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ΚΚ ΟΟ ΤΤ ΟΟ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΛΛ ΟΟ
Kοτόπουλο µε µπάµιες 

ΥΛΙΚΑ 
• 1 κότα 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 2 κονσέρβες τοµατάκι 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 κιλό µπάµιες 
• 1 φλιτζάνι ξύδι 
• λίγη κανέλα 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βάζετε τις µπάµιες σε ένα µπώλ µαζί µε το ξύδι για 3 ώρες 
-Πλένετε την κότα και την τρίβετε µε µία λεµονόκουπα 
-Βάζετε το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε το κρεµµύδι να τσιγαριστεί 
-Προσθέτετε την κότα και τσιγαρίζετε όσο µπορείτε 
-Βγάζετε την κότα από την κατσαρόλα 
-Ξεπλένετε τις µπάµιες από το ξύδι 
-Στο λάδι τσιγαρίζετε τις µπάµιες 
-Όταν τσιγαριστούν τις βγάζετε από την κατσαρόλα και τις φυλάτε σε ένα πιάτο 
-Ξαναβάζετε την κότα στην κατσαρόλα 
-Σβήνετε µε κρασί και προσθέτετε την ντοµάτα και τον πελτέ 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει 
-Μόλις γίνει η κότα στα µισά την βάζουµε στο πλάι και βάζουµε τις µπάµιες στο άλλο µισό τις 
κατσαρόλας 
-Αφήνετε να ψηθούν µέχρι να µείνουν µε την σάλτσα τους 
-Εάν οι µπάµιες είναι φρέσκιες τις καθαρίζουµε ως εξής:
Με ένα κοφτερό µαχαιράκι κόβουµε το κοτσάνι κάθε µπάµιας λοξά και όχι οριζοντίως για να µη
φανούν οι τρύπες από τις οποίες θα χυθεί το υγρό κάθε µπάµιας. Μία - µία µπάµια που 
καθαρίζουµε τη ρίχνουµε µέσα σε µία πιατέλα. Όταν τις καθαρίσουµε όλες τις αλατίζουµε και τις 
ραντίζουµε µε 2-3 κουταλιές της σούπας ξύδι και τις αφήνουµε έτσι επί 15 λεπτά της ώρας 
περίπου.

Κοτόπουλο µε κάρυ 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 κ. σ. Βούτυρο 
• 2 Κρεµµύδια καθαρισµένα και ψιλοκοµµένα 
• 2 κ. σ. Κάρυ σκόνη 
• 2 µεγάλα ολόκληρα στήθη Κοτόπουλου ξεκοκαλισµένα, χωρίς πέτσα,
καθαρισµένα και κοµµένα σε µεγάλα κοµµάτια.

• 2 φλυτζ. τσαγιού ζεστός ζωµός κότας 
• 1 κ. σ. Κορνφλάουρ 
• 2 κ. σ. κρύο Νερό 
• 1/4 φλ. τσαγιού κρέµα γάλακτος 
• 1 κ. σ. Μαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• Αλάτι - Πιπέρι 
• Μαύρες Ελιές 

Σε µεγάλο τηγάνι καίµε το βούτυρο και προσθέτουµε τα κρεµµύδια. Σοτάρουµε για 5 - 6 λεπτά 
σε µέτρια φωτιά ανακατεύοντας κάθε τόσο. Ρίχνουµε το κάρι και µαγειρεύουµε για 3 - 4 λεπτά 
σε χαµηλή φωτιά. Προσθέτουµε το κοτόπουλο, αλάτι και πιπέρι και µαγειρεύουµε για 2 - 3 
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λεπτά σε χαµηλή φωτιά. Ρίχνουµε τον ζωµό της κότας και όταν πάρει βράση συνεχίζουµε να 
µαγειρεύουµε για 10 λεπτά σε χαµηλή - µέτρια φωτιά. Ανακατεύουµε το 
κορνφλάουρ µε το νερό και το ρίχνουµε στο τηγάνι. Μαγειρεύουµε ανακατεύοντας για 1 λεπτό.
Ρίχνουµε την κρέµα και µόλις πάρει βράση µαγειρεύουµε για 2 - 3 λεπτά και αλατοπιπερώνουµε.
Σερβίρουµε σε πιατέλα και ρίχνουµε από πάνω τον µαϊντανό. ∆ιακοσµούµε µε ελιές.
Ανακατεύουµε ελαφρά και σερβίρουµε αµέσως.

Κοτόπουλο πανέ 
ΥΛΙΚΑ 

• Λάδι για τη φριτέζα 
• 1 φλ. τσαγιού Καλαµποκάλευρο 
• 1 1/2 φλ. τσαγιού τριµµένη φρυγανιά.
• 1/4 κ. κ. Θυµάρι 
• 1/4 κ. κ. µοσχοκάρυδο 
• 3 µεγάλα ολόκληρα στήθη Κοτόπουλου ξεκοκαλισµένα, χωρίς πέτσα,
καθαρισµένα και κοµµένα σε µεγάλες µπουκιές.

• 1 φλ. Αλεύρι 
• 4 Αυγά χτυπηµένα 
• 1 κ. σ. Μαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• Αλάτι - Πιπέρι 

Προθερµαίνουµε το λάδι στη φριτέζα ή σε βαθύ τηγάνι. Ανακατεύουµε το καλαµποκάλευρο µε
τη φρυγανιά, τα αρωµατικά και τα µπαχαρικά σε ένα µεγάλο µπωλ. Βάζουµε τα κοµµάτια του 
κοτόπουλου σε κατσαρόλα µε νερό να τα σκεπάζει και τα βράζουµε για 5 λεπτά. Αλευρώνουµε
τα κοµµάτια του κοτόπουλου τα βουτάµε στο αυγό στην φρυγανιά και κατόπιν τα τηγανίζουµε
για 6 - 7 λεπτά.

