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Πέννες μὲ κολοκυθάκια καὶ μελιτζάνα.
Ὑλικά:
350 γρ. ζυμαρικὰ πέννες ὁλικῆς ἀλέσεως.
200 γρ. κολοκυθάκια.
150 γρ. μελιτζάνες.
100 γρ. ντοματίνια τσέρι.
4 κουταλιὲς ἐξαιρετικὸ παρθένο ἐλαιόλαδο.
1 σκελίδα σκόρδο.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Μαϊντανός.
Ἐκτέλεση: Ξεφλουδίστε τὶς μελιτζάνες καὶ κόψτε τις
σὲ λωρίδες ζουλιὲν μαζὶ μὲ τὰ κολοκυθάκια. Ζεματίστε τὰ
ντοματίνια σὲ ἕνα τηγάνι μὲ λίγο ἐλαιόλαδο, προσθέτοντας
μιὰ πρέζα ἁλάτι. Σὲ ἕνα ἄλλο τηγάνι, ἀρωματίστε τὸ
ἐλαιόλαδο μὲ τὴ σκελίδα σκόρδο καὶ στὴ συνέχεια
προσθέστε τὶς μελιτζάνες καὶ τὰ κολοκυθάκια. Ἀφῆστε νὰ
μαγειρευτοῦν γιὰ 3 λεπτά, ἔπειτα προσθέστε τὰ ντοματίνια
καὶ ἁλατοπιπερῶστε, ὅπως προτιμᾶτε. Βράστε τὶς πέννες
ὁλικῆς ἀλέσεως σὲ βραστὸ ἁλατισμένο νερό, σουρῶστε
μόλις γίνουν al dente καὶ προσθέστε τις στὰ λαχανικά,
γαρνίροντας μὲ ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό.
Θερμίδες: 2.195
Πρωτεΐνες: 60 γρ.
Λίπη: 103 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 277,5 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Ψευτομουσακὰς μὲ τόνο.
Ὑλικὰ γιὰ 4-6 ἄτομα:
3 μελιτζάνες φλάσκες, μέτριες.
4 κ.σ. ἐλαιόλαδο.
1 κρεμμύδι κόκκινο, μέτριο, ψιλοκομμένο.
2 κονσέρβες τόνου, σὲ ἅλμη, στραγγισμένες καλὰ.
2 κ.σ. πελτὲ ντομάτας.
1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο.
1 κ.γ. μπαχάρι, φρεσκοτριμμένο.
Ἁλάτι καὶ φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
3 αὐγὰ.
250 γρ. γιαοῦρτι, στραγγιστὸ.
1 φλ. γραβιέρα ἢ κεφαλογραβιέρα, τριμμένη.
Ἐκτέλεση: Πλένουμε καὶ κόβουμε τὶς μελιτζάνες
σὲ ροδέλες. Τὶς ἁλατίζουμε καὶ τὶς ἀφήνουμε 30 λεπτὰ
στὸ σουρωτῆρι. Τὶς ξεπλένουμε, τὶς στύβουμε καὶ τὶς
στεγνώνουμε μὲ ἀπορροφητικὸ χαρτὶ κουζίνας. Τὶς
βάζουμε σὲ καυτὸ ἀντικολλητικὸ τηγάνι σὲ δυνατὴ φωτιὰ,
νὰ πάρουν χρῶμα καὶ νὰ ἐξατμιστοῦν ὅλα τὰ ὑγρά τους.
Σὲ ἕνα κατσαρολάκι βάζουμε λίγο λάδι καὶ τσιγαρίζουμε
τὸ κρεμμύδι μέχρι νὰ γυαλίσει. Ρίχνουμε καὶ τὸν τόνο, τὰ
γυρνᾶμε 2-3 βόλτες, προσθέτουμε τὸν πελτέ, τὸ μαϊντανό,
πιπέρι καὶ μπαχάρι καὶ τὰ ἀφήνουμε νὰ σιγοβράσουν

γιὰ 7-8 λεπτά. Χτυπᾶμε τὰ αὐγὰ σὲ ἕνα μεγάλο μπόλ,
προσθέτουμε τὸ γιαοῦρτι, ἁλάτι, πιπέρι, μπαχάρι καὶ
ἀνακατεύουμε.
Σὲ ἕνα πυρίμαχο σκεῦος ἁπλώνουμε τὶς μισὲς
μελιτζάνες. Ἀπὸ πάνω ἁπλώνουμε τὸν τόνο, βάζουμε μιὰ
δεύτερη στρώση μελιτζάνες καὶ περιχύνουμε μὲ τὸ μεῖγμα
τοῦ γιαουρτιοῦ. Πασπαλίζουμε μὲ μπόλικο τριμμένο τυρὶ
καὶ ψήνουμε τὸν μουσακὰ στὸ φοῦρνο γιὰ περίπου 45
λεπτά.
Θερμίδες: 1.615
Πρωτεΐνες: 166,6 γρ.
Λίπη: 100 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 56,4 γρ.
Χοληστερόλη: 840 χγρ.
Ζεστὴ πατατοσαλάτα μὲ κολοκυθάκια.
Ὑλικὰ γιὰ 10 ἄτομα:
2 κιλὰ πατάτες, καθαρισμένες, κομμένες σὲ μπουκιὲς.
7 κολοκυθάκια, μεγάλα.
4 κ.σ. μουστάρδα, μέτρια.
8 κ.σ. ἐλαιόλαδο.
Χυμὸς ἀπὸ 3 λεμόνια.
1 πιπεριά, καυτερή, ψιλοκομμένη (προαιρετικὰ).
Ἁλάτι καὶ πιπέρι.
Δυόσμος, ψιλοκομμένος γιὰ τὸ σερβίρισμα.
Ἐκτέλεση: Βράζουμε τις πατάτες σὲ ἁλατισμένο νερό.
Προθερμαίνουμε τὸν φοῦρνο στοὺς 200οC. Κόβουμε τὰ
κολοκύθια σὲ λεπτὲς λωρίδες καὶ τὶς ἀνακατεύουμε μὲ
τὴ μουστάρδα, τὸ ἐλαιόλαδο, τὸν χυμὸ λεμονιοῦ, τὴν
πιπεριά, ἁλάτι καὶ πιπέρι. Μόλις βράσουν οἱ πατάτες, τὶς
σουρώνουμε καὶ τὶς ἀνακατεύουμε μὲ τὰ κολοκυθάκια.
Μεταφέρουμε τὴ σαλάτα σὲ πυρίμαχο σκεῦος καὶ ψήνουμε
γιὰ 15 λεπτά. Σερβίρουμε πασπαλίζοντας μὲ τὸν φρέσκο
δυόσμο.
Θερμίδες: 2.350
Πρωτεΐνες: 40 γρ.
Λίπη: 100 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 360 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ. 
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