
 

 

Recept van een 13e eeuwse 
bereiding van kleine pasta met 
tomaat, dragon en anijslikeur  

Een zeer bijzonder en geheel ánders recept als onze 
gebruikelijke pasta recepten. Vol, zacht en elkker. 
Dragon ?. Je gebruikt alléén de blaadjes, en niet de 
harde stengels. En zorg dat je wél Franse dragon 
koopt, want Russische dragon smaakt naar gras.  

 

Recept, voor ca 3 personen. Je hebt nodig :  

 1 Eetlepel kappertjes 
 1 theelepeltje fijne mosterd 
 Peper en zout 
 1 kleine ui (in stukjes gesneden) 
 1 teentje knoflook 
 1 ca minimaal 30 grams bakje verse dragon . Van ca 25 gram mét stengels. De 

blaadjes haal je er dan af. Die gebruik je in de stoofschotel. Wees niet zuinig met de 
dragon, ik neem altijd 4 volle takken. 

 1 afgestreken eetlepel anijszaadjes 
 1 afgestreken theelepel venkelzaadjes 
 500 gram tomaten, in stukjes gesneden (ikzelf neem ca 30 kleine tomaatjes, wassen 

en een kruisje in de steel aanzet snijden. En zó in de pan doen) 
 1 eetlepel citroensap 
 1/2e blokje groenten bouillon 
 1 afgestreken theelepel tomatenpuree 
 Scheutje rode wijn 
 Twee eetlepels Pernod (of andere anijslikeur) 

Apart : Geraspte Parmezaanse kaas, om erover te doen. Niet in de saus doen. 

+ Pasta voor 4 personen zoals orzo, kleine macaroni schelpjes of  kleine penne zijn het 
lekkerste. Of de dunne vermicelli-spaghetti 

+ Neem voor 4 personen ca 300 a 350 gram pasta. Je gaat ze straks in de saus koken. Dus 
nogmaals : neem geen grote soort pasta. Dan mislukt je hele gerecht. Begin maar met de 
‘orzo’ pasta. 

Ok, daar gaan we ! 

Bereiden van het oude recept 

13. Neem een pan met een stevige dikke bodem, doe er wat olijfolie in. 
14. Doe er de mosterd in 
15. Doe er de in stukjes gesneden tomaten in, 
16. En de teen knoflook, in snippers gesneden 
17. De ui en de afgeritste en grof gesneden dragon blaadjes kunnen erbij.                          

   
18. Doe er de wijn in, en de zaadjes (anijszaad en venkelzaad) 



 

 

19. En het 1/2e bouillon tabletje 
20. Peper en zout, naar smaak (evt een klein schepje sambal is ook wel lekker) 
21. En de tomaten puree 
22. En de 2 eetlepels Pernod 
23. Zet het op een laag suddervuurtje 
24. Snij nu de ca 20 olijven in 5 stukjes, doe in de saus 
25. Meng de kappertjes er ook door. 
26. En de pijnboompitten. 
27. En een beetje citroensap. Of limoensap. 
28. En een klein beetje water (2 eetlepels) 

+ Laat rustig sudderen, doe er nóg een beetje water bij, als de saus te dik wordt. Deksel 
erop. Ongeveer een half uurtje laten sudderen. Af en toe roeren. 

+ Dan doe je een kop water bij de saus en nú ook  de kleine pasta in de saus. Goed door 
elkaar roeren. Deksel erop 

+ En laat het geheel nog ca 15 minuten koken. Af en toe roeren en evt een paar eetlepels 
water toe voegen. 

+ LET erop dat je eventueel wat water bij de saus doet als het te droog wordt. Het geheel 
wordt één gerecht. Totaal anders als je dat gewend bent. 

En na ca 15 minuten is de kleine pasta gaar in de saus. Even vóór proeven en roeren. De 
dikke volheid en zachtheid van dit recept is direct opvallend. Dan is het gaar.  

Opdienen met een beetje geraspte kaas erover. 

Met een hartelijke groet van Tieneke  

En eet smakelijk, je proeft de smaak van de oude culturen. 

 