Κότα µε µακαρόνια στο φούρνο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/2 πακέτο µακαρόνια 
• 3 φρέσκιες ντοµάτες 
• 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο 
• 1 φλιτζάνι κεφαλοτύρι τριµµένο 
• 3 φλιτζάνια νερό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Αλατοπιπερώνετε την κότα 
-Τρίβετε στον τρίφτη τις ντοµάτες 
-Βάζετε την κότα στο ταψί 
-Προσθέτετε το βούτυρο και την µισή ποσότητα ντοµάτας 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο έως να ροδίσει και να µισοψηθεί 
-Προσθέτετε το νερό και την υπόλοιπη ντοµάτα και µόλις βράσουν ρίχνετε τα µακαρόνια και 
ανακατεύετε που και που να µην κολλήσουν 
-Σερβίρεται µε κεφαλοτύρι 

Κοτόπουλο αλά Γκρέκο 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 φιλέτα από στήθος κοτόπουλου ή γαλοπούλας 
• 1 κρεµµύδι 
• 3 πιπεριές (κατά προτίµηση χρωµατιστές)
• 3 µανιτάρια φρέσκα, µεσαίου µεγέθους 
• 1 τοµάτα (προαιρετικά)
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• 1 κρασοπότηρο περίπου λευκό ή κόκκινο ξηρό κρασί 
• αλάτι 
• πιπέρι 
• ρίγανη 
• 2 κουταλιές ελαιόλαδο 

-Κόβουµε τα φιλέτα σε µπουκίτσες 
-Κόβουµε το κρεµµύδι, τα µανιτάρια, την τοµάτα και τις πιπεριές σε φέτες 
-Βάζουµε το λάδι στο τηγάνι και το αφήνουµε σε χαµηλή φωτιά 
-Προσθέτουµε τα κοµµάτια του φιλέτου και ανακατεύουµε συνεχώς 
-Μόλις σοτάρουµε καλά το κρέας, προσθέτουµε τα λαχανικά και συνεχίζουµε να ανακατεύουµε
για 10' περίπου 
-Κατόπιν, προσθέτουµε το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και το κρασί και συνεχίζουµε να 
ανακατεύουµε για 5'  
 

Κοτόπουλο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 3 καρότα κοµµένα σε ροδέλες 
• 4 πατάτες µικρές κοµµένες στα 8  
• 5 ρίζες από σέλινο κοµµένες στη µέση 
• 2 κρεµµύδια µικρά ολόκληρα 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βάζετε την κότα µέσα σε µία κατσαρόλα και τη σκεπάζετε µε νερό να βράσει 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε τα καρότα, τα κρεµµύδια, το σέλινο και τις πατάτες 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράζουν 
-Μόλις ψηθεί η κότα την βγάζουµε σε µία πιατέλα και γύρω από αυτήν τα λαχανικά 

Κοτόπουλο Κοκκινιστό 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 κρεµµύδι 
• 1/4 φλιτζάνι κρασί 
• αλάτι, πιπέρι 

-Πλένετε την κότα και την τρίβετε µε µία λεµονόκουπα 
-Βάζετε το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε το κρεµµύδι να τσιγαριστεί 
-Προσθέτετε την κότα και τσιγαρίζετε όσο µπορείτε 
-Σβήνετε µε κρασί και προσθέτετε την ντοµάτα και τον πελτέ 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα της 

Κοτόπουλο Λεµονάτο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο 
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• 2 λεµόνια 
• αλάτι και πιπέρι 
• ρίγανη 

-Τρίβετε την κότα µε λεµόνι και την αλατοπιπερώνετε 
-Τη βάζετε στο ταψί 
-Λιώνετε το βούτυρο και περιχύνετε την κότα 
-Στύβετε το λεµόνι και προσθέτετε το χυµό του στο ταψί 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Πασπαλίζετε µε ρίγανη 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 

Κοτόπουλο µε αρακά 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 2 κονσέρβες ντοµατάκι 
• 1 κουταλιά της σούπας 
• 1 σακουλάκι αρακά 
• 1 1/2 φλιτζάνι νερό 
• 3 πατάτες 
• αλάτι, πιπέρι 

-Πλένετε την κότα και την τρίβετε µε µία λεµονόκουπα 
-Βάζετε το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε το κρεµµύδι να τσιγαριστεί 
-Προσθέτετε την κότα και τσιγαρίζετε όσο µπορείτε 
-Σβήνετε µε κρασί και προσθέτετε την ντοµάτα και τον πελτέ 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει 
-Μόλις πάρει 2-3 βράσεις ρίχνετε το νερό και περιµένετε να βράσει πάλι 
-Προσθέτετε τον αρακά και τις πατάτες κοµµένες στα 8  
-Αφήνετε να ψηθούν µέχρι να µείνουν µε την σάλτσα τους 

Κοτόπουλο µε κριθαράκι στο φούρνο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/2 πακέτο κριθαράκι 
• 3 φρέσκες ντοµάτες ή µία κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1/2 φλιτζάνι κεφαλοτύρι τριµµένο 
• 3 φλιτζάνια νερό 
• αλάτι και πιπέρι 

