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Tagliatelle met ham 

in roomsaus 

 

it keer een recept dat 

gemakkelijk van te voren te 

maken is zodat de eventuele 

gastvrouw  of -heer zich slechts 

op het laatste moment naar de 

keuken behoeft te begeven om 

in korte tijd een gerecht op 

tafel te brengen. 

Een Italiaanse kok wees mij op 

een aantal producten die 

normaal gesproken niet zo vaak in dit soort pasta's 

worden gebruikt en daardoor een aparte smaak aan het 

geheel geven. 

Bereidingswijze 

Mik, op de tagliatelle en parmezaanse kaas na, alle 

ingredienten in een passende pan en roer alles eens 

lekker door elkaar. Spreek het geheel bemoedigend toe 

en zet het in de koeling indien de bereiding pas de 

volgende dag plaats gaat vinden. 

Vlak voordat men aan tafel gaat, het volgende: zet een 

pan met ruim water op, voeg wat zout toe en laat het 

koken. Dan de tagliatelle toevoegen en tot beetgaar 

koken. Afgieten in een vergiet. Vervolgens de hete 

tagliatelle bij de andere ingredienten voegen en op een 

hoog vuur verhitten tot de hele belabbering een fraaie 

ingedikte massa is geworden. Dan in mooie schaal 

schikken en ter tafel brengen. 

Aan tafel kan men per persoon naar behoefte 

parmezaanse kaas over het geheel strooien. 

Het komt voor dat er een aantal mensen is dat niet van 

olijven houdt. In dat geval maar beter weglaten. Niet zo'n 

doodzonde. Overigens schijnt het weglaten van knoflook 

een internationale misdaad te zijn. 

Een en ander opdienen met een frisse salade (kan ook 

van te voren zijn bereid). 

Tip: drink er een glas goede rode wijn bij. Schenk dit in 

grote glazen. Dan ziet het er niet  zo onbescheiden uit en 

krijg je lekker toch een ferme slok binnen. 

Eet ze met happen en drink ze met slokken! 

D 
Ingredienten: Hoeveelheid 

tagliatelle 400 g 

ham in blokjes gesneden 400 g 

parmesaanse kaas naar behoefte 

eieren 4 stuks 

room 4 dl 

knoflook 6 grote tenen 

olijven in ringetjes gesneden 8 stuks 

kappertjes 4 eetlepels 

worcestersaus 0.5 eetlepel 

tabascosaus scheutje 

suiker 2 theelepels 

zout, peper naar smaak 


