
Champignon roomsaus 
voor spaghetti 
 
Dit is een ‘magische saus’ ! Zó lekker. 
Het is een saus, gemaakt met maar 5 
ingrediënten, dus dat is gemakkelijk. 
Het geeft hetzelfde effect als tomaten 
en basilicum, die zijn ook ‘voor elkaar 
gemaakt’. Selderij en champignons 
óók, die zijn óók voor elkaar gemaakt. 
De smaak combinatie is magic ! 

Het originele recept was opgediend met kleine gehaktballetjes, maar die kun je ook 
weg laten. De smaken moeten wél even goed mengen, dus het is niet snel-snel 
klaar. Om de saus te maken duurt het 10 minuten, maar het intrekken van de 
smaken duurt ca 3 kwartier. 
 

Wat heb je nodig ? 
 
Voor ca 4 personen : 
1. 2 bakjes paddenstoelen, samen ca 500 gram 
2. ½ tot ¾ pakje kookroom (ca 125 a 150 ml), komt niet zo precies. 
3. 3 stengels bleekselderij van 20 a 25 cm lengte, kop van bladeren en witte voet eraf 
snijden. Even goed wassen. 
4. Peper en zout en een klontje boter 
5. Een blokje paddenstoelen bouillon 
 
Hoe maak je het ? 

 Doe een klontje boter in de pan. 
 Was en snij de stengels selderij in kleine stukjes van een 1/2e cm 
 Vuur aan en doe de selderijstukjes bij de boter in de pan 
 Snipper het paddenstoelen bouillon blokje erover 
 Was en snij de paddenstoelen 2 x. Eén keer in de lengte en daarna óók 1 x in 

de breedte, in kleine stukjes. 
 Doe ook in de pan. 
 Roer even flink om-en-om 
 Doe een flinke scheut kookroom erbij. Met de peper en het zout. 
 Laat het op heel laag vuur rustig ca 30 a 45 minuten inkoken, en af en toe een 

beetje room erbij. Het wordt tenslotte een roomsaus 
 Kook de spaghetti of macaron 
  Serveer apart de spaghetti en de saus (met of zonder de gehaktballetjes) in 

een mooie schaal 
 Serveer met spaghetti (of macaroni) 

 
 
Dit is een bijzonder lekker recept  
Dus : Smakelijk eten  
Met een hartelijke groet van Tieneke 