Αλατοπιπερώνετε την κότα και την κόβετε σε µερίδες. Τρίβετε στον τρίφτη τις ντοµάτες.
Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει. Τσιγαρίζετε το κρεµµύδι. Προσθέτετε την κότα και 
ανακατεύετε συνεχώς µέχρι να ροδίσει. Ρίχνετε την τοµάτα και τον πελτέ. Αλατοπιπερώνετε.
Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να ψηθεί.
Αφού ψηθεί το µεταφέρετε σε ένα ταψί. Βράζετε 2 φλιτζάνια νερό και τα ρίχνετε στο ταψί.
Αλατοπιπερώνετε. Ψήνετε σε µέτριο φούρνο έως η σάλτσα να αρχίσει να βράσει. Ρίχνετε το 
κριθαράκι και ανακατεύετε που και που να µην κολλήσει. Σερβίρεται µε κεφαλοτύρι.
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Κοτόπουλο µε πατάτες στο φούρνο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1 κιλό πατάτες 
• 3 κουταλιές της σούπας βούτυρο 
• 2 λεµόνια 
• αλάτι και πιπέρι 

-Τρίβετε την κότα µε λεµόνι και την αλατοπιπερώνετε 
-Τη βάζετε στο ταψί 
-Καθαρίζετε τις πατάτες και τις αλατοπιπερώνετε 
-Τις βάζετε στο ταψί 
-Λιώνετε το βούτυρο και περιχύνετε την κότα 
-Στύβετε το λεµόνι και προσθέτετε το χυµό του στο ταψί 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 

Κοτόπουλο ψητό κατσαρόλας 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• αλάτι, πιπέρι 

-Τρίβετε την κότα µε µία λεµονόκουπα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε το κρεµµύδι και τσιγαρίζετε ελαφρά 
-Προσθέτετε την κότα και τσιγαρίζετε 
-Χαµηλώνετε την φωτιά 
-Προσθέτετε ένα ποτήρι νερό σκεπάζετε και αφήνετε να βράσει 
-Μόλις τελειώσει το νερό ξαναρίχνετε νερό σκεπάζετε και αφήνετε να βράσει 
-Επαναλαµβάνετε µέχρι να ψηθεί 

Κοτόπουλο ψητό 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/4 φλιτζάνι βούτυρο 
• αλάτι, πιπέρι 

-Τρίβετε την κότα µε µία λεµονόκουπα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Τοποθετείτε σε ταψί 
-Περιχύνετε µε το βούτυρο λιωµένο 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 

Κοτόσουπα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• αλάτι, πιπέρι 
• 1 φλιτζάνι ρύζι ή 1 φλιτζάνι αστράκι 
• 2 αυγά 
• 1 λεµόνι 

-Βάζετε την κότα µέσα σε µία κατσαρόλα και τη σκεπάζετε µε νερό να βράσει 
-Αλατοπιπερώνετε 



Κοτόπουλο 

12 

-Μόλις βράσει ρίχνετε το ρύζι ή το µακαρονάκι 
-Μόλις ετοιµαστεί κλείνετε την φωτιά 
-Χτυπάτε τα ασπράδια σε µαλακή µαρέγκα 
-Χτυπάτε τους κρόκους χωριστά 
-Στύβετε το λεµόνι 
-Προσθέτετε τους κρόκους στην µαρέγκα και χτυπάτε 
-Προσθέτετε λίγο λίγο τον χυµό λεµονιού 
-Προσθέτετε λίγο λίγο ζουµί από την κότα χτυπώντας γρήγορα και συνεχώς 
-Όταν έχετε βάλει αρκετό το ρίχνετε όλο µαζί στην κατσαρόλα 
-Κουνάτε ελαφρά την κατσαρόλα να πάει το αυγολέµονο παντού 
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ΚΚ ΡΡ ΕΕ ΑΑ ΣΣ
Κεφτέδες τηγανητοί 

ΥΛΙΚΑ 
• 1 Κιλό κιµά µοσχαρίσιο 
• 4 φέτες ψίχα ψωµιού 
• 1 κρεµµύδι ξυσµένο στον τρίφτη 
• 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• 1 µατσάκι Μαϊντανό 
• Αλάτι - Πιπέρι 
• 2/3 φλ. αλεύρι 
• 1 φλ. λάδι 

Μουλιάζουµε το ψωµί (κατά προτίµηση µπαγιάτικο) στο νερό και το στραγγίζουµε καλά.
Το ανακατεύουµε µε τον κιµά.
Προσθέτουµε τον µαϊντανό, το κρεµµύδι το σκόρδο και το αλατοπίπερο.
Ζυµώνουµε καλά και αφήνουµε το µίγµα στο ψυγείο για µισή περίπου ώρα.
Πλάθουµε τους κεφτέδες, τους αλευρώνουµε και τους τηγανίζουµε σε καυτό λάδι.
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ 
∆οκιµάστε την ανάµιξη µοσχαρίσιου και χοιρινού κιµά σε αναλόγια µέχρι και 2 προς 1. 
 

Χοιρινές µπριζόλες κρασάτες 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 Χοιρινές Μπριζόλες 
• 3 Σκελίδες Σκόρδο 
• 3 φύλλα Φασκόµηλιάς (salvia)  
• Ρίγανη - Αλάτι - Πιπέρι 
• 5 κ. σ. Λάδι 
• 2/3 φλ. λευκό Κρασί 
• 2 Λεµόνια 
• 3 κλωνιά Μαϊντανό 

Βάζουµε τις µπριζόλες σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα µε το σκόρδο ψιλοκοµµένο, το φασκόµηλο,
ρίγανη, αλατοπίπερο και 1,5 φλ. νερό.
Σκεπάζουµε και αφήνουµε να σιγοβράσουν µέχρι να πιουν το νερό.
Προσθέτουµε το λάδι και τις ροδίζουµε και από τις δύο πλευρές.
Ρίχνουµε το κρασί και αφού εξατµισθεί τον χυµό των λεµονιών.
Τις πασπαλίζουµε µε ψιλοκοµµένο µαϊντανό και τις σερβίρουµε αµέσως.

