sauzen met 
zeevruchten, tomatensauzen of zelfs met alleen knoflook, olie en pepers. Garofalo 
Spaghetti (nr. 9) is de beste om alle spaghetti gerechten mee te maken. Carbonara saus 
wordt meestal geserveerd met korte pastavormen zoals Elicoidali (nr. 34), maar wij raden 
het aan om het met spaghetti te proberen.  
 
  



 

Ingrediënten voor 4 personen: 
 400g ‘Spaghetti’ van Garofalo 
 200g gehard varkensvlees van de nek (of spek) 
 50g geraspte Parmezaanse kaas 
 3 eierdooiers en 1 heel ei 
 Zwarte peper 

 
Voor dit recept is het wenselijk om eerst de saus te bereiden in een koude kom waarbij 
vervolgens de pasta wordt gevoegd. Zodra het duidelijk is hoe dit gerecht gemaakt moet 
worden en de eieren met de geraspte kaas en de peper zijn geklutst kan een pan met 
gezouten water aan de kook gebracht worden voor de pasta. Het is heel belangrijk dat er 
wat kookvocht van de pasta achtergehouden wordt om later toe te voegen aan de saus van 
de eieren, de kaas en de peper.  Het kookwater en de warmte van de pasta zal ervoor 
zorgen dat de saus de gewenste temperatuur bereikt zonder dat het ei gaat stollen.  
 
Bereiden van de pasta 
Om de pasta te koken heb je een hoge pan nodig met vier liter water (één liter per 100 
gram pasta) en 30 gram zout (7-8 gram per 100 gram pasta) dat pas toe wordt gevoegd als 
het water kookt, net voordat de Spaghetti van Garofalo in het water wordt gedaan. Tijdens 
het koken van de pasta is het belangrijk dat deze af en toe door wordt geroerd met een 
houten lepel om aan elkaar geplakte pasta te voorkomen. Om de pasta ‘al dente’ te koken 
wordt het aangeraden om deze 1 minuut korter te koken dan aangegeven is op de 
verpakking.  
 
Bereidingswijze 
Snijd het vlees in kleine reepjes en bak deze in een koekenpan op laag vuur zodat ze niet 
volledig indrogen. Klop de eieren, de geraspte kaas en een grote hoeveelheid peper in een 
grote kom waarin uiteindelijk de pasta geserveerd wordt totdat het een romige 
consistentie heeft. Kook de pasta in gezouten water, giet af en voeg onder voortdurend 
roerend toe aan de kom met de eieren samen met het warme varkensvlees, indien nodig 
voeg wat kookroom toe. De warmte van de pasta en de spek zal voldoende warmte geven 
om de saus de perfecte consistentie te geven zonder dat het ei stolt, en dus niet droog 
wordt. Garneer met wat extra geraspte kaas en peper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dit recept is eigendom van het met Garofalo. Indien u hiervan gebruik wenst te maken 
moet een link naar de rubriek ‘Recepten’ van de officiële website van Garofalo in de 
publicatie geplaats worden.  
 


