
 

 

PARMIGIANA DI MARIO 

  Lasagne / Pastadeeg 1 bos Basilicum 

300 gr Italiaanse bloem 100 gr Parmezaanse kaas  

3 st Eieren 2 st Aubergines  

1 sn Zout      

1 sch Olijfolie   Tomatensaus 

   2 bl Tomatenblokjes  

(a 450 gr) 

9 st Eieren 2 te Knoflook 

3 bollen Buffelmozzarella 1  St Runderbouillonblokje 

500 gr Artisjokkenharten( 2 

blikken) 

1  Ui (middelgroot) 

Mise en place: 

Pastadeeg: Bereid pastadeeg volgens het basisrecept, rol het deeg in 

plasticfolie en zet weg in de koelkast. 

Eieren: Kook de eieren tot ze hard zijn, pel ze en snijdt ze in schijfjes. 

Mozzarella: snijd de buffelmozzarella in dunne plakken. 

Artisjok: Laat de artisjokkenharten uitlekken en snijd ze in zo dun 

mogelijke plakjes. De event. aanwezige harde bladen verwijderen of de 

zachte stukjes hiervan heel fijn snijden. 

Basilicum: Hak ¾ deel van de basilicum grof. Doe dit vlak voor het vullen 

van de schaal met de verschillende lagen.  

Parmezaanse Kaas: Rasp de Parmezaanse kaas en zet afgedekt weg.  

Aubergines: 

• Snijd de aubergines in de lengte in plakken van ca. 5-6 mm. 

• Doe wat bloem met wat zout in een schaal, meng, en haal de plakken 

aubergine door de bloem, schud de overtollige bloem er vanaf. 

• Verhit een ruime hoeveelheid olie in een pan en frituur de plakken 

telkens met een paar tegelijk goudbruin en krokant. Laat ze uitlekken 

op keukenpapier. 

Tomatensaus: 

• Snijd de knoflook fijn. Snipper de ui heel fijn. 

• Verhit een scheut olijfolie in een pan en fruit de ui en knoflook glazig. 

• Voeg het bouillontablet en de blokjes tomaat toe. 

• Roer alles om en laat de saus op een zacht vuur circa 10-15 minuten 

zachtjes pruttelen. Er mag iets vocht verdampen. Kruid z.n. met peper 

en zout. 

• Maak er met behulp van een staafmixer een gladde saus van.  

 

Lasagne: 

• Rol het pastadeeg uit met de pastamachine tot lasagnevellen. 

• Kook de lasagnevellen beetgaar in ruim kokend water met wat zout. 

• Spoel de vellen in koud water zodat ze niet op elkaar plakken. Laat 

uitlekken op schone handdoeken.  

 

Parmigiana: 

• Vet een niet te grote ovenschaal – passend voor 12 niet te grote 

stukken - in met boter.  

• Beleg de bodem met lasagnevellen. 

• Leg een laagje aubergine op lasagnevellen. 

• Leg op de aubergines wat mozzarella, stukjes ei, de tomatensaus en 

basilicum en bestrooi de laag met wat peper en zout. 

• Herhaal dit in laag 3. Noot: Verdeel in de 2e laag na de aubergine en 

het ei alle artisjok en dek af met tomatensaus. 

• Strooi de Parmezaanse kaas over de parmigiana en verdeel wat 

klontjes boter erover. 

• Zet de schotel ca. 15 minuten in een oven van 200 tot de kaas begint 

te smelten. 

• Snijd de parmigiana met een scherp mes in 12 stukken en verdeel 

over de borden, garneer met wat basilicum en amandelsnippers. 

 

Wijnadvies: H.Lun of Sancerre 


