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Pasta with pesto of peas 

 

Simple spring pasta with pesto of peas and served with fresh cherry tomatoes and sunflower 
seeds! 

 
 

PASTA WITH PESTO OF PEAS 
 
Servings: 4 people 
 
INGREDIENTS:  
 
500 grams of pasta of your choice 
2 onions, roughly chopped 
4 cloves of garlic, minced  
500 grams of frozen peas 
400 ml of boiling water 
handful of fresh basil  
handful of cherry tomatoes 
olive oil (or any other vegetable oil)  
salt 
pepper 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Start by cooking the pasta according to the instructions on the package.  
2. In the meantime, add the oil, onions and garlic to a pan and fry until soft. Then add the peas 

and the boiling water, bring to boil and let it simmer for 2 minutes. Remove from the heat 
and stir in the fresh basil leaves.  
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3. Blend the mixture whilst in the pan using a hand blender or transfer to a food processor. 
Mix until smooth. Then add salt and pepper and mix in well.  

4. Drain the cooked pasta and transfer in the pan with the pesto of peas. Toss together well 
and then serve with cherry tomatoes and any other toppings as you like. 

 
NOTES: 
 

 Ideas for toppings: cherry tomatoes, fresh basil, sunflower seeds or pine nuts, shredded 
(vegan) cheese, ... 

 Can be stored in an air-tight container in the fridge for 2 days.  
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Pasta met erwtenpesto 

 

Eenvoudige lentepasta met erwtenpesto en geserveerd met verse kerstomaatjes en 
zonnebloempitten!   

 
 

PASTA MET ERWTENPESTO 
 
Porties: 4 personen 
 
INGREDIËNTEN:  
 
500 gram pasta naar keuze 
2 uien, grof gehakt 
4 knoflookteentjes, fijngehakt  
500 gram diepvrieserwten 
400 ml kokend water 
handvol verse basilicum  
handvol kerstomaten 
olijfolie (of een andere plantaardige olie)  
zout 
peper 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Begin met het koken van de pasta volgens de instructies op de verpakking.  
2. Voeg ondertussen de olie, ui en knoflook toe aan een pan en bak tot ze zacht zijn. Voeg 

vervolgens de erwten en het kokend water toe, breng aan de kook en laat het gedurende 2 
minuten sudderen. Haal van het vuur en roer de verse basilicumblaadjes erdoor.  

3. Mix het mengsel in de pan met een staafmixer of doe het in de keukenmachine. Mix tot een 
glad geheel. Voeg vervolgens peper en zout toe en meng goed.  

4. Giet de gekookte pasta af en doe in de pan met de erwtenpesto. Meng alles goed door 
elkaar en serveer met kerstomaten en andere toppings zoals gewenst.  
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NOTA: 
 

 Ideeën voor toppings: kerstomaten, verse basilicum, zonnebloempitten of pijnboompitten, 
geraspte (vegan) kaas, ...  

 Kan 2 dagen in de koelkast bewaard worden in een gesloten verpakking.  
 

 

 