Αρνί στη Σούβλα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 αρνί 
• ελαιόλαδο 
• λεµόνι 
• ρίγανη 
• αλάτι και πιπέρι 

-Αλατοπιπερώνετε το αρνί µέσα έξω 
-Επαλείφετε µε ρίγανη µέσα έξω 
-Το βάζετε στη σούβλα 
-Σε ένα µπώλ ανακατεύετε λάδι και λεµόνι 
-Σε ένα µακρύ ξύλο του δέντρου, στην άκρη τυλίγετε ένα πανί 
-Το ξύλο µε το πανί θα είναι το πινέλο που θα αλείφετε το αρνί 
-Κατά τη διάρκεια του ψησίµατος αλείφετε περιοδικά το αρνί µε το λαδολέµονο για να µην 
ξεραίνεται.
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-Αρχίζετε από την ψιλή σκάλα της σούβλας και σιγά σιγά το κατεβάζετε 

Κεφτεδάκια 
ΥΛΙΚΑ 

• ½ κιλό κιµάς 
• 4 φέτες ψωµί µουσκεµένο σε νερό και στιµµένο 
• 1 κρεµµύδι τριµµένο 
• 1 αυγό 
• 1 κουταλάκι δυόσµο
• 1/2 ποτηράκι του καφέ ούζο 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• αλάτι, πιπέρι 
• 1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Βάζετε σε ένα µπώλ τον κιµά, το κρεµµύδι, τον µαϊντανό, τον δυόσµο, το ψωµί, το ούζο και το 
αυγό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Ζυµώνετε καλά 
-Πλάθετε τον κιµά σε κεφτεδάκια 
-Σε ένα πιάτο βάζετε το αλεύρι 
-Βάζετε σε ένα τηγάνι το λάδι να κάψει 
-Αλευρώνετε τα κεφτεδάκια 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 

Κεφτέδες (Γιαγιάς Ρηνιώς)
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 κιλό κιµά
• Μαύρο βρεγµένο ψωµί σε όγκο λίγο µικρότερο του κιµά
• 1 αυγό 
• 2 βραστές καθαρισµένες µελιτζάνες 
• 1 κολοκύθι βρασµένο 
• 2-3 µεγάλα κρεµµύδια τριµµένα 
• 1 πατάτα τριµµένη 
• 1 κουταλιά λάδι 
• 1/2 φλιτζανάκι ούζο ή 2 κουταλιές ξίδι ή κόκκινο κρασί 
• 1 σκελίδα σκόρδο 
• αλάτι 
• πιπέρι 
• κίµινο 
• ρίγανη 
• µπαχάρι 

Ζυµώνουµε καλά όλα τα υλικά µαζί και τα αφήνουµε να "ανέβουν" για 30 λεπτά. Τα πλάθουµε
στη χούφτα µας και τα κτυπάµε ελαφρά για να γίνουν µικρά πιτάρια. Κατόπιν τα τηγανίζουµε σε 
καυτό λάδι.
Σερβίρονται :
Με πατάτες τηγανητές, ντοµατοσαλάτα µε κρεµµύδια και παγωµένη µπύρα.

Μοσχάρι µε Πιπεριές 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µοσχάρι 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κιλό πιπεριές 
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• 4 κρεµµύδια µεγάλα ψιλοκοµµένα 
• 5 ντοµάτες φρέσκες τριµµένες ή ψιλοκοµµένες 
• αλάτι και πιπέρι 

-Κόβετε το κρέας σε µερίδες 
-Κόβετε τις πιπεριές σε µικρά κοµµάτια 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Τσιγαρίζετε τα κρεµµύδια 
-Ρίχνετε το κρέας και το τσιγαρίζετε 
-Προσθέτετε τις πιπεριές, την ντοµάτα και 2 φλιτζάνια νερό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Αφήνετε να βράσουν 2 ώρες περίπου να µείνουν µε τη σάλτσα τους 

Μπεκρή Μεζέ 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µοσχάρι κοµµένο σε κοµµάτια µικρά 
• 3 µπαχάρια 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ½ φλιτζ. λάδι 
• 1 φύλλο δάφνης 
• 1 κουταλάκι µουστάρδα 
• 1 ξυλαράκι κανέλα 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένα 
• 1 1/2 ποτήρι κόκκινο κρασί 
• 5 ντοµάτες φρέσκες τριµµένες 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• αλάτι, πιπέρι 

-Σε ένα µπώλ βάζετε το κρέας, το κρασί, τη µουστάρδα, το µισό λάδι και όλα τα µπαχαρικά, το 
σκεπάζετε µε διάφανη µεµβράνη και το αφήνετε στο ψυγείο για µία νύχτα 
-Την άλλη µέρα, βάζετε το υπόλοιπο λάδι σε µία κατσαρόλα και όταν κάψει, τσιγαρίζετε το 
κρεµµύδι και το σκόρδο ελαφρά 
-Ρίχνετε το κρέας µε το ζουµί του 
-Τέλος προσθέτετε τη ντοµάτα και 2 ποτήρια νερό 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα, την αφήνετε σε χαµηλή φωτιά για 3-4 ώρες περίπου ή µέχρι να 
µείνει το φαγητό µε την σάλτσα του 

Μπιφτέκια µε Πατάτες στο Φούρνο 
ΥΛΙΚΑ 

• ½ κιλό κιµά
• 2 φέτες ψίχα ψωµιού άσπρου 
• ½ φλιτζ. γάλα 
• 1/4 φλιτζ. λάδι 
• 1 κουταλιά κοφτή ρίγανη 
• 1 ντοµάτα τριµµένη 
• 1 σκελίδα σκόρδο λιωµένη 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 αυγό 
• 6 πατάτες καθαρισµένες και κοµµένες στα 4  
• αλάτι, πιπέρι 
• λίγο βούτυρο 

-Βάζετε τον κιµά µέσα σε µία λεκάνη 
-Βάζετε την ψίχα του ψωµιού να µουσκέψει µέσα στο γάλα και κατόπιν τη στίβετε και τη βάζετε 
µέσα στον κιµά.



