
  

  

 

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ,  ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΚΑΙ 
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΠΟΡΤΣΙΝΙ 

 
 

ΥΛΙΚΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

· 400 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη 
μέση 

· 40 γρ. παρμεζάνα, σε κομμάτια 2 
εκ. (ή πεκορίνο)  

· 1 μικρή δέσμη μαϊντανό, πλυμένο 
και στραγγισμένο (τα φύλλα μόνο) 

· 2 σκελίδες σκόρδο  
· 50 γρ. εξαιρετικά παρθένο 

ελαιόλαδο  
· 300 γρ. μελιτζάνες, μόνο τη 

σάρκα, σε κύβους, που τις έχετε 
αλατίσει από πριν και τις έχετε 
αφήσει σε ένα ξύλο κοπής για 15 
λεπτά 

· 300 γρ. φρέσκα μανιτάρια 
πορτσίνι, σε φέτες ή σε κύβους 

· αλάτι, ανάλογα με τις προτιμήσεις 
σας 

· 1 κ.γλ. φρεσκοτριμμένο μαύρο 
πιπέρι 

· 70 γρ. λευκό ξηρό κρασί  
· 1500 γρ νερό 
· 350 γρ. μακαρόνια (σπαγγέτι Νο: 

7, λίγο πιο χοντρά από το 
κανονικό) 
 

 1    Προθερμάνετε το φούρνο στο γκριλ (200°-220°). 
2 Κόψτε τα ντοματίνια στη μέση, βάλτε αλουμινόχαρτο σε ένα ταψί και ψήστε 

στη μεσαία σχάρα του φούρνου μέχρι να ψηθούν και η φλούδα τους να 
φαίνεται σαν μαραμένη (8-10 λεπτά).  

3 Βάλτε στον κάδο την παρμεζάνα και αλέστε 10 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 8. 

Αδειάστε σε ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
4 Βάλτε στον κάδο τα φύλλα μαϊντανού, το σκόρδο και κόψτε 

3 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 7. Αφαιρέστε το μισό μείγμα σε ένα δοχείο, αφήστε 

στην άκρη και σπρώξτε το υπόλοιπο στο κάτω μέρος του κάδου με τη βοήθεια 
της σπάτουλας. 

5 Βάλτε στον κάδο 30 γρ. ελαιόλαδο και σοτάρετε 3 λεπτά/100°C/ταχύτητα 1. 

6 Στεγνώστε τους κύβους μελιτζάνας με χαρτί κουζίνας. Βάλτε τους στον κάδο 

και μαγειρέψτε 10 λεπτά/Varoma/ /ταχύτητα .  Αδειάστε το μείγμα σε 

ένα μπολ και αφήστε στην άκρη. 
7 Βάλτε στον κάδο το υπόλοιπο μείγμα ψιλοκομμένου μαϊντανού και σκόρδου 

που αφήσατε στην άκρη, τα υπόλοιπα 20 γρ λάδι, τα μανιτάρια, το αλάτι, 1 

πρέζα πιπέρι και σοτάρετε 3 λεπτά/100°C/ /ταχύτητα . 

8 Προσθέστε το κρασί και μαγειρέψτε 10 λεπτά/Varoma/ /ταχύτητα . 

Προσθέστε τα μανιτάρια στο μπολ με τις μελιτζάνες.  Αλατίστε τις ντομάτες και 
βάλτε τις στο μπολ. 

9 Βάλτε το νερό στον κάδο και βράστε 12 λεπτά/100ο/ταχύτητα 1.   
10 Προσθέστε τα μακαρόνια από το άνοιγμα της μεζούρας και μαγειρέψτε όσο 

χρόνο αναγράφεται στο πακέτο/100ο/αντίστροφη κίνηση/ταχύτητα 1.  

Σουρώστε τα μακαρόνια στο Varoma και προσθέστε τα στο μπολ με τα 
λαχανικά.  Ρίξτε από πάνω την παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.  

11 Σερβίρετε αμέσως.  
 

    

 

 
 

 
 

 
  

 

ΕΝΕΡΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
20 λεπτά 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
50 λεπτά 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
Εύκολη 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
4 μεγάλες μερίδες 


