
   
SPAGHETTISAUS 

Je kan deze tomaten- groentensaus combineren met spaghetti maar 
evengoed met rijst of quinoa of als basis voor een home made lasagne.  
Het vlees kan ook weggelaten worden voor een veggie variant. 
De hoeveelheid groenten zijn weer volledig naar eigen goesting, smaak, 
eetlust en gezelschap!  Hoe meer hoe beter    
Het vlees is echt niet nodig om meer te gebruiken. 

Ik gebruik altijd zwarte peper omdat ik die beter vind afsmaken. 

Ingrediënten: 

- Ui 
- Look 
- Olijfolie 
- Peper & zout 
- Provençaalse kruiden 
- 2 blaadjes gedroogde laurier 
- 2 Wortelen 
- 1 courgette 
- 2 paprika’s (kleur naar smaak) 
- Champignons 
- 200gr kalfsgehakt 
- 200gr puur rundsgehakt 
- 3 blikken tomatenblokjes (als je “oude verse tomaten” hebt kan je die ook nog toevoegen) 
- Optioneel: aubergine 

Bereiding: 

Fruit de fijngesneden ui en de look (gepeld, doormidden gesneden en geplet) glazig in de opgewarmde olijfolie, 
snij ondertussen de wortelen in fijne blokjes en voeg toe.  Zet je vuur niet te hoog zodat je ui en look niet 
verbranden.  Je hoeft dan de groenten niet vooraf te snijden maar kan gaandeweg terwijl het ene gaart, het 
andere snijden.  Sommige groenten hebben immers een langere tijd nodig dan andere.  Roer regelmatig om.  
Voeg de fijngesneden paprika’s toe en daarna de in blokjes gesneden courgette.  Als laatste voeg je de 
champignons* toe.  Kruid met peper en zout en voeg de laurierblaadjes toe.  Indien je verse tijm hebt mag die er 
zeker ook bij (deze zit ook gedroogd in de Provençaalse kruiden). 

Roer alles goed om en laat even op een middelhoog vuur onder een deksel samen koken (het mag pruttelen).  Zo 
komen de smaken vrij en wordt alles goed met elkaar vermengd. 

Zet ondertussen een pan met olie op het vuur en voeg het gehakt toe.  Bak het goed aan en kruid met peper en 
zout en eventuele andere kruiden die je lekker vindt (paprikapoeder of piment bvb om het iets pittiger te maken).   

Terwijl het vlees bakt voeg je de tomatenblokjes aan de gestoofde groenten toe.  Roer goed om zodat alles goed 
met elkaar vermengd is.   

Wanneer het vlees bijna helemaal aangebakken is (het hoeft niet helemaal gaar te zijn) kap je het bij de tomaten-
groentensaus.  Roer alles goed om en laat op een zacht vuurtje koken zonder deksel.  Als je graag een lopende 
saus hebt dan laat je het deksel erop. 

Hoe langer de saus opstaat hoe lekkerder ze zal worden.  Tomaat heeft een zure nasmaak en die kook je eruit 
door ze lang op het vuur te laten staan.  Ik maak deze saus vaak op een zondagochtend.  Ze kan rustig staan 
pruttelen terwijl ik in huis andere dingen doe.  De saus smaakt het best de dag erna.  Voorzie het zo in je 
weekplanning en steek de overschot in de vriezer! 

Veel succes en smakelijk,  

Liefs, Peggy 

 

*champignons was je best niet met water maar borstel je af met een champignonborsteltje 
(verkrijgbaar in een kookwinkel of blokker) 


