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Pesto

Keto en Zo

Benodigdheden:
60 g pijnboompitten
60 g Parmezaanse kaas
60 g basilicumblaadjes, gewassen en droog (mag tot 120 g,
voor intensere smaak)
3 teentjes knoflook
Himalayazout(6 x draaien met de molen, of naar smaak)
6 el olijfolie

Bereiden: Rooster op een vrij lage temperatuur de pijnboompitten in een droge koekenpan.
Ze kunnen snel verbranden als het vuur te hoog staat, dus blijf in de buurt en roer ze
regelmatig om. Haal ze uit de pan zodra ze mooi goudbruin gekleurd zijn. Ik stort ze dan
even op het aanrecht of een bord, zodat ze snel afkoelen. Als je dat niet doet, heb je kans dat
ze alsnog te donker worden. Zowel de pan als de kern van de pijnboompit zijn dan namelijk
heel heet.

Rasp ondertussen de Parmezaanse kaas. Plet de knoflook door er bijv. het snijvlak van een
groot keukenmes vlak op te leggen en er dan met de hand flink op de duwen. Op deze manier
laat het velletje los en kun je de knoflook makkelijker pellen. Bovendien laat de knoflook dan
beter z’n smaak vrijkomen.

Doe de basilicumblaadjes samen met de geplette en gepelde knoflook, de geroosterde en
afgekoelde pijnboompitten en het zeezout in de keukenmachine. Maal ze tot een egaal groen
mengsel. Voeg de Parmezaanse kaas toe en maal ook deze erdoor. Meng tenslotte de olijfolie
erdoor.

• Low carb
voor ± 300 g pesto

Opmerking: Je moet de pesto in een schoon jampotje een paar weken in de koelkast kunnen
bewaren als de pesto volledig onder een laagje olijfolie staat. Bij mij werd het echter
toch een keer slecht. Sindsdien vries ik het in ijsblokjesbakjes in. Als de blokjes bevroren
zijn doe ik ze over in een diepvriesbakje. In de vriezer kun je het heel lang bewaren.
Ideaal! Laat voor gebruik de pesto op kamertemperatuur komen. Ik doe dan minder
olijfolie door de pesto en voeg dan na het ontdooien nog wat toe.[Cora]
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