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WEEKRECEPTEN 2022 

 
44. Lasagne van aubergines (2-4 personen)  
 
Ingrediënten: 
 
1 blik gepelde tomaten 
2 aubergines 
250 gram gesneden champignons 
1 ui en knoflook 
Zout, peper, chilipeper en oregano 
Olijfolie 
2x een bol mozzarella 
Basilicumblaadjes 
Parmezaanse kaas 
 
Bereiding: 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden.  
Snijd 1 teentje knoflook en 1 (rode) ui fijn.  
Verhit 1 eetlepel olijfolie in een koekenpan, bak de ui glazig en voeg de knoflook toe. Voeg 1 blik 
gepelde tomaten, 1/2 eetlepel oregano en een theelepel chilipeper toe en breng op smaak met zout en 
peper. 
Snijd 2 aubergines in plakken van ongeveer 1,5 centimeter en bak de plakken aubergine in een grote 
koekenpan (of 2), in een klein beetje olijfolie, beetgaar (tot ze zacht beginnen te worden).  
Snijd ook 2x een bol mozzarella in dunne plakken.  
Doe een laag tomatensaus in een ovenschaal, tot de bodem bedekt is. Daarop wat fijngesneden 
basilicumblaadjes en dan een laag aubergine plakken en daarover een laag mozzarella plakken.  
Herhaal dit en eindig met een laagje tomatensaus en mozzarella en bestrooi als laatste een beetje 
Parmezaanse eroverheen met versgemalen zwarte peper.  
Laat de lasagne nog 15 minuten op 180 graden in de oven staan. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Eet smakelijk en gezond       
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WEEKRECEPTEN 2022 

 
44. Waarom dit gerecht (“weet wat je eet”)? 

 
Het is een lekker vegetarisch gerecht. 
 
Aubergine 
De aubergine is gezond en lekker. De vezels in de aubergine zorgen voor een goede spijsvertering. Ze 
zorgen ook voor een langdurig “volle maag” gevoel en voorkomen op die manier een overmatige 
calorie-inname en zin om te snacken later op de dag of in de avond. 
 
Mozzarella 
Mozzarella is een kaassoort met meerdere voor- en nadelen. Het bevat gezonde voedingsstoffen, zoals 
calcium, eiwitten en B vitamines. Maar (net zo als bij gewone kaas) heeft het een hoog vetgehalte en 
kan dit bij veelvuldig gebruik niet goed zijn voor je gewicht en hart- en bloedvaten. Daarom heb ik in 
bovenstaande informatie ook aangegeven dat het gerecht kan zijn voor 2 of 4 personen. Je kunt deze 
schotel namelijk zeker ook eten met 4 personen, met bijvoorbeeld een beetje rijst, aardappelen of een 
stukje vlees, kip of vis. 
 
Basilicum 
Vergeet zeker niet de basilicum blaadjes. Voor de smaak, maar ook omdat basilicum heel gezond is. 
Basilicum bevat volop vitamines, mineralen en vezels. Zo bevat het riboflavine (vitamine B2), een 
belangrijke vitamine voor onder andere je energiestofwisseling en het behoud van een gezonde huid. 
Ook de vitamines C en K zitten in basilicum. Vitamine K is onder andere nodig bij bloedingen om het 
bloed te laten stollen. 
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