
1. Houby nakrájíme na měsíčky nebo na kostičky a prohřejeme.
2. Přidáme olivový olej a tymián, rozmarýn a prolisovaný česnek a 

orestujeme dozlatova, vyjmeme a do pánve přidáme lesní houby.
3. Okořeníme a orestujeme lesní houby.
4. Suché hříbky namočíme, smícháme s vařenými houbami a spojíme 

se zbytkem.

Houby

  Porce pro: 4 
Doba přípravy: 60 minut 

Doba vaření:  20-25 minut

1.    Vodu se šafránem zahřejeme na pánvi, dokud se úplně nerozpustí.
       Nalijeme do mouky a dobře promícháme.
2.    Směs hněteme do hladka. Poté zabalíme do potravinářské fólie,
       a necháme odstát 30 minut.
3.    Pomocí strojku na těstoviny nebo válečku vyrovnáme na 1 mm a
       poté nakrájíme a dáme na plech.

Pasta

1.     Listy medvědího česneku spaříme, zchladíme v ledové vodě a
        scedíme. V případě potřeby smícháme s rozmarýnem, tymiánem,
        olivovým olejem a vodou.
2.     Přidáme pesto k houbám (200 g si necháme stranou).

Bylinkové pesto

1. Ve velkém hrnci rozpustíme máslo a smícháme s moukou.
2. Zalijeme polovinou Flora Plant 31% a polovinou zeleninového 

vývaru a prošleháme, poté přidáme zbytek vývaru i Flory.
3. Ochutíme solí a nastrouhaným muškátovým oříškem, vaříme do 

zhoustnutí.

Bešamelová omáčka

1. Troubu předehřejeme na 180°c.
2. Plátky těstovin uvaříme a poté zchladíme v ledové vodě.
3. Zapékací mísu vymažeme tukem, dno vyložíme plechem na 

těstoviny, přidáme vrstvu bešamelové omáčky, poté houby a 
nastrouhanou Violife mozzarellu a Violife Original a opakujeme.

4. Poslední vrstvu pokapeme rozpuštěnou Ramou Plant Butter a 
pečeme 20–25 minut.

5. Smícháme 200 g hub s Flora Plant 31% a rozvaříme na pánvi (vaříme 
5 minut nebo do zhoustnutí).

6. Zalijeme  houbovou omáčkou a ozdobíme.

Závěr

 Ingredience Hmotnost/množství

La
sa

gn
ov

é 
pl

át
ky

 Semolinová mouka 500 g

 Horká voda 230 ml

 Šafránový prášek 2 sáčky

Be
ša

m
el

ov
á 

om
áč

ka

 Flora Plant 31% 500 ml

 Zeleninový vývar 500 ml

 Hladká mouka 50 g

 Rama Plant Butter 50 g

 Muškátový oříšek

 Sůl

H
ou

by

 Směs lesních hub 2 kg

 Česnek 3 stroužky

 Olivový olej

 Sušené hříbky 20 g

 Tymián a rozmarýn

By
lin

ko
vé

   
  p

es
to

 Medvědí česnek 100 g

 Rozmarýn, nasekaný 20 g

 Tymián, nasekaný 40 g

 Olivový olej 1 lžíce

Po
le

va

 Violife Mozzarella blok 200 g

Violife Original strouhaný 200 g

 Flora Plant 31% 150 ml

 Rama Plant Butter

 Zeleninový vývar 150 ml
 Petržel, nasekaná 30 g

Pěkně navrstvené, voňavé, doplněné spoustou dobrot a s bešamelovou 
omáčkou. To jsou lasagne, oblíbená italská pochoutka, kterou si zamilujete 
vy i vaši zákazníci! 

Připraveny s oblíbenými produkty Upfield Professional - Flora Plant 31%, 
Rama Plant Butter, Violife Original strouhaný a Violife Mozarrela blok.

Voňavé lasagne s lesními houbami
Potěšte své zákazníky tímto chutným krémovým rostlinným pokrmem s 
nádechem italské klasiky. 

Použité produkty

Flora Plant
31% 1l

Rama Plant
Butter

Violife Mozzarella
blok 1kg

Violife Original
strouhaný 500g

PostupIngredience

Objevte více na: 
upfieldprofessional.com/cs-cz




