
Rec889 16 september 2018

Koolhydraatarme moussaka

Keto en Zo

Benodigdheden:
Voor de gegrilde aubergines:
3-4 aubergines (±800 g)
milde olijfolie
peper en zout
Voor de gehakt-groentensaus:
2 teentjes knoflook en 2 uien
paar takjes elk van rozemarijn, salie, oregano
kokosvet
1 winterwortel of 1 doosje champignons
2 paprika’s
1 prei
500-750 g gehakt
2 tl gedroogde Italiaanse kruiden
1 tl kaneel
±750 g tomaten
1 blikje tomatenpuree
Voor de kaaslaag:
500 g mascarpone
2 eieren
verse peper, Himalayazout
2 tl gedroogde Italiaanse kruiden, 1 tl ger. paprikapoeder
350 g belegen of oude kaas

Voor de gegrilde aubergine-plakken: Snijd de aubergines in plakken en bak ze in
gedeeltes in een grote koekenpan. Giet steeds een beetje milde olijfolie in de pan voordat je
er nieuwe plakken inlegt. Bestrijk ook de bovenkant van de plakken olijfolie met een beetje
olijfolie. Bak de plakken op niet te hoog vuur tot ze mooi goudbruin zijn en keer ze dan om.
Bak dan de andere kant bruin. Haal uit de pan en ga verder met de rest van de plakken.

Voor de gehakt-groentensaus: Maak de knoflook en groenten schoon. Hak de knoflook
en de verse kruiden en snijd de groenten in stukjes.

Smoor dan de uien met de knoflook en de verse Italiaanse kruiden in wat kokosvet glazig. Voeg
na een paar minuten de wortelstukjes toe. Roerbak ze even mee. Voeg dan achtereenvolgens
de paprika en het wit van de prei toe en laat even mee bakken. Zet het vuur dan hoog en
voeg het gehakt toe, samen met de zout, peper, gedroogde Italiaanse kruiden en de kaneel.
Bak het gehakt rul en voeg dan de stukjes tomaat toe, samen met de tomatenpuree. Laat
een tijdje sudderen en voeg het groen van de prei toe. Breng de saus op smaak met peper en
zout en eventueel extra kruiden.

Kaassaus en laagjes: Mix de mascarpone met de eieren, peper, zout en kruiden. Schaaf of
rasp de kaas. Maak nu in een ingevette ovenschaal steeds laagjes van aubergine, gehaktsaus
en plakken kaas. De laatste laag bestaat uit de mascarponesaus met resterende plakken kaas.
Bak de schotel ±30-45 minuten op 175-200◦C in de oven tot deze goudbruin en gaar is.

• Low carb

1

http://www.famriemens.nl/recepten_blog/

