
 

 

 

 

 

 

Benodigdheden 

Voor 4 personen                                                                  
3 el pijnboompitten, 2 el olijfolie, 2 teentjes 
knoflook geraspt, 600 g spinazie, ¼ tl pimenton,   
500 g kastanjechampignons, snuf versgeraspte 
nootmuskaat, 600 g flespompoenlasagne, 2 
eidooiers, 125 g geraspte mozzarella, 250 g 
ricotta, 125 g mascarpone, 100 g geraspte 
Parmezaanse kaas. 

Verder nodig een ovenschaal (25x18x6 cm) ingevet met olijfolie                      

Bereiding 

Snij de flespompoen met een dunschiller en halveer het daarna bij het dikste gedeelte van 

de pompoen. De pitten haal je uit de bolle kant. Daarna met een mes of mandoline de 

pompoen in lange dunne plakken van 3 mm snijden.  De bolle kant heeft korte stukjes, maar 

dat maakt niet uit.                                                                                                                                   

Rooster de pijnboompitten in een droge koekenpan, zet opzij. Fruit de helft van de knoflook 

in een wok en doe daar iedere keer een beetje spinazie bij en een snufje zout tot alle 

spinazie is geslonken, als laatste gaat de pimenton erbij, laat goed uitlekken en druk zoveel 

mogelijk vocht eruit. Fruit in dezelfde pan de dungesneden champignons met een snufje 

zout, tot al het vocht is verdampt en ze lekker bruin zijn, voeg daarna de rest van de 

knoflook erbij. Meng de mascarpone met de eidooiers, de ricotta en met 60 g geraspte 

Parmezaanse kaas. Meng 1/3 deel van deze massa met de gewokte spinazie, de geraspte 

nootmuskaat, zout en peper. Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.  Leg een laagje 

pompoenlasagne op de bodem, daaroverheen ¼ deel van de roomspinazie, daarna ¼ deel 

pijnboompitten, ¼ deel geraspte mozzarella en ¼ deel van de champignons. Daar gaat weer 

een laagje pompoen overheen en maak op deze manier 4 lagen. Je eindigt met een laagje 

pompoenlasagne en daaroverheen gaat de rest van het ricottamengsel en bestrooi met de 

resterende Parmezaanse kaas. De schaal lasagne bak je in de oven ongeveer 30-40 minuten. 

Laat daarna 10 minuten rusten voor het aansnijden. 

 

Weet & Eet Recepten 

Pompoenlasagne met  romige spinazie en 

paddenstoelen 



 

 

 