Κρέας 

16 

-Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και το λάδι.
-Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και ζυµώνετε πολύ καλά.
-Αφήνετε τον κιµά 1 ώρα στο ψυγείο 
-Ζυµώνετε ξανά το µείγµα και πλάθετε τα µπιφτέκια.
-Βουτυρώνετε ένα ταψί 
-Τοποθετείτε τα µπιφτέκια στο ταψί 
-Τοποθετείτε τις πατάτες γύρω από τα µπιφτέκια 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Πασπαλίζετε µε ρίγανη 
-Ρίχνετε µικρά κοµµάτια βούτυρο από πάνω 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 30 λεπτά περίπου 

Μπιφτέκια 
ΥΛΙΚΑ 

• ½ κιλό κιµά
• 2 φέτες ψίχα ψωµιού άσπρου 
• ½ φλυτζ. γάλα 
• 1/4 φλυτζ. λάδι 
• 1 κουταλιά κοφτή ρίγανη 
• 1 ντοµάτα τριµµένη 
• 1 σκελίδα σκόρδο λιωµένη 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 αυγό 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βάζετε τον κιµά µέσα σε µία λεκάνη 
-Βάζετε την ψίχα του ψωµιού να µουσκέψει µέσα στο γάλα και κατόπιν τη στίβετε και τη βάζετε 
µέσα στον κιµά.
-Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και το λάδι.
-Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και ζυµώνετε πολύ καλά.
-Αφήνετε τον κιµά 1 ώρα στο ψυγείο 
-Ζυµώνετε ξανά το µείγµα και πλάθετε τα µπιφτέκια.
-Βουτυρώνετε µε λίγο βούτυρο το ταψί, τοποθετείτε τα µπιφτέκια και τα ψήνετε σε µέτριο 
φούρνο για 10 - 15 λεπτά 

Πατσάς 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 κιλά κοιλιά µοσχαριού (από όλα τα µέρη)
• 1 πόδι µοσχαρίσιο 
• 1 ολόκληρο µήλο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Κόβετε σε µεγάλα κοµµάτια την κοιλιά 
-Σπάτε το πόδι σε 4 κοµµάτια 
-Τα βράζετε όλα µαζί µε νερό και ξαφρίζετε 
-Όταν µισοβράσουν τα ψιλοκόβετε 
-Προσθέτετε ένα ολόκληρο µήλο µε το φλούδι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και σιγοβράζετε µέχρι να γίνουν όλα πολτός 
-Σερβίρεται µε ξίδι ή σκορδοστούµπι (λιωµένο σκόρδο σε ξίδι)
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Πιροσκί µε κιµά
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 2 φλιτζάνια αλεύρι σκληρό 
• 3 κουταλιές της σούπας µαγιά 
• 1 κουταλάκι αλάτι 
• 1/2 φλιτζάνι βούτυρο 
• 6 κρόκοι αυγών 
• 3 φλιτζάνια νερό 
• 1/2 κιλό κιµά
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Βάζετε σε ένα µπωλ το αλεύρι 
-∆ιαλύετε την µαγιά σε λίγο χλιαρό νερό 
-Ανοίγετε µία λακκούβα στο αλεύρι και ρίχνετε τη µαγιά, ανακατεύοντας αργά και κυκλικά προς 
την ίδια φορά 
-Ζεσταίνετε το βούτυρο να λιώσει 
-Προσθέτετε το αλάτι, τη ζάχαρη, τα αυγά και το βούτυρο 
-Ζεσταίνετε το νερό 
-Προσθέτετε το νερό και ζυµώνετε 
-Αφήνετε τη ζύµη να ανεβεί 
-Σε ένα τηγάνι καίτε λίγο λάδι και τσιγαρίζετε πρώτα το κρεµµύδι και µετά τον κιµά
-Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και µαϊντανό και ανακατεύετε 
-Αφήνετε να κρυώσει 
-Χωρίζετε τη ζύµη σε µικρά µπαλάκια 
-Ανοίγετε µε τον πλάστη το κάθε ένα να γίνει µια στρογγυλή πίτα 
-Βάζετε στη µέση µια κουταλιά κιµά και κλείνετε καλά τις άκρες πιέζοντας για να µην ανοίξουν 
στο τηγάνισµα
-Αφήνετε να ανεβούν 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 

