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prikje, daar draaien deze acht
lezeressen hun hand niet voor om. En uiteraard
delen zij hun budgetfavorieten graag met jullie.
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1 Schi l  de aardappelen en kook
ze gaar. Verwijder de buitenste
bladeren van de andijvie en sni j
'm in heel fijne reepjes.
,l Maak een vinaigrette van ara-
chideol ie, azi jn, peper en zout.
Lepel de vinaigrette over de
andijvie. Bak de spekjes aan in
eon haof ia hniar

li Pel de uien en snipper ze fijn.
Stoof ze in een sauspan op een
hoog vuur met f l ink wat boter
tot ze donkerbruin kleuren. Blus
met een scheutje warm water
en laat de uien opnieuw bakken
in de pan. Blus nu met de bouil-
lon en laat tot sausdikte inko-
ken. Kruid met flink wat peper
en een beetje zout en breng
eventueel op smaak met azi jn.
Bind de saus met maizena.
' : l  Plet de gekookte aardappelen
met een vork en meng met drie
vierde van de uiensaus. Leg
hierop de andijvie en strooi er
spekblokjes over. Werk af met
nog een beetje saus.
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uD ez9, vegetarische lasagne
is zó lekler dat niemafd
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Veggie-lasagne
4 pers. . 25 min. + 45 min. garen

. 12 lasagnevellen . 2 courgettes . 500 g champignons.24 tot28
kerstomaten . 2 sjalotten . 1 teentje knoflook . enkele takjes peter-
selie ' 750 ml ongezoete sojadrink . 50 g bloem . Provenqaalse
kruiden . nootmuskaat . 30 g plantaardige vetstof om te bakken en
te braden . 2 el oli j folie . peper en zout

#

'l Verwarm de oven voor op
200"C. Spoel de courgettes,
maak de champignons schoon
en sni j  ze in plakjes. Halveer de
kerstomaatjes. Snij de peterselie
f i jn. Pel de sjalotten en snipper
ze f i jn. Pel de knoflook en plet
'm. Stoof de sjalotten en de look
samen met de champignons aan
in een beetje vloeibare vetstof.
Voeg na 5 minuten de courget-
tes, de kerstomaten en de
petersel ie toe en laat 3 minuten

sudderen. Kruid met peper, zout
en Provengaalse kruiden.
2 Maak de bechamelsaus: verhit
30 g vetstof in een steelpan en
roer er beetje bij beetje de
bloem doortot een glad beslag.
Laat dit afkoelen en giet er ver-
volgens beetje bij beetje de
sojadrink bi j .  Roer goed en
breng dit  aan de kook. Laat sud-
deren tot de saus de gewenste
dikte heeft.  Kruid met nootmus-
kaat, peper en zout.

3 Vet een ovenschotel in en
bedek de bodem met een laagje
lasagnevellen. Vul de schotel
met een laagje groentesaus,
lasagnevel len, bechamelsaus,
lasagnevellen, groentesaus enz.
Herhaal al deze laagjes tot de
schotel vol is en eindig met een
laagje bechamelsaus.
4 Zet de ovenschotel in de oven
en gaar de lasagne 40 tot 45
minuten. Strooi er wat Deterse-
l ie over en dien oo.
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