Hoe maak je lasagne met zalm en spinazie?
Het wordt langzamerhand een klassieker in het koelversvak: lasagne met zalm en
spinazie. En dat kan ik me ook wel voorstellen want deze lasagneschotel is
echt een heel lekkere variant op lasagne. In deze homemade versie hebben we lekker
veel groente verstopt.
Voor 4 personen maak je 500 ml bechamelsaus. Kijk voor dit recept op de site van
puurgezond.nl. Was 1 kilo spinazie en laat goed uitlekken. Pel en snipper 1 ui en 2 teentjes
knoflook en 1 rood pepertje (voor de pittige variant).
Verhit in een wok 2 eetlepels olijfolie en bak hierin zachtjes de ui en de knoflook tot de ui
glazig wordt. Zet het vuur hoog en voeg beetje bij beetje de spinazie toe. Bak tot de spinazie
geslonken is. Laat de spinazie uitlekken. Bestrooi met zout en peper.
Leg nu alle overige ingrediënten voor de lasagne klaar: 250 g lasagnebladen, 200 gram
gerookte zalm, 200 gram verse zalm in stukjes of zalm uit blik (van velletjes en graatjes
ontdaan) en 4 tomaten in plakjes.
Vet een ovenschaal in en bouw de lasagne op door laagjes van de ingrediënten in de schaal
te doen. Begin met een beetje bechamelsaus, daarop leg je een paar lasagnebladen daarop
spinazie en plakjes tomaat. Dek dit weer af met lasagnebladen en schep er saus op en
verdeel de zalm erover. Ga zo door tot alles op is. Eindig met bechamelsaus.
Bestrooi de schotel met een paar eetlepels geraspte 30+ (oude) kaas. Zet de schaal in een
voorverwarmde oven (200 °C) en laat de lasagne in ongeveer 25 tot 35 minuten gaar en
goudbruin worden.
Tips


Je kunt ook diepvriesspinazie nemen die je laat ontdooien. (Geen a la crème) Meng
de spinazie met de ui en de knoflook. Neem 500- 600 gram diepvriesspinazie.



Ook lekker om te variëren met courgette in plaats van spinazie. Neem ongeveer 600
gram courgette voor dit recept. Ik vind het heerlijk om er ook een half bakje
champignons bij te bakken.



Gebruik als je af wilt vallen 30+ kaas, anders is een andere geraspte kaas ook prima.

Succes en eet smakelijk!!

#dit is een recept van Puur Gezond

