
30-40 minutter

Grøntsagsbouillon  

Aubergine  Gul Peberfrugt  

Tagliolini  

Hvide Løjer & Urter  Finrevet Ost  

Hakkede TomaterChili  

Timian  Hvidløgsfed  

 Ricotta 

Løg  Rød Peberfrugt  

   N   

Pasta Caponata 
med aubergine og timian



Lav sauce
Tilsæt hakkede tomater, ricotta [1/2 pakke, 2P], 
grøntsagsbouillon, Hvide Løjer & Urter og vand* 
[1 dl I 2 dl] , og lad simre på middel varme i 2-3 min, 
eller indtil let tyknet. 

Tilsæt pasta og et nip salt* til gryden med kogende 
vand*, og kog i 2-3 min, eller indtil ‘al dente'. 

Hæld vand fra, og kom pasta tilbage i gryden.

Tilsæt pasta
Vend bagte grøntsager og tomatsauce i gryden  
med pasta. 

Smag til med salt* og peber*. 

TIP: Tilsæt et skvæt vand, hvis saucen er for tyk. 

Server
Anret pasta i dybe tallerkener. 

Top med chili, revet ost og resterende timian.

Velbekomme!

Bag grøntsager
Tænd ovnen på 220°C/200°C varmluft. 

Skær aubergine [1/2 stk, 2P] og peberfrugter i 
1 cm tern. 

Fordel på en bageplade med bagepapir. Dryp med 
en smule olivenolie*, krydr med et nip salt* og 
peber*, og vend sammen. 

Bag i ovnen i 25-30 min, eller indtil gyldne.

Forbered råvarer
Skær løg i tynde, halve skiver. 

Pres eller hak hvidløg fint. 

Skær chili i tynde skiver. 

Hak timian [2 stilke | 4 stilke] fint. 

TIP: Hold i toppen af timianstilken, og træk ned 
med to fingre for at løsne bladene.

Steg løg
Bring en stor gryde med vand* i kog, når 
grøntsagerne har 10 min tilbage i ovnen. 

Opvarm en smule olivenolie* i en stor stegepande 
på middelhøj varme. 

Steg løg i 3-4 min, eller indtil bløde. 

Tilsæt hvidløg og timian (gem lidt til anretning), 
og steg videre i 1 min.

1 2 3

4 5 6

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter.        
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.  

Køkkenredskaber
Gryde, stegepande, bageplade

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, vand

Ingredienser
 2P  4P

Aubergine 1/2 stk 1 stk

Gul peberfrugt 1 stk 1 stk

Rød peberfrugt 1 stk 1 stk

Løg 1 stk 1 stk

Hvidløgsfed 2 stk 4 stk

Chili s 1 stk 1 stk

Timian 2 stilke 4 stilke

Hakkede tomater 1 pakke 2 pakker

Ricotta 7) 1/2 pakke 1 pakke

Grøntsagsbouillon 10) 4 g 8 g

Hvide Løjer & Urter 4 g 8 g

Vand* (trin 4) 1 dl 2 dl

Tagliolini 8) 13) 21) 25) 250 g 500 g

Finrevet ost 7) 8) 20 g 40 g

*Kolonialvarer 

Næringsindhold  
(Baseret på utilberedte ingredienser)

Pr.                       
100 g

Pr. portion   
700 g

Energi 367 kj/88 kcal 2570 kj/614 kcal

Fedt 1 g 10 g

Heraf mættet  fedt 0,4 g 3 g

Kulhydrat 14 g 101 g

Heraf sukkerarter 4 g 28 g

Protein 4 g 27 g

Fiber 2 g 13 g

Salt 0,3 g 1,8 g

Allergener
7) mælk 8) æg 10) selleri 13) gluten 
Kan indeholde spor af: 21) mælk 25) soja

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan 
ændre sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

Del din feedback med os!
DK +45 92 45 29 77  |  hej@hellofresh.dk
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 HELLO TIMIAN!  
Hele kviste med frisk timian opbevares bedst i en lufttæt beholder i køleskabet, og har mest smag de 
første par dage.


