
 

Vegetarisk Lasagne (6 store portioner) 
 
Lasagnefyld lavet på årstidens grøntsager, med Mornay sauce og hjemmelavede 
lasagneplader. 
 

 
 
I denne opskrift bruges der grøntsager der er i sæson i de danske vintermåneder så 
som rodfrugter og kål. Du kan dog frit erstatte disse grøntsager med det der er i 
sæson eller som du bedst kan lide – det er bare at eksperimentere!  



 

 
Før du går i gang 

 
Ingredienser 
 
1 stort løg 
4 fed hvidløg 
200g brune champignon 
2 store rødbeder 
3 gulerødder 
½ hvidkål 
2 tsk. Tomatpuré 
2 dåser hakkede tomater 
1 terning grøntsagsbouillon 
30g smør 
50g mel 
½ L mælk 
200g mozzarella eller anden ost 
Muskatnød 
Oregano 
 
Lasagneplader 
3 æg 
300g mel 
Eller 1 pakke lasagneplader 
 
Nødvendige basisvarer: 
Salt og peber 
Smagsneutral olie 
Evt. Æblecidereddike 

Udstyr 
 
1 kagerulle 
1 stor skål 
1 mellemstor gryde 
1 rivejern 
1 kniv 
1 piskeris 
1 skærebræt 
1 stort ildfast fad 
1 viskestykke eller husholdningsfilm 

 
  



 

 
Fremgangsmåde 

 
Lasagneplader 
 
I denne opskrift kan du, hvis du har lyst til at gøre lasagnen ekstra lækker, lave dine 
egne lasagneplader. Alternativt kan du også bruge tørrede lasagneplader. 
 
Fordel mel i en bunke og lav en fordybning i midten, hvor der er plads til dine æg. Slå 
derefter dine æg ud i melet. Med en gaffel inkorporeres melet gradvist ind i 
æggemassen. Når massen bliver for klistret til at bruge gaflen, kan du begynde at 
ælte dejen med hænderne. På dette tidspunkt kan du med fordel flytte dejen til en 
bordplade, så du bedre kan ælte den. Det tager noget tid for melet at absorbere 
væsken i æggene og det kan derfor tage et lille stykke tid med æltning før dejen 
rigtigt samler sig. 
 
Når dejen er glat og elastisk men stadig fast, tildækkes den og stilles den til at hvile 
ved stuetemperatur i ca. 30 minutter. 
 
Drys din bordflade med lidt mel og begynd at rulle din pastadej ud. Fold dejen ind 
over sig selv og rul den ud igen et par gange. Drys derefter din bordflade med mel 
igen og rul dejen ud til den er tynd og smidig. Skær derefter dejen til i en passende 
størrelse til dit lasagnefad og sæt pladerne til side, udækket og eventuelt med mel 
imellem, så de ikke klistrer sammen. 
 
 
Lasagnefyld 
 
Start med at snitte løg og hvidløg fint. Rens derefter svampene ved at skære det 
yderste stykke af roden af. Hvis der sidder jord på svampene kan du også skylle dem 
kort. Hak derefter svampene groft. Skræl og riv gulerødder og rødbeder.  
 
Løg og hvidløg sauteres på en middelvarm pande med smagsneutral olie. Når løgene 
er glasklare og bløde, tilsættes tomatpuré som steges af i 1-2 minutter og eventuelt 
chiliflager. Tilsæt svampe, som steges ind til de begynder at få lidt farve, efterfulgt af 
revne gulerødder og rødbeder. Tilsæt hakkede tomater, bouillon og oregano og lad 
fyldet simre i mindst 10 minutter. Smag til med salt, peber og eventuelt en smule 
sukker. 
  



 

Mornay Sauce 

 
Smelt 30g smør over lav til middel varme. Tilsæt derefter 30g hvedemel imens du 
pisker smørret. Når smør og mel har samlet sig, steges massen til den er nøddebrun 
og dufter af friskbagt brød. Tilsæt derefter mælk lidt ad gangen, under kraftig 
piskning for at undgå klumper af mel i saucen. Når al mælken er tilsat, koges saucen 
op indtil den tykner. Smag derefter saucen til med salt, peber, muskatnød og 
æblecidereddike. Tag derefter saucen af varmen og tilsæt ost under omrøring.  
 
Anretning 
 
Læg lasagneplader i bunden af dit fad. Tilsæt derefter dit vegetariske fyld som 
fordeles jævnt, efterfulgt af Mornay sauce. Gentag lagene så mange gange du har 
mulighed for og afslut med Mornay Sauce som det øverste lag. 
 
Lasagnen bages i en forvarmet ovn ved 200 grader i 30 til 40 minutter. Tjek eventuelt 
at lasagnepladerne er færdigtilberedte, ved at stikke en spids kniv i lasagnen. Lad 
lasagnen hvile i mindst 15 minutter før servering. 
 
 
 
 
 


