
 

Pompoenlasagne met spinazie of snijbiet en salie 
Hoofdgerecht 4 personen 
 

 
 
Ingrediënten: 
1 kleine pompoen, gehalveerd, zaden verwijderd, in 4 mmm dikke plakjes (500 g) 
300-500 g spinazie (wilde of NZ) of snijbiet, schoongemaakt  
400 g zoete, rijpe cherrytomaten, zoals datterini, gehalveerd 
4 tenen knoflook, fijngeraspt/geperst 
1 eetl tomatenpuree 
2 ½ theel fijn zout 
5 g salieblaadjes, grof gesneden, plus 10 blaadjes voor eroverheen. 
6 eetl. olijfolie, plus extra voor eroverheen. 
220 g slagroom, plus 2 eetl. Voor eroverheen 
80 g Parmezaanse kaas, fijngeraspt, plus extra voor eroverheen 
½ theel. versgeraspte nootmuskaat 
250-300 g gedroogde lasagnevellen 
350 g kippenbouillon (of groentebouillon/water) 
versgemalen zwarte peper en zoutvlokken 
 
Bereidingswijze: 
Verhit de oven tot 220 °C. 
Schep in een grote kom de pompoen, gehalveerde tomaten, knoflook, tomatenpuree, het 
zout, de salie, 4 eetlepels olie en flink wat zwarte peper door elkaar. Zet opzij. Roer in een 
andere kom de room, parmezaan en nootmuskaat door elkaar. Schep er 80 gram uit en zet 
dat opzij voor later. Roerbak de spinazie of snijbiet in wat olie tot het geslonken is. Bedek 
de bodem van een ovenschaal van 28 x 23 cm met lasagnebladeren, gevolgd door een laag 
van het pompoenmengsel, dat je gladstrijkt. Schep er wat van het roommengsel over en 
een laag spinazie/snijbiet. Ga zo verder met laagjes maken tot alles op is. Schenk de 
bouillon over het hele gerecht, dek de ovenschaal strak af met aluminiumfolie en zet hem 
50 minuten in de oven. Haal de schaal uit de oven en gooi de aluminiumfolie weg. Schep 
het achtergehouden room-kaasmengsel erover en zet de schaal onafgedekt 10 minuten 
terug in de oven. Roer in een kommetje de overige 2 eetlepels olie en 10 salieblaadjes 
door elkaar. Schep de blaadjes en olie op de lasagne en zet de schaal nog 5-6 minuten 
terug in de oven, of tot de salie heldergroen en krokant is en de lasagne goudbruin. 
Laat de lasagne 10 minuten rusten, besprenkel de bovenkant met 2 eetlepels room en 
flink wat olie en bestrooi met lekker veel geraspte Parmezaanse kaas, zwarte peper en 
zoutvlokken. 


