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Voorbereiding: 30 min.  
Kooktijd: 3 uur 
Totale tijd: 3 uur, 30 min 

Ingrediënten
 

 

Oven
Ovenschaal
Braadpan
Steelpan

Olijfolie, 1 el
Winterwortel 1, blokjes gesneden
Bleekselderij, 3, blokjes gesneden
Rode ui, 1 fijngesneden
Teentjes knoflook 2, fijngesneden 
 Half om Half gehakt, 1 kg
Blik gesneden tomaten, 540 gr  
Tomatenpuree, 3 el 
Rode wijn, 250 ml
Runderbouillon, 1,5 ltr
Laurierblaadjes, 4
Zeezout, 1 tl
Zwarte peper 

Roomboter, 70 gr
Bloem, 70 gr
Volle melk, 1 ltr 
Nootmuskaat, 1/2 tl
Parmezaanse kaas, geraspt, 70 gr
Zeezout, 1 tl
Zwarte peper

Ragù

Bechamelsaus

Snij wortel, ui, knoflook en selderij fijn en doe
deze in een grote braadpan met de olijfolie
Voeg, zodra de groenten zacht zijn, het gehakt
toe en bak tot het bruin is
Voeg de rode wijn toe en laat tot helft inkoken
Voeg, zodra de wijn is ingekookt: tomaten, -
puree, laurierblaadjes, runderbouillon en zout en
peper toe
Roer door elkaar en laat 3 uur onafgedekt
sudderen op laag vuur

Doe de boter in een steelpan en laat smelten
Voeg bloem toe en roer tot pasta. Max. 1 min.
Klop de melk bij de boter en de bloem en blijf
roeren om klontvorming te voorkomen
Voeg de rest van de melk, nootmuskaat,
parmezaanse kaas en zout en peper toe zodra de
saus dikker begint te worden
Verwarm de saus al roerend tot hij zo dik is
geworden dat de achterkant van een houten
lepel erdoor bedekt kan worden
Neem van het vuur en zet apart

Verwarm de oven voor op 180 graden
Schep een kleine hoeveelheid ragù op de bodem
van de ovenschaal
Leg daarop een gelijkmatige laag Lasagne vellen,
maak ze indien nodig op maat
Voeg nog een paar lepels Ragù toe zodat de
Lasagnevellen helemaal bedekt zijn, gevolgd
door 2 soeplepels Bechamelsaus
Herhaal de lagen pasta, Ragù en bechamelsaus
tot alles op is en zorg ervoor dat u genoeg
bechamelsaus overhoudt voor de bovenste laag
(je moet 4-5 lagen pasta hebben).
Bedek de bovenste laag van de Lasagne met
mozzarella en bak de Lasagne 45 min. in de oven
tot ze goudbruin is
Laat de Lasagne 5-10 minuten afkoelen alvorens
op te dienen

Ragù

Bechamelsaus

Lasagne

Eet smakelijk! 
Team Vleeshouwerij Saasveld

Bereidingswijze
 

Lasagnevellen, 500 gr
Mozarella, bolletjes, 250 gr

Lasagne


