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Πάστα μὲ μελιτζάνες.
Ὑλικὰ:
500 γρ. σπαγκέτι ἢ ἄλλα ζυμαρικὰ τῆς ἀρεσκείας μας.
2 μελιτζάνες φλάσκες.
4 μέτριες, ὥριμες ντομάτες, τριμμένες στὸν τρίφτη.
2 κουτάλια τῆς σούπας φυλλαράκια φρέσκου
βασιλικοῦ ἢ δυόσμου (ἢ μαϊντανοῦ, ἂν δὲν βρίσκουμε
τὰ ἄλλα δύο), ψιλοκομμένα τὴν τελευταία στιγμὴ.
Ἁλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο.
100 ml ἐλαιόλαδο.
Ἐκτέλεση: Κοβουμε τὶς μελιτζάνες σὲ φέτες καὶ μετὰ σὲ
μικροὺς κύβους, τοὺς ὁποίους ἁλατίζουμε καὶ ἀφήνουμε σὲ
ἕνα σουρωτῆρι γιὰ 10 λεπτά. Ἔτσι δὲν θὰ ἀπορροφήσουν
πολὺ λάδι στὸ τηγάνισμα. Ἐν τῷ μεταξύ, βράζουμε τὰ
ζυμαρικὰ σὲ ἄφθονο ἁλατισμένο νερὸ σύμφωνα μὲ τὶς
ὁδηγίες τῆς συσκευασίας καὶ τὰ σουρώνουμε.
Ξεπλένουμε τοὺς κύβους τῆς μελιτζάνας, τοὺς βάζουμε
σὲ μιὰ πετσέτα καὶ τοὺς πιέζουμε, ὥστε νὰ στραγγίξουν
καλά. Ζεσταίνουμε τὸ λάδι σὲ μιὰ κατσαρόλα καὶ τοὺς
τηγανίζουμε. Μόλις μαλακώσουν, προσθέτουμε τὶς
τριμμένες ντομάτες, τὰ σπαγκέτι, ἁλατοπίπερο καὶ τὸ
φρέσκο μυρωδικό. Κάνουμε ἕνα καλὸ ἀλλὰ προσεχτικὸ
ἀνακάτεμα καὶ σερβίρουμε ἀμέσως. Γαρνίρουμε, ἂν
θέλουμε, μὲ τριμμένη παρμεζάνα ἢ γραβιέρα ἢ φέτα,
τριμμένη μὲ τὸ χέρι.
Θερμίδες: 2.865
Πρωτεΐνες: 170 γρ.
Λίπη: 10 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 400 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Πένες μὲ πέστο ρόκας καὶ λιαστὲς ντομάτες.
‘Υλικα γιὰ 4 ἄτομα:
400 γρ. πένες ἢ ἄλλο ζυμαρικὸ.
250 γρ. τρυφερὴ ρόκα, χωρὶς τὰ κοτσάνια.
100 γρ. κουκουνάρι.
100 γρ. λιαστὴ ντομάτα σὲ ἐλαιόλαδο (στραγγισμένη).
5 σκελίδες σκόρδο.
1 κουτάλι τῆς σούπας χυμὸ λεμονιοῦ.
1/
2 φλιτζάνι τοῦ τσαγιού ἐλαιόλαδο περίπου.
1/
2 φλιτζάνι τοῦ τσαγιού τριμμένο πεκορίνο ἢ παρμεζάνα.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Κόβουμε τὶς λιαστὲς ντομάτες σὲ στενὲς
λωρίδες καὶ κρατᾶμε στὴν ἄκρη. Βάζουμε στὸ μπλέντερ
τὴ ρόκα, τὸ σκόρδο χοντροκομμένο, τὸ κουκουνάρι, τὸ
λεμόνι, δυὸ τρεῖς κουταλιές τῆς σούπας ἐλαιόλαδο καὶ
χτυπᾶμε σὲ χαμηλὴ ταχύτητα προσθέτοντας λίγο-λίγο το
ἐλαιόλαδο, μέχρι νὰ ἑνωθοῦν τὰ ὑλικὰ σὲ ρευστὴ σάλτσα,
στὴν ὁποία νὰ εἶναι πολὺ ψιλοκομμένα ἀλλὰ ὄχι ἐντελῶς
λυωμένα. Ρίχνουμε ἁλάτι καὶ πιπέρι καὶ ἀνακατεύουμε

καλά. Βράζουμε τὰ ζυμαρικὰ μας al dente τὴ στιγμὴ ποὺ
θὰ τὰ σερβίρουμε. Τὰ στραγγίζουμε καὶ τὰ ἀνακατεύουμε
πολὺ καλὰ μὲ 4-5 κουταλιές τῆς σούπας ἀπὸ τὸ πέστο.
