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VERSE LASAGNE MAKEN MET 
BASILICUMBLAADJES  

 
 

INGREDIËNTEN BEREIDING 

VOOR  

 200 g bloem van harde 
tarwe of semolinameel 

 2 eieren (M) of 90 g water 
 snufje zout 
 potje (of schaaltje) 

basilicum, alleen de blaadjes 

OOK NODIG 

 pastamachine of deegroller 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREIDINGSTIJD 
Voorbereiden: 15 minuten 
Bereiden: 60 minuten 

 

Laat alle ingrediënten op kamertemperatuur komen. Kneed bloem en 
eieren of water tot een soepel deeg (zie hier voor de uitgebreide 
werkwijze). Druk het deeg plat tot een schijf, verpak in plasticfolie en laat 
het rusten in de koelkast.  
 
Spoel intussen de basilicum schoon onder de kraan en dep de blaadjes 
droog. 

Haal het deeg uit de koelkast. Bestrooi het werkblad met bloem of 
semolinameel. Leg een schone theedoek klaar om straks de pasta op te 
leggen en bestrooi met een beetje meel.  

Vorm het deeg tot een vierkant en rol het uit tot een dunnere plak. Vouw 
dubbel en rol nog eens uit. Herhaal dit nog een keertje of twee, tot je 
merkt dat het deeg iets soepeler en elastischer is geworden. Gebruik als je 
die hebt een pastamachine, maar het kan ook prima met een deegroller.  

Begin nu het deeg steeds dunner uit te rollen. Wordt de lap te lang, 
verdeel deze dan in tweeën of in vieren, net wat je makkelijk vindt 
werken.  
Rol uit tot een dikte van ca. 1 à 2 mm. Zorg dat je bij de laatste keer 
uitrollen geen bloem op het deeg strooit, dan plakt het straks niet goed 
aan elkaar.  
Verdeel over een helft van de pasta enkele basilicumblaadjes en vouw de 
andere helft er over heen. Druk nu beide pastavellen op elkaar en rol ze 
weer uit tot 1 à 2 mm dikte.  

Voor lasagnevellen kun je de pasta tot brede plakken snijden (7x15 cm 
ongeveer, maar het komt niet zo nauw). 
Voor pappardelle snijd je lange repen van ongeveer 2 cm breedte. 
Hiervoor kun je best enkele pastavellen op elkaar leggen, als je ze na het 
snijden maar even los haalt.  

 

 


