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Lasagne uit de oven

250 g Italiaanse groente, 
(voor)gesneden

1 blik gepelde tomaten

6 volkoren lasagne 
bladen

250 g mager  
rundergehakt

60 g 30+ kaas, geraspt

3 el gedroogde  
Italiaanse kruiden 

1 el gedroogde  
oregano (extra)

peper

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Bak het gehakt met 1 el Italiaanse kruiden in 
de olie bruin. 

Voeg daarna de groente, de tomaten en het 
restant van de kruiden toe (2 el) en gaar 
deze in 10 minuten. 

Bouw je lasagne laagje voor laagje op in een 
ovenschaal. 

Je start met een beetje saus gevolgd door 
een lasagne blad. 

Dit herhaal je 3x waarbij je eindigt met een 
laagje saus. 

Bedek de bovenste laag met de geraspte  
kaas en bak het geheel 30 minuten in de 
oven waarbij je de laatste 5 minuten de gril 
erbij aanzet zodat de kaas lekker krokant 
wordt.

Zuurkoolschotel met ananas

150 g zuurkool

2 sjalotjes, gesnipperd

100 g champignons 

100 g aardappelen, 
gekookt 

150 g ananas,  
in stukjes 

3 el demi crème fraiche 

1 el melk 

50 gr geraspte kaas 

125 g gehakt 

1tl karwijzaad 

½ tl chilipoeder

beetje boter 

Verwarm de oven voor op 180 graden. 

Maak een luchtige puree van de aardappelen 
met wat boter, melk en peper.

Laat de zuurkool uitlekken in een vergiet, 
vermeng het met de crème fraiche en leg dit 
in een met boter ingevette ovenschaal.

Bak het gehakt rul in een koekenpan samen 
met de champignons en wat peper en zout. 

Doe de gesnipperde sjalotjes erbij en laat dit 
samen nog even doorbakken. 

Voeg karwijzaad en chilipoeder toe en leg 
het gehaktmengsel op de zuurkool. 

Laat de ananas uitlekken en voeg dit toe aan 
de ovenschotel. 

Tot slot komt de aardappelpuree die afge-
dekt wordt met de rest van de geraspte kaas 

Schuif de ovenschaal midden in de oven. 
Laat de schaal nu nog  
veertig minuten in  
de oven staan. 


