
RAAKA-AINEET 
Pastalevyjen sijaan
•    noin 1 ½ kg keräkaalia tai lehtikaalia 500 g
•    1 l vettä
•    1/2 tl suolaa

Tomaatti-jauheliha- tai vegekastike 
Valitse kastikkeen proteiiniksi joko naudan tai lampaan jauhelihaa, vegepro-
teiineja tai kevyt salaattijuustokuutioita/kevyt fetaa. Voit myös yhdistellä niitä. 
Kokeile!
•    400-450 g (1 rs) naudan vähärasvaista tai paistijauhelihaa tai jauhettua

        KAALI-LASAGNE  |  8 annosta

Kaikki oikeudet pidätetään. painonTAITO-verkkovalmennus aineiston osittainenkin kopioiminen ilman lupaa on kielletty.

lampaanpaistia tai 1 pkt vegeproteiinia esim. Härkäpapusuikaleet tai -murut esim. Härkis ja Beanit, Mifu, Elovena Muru Jauhis tai Vege Jauhis 
•    800-1 000 g (yht.  2 tlk) kaupan valmista tomaattipastakastiketta esim. Dolmio Bolognese, Verdure ym.
Juustokastike
•    300 g paksua, vähärasvaista maustamatonta jogurttia tai rahkajogurttia, rasvaa 0-3%
•    300 g sulatejuustoa esim. Kevyt sulatejuustoviivapeet 4-10 % rasvaa, Milbona Light -kolmiot, Kavli-, Pirkka kevytsulatejuustot jne.
•    120 g kevyt salaattijuusto- tai kevytfeta -kuutioita
•    ½ tl rouhittua mustapippuria

Pinnalle
•    120 g vahvanmakuista kevyttä juustoa raastettuna (Kevyt Ketterä, Kevyt Gouda, Polar 10 ja Polar 15, rasvaa 10-17%)
•    tuoretta basilikaa



VALMISTAMINEN
1. Tomaattikastike:
Huuhtele kaali ja lohko neljään osaan. Poista kanta ja ohenna ulommaisten lehtien paksuimmat ruodit.  Leikkaa kaali isoiksi paloiksi ja laita 
irrotetut lehdet kattilaan. Lisää vesi ja suola. Keitä kannen alla 15-17 minuuttia. Painele kaalinlehtiä välillä varovasti kauhalla nesteeseen rik-
komatta niitä. Valuta kaalinlehdet siivilässä hyvin.
Ruskista jauheliha/vegeproteiini paistinpannulla tai -kasarissa. Lisää pastakastikkeet ja hauduta 5 minuuttia.

2. Juustokastike
Sekoita keskenään jogurtti tai rahkajogurtti ja sulatejuusto (kevytfeta) ja mustapippuri.
Lämmitä seosta pannulla miedolla tai keskilämmöllä hiljaa kauhalla välillä hämmentäen kunnes juusto sulaa. Lisää kevyt 
salaattijuusto/fetakuutiot joko nyt - tai voit sulattaa nekin kastikkeen joukkoon.

Käytä mielellään n. 3 litran kokoista suorakulmion muotoista uunivuokaa. 
1. Jaa puolet tomaattikastikkeesta vuokaan. Lado puolet kaalinlehdistä päälle. 
2. Levitä loppu jauhelihakastike vuokaan, lisää päälle puolet juustokastikkeesta ja lado loput kaalinlehdet päälle. Painele kevyesti kauhalla, 
jotta kastikkeet jakaantuvat tasaisesti. 
3. Jaa loppu juustokastike kaalinlehdille, tasoita ja lisää raastettu kevytjuusto pinnalle. 
4. Kypsennä 175 C uunissa reilu tunti (1 h 10 min). Jos pinta alkaa tummua liikaa, peitä vuoka kannella tai foliolla. Anna vetäytyä ennen 
tarjoilua 15–20 minuuttia. Leikkaa vetäytymisen jälkeen 8 osaan, levitä basilikanlehtiä reilusti pinnalle ja tarjoile survottujen puolukoiden kera.

Kaikki oikeudet pidätetään. painonTAITO-verkkovalmennus aineiston osittainenkin kopioiminen ilman lupaa on kielletty.


