
 

Lasagne z topinamburem w cytrynowym

sosie

Nikita  

Polecane na: danie główne, jednogarnkowe, lunchbox,

zapiekanki    

Kuchnia (region): arabska, arabska

 

  Warto wiedzieć:

 

 60 min  3 porcje

 

  Składniki:

 

makaron lasagne grana duro Alce

Nero - 6 szt.

 

topinambur - 300 g

 

pasternak - 2 szt.

 

kalarepa - 1/2 szt.

 

cebula szalotka - 1 szt.

 

oliwa z oliwek - 1 łyżeczka

 

sól - 1/2 łyżeczka

 

sos: - 

 

śmietana 30% - 200 ml

 

sok wyciśnięty z cytryny - 1 szt.

 

 

sól - 1/4 łyżeczka

 

pieprz - 2 szczypta

 

woda - 200 ml

 

ser camembert - 1/2 szt.

 

ser gouda - 50 g

 

pieczywo tostowe - 2 szt.

 

skórka otarta z cytryny - 

 

masło do posmarowania formy - 

 

forma do zapiekania - 

 

 

  Sposób przygotowania:

 

 KROK 1: Przygotować wszystkie składniki.

Topinambur dokładnie wyszorować. Kalarepkę

i pasternak obrać ze skóry.

Ser gouda zetrzeć na tarce, odłożyć na bok.

Przygotować posypkę: pieczywo tostowe

podpiec na chrupko, cytrynę dokładnie umyć

i obrać z niej cienko skórkę. Pieczywo razem ze

skórką zblendować drobno.

 KROK 2: Sos: do rondelka wlać śmietankę,

wodę, dodać sól, pieprz i sok z cytryny,

dokładnie rozmieszać. Odstawić na bok.

Naczynie do zapiekania posmarować masłem.

 KROK 3: Szalotkę drobno posiekać i udusić na

oliwie. Topinambur, pasternak i kalarepkę

pokroić na małe kawałki. Do garnka przełożyć

uduszoną cebulę, pokrojone warzywa i zalać
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niewielką ilością wody (tak aby warzywa były

przykryte), dodać sól i gotować około 15 minut

do miękkości. Odcedzić na sicie.

 KROK 4: Do dużej miski wlać wrzącą wodę i na

2-3 minuty włożyć płaty makaronu, aby lekko

zmiękły.

Nagrzać piekarnik do 180 stopni.

 KROK 5: Do formy do pieczenia przelać połowę

sosu śmietanowego.

 KROK 6: Całą powierzchnię formy przykryć

3 płatami makaronu lasagne.

 KROK 7: Ułożyć na wierzchu odsączone

warzywa.

 KROK 8: Na warzywa wyłożyć pokrojony

w plastry sera camembert.

 KROK 9: Przykryć kolejną warstwą płatów

makaronu lasagne.

 KROK 10: Wlać sos śmietanowy.

 KROK 11: Posypać startym serem gouda.

 KROK 12: Posypać posypką cytrynowo

- tostową.

 KROK 13: Naczynie przykryć. Wstawić do

nagrzanego piekarnika do 180 stopni.

 KROK 14: Po 15 minutach odkryć naczynie.

Piec jeszcze 15 minut.

 KROK 15: Po upieczeniu zostawić zapiekankę

jeszcze na kilka minut.

 KROK 16: Podawać na ciepło.
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