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Huby nakrájame na mesiačiky alebo na kocky a prehrejeme. 
Pridáme olivový olej a tymián, rozmarín a prelisovaný cesnak 
a orestujeme dozlatista, vyberieme a do panvice pridáme lesné huby.

3. Okoreníme a orestujeme lesné huby.
4. Suché hríbiky namočíme, zmiešame s varenými hubami a spojíme 

so zvyškom. 

Huby
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3.

Vodu so šafranom zahrejeme na panvici, kým sa úplne nerozpustí. 
Nalejeme do múky a dobre premiešame.
Zmes miesime do hladka. Potom zabalíme do potravinárskej fólie 
a necháme odstáť 30 minút.
Pomocou strojčeka na cestoviny alebo valčeka vyrovnáme na 1 mm 
a potom nakrájame a dáme na plech.

Pasta

1. Listy medvedieho cesnaku sparíme, schladíme v ľadovej vode 
        a scedíme. V prípade potreby zmiešame s rozmarínom, tymiánom,     
        olivovým olejom a vodou.
2. Pridáme pesto k hubám (200 g si necháme bokom).

Bylinkové pesto

1. Vo veľkom hrnci rozpustíme maslo a zmiešame s múkou.
2. Zalejeme polovicou Flora Plant 31% a polovicou zeleninového vývaru

a prešľaháme, potom pridáme zvyšok vývaru aj Flory.
3. Ochutíme soľou a nastrúhaným muškátovým orieškom, varíme do 

zhustnutia .

Bešamelová omáčka

1. Rúru predhrejeme na 180°c.
2. Plátky cestovín uvaríme a potom schladíme v ľadovej vode
3. Zapekaciu misu vymastíme tukom, dno vyložíme plechom na 

cestoviny, pridáme vrstvu bešamelovej omáčky, potom huby a 
nastrúhanú Violife mozzarellu a Violife Original a opakujeme.

4. Poslednú vrstvu pokvapkáme rozpustenou Ramou Plant Butter a
pečieme 20-25 minút

5. Zmiešame 200 g húb s Flora Plant 31% a rozvaríme na panvici (varíme
5 minút alebo do zhustnutia.

6. Zalejeme hubovou omáčkou a ozdobíme.

Záver

 Ingrediencie Hmotnosť/množstvo
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 Semolínová múka 500 g

 Horúca voda 230 ml

  Šafranový prášok 2 vrecká

Be
ša
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ka

 Flora Plant 31% 500 ml

 Zeleninový vývar 500 ml

  Hladká múka 50 g

 Rama Plant Butter 50 g

  Muškátový oriešok

  Soľ

H
ub

y

  Zmes lesných húb 2 kg

  Cesnak 3 strúčiky

 Olivový olej

  Sušené hríbiky 20 g

  Tymian a rozmarín

By
lin

ko
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  Medvedí cesnak 100 g

  Rozmarín, nasekaný 20 g

  Tymian, nasekaný 40 g

 Olivový olej 1 lyžica

Po
le

va

 Violife Mozzarella blok 200 g

Violife Original strúhaný 200 g

 Flora Plant 31% 150 ml

 Rama Plant Butter

 Zeleninový vývar 150 ml
  Petržlen, nasekaná 30 g

Pekne navrstvené, voňavé, doplnené množstvom dobrôt as bešamelovou 
omáčkou. To sú lasagne, obľúbená talianska pochúťka, ktorú si zamilujete 
vy aj vaši zákazníci!

Pripravené s obľúbenými produktmi Upfield Professional - Flora Plant 31%, 
Rama Plant Butter, Violife Original strúhaný a Violife Mozarrela blok.

Voňavé lasagne s lesnými hubami
Potešte svojich zákazníkov týmto chutným krémovým rastlinným 
pokrmom s nádychom talianskej klasiky.

Použité produkty

Flora Plant
31% 1l

Rama Plant
Butter

Violife Mozzarella
blok 1kg

Violife Original
strúhaný 500g

PostupIngrediencie

Objevte více na: upfieldprofessional.com/sk-sk

Porcie pre: 4
Doba prípravy: 60 minút 

Doba varenia: 20-25 minút




