
Groente-lasagne 

Ingrediënten voor 4 personen 
• 2 uien 
• 3 courgettes 
• 4 teentjes knoflook 
• 1 aubergine 
• 1 rode paprika (fase 1 groene)    
• 2 tomaten 
• 1 klein blikje tomatenpuree 
• 2 bollen mozzarella (fase 1 boursin light) 
• 1 tl Basilicum 
• 1 tl Italiaanse kruiden 
• Peper en zout 
• Olijfolie 
 

Bereidingswijze 

• Snij de courgettes in plakken van ongeveer 3 mm. Het beste kan je hier een 
mandoline voor gebruiken, maar dit lukt ook met een kaasschaaf.  

• Leg de 2 tomaten in warm water.  

• Pers 2 tenen knoflook uit in 1 eetlepel olijfolie.  

• Zet een grillpan op het vuur en laat deze goed warm worden. 

• Bestrijk de courgette linten met de knoflookolie en grill ze in 
ongeveer 1 minuut per kant goudbruin. 

• Laat de courgettes uitlekken op een keukenpapiertje. Dep ze 
goed droog anders wordt je lasagne erg nat. Ikzelf gebruikte 
een ovenschaal waar ik keukenrol op legde. Een laag met de 
gebakken courgetteplakken en dan weer een laag keukenpapier 
en zo verder.  

• Verwarm de oven alvast voor op 180 graden. 

• Verwijder de schil en de kern van de tomaten en pureer ze. Doe hier de 
tomatenpuree bij.  

• Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Fruit dit aan in wat olijfolie. 

• Snij de paprika en de aubergine in blokjes en bak deze kort mee. 

• Voeg de tomatenpuree toe en breng de saus op smaak met de basilicum en 
Italiaanse kruiden en wat peper en zout. Laat de saus ongeveer 15 minuten 
pruttelen. 

• Snij de mozzarella in plakken. Neem een ovenschaal en verdeel wat van de 
saus over de bodem van de schaal. 

• Leg hierop de courgette linten. Verdeel een paar plakjes mozzarella over de 
courgette en verdeel daarover weer een laagje saus. Herhaal deze stappen 
totdat de saus op is. 

• Eindig met een laag courgette met daarop een paar plakken mozzarella. 

• Bak de courgette lasagne in ongeveer 20 minuten af op 180 graden. 

• Laat de courgette lasagne iets afkoelen voor je hem serveert. 
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