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2 september 2018

Koolhydraatarme lasagne met verse tomaten
Keto en Zo
Benodigdheden:
Voor de lasagnevellen:
125 g roomkaas naturel
4 eieren
1
4 tl zeezout (bijv. Keltisch), verse peper
2 el psylliumvezels
2 tl gedroogde kruiden (Italiaanse en gerookte paprika)
Voor de groenten-tomaten-gehaktsaus:
1 ui, 2 teentjes knoflook
1 winterwortel
1-2 paprika’s
1 kleine of 21 grote prei
1 courgette en/of 1 aubergine
klein doosje champignons
500 g gehakt, naar keuze (wel zo vet mogelijk)
±8 rijpe tomaten met veel smaak
1 klein blikje tomatenpuree
zeezout en 1-2 el Italiaanse kruiden, of naar smaak
Voor de kaassaus:
500 g mascarpone
2 eieren
200 g Parmezaanse kaas, (zelf) geraspt
verse peper, zeezout, Italiaanse kruiden (oregano, basilicum)
Bereiden: Mix alle ingrediënten voor de lasagnevellen in een kom door elkaar. Laat dit
een tijdje staan tot het een drillige substantie geworden is. Roer het nog een keer goed door
en smeer het met een spatel dun uit over één of twee bakplaten die bekleed zijn met een
bakvel (of bakpapier). Bak dit ±15 minuten in een voorverwarmde oven op 150◦ C of tot het
mooi goudgelig ziet. De plakken zijn dan flexibel, maar wel stevig. Laat ze even afkoelen op
een rooster en verwijder dan de bakvellen.
Maak voor de groenten-tomaten-gehaktsaus groenten en knoflook schoon. Snijd de groenten en hak de knoflook. Smoor dan de ui, met de knoflook en de winterwortel op middelhoog
vuur. Voeg achtereenvolgens de paprika, de courgette en/of aubergine en de champignons
toe. Blijf tussendoor roeren. Voeg het gehakt met wat zeezout en peper toe en bak het rul.
Roer er dan de tomatenstukjes en de tomatenpuree door. Voeg het zeezout en de kruiden
naar smaak toe. Laat het dan even zachtjes sudderen tot je de saus dik genoeg vindt. De
groenten moeten nog wel stevig blijven.
Mix de ingrediënten voor de kaassaus door elkaar en breng op smaak. Hou wel een deel van
de Parmezaanse kaas achter om over de bovenkant te strooien.
Schep nu eerst tomatensaus in een ingevette ovenschaal en dek af met lasagnevel. Blijf
dit herhalen tot je saus en bladen op zijn. Verdeel eventueel over 2 kleinere schalen. Smeer er
dan de kaassaus over en bestrooi deze met de achtergehouden Parmezaanse kaas. Bak ±20-30
minuten in de oven op 175◦ C of tot de lasagneschotel mooi goudbruin en heet is.
• Low carb

