
 
 
 
 

 
Lasagnesandwich met zalm en basilicumdressing 
2 personen 
Voorgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Vis is perfect voor als je vrienden te eten krijgt. 
Een fijn visgerecht heeft al gauw een chique 
''restaurant'' uitstraling, terwijl je er in feite 
maar weinig werk aan hebt. Met vis zet je in 10 
minuten tot een kwartier echt iets fantastisch 
op tafel, net zoals dit gerecht! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 150 g gerookte zalm, in plakjes 
 4 plakjes lasagne 
 ½ avocado, in dunne plakjes 
 ½ el citroensap 
 1 bosuitjes, in dunne ringetjes 

voor de basilicumdressing 
 50 ml olijfolie extra vierge 
 2 el limoen- of citroensap 
 2 el basilicum, fijngehakt 

 

MATERIAAL: staafmixer 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Kook de lasagnevellen beetgaar in ruim kokend water.  
2. Laat de pasta uitlekken, spoel er koud water over en dep de velletjes droog met keukenpapier.  
3. Snijd de lasagnevellen doormidden zodat er twee vierkanten ontstaan. 
4. Besprenkel de avocadoplakjes met citroensap. 
5. Pureer de ingrediënten voor de basilicumdressing met een staafmixer of in een keukenmachine.  
6. Breng de dressing op smaak met zout en peper. 
7. Leg 2 plakken lasagne op een plank en beleg ze met de helft van de zalm.  
8. Sprenkel er iets basilicumdressing over.  
9. Bedek de vis met een plak lasagne met daarop de avocado.  
10. Dek af met lasagne met daarop weer zalm, een beetje dressing en de laatste plakken pasta. 
11. Zet de lasagnesandwiches met een spatel op de borden.  
12. Strooi de bosuitjes erover en besprenkel met de dressing. 
 

WIJNTIP: Fris, zilt en romig: zo smaakt dit gerecht en zo komt een Zuid-Afrikaanse Sauvignon Blanc over.  
 

 
 De zalmachtigen waartoe de Atlantische en de Pacifische zalm 

behoort, zijn vissen die zowel in zoet als zout water leven. 

Atlantische zalm is inheems in Europa en legt grote afstanden 

af: van Noorwegen naar Groenland. 

 
 