Δοκιμάζουμε καὶ ἀναλόγως, προσθέτουμε ὅσο θέλουμε
ἀκόμα. Κατόπιν ἀνακατεύουμε μέσα τὶς λιαστὲς ντομάτες.
Σερβίρουμε μὲ τριμμένο τυρὶ καὶ φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Θερμίδες: 4.950
Πρωτεΐνες: 325 γρ.
Λίπη: 367 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 310 γρ.
Χοληστερόλη: 180 χγρ.
Πένες μὲ κολοκυθάκια καὶ σαφρᾶν.
‘Υλικα γιὰ 4 ἄτομα:
400 γρ. πένες ἢ ἄλλο κοντὸ ζυμαρικὸ.
500 γρ. μικρὰ κολοκυθάκια μὲ τὰ λουλούδια τους
(ἐφόσον ὑπάρχουν).
2-3 σκελίδες σκόρδο.
1 κουτάλι τῆς σούπας φρέσκο θυμάρι.
10-12 κλωστοῦλες σαφρᾶν.
1/
3 φλιτζάνι τοῦ τσαγιού ἐλαιόλαδο.
3/
4 φλιτζάνι τοῦ τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Βάζουμε τὸ σαφρᾶν σὲ φλιτζανάκι μὲ
2 κουταλιές τῆς σούπας χλιαρὸ νερό. Πλένουμε τὰ
κολοκυθάκια καὶ τὰ λουλούδια τους ἀφαιρώντας τοὺς
κίτρινους στήμονες. Καθαρίζουμε τὰ σκόρδα καὶ τὰ
κόβουμε στὴ μέση. Κόβουμε τὰ κολοκυθάκια μὲ τὸ
μαντολίνο (τὸν εἰδικὸ τρίφτη) σὲ λεπτὰ φετάκια καὶ τὰ
ἁλατίζουμε. Κόβουμε τὰ λουλούδια χωριστὰ σὲ λεπτὲς
λωρίδες. Σὲ βαθὺ τηγάνι βάζουμε 4 κουταλιές τῆς σούπας
ἐλαιόλαδο καὶ ρίχνουμε τὰ σκόρδα. Μόλις κάψει τὸ
λάδι τηγανίζουμε γιὰ λίγα λεπτά τα κολοκυθάκια σὲ δύο
δόσεις καὶ τὰ βγάζουμε τραγανὰ ἀλλὰ ὄχι παραψημένα ἢ
καμμένα. Ἀφαιροῦμε ἐνδιαμέσως τὰ σκόρδα μόλις πάρουν
χρῶμα. Στὴ διάρκεια τοῦ τηγανίσματος: προσθέτουμε τὰ
λουλούδια, τὸ θυμάρι καὶ τὸ σαφρᾶν 1´ πρὶν βγάλουμε τὸ
τηγάνι ἀπὸ τὴ φωτιά, ἀνακατεύοντας. Χρειάζεται προσοχὴ
γενικὰ στὸ τηγάνισμα, γιατί εἶναι ὅλα λεπτοκομμένα.
Βγάζουμε τὸ τηγάνι ἀπὸ τὴ φωτιὰ καὶ προσθέτουμε
φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Βράζουμε ἐν τῷ μεταξύ τὰ
ζυμαρικά μας al dente καὶ τὰ στραγγίζουμε. Τὰ ρίχνουμε
στὸ τηγάνι μὲ τὰ κολοκυθάκια καὶ ἀνακατεύουμε ὅλα μαζί
σὲ δυνατὴ φωτιὰ γιὰ 1´. Σερβίρουμε ἀμέσως μὲ παρμεζάνα.
Τips: Τὰ ζυμαρικὰ πρέπει νὰ στραγγίζονται ἀρκετὰ
σκληρὰ ἀκόμα (al dente), ἰδιαίτερα ἂν πρόκειται νὰ
ἀνακατευτοῦν στὸ τηγάνι μὲ τὴ σάλτσα, ὅπου συνεχίζουν
νὰ μαλακώνουν.

Θερμίδες: 3.187
Πρωτεΐνες: 120 γρ.
Λίπη: 166 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 320 γρ.
Χοληστερόλη: 180 χγρ.

