
 
 
 

Lasagnerolletjes met spinazie en courgette 
2 personen 

  50 + 30 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 200 g diepvries spinazie (ontdooid) 
 1 el olijfolie 
 ½ sjalot (gesnipperd) 
 1 teentje knoflook (geperst) 
 ½ bosje basilicum 
 scheutje witte wijn 
 ½ blik tomatenblokjes 
 nootmuskaat 
 ½ el boter 
 150 g ricotta 
 50 g Parmezaanse kaas (geraspt) en Parmezaanse kaas (om 

te bestrooien) 
 ½ courgette 
 200 g lasagnebladen (koelvers) 
 25 g pijnboompitten 

 

Materiaal: ovenschaal, cocktailprikker, aluminiumfolie 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Laat de spinazie uitlekken in een vergiet.  
2. Verhit de olie en fruit hierin de sjalot op een lage stand.  
3. Fruit de helft van de knoflook kort mee.  
4. Snijd de basilicumsteeltjes fijn en voeg ze toe.  
5. Blus af met de wijn en tomatenblokjes.  
6. Laat de saus 20 minuten zachtjes koken en breng op smaak met zout en peper. 
7. Smelt de boter in een hapjespan met de overige knoflook en roerbak hierin de spinazie.  
8. Laat afkoelen en breng op smaak met nootmuskaat, zout en peper. 
9. Schep een deel van de basilicumblaadjes door de tomatensaus en schenk in een ovenschaal.  
10. Verwarm de oven voor op 180ᵒC.  
11. Schep de ricotta en Parmezaanse kaas door de spinazie. 
12. Schaaf de courgette in lange plakken.  
13. Snijd de lasagnebladen in de breedte een keer door en leg ze op een plak courgette.  
14. Verdeel steeds een lepel van de spinazievulling over het pastadeeg en rol het geheel voorzichtig op.  
15. Steek bij het uiteinde van de courgette een prikker door de rolletjes om ze bij elkaar te houden.  
16. Zet de rolletjes rechtop in de tomatensaus.  
17. Maak zo alle rolletjes en dek de schaal af met aluminiumfolie. 
18. Bak de rolletjes 20 minuten in de oven en verwijder dan het aluminiumfolie.  
19. Bestrooi met nog wat Parmezaanse kaas en de pijnboompitten.  
20. Bak de rolletjes onafgedekt nog 10 minuten verder tot de kaas en pijnboompitten lichtbruin zijn.  
21. Garneer met basilicumblaadjes en serveer direct. 
 

WIJNTIP: Een Verdicchio of andere goede witte Italiaanse wijn verdient de voorkeur. 
 
 

 


