
 

Spaghetti met knoflook, olie en 
chilipepertjes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spaghetti met knoflook, olijfolie en chilipepertjes vertegenwoordigd een echte Italiaanse 
klassieker, hierbij zijn de chilipepertjes vervangen door Peperoncino. Dit is een recept dat staat 
voor lekker, makkelijk en snel pasta maken. In Italië is er de uitspraak ‘Spaghettata di 
Mezzanotte’, wat vrij vertaald ‘Spaghetti van de Nacht’ betekend. Dit verwijst naar een gerecht 
dat snel wordt gemaakt als visite langer blijft dan gepland en er voor wordt gesteld om een 
snelle snack te maken tegen de honger.   
 
Het is een makkelijk pastarecept dat in 15 minuten op tafel staat en gemaakt kan worden met 
ingrediënten die altijd in de voorraadkast staan, zoals knoflook, olijfolie en chilipepertjes. In de 
klassieke uitvoering van het recept wordt er op het eind nog een flinke eetlepel verse peterselie 
over het gerecht gesprenkeld, dat extra smaak maar vooral wat kleur aan het gerecht geeft. 
Optioneel kunnen nog andere ingrediënten toegevoegd worden zoals geraspte Parmezaanse 
kaas, de perfecte bekroning van menig Italiaans recept. Als het originele recept bevalt kan het 
een goede basis vertegenwoordigen voor het experimenteren met andere bestanddelen, 
bijvoorbeeld door het toevoegen van gepelde garnalen. Het is in ieder geval een zeer eenvoudig 
recept dat u zal laten genieten van de buitengewone textuur en smaak die doet denken aan verse 
pasta. Spaghetti van Garofalo (n. 9) combineert goed met gladde sauzen met groenten of 
zeevruchten en vissauzen. Met behulp van de hoge kwaliteitspasta van Garofalo kan in een 
handomdraai een lekkere maaltijd op tafel gezet worden.  
 
  



 

Ingrediënten voor 4 personen: 
 400g Spaghetti van Garofalo (n. 9) 
 2 teentjes knoflook 
 1 rode chilipeper (groot) of 2 kleine 
 Verse peterselie 
 Extra vergine olijfolie 
 Zout 
 Geraspte Parmezaanse kaas (optioneel) 

 
Omdat dit recept snel klaargemaakt kan worden, kunnen de ingrediënten bereidt worden terwijl 
de spaghetti in een pan gezouten water gekookt wordt. Zodra de bereidingswijze duidelijk is, 
kan er begonnen worden met het koken van de pasta in een pan met zout water. Het is 
belangrijk om te weten dat bij het bereiden van een goed pasta gerecht het van belang is dat de 
bereidingstijd voor de saus en de kooktijd van de pasta goed op elkaar afgestemd zijn. De saus 
moet op tijd klaar zijn, de pasta heeft wat tijd nodig om uit te lekken maar moet warm 
toegevoegd worden aan de saus, direct uit het water. Wij raden u aan altijd te beginnen met het 
bereiden van de saus. Het vuur van de pan met pasta kan lager gedraaid worden als de saus nog 
niet ver genoeg klaar is.  
 
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 
Terwijl de spaghetti kookt in een pan met gezouten water, doe een ruime hoeveelheid olijfolie in 
een koekenpan met hoge randen en kan hierin de gehakte knoflook bruin. Wees voorzichtig dat 
de knoflook lichtbruin blijft, en niet verbrandt. Snij de chilipepertjes in stukken en verwijder de 
zaadjes. Voeg de peper toe aan de olie en laat even staan. Als de spaghetti af is gegoten, voeg 
deze bij de olijfolie en laat even doorkoken. Als het geheel te droog is, voeg wat achtergehouden 
kookvocht toe. Besprenkel het geheel met de peterselie en roer alles goed door, de pasta is klaar 
om geserveerd te worden. Eventueel kan nog wat Parmezaanse kaas toegevoegd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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.  


