
 
 
 

Lasagne van mediterrane groenten en puree 
2 personen 

  50 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 400 g kruimige aardappelen  
 scheutje halfvolle melk 
 1 kleine rode ui (in ringen) 
 ½ aubergine (in schijfjes) 
 ½ courgette (in schijfjes) 
 ½ rode paprika (in reepjes) 
 ½ bakje champignons (in schijfjes) 
 2 tomaten (in schijfjes) 
 1 volkoren beschuitje 
 gedroogde Italiaanse kruiden 
 olie, peper en zout 
 een heel klein klontje roomboter (denk: 

suikerklontjesformaat) 
 

Materiaal: bakplaat, ovenschaal (ingevet) 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Verwarm de oven voor op 250ᵒC. 
2. Schil de aardappelen, spoel ze even af onder de kraan en zet ze op het vuur.  
3. Ze moeten zo'n 18 minuten koken. 
4. Verdeel alle groenten, behalve de tomatenschijfjes, over een bakplaat.  
5. Besprenkel lichtjes met olijfolie en zet in de oven voor 15 minuten.  
6. Past het niet in één keer op je bakplaat, doe het dan in twee rondes. 
7. Laat je groenten gerust even afkoelen als je merkt dat je aardappelen nog niet klaar zijn terwijl je groenten uit de 

oven mogen.  
8. Zodra je heel makkelijk met een vork in de piepers kan prikken, zijn ze gaar. 
9. Prak met een pureestamper of een vork je aardappels tot een smeuïge aardappelpuree met behulp van een 

scheutje melk, een lepel kookvocht en het boterklontje.  
10. Voeg peper en zout toe. 
11. Nu ga je de laagjes maken.  
12. Vet je ovenschaal in met een klein beetje olijfolie en verdeel de helft van de groente (ook de tomaten) over de 

bodem.  
13. Besprenkel met een klein beetje olijfolie, bestrooi met peper, de Italiaanse kruiden en een klein beetje zout. 
14. Laagje twee is een dun laagje aardappelpuree.  
15. De laag hoeft maar zo'n 3 mm dik te zijn.  
16. Smeer uit met de bolle kant van je lepel. 
17. Voeg nu de tweede helft van alle groenten toe, en besprenkel met een eetlepel olijfolie en bestrooi met peper, 

Italiaanse kruiden en een klein beetje zout. 
18. Sluit af met weer een laagje aardappelpuree en verkruimel het beschuit erover, dit zorgt voor een knapperig 

korstje. 
19. Zet de schotel 12 minuten in de oven op 210ᵒC. 
 

 


