Moussaka

Boodschappen: 6 pers.
1 kg half om half gehakt (runder of lams gehakt kan ook)
3 grote aubergines
2el olijfolie (plus om te bakken)
1 grote teen knoflook geperst
1 grote ui gesnipperd
1dl droge rode wijn
2 el tomaten puree
beetje suiker
1/4 tl kaneel
1 laurierblad
85g boter
85g bloem
6dl melk
1 ei losgeklopt
300g Peccorino kaas
1 el vers gesneden oregano (of 1 tl gedroogd)
Bereiding:
Snijd de aubergine in dunne plakken en bestrooi deze met zout en leg ze 30 minuten in een
vergiet zodat het vocht er uit trekt
Fruit in een grote pan de ui en de knoflook in 2el olijfolie glazig. Doe dan het gehakt erbij
en bak het rul.
Zet de grillplaat vast aan om straks de aubergines te grillen.
Voeg dan de wijn, tomatenpuree, oregano, laurier, kaneel en wat zout en peper toe.
Breng het mengsel aan de kook en laat dit onafgedekt 20 minuten heel zachtjes pruttelen.
roer zo af en toe om zodat het niet aanbakt!
Spoel nu de aubergines goed af en dep ze goed droog met keukenpapier.
Leg nu de aubergines op de met olijfolie ingesmeerde grillplaat en laat ze een mooi goud
kleurtje krijgen aan beide zijden.
Maak nu een bechamelsaus van de bloem, boter en de melk. Klop dit tot een mooie gladde saus.
laat iets afkoelen en klop er dan het ei door en voeg een beetje zout en peper toe.
Verwarm de oven vast voor op 180 graden.
Maak dan in een ovenschaal laagjes aubergine, en gehaktmengsel tot alle ingrediënten op zijn.
Schenk dan de saus erover en strooide geraspte Peccorino kaas er ruim over.
Zet de schaal 50 min tot een uur in de voorverwarmde oven tot de bovenkant mooi goudbruin
kleurt.
Serveer warm met een lekker stuk stokbrood.
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