Πιροσκί µε Πατάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 2 φλιτζάνια αλεύρι σκληρό 
• 3 κουταλιές της σούπας µαγιά 
• 1 κουταλάκι αλάτι 
• 1/2 φλιτζάνι βούτυρο 
• 6 κρόκοι αυγών 
• 3 φλιτζάνια νερό 
• 1/2 κιλό πατάτες 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Βάζετε σε ένα µπωλ το αλεύρι 
-∆ιαλύετε την µαγιά σε λίγο χλιαρό νερό 
-Ανοίγετε µία λακκούβα στο αλεύρι και ρίχνετε τη µαγιά, ανακατεύοντας αργά και κυκλικά προς 
την ίδια φορά 
-Ζεσταίνετε το βούτυρο να λιώσει 
-Προσθέτετε το αλάτι, τη ζάχαρη, τα αυγά και το βούτυρο 
-Ζεσταίνετε το νερό 
-Προσθέτετε το νερό και ζυµώνετε 
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-Αφήνετε τη ζύµη να ανεβεί 
-Βράζετε τις πατάτες ολόκληρες 
-Σε ένα τηγάνι καίτε λίγο λάδι και τσιγαρίζετε πρώτα το κρεµµύδι και µετά τις πατάτες 
προσέχοντας να µην γίνουν τελείως πουρές 
-Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και µαϊντανό και ανακατεύετε 
-Αφήνετε να κρυώσει 
-Χωρίζετε τη ζύµη σε µικρά µπαλάκια 
-Ανοίγετε µε τον πλάστη το κάθε ένα να γίνει µια στρογγυλή πίτα 
-Βάζετε στη µέση µια κουταλιά πατάτα και κλείνετε καλά τις άκρες πιέζοντας για να µην 
ανοίξουν στο τηγάνισµα
-Αφήνετε να ανεβούν 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 

Σπετζοφάϊ 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µεγάλο λουκάνικο Πηλίου 
• 10 µικρές πιπεριές (Πηλίου κατά προτίµηση)
• 3 ντοµάτες φρέσκες τριµµένες 

-Ψιλοκόβετε το λουκάνικο 
-Βάζετε σε ένα τηγάνι το λουκάνικο σε µέτρια φωτιά και το τηγανίζετε από όλες τις πλευρές 
-Το βγάζετε σε ένα πιάτο και ρίχνετε µέσα τις πιπεριές 
-Μόλις τηγανιστούν οι πιπεριές ξαναρίχνετε µέσα τα λουκάνικα και προσθέτετε την ντοµάτα 
-Αφήνετε να βράσει µέχρι να µείνει µε το λάδι του 

Φιλέτο στη Σχάρα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό φιλέτο 
• Λίγο λάδι και λίγο βούτυρο λιωµένο 
• Αλάτι, πιπέρι 

-Αλείφετε µε το λάδι το φιλέτο και το αλατοπιπερώνετε 
-Το βάζετε στη σχάρα σε δυνατή φωτιά ώστε ν' αρπάξει λίγο απ' έξω και στη συνέχεια 
χαµηλώνετε τη φωτιά 
-Ψήνετε 4 - 5 λεπτά περίπου από κάθε πλευρά 
-Κατά το ψήσιµο το αλείφετε µε ένα πινέλο µε λίγο βούτυρο λιωµένο 

Φιλέτο Ψητό 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό φιλέτο βοδινό 
• 1/2 φλιτζάνια τσαγιού λάδι 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βάζετε το λάδι σε ένα τηγάνι να κάψει 
-Aλατοπιπερώνετε το φιλέτο και το βάζετε στο τηγάνι να τσιγαριστεί λίγο από όλες τις πλευρές 
-Όταν τσιγαριστεί, το τοποθετείτε σε ένα ταψάκι µαζί µε το λάδι του και το βάζετε σε δυνατό 
φούρνο να ψηθεί για 15 - 20 λεπτά περίπου 
-Κατά διαστήµατα το περιβρέχετε µε το ζουµί του 
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Χοιρινό Κρασάτο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό χοιρινό κοµµένο σε µερίδες 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 2 κουταλάκια µουστάρδα 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε το κρέας 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε 2 φλιτζάνια νερό όπου έχετε διαλύσει την µουστάρδα 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα του 
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ΨΨ ΑΑ ΡΡ ΙΙ ΑΑ
Γαύροι λαδορίγανη στο φούρνο 

ΥΛΙΚΑ 
• 1 κιλό γαύρους 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 1 λεµόνι 
• ρίγανη 
• αλάτι, πιπέρι 

-Αφαιρείτε τα κεφάλια από τους γαύρους 
-Τα πλένετε καλά και τα στραγγίζετε 
-Βάζετε τα ψάρια σε ένα ταψάκι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε τη ρίγανη, τον χυµό του λεµονιού και το λάδι 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 20 λεπτά περίπου 

Γαύρος Μαρινάτος 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 κιλό γαύρο 
• Ξίδι 
• 1-2 κεφάλια σκόρδο 
• µαϊντανό 
• ελαιόλαδο 

-Αφαιρείτε τα κεφάλια και τα εντόσθια από τους γαύρους 
-Τους πλένετε καλά και τους στραγγίζετε 
-Βάζετε τα ψάρια σε ένα ταψάκι και τα καλύπτετε µε ξίδι 
-Μετά από 24-30 ώρες, τα βγάζετε και τα καθαρίζετε από το κόκαλο 
-Τα βάζετε σε ένα ταψάκι, ανοιγµένα φιλέτα σε στρώσεις 
-Πασπαλίζετε κάθε στρώση µε ψιλοκοµµένο σκόρδο και µαϊντανό 
-Ρίχνετε λάδι µέχρι να καλυφθεί 
-∆ιατηρείται στο ψυγείο 

Καλαµάρια Γεµιστά 
ΥΛΙΚΑ 

• 8 καλαµαράκια µέτρια 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 200 γρ. κοµµάτι κεφαλοτύρι κοµµένο σε µικρά κοµµατάκια 
• 2 πιπεριές ψιλοκοµµένες 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 1/2 φλιτζάνι ρύζι 
• αλάτι, πιπέρι 

