
 
 
 

Lasagne classico 
2 personen 

  30 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 1 kleine ui 
 200 g half-om-half gehakt 
 75 ml rode wijn 
 75 g wortels 
 1 stengel bleekselderij 
 200 g uitgelekte tomatenblokjes uit blik 
 50 g Parmezaanse kaas 
 65 g mozzarella 
 20 g roomboter 
 20 g tarwebloem 
 250 ml melk 
 6 gedroogde lasagnebladen 

 

Materiaal: ovenschaal (ingevet) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Pel en snipper de ui.  
2. Verhit een scheutje olie in de koekenpan en bak de ui zo'n 2 minuten aan. 
3. Voeg het gehakt toe aan de pan en bak dit in zo'n 5 minuten rul.  
4. Breng op smaak met zout en peper. 
5. Voeg de rode wijn toe aan het gehakt, roer door en bak tot de wijn bijna helemaal is verdampt. 
6. Snijd ondertussen de wortels en de bleekselderij in kleine blokjes en voeg toe aan het gehakt.  
7. Bak zo'n 4 minuten mee. 
8. Voeg de tomatenblokjes en 2 eetlepels water toe aan de pan en laat 20 minuten op laag vuur pruttelen. 
9. Verwarm de oven voor op 200ᵒC. 
10. Rasp de Parmezaanse kaas en snijd de mozzarella in stukjes. 
11. Meng ondertussen de bechamelsaus: smelt de boter in een steelpannetje op laag vuur en voeg vervolgens de 

bloem toe.  
12. Roer goed door en laat zo'n 2 minuten garen. 
13. Voeg dan de melk toe en breng al roerende, met een garde, zachtjes aan de kook. 
14. Haal de pan van het vuur zodra de bechamelsaus kookt en voeg 25 gram Parmezaanse kaas en een flinke snuf 

zout en peper toe. 
15. Vet een ovenschaal in met wat boter of olie en verdeel ⅓ van de gehaktsaus over de bodem van de schaal, 

gevolgd door twee lasagnebladen en weer ⅓ van de gehaktsaus. 
16. Vervolgens verdeel je hier eerst de helft van de mozzarella, dan de helft van de bechamelsaus en de helft van de 

overgebleven Parmezaanse kaas over. 
17. Maak nu weer een laag van 2 lasagnebladen en verdeel de rest van de gehaktsaus erover, gevolgd door weer 

twee lasagnebladen. 
18. Maak de lasagne af met een laag bechamelsaus, de rest van de mozzarella en de rest van de Parmezaanse kaas. 
19. Schuif de lasagne in de oven en bak in zo'n 30 minuten gaar. 
 

 

 


