
Μελιτζάνες κοκκινιστές με 
ξινόχοντρο τραχανά

Υλικά για 4 άτομα:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ
• 3 μέτριες μελιτζάνες σε κύβους
• 1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1/2 κ.γ. σκόδο σκόνη ή μισή σκελίδα 
ψιλοκομμένη

• 4-5 κ.σ. λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 3/4 βάζο σπιτική σάλτσα ή 1 συσκευασία 
τριμμένη ντομάτα

• 1 κ.γ. σκόνη λαχανικών χωρίς ζάχαρη
• 1 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 2 κ.γ. κόλιανδρο ξερό
• 2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• λίγο δενδρολιβανο ξερό
• λίγο μαντζουράνα ξερή
• λίγο ξερό βασιλικό
• 1/2 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ 
• 6 κ.σ. λιωμένο άοσμο λάδι καρύδας
• 6 φρέσκα κρεμμύδάκια ψιλοκομμένα ή ένα ξερό
• 2 κ.γ. κόλιανδρο ξερό
• 4 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
• 2 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
• 2 κ.γ. σκόνη λαχανικών χωρίς ζάχαρη
• 600γρ ξινόχοντρο τραχανά (για τη vegan έκδοση χρησιμοποιήστε πληγούρι ή κορκοτό)
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Εκτέλεση:
1. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ: Βάλτε σε μία κατσαρόλα το κρεμμύδι, το σκόρδο και το λάδι  και σωτάρετε για 

1-2 λεπτά. 
2. Προσθέστε τις μελιτζάνες και σωτάρετέ τες και αυτές για άλλα 1-2 λεπτά.
3. Προσθέστε τη σάλτσα και όλα τα μυρωδικά, ανακατέψτε καλά και αφήστε να σιγοβράσουν για 30-40 
λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΧΑΝΑ: Προς το τέλος προσθέστε το μαϊντανό, ή ακόμα και αφού σβήσετε τη φωτιά για να 
είναι πιο ζωντανό το χρώμα του.

5. Εν τω μεταξύ βράστε 1,5 λίτρο περίπου νερό και ρίξτε το αφού κοχλάσει στον τραχανά ανακατεύοντας 
συνεχώς. Αφήστε  το να σιγοβράσει για 15 λεπτά περίπου. Προσθέστε νερό ανάλογα με το πόσο πηχτό 
θέλετε  τον τραχανά σας, καθώς βράζει και βλέπετε πόσο πήζει. Εγώ όπως βλέπετε και  στη φωτοραφία, 
για αυτό το πιάτο τον κάνω λίγο πηχτό.

6. Σερβίρετε τον τραχανά με τις  μελιτζάνες από πάνω, στο κέντρο του πιάτου. Ρίξτε λίγο μαϊντανό και 
φρέσκο ελαιόλαδο (προαιρετικά).
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