-Πλένετε και καθαρίζετε τα καλαµάρια 
-Τραβάτε το κεφάλι και κόβετε το στοµάχι του να φύγει 
-Κόβετε το κεφάλι και κρατάτε µόνο τα πόδια προσέχοντας να βγάλετε και την µικρή άσπρη 
µπαλίτσα 
-Τραβάτε να βγει και το κόκαλο και καθαρίζετε καλά το εσωτερικό από την κοιλιά του 
-Κόβετε τα πλοκάµια σε µικρά κοµµατάκια 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το µισό λάδι να κάψει 
-Ρίχνετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Προσθέτετε τα πλοκάµια 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό ψιλοκοµµένο και το ρύζι 
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-Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Ψήνετε σε σιγανή φωτιά µέχρι το ρύζι να απορροφήσει τα υγρά 
-Αφήνουµε τη γέµιση να κρυώσει 
-Προσθέτετε το τυρί και την πιπεριά και ανακατεύετε 
-Με ένα κουτάλι γεµίζετε ένα, ένα τα καλαµάρια 
-Τοποθετείστε τα σε ένα ταψάκι 
-Περιχύνετε µε το υπόλοιπο λάδι 
-Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για µισή ώρα περίπου 

Καλαµάρια τηγανητά 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό καλαµάρια 
• 1 φλιτζάνι αλεύρι 
• λάδι για τηγάνισµα
• αλάτι 

-Πλένετε και καθαρίζετε τα καλαµάρια 
-Τραβάτε το κεφάλι και κόβετε το στοµάχι του να φύγει 
-Κόβετε το κεφάλι και κρατάτε µόνο τα πόδια προσέχοντας να βγάλετε και τιν µικρή άσπρη 
µπαλίτσα 
-Τραβάτε να βγει και το κόκαλο και καθαρίζετε καλά το εσωτερικό από τιν κοιλιά του 
-Κόβετε σε ροδέλες τα καλαµάρια 
-Βάζετε αλάτι στο αλεύρι και αλευρώνετε τα καλαµάρια 
-Βάζετε στο τηγάνι το λάδι να κάψει και τηγανίζετε 

Μπακαλιάρος Πλακί 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 κοµµάτια µπακαλιάρος παστός 
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• 2 κονσέρβες τοµατάκι 
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε από βραδύς τον µπακαλιάρο σε νερό να ξαλµυρίσει φροντίζοντας όσο µπορείτε να 
αλλάζετε το νερό 
-Σε µία κατσαρόλα βάζετε το ελαιόλαδο να κάψει 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό και τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε την τοµάτα 
-Προσθέτετε το σκόρδο 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Αφήνετε να σιγοβράσει για 15 λεπτά περίπου 
-Σε ένα ταψί βάζετε το µπακαλιάρο 
-Ρίχνετε από πάνω τη σάλτσα και 2 φλιτζάνια νερό 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 

Σουπιές Κρασάτες 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 σουπιές καθαρισµένες και κοµµένες κοµµάτια 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
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• 2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε τις σουπιές από το κόκαλο, τα εντόσθια και το µελάνι τους 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε και τις σουπιές 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε την τοµάτα και τον πελτέ 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα του.

Σουπιές µε Σάλτσα Ντοµάτας 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό σουπιές καθαρισµένες και κοµµένες κοµµάτια 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 3 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 1/2 φλιτζάνι κρασί κόκκινο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε τις σουπιές από το κόκαλο, τα εντόσθια και το µελάνι τους 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε και τις σουπιές 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε την τοµάτα και τον πελτέ 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε το λάδι του 

Σουπιές Σπανάκι 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 σουπιές καθαρισµένες και κοµµένες κοµµάτια 
• 1/2 κιλό σπανάκι 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 1/4 µατσάκι άνιθο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε τις σουπιές από το κόκαλο, τα εντόσθια και το µελάνι τους 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε και τις σουπιές 
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-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε την τοµάτα και τον πελτέ 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό και τον άνιθο 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε το σπανάκι 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα του.

Χταπόδι Βραστό 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 χταποδάκι µικρό 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• ξίδι 

-Καθαρίζετε το χταποδάκι 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το χταπόδι χωρίς νερό 
-Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται θα αρχίσει να βγάζει ζουµί
-Προσθέτετε λίγο ξίδι 
-Σκεπάζετε και αφήνετε να βράσει µέχρι να µαλακώσει 
-Όταν είναι έτοιµο το κόβετε σε κοµµατάκια 
-Σερβίρεται µε λαδόξυδο 

Χταπόδι Κρασάτο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µέτριο χταπόδι 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε το χταπόδι 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε και το χταπόδι 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε την τοµάτα και τον πελτέ 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα του.

Χταπόδι µε Μακαρονάκι 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µέτριο χταπόδι 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 ποτηράκι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 µατσάκι µαϊντανό 
• 1/2 πακέτο µακαρονάκι κοφτό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε το χταπόδι 
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-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και τσιγαρίζετε 
-Ρίχνετε και το χταπόδι 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε την τοµάτα και τον πελτέ 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να µείνει µε την σάλτσα του.
-Όταν είναι έτοιµο βγάζετε το χταπόδι και προσθέτετε 2 φλιτζάνια νερό 
-Μόλις βράσει ρίχνετε το µακαρονάκι και αφήνετε να βράσει 
-Μόλις γίνει και το µακαρονάκι ψιλοκόβετε το χταπόδι και το ρίχνετε και αυτό στην κατσαρόλα 
-Ανακατεύετε και σερβίρετε 

Χταπόδι Ψητό 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 χταποδάκι µικρό 
• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• ξύδι 

-Καθαρίζετε το χταποδάκι 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το χταπόδι χωρίς νερό 
-Μόλις αρχίσει να ζεσταίνεται θα αρχίσει να βγάζει ζουµί
-Προσθέτετε λίγο ξύδι 
-Σκεπάζετε και αφήνετε να βράσει µέχρι να µαλακώσει 
-Το ψήνετε στα κάρβουνα ή στο γκρίλ 
-Όταν είναι έτοιµο το κόβετε σε κοµµατάκια 
-Σερβίρεται µε λαδόξυδο 

