
 

Pittige spaghetti met holy basil 
 

Ingrediënten 

 12 tal scampi's 

 2 kleine inktvissen 

 500 gr gekookte spaghetti 

 Een hand vol holy basil blaadjes 

 Enkele mini mais kolven 

 4 verse peper 

 1 koffielepel suiker 

 2 eetlepels vissaus 

 2 eetlepels oestersaus 

 2 thaise chili's 

 2 Spaanse pepers 

 2 tenen look 

 

 

Voorbereiding 

1. Maak de garnalen en inktvis schoon.  

2. Snij de inktvis in gelijke ringen.  

3. Was en snij de baby maïs in stukjes naar voorkeur.  

4. Hak de Thaise chili's.  

5. Pel en hak de knoflook.  

6. Was de holy basil en pluk de blaadjes. 

7. Snij de Spaanse pepers in schuine ringen. 
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Bereidingswijze 

1. Verhit olie in een wok. Van Zodra de olie heet is voeg je de look en de thaise chili's 

toe. Stoof deze kort al roerend aan.  

2. Voeg de mini mais kolven toe. En roer bak.  

3. Voeg de sauzen en de suiker toe en roer kort om.  

4. Voeg de scampi's toe en roerbak tot ze licht roze worden.  

5. Voeg de inktvisringen en spaanse pepers toe en roerbak kort.  

6. Voeg de spagetti toe en roer alles goed onder elkaar. Als het te droog lijkt te 

worden voeg je een beetje water toe.  

7. Doe de blaadjes in de wok en roer een paar keer om tot de blaadjes week worden. 

 

Je kan in dit recept de zeevruchten perfect vervangen door ander vlees. Je kan dit 

zowel met stukjes varken, kip, kalfsvlees, andere vis of rundsvlees maken. Of je kan 

het vegetarisch houden en meer groenten gebruiken. Als je andere groenten 

toevoegt, vermijdt dan groenten met een uitgesproken, mogelijk overheersende, 

smaak (bijvoorbeeld paprika’s). 

 

Letterlijk betekent 'stront zat'. Pikant eten wordt beschouwd als een goede manier 

om je te helpen nuchter worden. Voor sommige mensen kan het een kater 

voorkomen. 

 

 


