
Lasagne 

          
Boodschappen+ 5-6pers

500 g rundergehakt

1 ui

3 teentjes knoflook

3 kleine blikjes tomatenpuree

1 blik gepelde tomaten (of stukjes)

1 pakje gezeefde tomaten 400g

2 bollen mozzarella

wat sambal

1 pak lasagne vellen

1 laurierblad

Italiaanse kruiden / oregano

1-2 takjes rozemarijn

4-5 el grove wok of soepgroente of wat prei, 

paprika, en dunne reepjes wortel ed

Beetje oregano en wat nootmuskaat

1-2 grote rijpe tomaat in stukjes

stuk Parmezaanse kaas geraspt

Voor de bechamelsaus

70 g boter

70 g bloem

700 ml koude melk

Bereidingswijze:

Snipper de ui en fruit deze aan en voeg halverwege de geperste knoflook toe.

Voeg dan de tomatenpuree hier aan toe en bak die even mee (ontzuren)

Bak nu het rundergehakt met de kruiden, zout en peper rul in een flinke koekenpan met 

wat olijfolie. Voeg dan het uien/puree mengsel en de wok-groente toe aan het gehaktmengsel. 

Roer dit goed om en smoor even mee.

Voeg dan de gepelde tomaten, gezeefde tomaten, takjes rozemarijn en het laurierblad toe.

Breng op smaak met wat Tabasco of gedroogde rode pepers ( pull biber of piri piri kan ook ) 

en wat Italiaanse kruiden en oregano.

Laat dit geheel 30-45 minuten zachtjes met de deksel op de pan sudderen. Af en toe roeren.

Verwarm de oven voor op 180 graden C

Maak nu de bechamelsaus . Laat de boter smelten (niet bruin worden) en roer er met een garde, 

de bloem doorheen. Laat dit, al roerend, even garen 1-2 min. en voeg dan de koude melk beetje 

bij beetje toe tot je een stevige gladde saus hebt. Breng op smaak met zout/peper en wat nootmuskaat.

Beboter de ovenschaal en bekleed de bodem met lasagnevellen. Breng hier nu een laag van de

saus op  aan en leg hier dunne plakken mozzarella op. Strijk hier een dunne laag bechamelsaus over en 

vrdeel er eventueel wt plakjes tomaat of champignonplakjes  over. 

Herhaal dit tot alle saus op is en eindig met een laag bechamelsaus.

Bestrooi de lasagne met Parmezaanse kaas. Zet nu de schaal afgedekt met aluminiumfolie 

30 minuten in het midden van de oven. Daarna nog 15 minuten zonder alufolie .

Als het geheel lekker borrelt is die klaar om gegeten te worden.
Bon 

Apetito.

Ala
Ronaldo
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