
Aubergine  

Timjan  Cajun kryddmix  

Lök  

Morot  Vitlök  

Rucola  Riven mozzarella  

Lasagneplattor  Parmesan  

Basilika  Hackade tomater  

 VEGETARISK  40-45 minuter    E   

Vegetarisk lasagne 
med aubergine och basilika
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1. Baka aubergine
Sätt ugnen på 200°C. 

Skär aubergine i 1 cm breda skivor. Placera 
skivorna på en bakplåt täckt med bakplåtspapper. 
Häll över en skvätt olivolja*. Baka tills gyllenbruna, 
ca 10 min i ugnen. 

2. Fräs grönsaker
Finhacka lök och vitlök. Skala och finhacka morot. 
Fräs lök, vitlök, morot, cajun kryddmix och 
timjan i en stor stekpanna med en skvätt olja* i 
2-3 min på medelvärme. 

Häll i hackade tomater och krydda med salt* och 
peppar*. Låt sjuda i 5-7 min. 

TIPS: Tillsätt en skvätt vatten om du tycker att 
såsen blir för tjock.

3. Tillsätt basilika
Riv parmesan. Hacka basilika, spara några blad 
till serveringen. 

Blanda i den hackade basilikan i såsen. 

4. Bygg din lasagne
Lägg lite sås i botten av en ugnsform, täck 
med lasagneplattor. 

Lägg ytterligare två lager av tomatsås och 
aubergineskivor. Täck toppen med sås och 
avsluta med parmesan och mozzarella. 

Grädda lasagnen tills osten är gyllenbrun och 
lasagneplattorna har mjuknat, 15-20 min.  

5. Laga sallad
Blanda rucola* med en skvätt olivolja*, salt* och 
peppar* i en skål.

6. Servera
Lägg upp en rejäl bit lasagne på vardera tallrik. 
Toppa med basilikablad och servera med 
rucolasallad vid sidan. 

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.

Köksredskap
Skärbräda, kökskniv, stekpanna, stekspade, 
durkslag, bakplåt, bakplåtspapper, ugnsform, 
rivjärn, skålar

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, olivolja

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Aubergine 300 g 600 g

Lök 1 st 2 st

Vitlök 1 klyfta 2 klyftor

Morot 2 st 4 st

Cajun kryddmix 2 g 4 g

Timjan 1/2 paket 1 paket

Hackade tomater 1 burk 2 burkar

Parmesan 7) 1 st 2 st

Basilika 1 påse 1 påse

Lasagneplattor 8) 13) 1 paket 2 paket

Riven mozzarella 7) 1/2 påse 1 påse

Rucola 1 påse 2 påsar

Olivolja* efter behov

Olja* efter behov

Salt*, Peppar* efter smak

 Skafferivara 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER               
100 G

PER PORTION 
664 G

Energi 374 kj/90 kcal 2483 kj/594 kcal

Fett 3 g 19 g

Varav mättat fett 1 g 10 g

Kolhydrat 11 g 73 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 4 g 27 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,3 g 2 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 8) Ägg 13) Gluten
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HEJ LASAGNE!  
Ordet lasagne kommer ursprungligen från det grekiska "lasanon" som blev latinets 
"lasanum" och var namnet på den panna som användes för att tillaga rätten i.


