
Recept voor Griekse moussaka

INGREDIËNTEN:
• 500 gram mager rundergehakt
• 500 gram aardappelschijfjes
• 500 ml passata
• 300 ml halfvolle melk
• 30 gram roomboter
• 2 eieren (middel)
• 2 aubergines
• 2 tenen knoflook
• 1 ui
• 1 laurierblaadje
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel piment
• 2 theelepels oregano
• 30 gram bloem
• Nootmuskaat, (olijf)olie, peper en zout

STAPPENPLAN
1. Verwarm de oven voor op 185 graden.
2. Snij de knoflook en de ui fijn.
3. Fruit de ui en knoflook even aan in een koekenpan met een beetje olie.
4. Voeg het gehakt samen met het piment, de kaneel, de oregano en peper en zout naar smaak toe. Bak het gehakt 

rul. 
5. Voeg de passata samen met het laurierblaadje toe en laat dit vervolgens circa 20 minuten rustig koken. 
6. Breng nog verder op smaak met peper en zout.
7. Verhit in een andere pan opnieuw een beetje olie en bak de aardappelschijfjes even kort goudbruin en gaar.
8. Verdeel ze vervolgens over de bodem van een ruime ovenschaal.
9. Snijd de aubergines in dunne plakken, kruid ze met een klein beetje peper en zout en bak gaar aan beide kanten.
10. Verdeel de helft van de aubergines over de aardappelschijfjes, gevolgd door de gehaktsaus (verwijder het 

laurierblaadje) en de rest van de aubergines.  
 
STAPPENPLAN VOOR DE SAUS OVER DE MOUSSAKA

11. Smelt de roomboter in een pan met dikke bodem, voeg de bloem toe en bak dit even kort mee.
12. Voeg beetje bij beetje de melk toe en roer met een garde zodat er geen klontjes ontstaan. 
13. Haal de pan van het vuur en meng de eieren erdoor met een garde. Breng de saus op smaak met peper, zout en 

nootmuskaat.
14. Giet de saus over de ovenschotel en zet de moussaka in de oven voor ongeveer 30-35 minuten tot de bovenkant 

mooi gaar en verkleurd is.

Eet smakelijk!
Deel jouw resultaat met ons via Instagram of Facebook.
(tag ons en gebruik #kokenmetcorendon)


