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1. Förbered grönsaker
Koka upp en stor kastrull med välsaltat vatten*. 

Halvera och skiva rödlök tunt. Finhacka vitlök. 

Skär aubergine [1/2 st, 2 pers] i fyra delar på 
längden. Skiva den sedan tunt på bredden. 
Halvera körsbärstomaterna. 

Halvera chilin, skär bort kärnhuset och skiva 
den tunt.

2. Koka pasta
Häll i pennen i det kokande vattnet. Koka i 11 min, 
eller tills ‘al dente’. 

Spara 2 dl pastavatten från kastrullen i en skål 
innan du häller av pastan i durkslaget. 

Häll sedan tillbaka pastan i kastrullen. Ringla över 
en skvätt olja* så att den inte blir för klibbig. Sätt åt 
sidan med lock.

3. Stek grönsaker
Hetta upp en skvätt olja* i en stor stekpanna 
på hög värme. Fräs rödlök, vitlök, aubergine, 
körsbärstomaterna och chili i 3-4 min. 

Sänk till medelvärme och stek ytterligare 3-4 min. 

Tillsätt krossade tomater, balsamvinäger och 
pastavatten* [1 dl, 2 pers | 2 dl, 4 pers]. Rör 
om och låt sjuda i 10-15 min. Smaksätt med en 
nypa socker*, salt* och peppar*.

4. Riv parmesan
Finriv parmesan. Riv zest (det gula skalet) från 
citronen [1/2 st, 2 pers].

5. Laga pangrattato
Hetta upp olja* i ytterligare en stekpanna på 
medelvärme. Stek parmesan, citronzest [1/2 tsk, 
2 pers | 1 tsk, 4 pers] och panko i 4-5 min under 
konstant omrörning. Pangrattaton ska få en 
ljusbrun nyans. Krydda med salt* och peppar*. 

VIKTIGT: Tillsätt därefter citronzest efter smak.

6. Servera
Servera pastan i djupa skålar toppad med 
caponata, gyllene citronpangrattato och dekorera 
med basilikablad. 

TIPS: Om du har en god olivolja hemma - ringla 
några droppar över rätten som en sista touch, precis 
som de gör på Sicilien.

Smaklig måltid!

Nu kör vi 
Börja med att tvätta dina grönsaker, frukt och örter.   

Köksredskap
Skärbräda, stekpanna, kastrull, durkslag, rivjärn 

Skafferivaror
Salt, peppar, olja, socker, vatten

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rödlök 1 st 2 st

Vitlök 2 klyftor 4 klyftor

Aubergine 1/2 st 1 st

Körsbärstomater 200 g 400 g

Chili 1 st 1 st

Penne 11) 13) 250 g 500 g
Krossade tomater, 
basilika

1 paket 2 paket

Balsamvinäger 14) 15 ml 25 ml

Parmesan 7) 1 st 2 st

Citron 1/2 st 1 st

Panko ströbröd 13) 30 g 50 g

Basilika 1 påse 1 påse

Olja* efter behov

Salt*, Peppar*, Socker* efter smak

 Skafferivaror 

Näringsvärde (Beräknat på otillagade ingredienser)

PER 
100G

PER PORTION 
605 G

Energi 456 kj/109 kcal 2759 kj/660 kcal
Fett 1 g 5 g

Varav mättat fett 0,4 g 2 g

Kolhydrat 20 g 122 g

Varav sockerarter 3 g 19 g

Protein 4 g 24 g

Fiber 2 g 10 g

Salt 0,2 g 1,1 g

Observera att näringsinformationen på receptkortet kan 
variera beroende på naturliga fluktuationer och kortvariga 
produktförändringar.

Allergier
7) Mjölk 11) Soja 13) Gluten 14) Sulfiter
(Se vidare information om allergier och eventuella spår av 
allergier på ingrediensförpackningen)

 HELLO CAPONATA!  
Vi ville testa att laga vår egen version av den mumsiga sicilianska pastarätten - Pasta caponata. Hoppas att 
ni tycker om den lika mycket som vi!