Ψάρι Ψητό 
ΥΛΙΚΑ 

• Ψάρια για φούρνο 
• 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο 
• πιπέρι 
• ρίγανη 
• 3 σκελίδες σκόρδο λιωµένο 

-Καθαρίζετε τα ψάρια 
-Σε ένα µπωλ βάζετε το ελαιόλαδο, το πιπέρι, τη ρίγανη και το σκόρδο 
-Αλείφετε τα ψάρια 
-Ψήνετε στο γκρίλ και από τις δύο πλευρές 
-Κατά διαστήµατα αλείφετε τα ψάρια µε το µείγµα του λαδιού 

Ψάρια Τηγανητά 
ΥΛΙΚΑ 

• 5-6 ψάρια για τηγάνισµα (λιθρίνια, µπαρµπούνια, γόπες κλπ)
• αλεύρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Καθαρίζετε τα ψάρια 
-Βάζετε σε ένα τηγάνι το λάδι να κάψει 
-Αλευρώνετε τα ψάρια 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 
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Ψαρόσουπα Αυγολέµονο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µεγάλο ψάρι για βραστό 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 4 καρότα σε ροδέλες 
• 2 ρίζες σέλινο ψιλοκοµµένο 
• 4 κλωνάρια σέλινο 
• 3 µεγάλες πατάτες 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 φλιτζάνια του τσαγιού ρύζι ή αστράκι 
• 4 αυγά χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια 
• 1-2 λεµόνια 
• 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε και αλατοπιπερώνετε το ψάρι 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε το ψάρι, τα λαχανικά, αλάτι και πιπέρι 
-Σκεπάζετε µε νερό 
-Αφήνετε να σιγοβράσει για 1-1 1/2 ώρα 
-Ρίχνετε το ρύζι ή το αστράκι 
-Αφήνετε να βράσει για 15 λεπτά 
-Στύβετε τα λεµόνια 
-Χτυπάτε τους κρόκους µε το αλατοπίπερο 
-Χτυπάτε τ ασπράδια µέχρι να γίνουν µαλακή µαρέγκα 
-Ρίχνετε τους κρόκους στη µαρέγκα και σιγά, σιγά το χυµό λεµονιού χτυπώντας το µίγµα
συνεχώς 
-Ρίχνετε το µίγµα των αυγών στη σούπα ανακατεύοντας συνεχώς 
-Σερβίρεται ζεστή 

Ψαρόσουπα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µεγάλο ψάρι για βραστό 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 4 καρότα σε ροδέλες 
• 2 ρίζες σέλινο ψιλοκοµµένο 
• 4 κλωνάρια σέλινο 
• 3 µεγάλες πατάτες 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε και αλατοπιπερώνετε το ψάρι 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε το ψάρι, τα λαχανικά, αλάτι και πιπέρι 
-Σκεπάζετε µε νερό 
-Αφήνετε να σιγοβράσει για 1-1 1/2 ώρα 
-Σερβίρεται ζεστή 
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ΣΣ ΟΟ ΥΥ ΠΠ ΕΕ ΣΣ
Γιουβαρλάκια Αυγολέµονο 

ΥΛΙΚΑ 
• ½ κιλό κιµά
• 2 φέτες ψίχα ψωµιού άσπρου µουσκεµένο σε νερό και στιµµένο 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 φλιτζανάκι του καφέ ρύζι 
• 3 αυγά 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βάζετε τον κιµά σε ένα µπωλ 
-Προσθέτετε το ψωµί, το 1 αυγό, τον µαϊντανό, το κρεµµύδι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Ζυµώνετε το µείγµα και πλάθετε τα γιουβαρλάκια 
-Τοποθετείτε τα γιουβαρλάκια σε µία κατσαρόλα 
-Τα σκεπάζετε µε νερό 
-Ρίχνετε το λάδι 
-Αφήνετε να βράσουν σε µέτρια φωτιά 
-Πρέπει να µείνουν µε αρκετό ζουµί στο τέλος 
-Μόλις είναι έτοιµα τα αποσύρετε από τη φωτιά 
-Χωρίζετε τους κρόκους από τ’ ασπράδια 
-Στύβετε το λεµόνι 
-Χτυπάτε τους κρόκους από τα υπόλοιπα αυγά 
-Χτυπάτε τ΄ ασπράδια σε µαλακή µαρέγκα 
-Ρίχνετε τους κρόκους στην µαρέγκα 
-Προσθέτετε τον χυµό λεµονιού 
-Προσθέτετε λίγο, λίγο το ζουµί από την κατσαρόλα ανακατεύοντας συνεχώς να µην κόψει το 
αυγό 
-Γυρίζετε το µίγµα στην κατσαρόλα 
-Κουνάτε την κατσαρόλα να πάει το αυγολέµονο παντού 

Γιουβαρλάκια µε σάλτσα 
ΥΛΙΚΑ 

• ½ κιλό κιµά
• 2 φέτες ψίχα ψωµιού άσπρου µουσκεµένο σε νερό και στυµµένο 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 µέτριο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 φλιτζανάκι του καφέ ρύζι 
• 3 αυγά 
• αλάτι, πιπέρι 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 

-Βάζετε τον κιµά σε ένα µπωλ 
-Προσθέτετε το ψωµί, το 1 αυγό, τον µαϊντανό, το κρεµµύδι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Ζυµώνετε το µείγµα και πλάθετε τα γιουβαρλάκια 
-Τοποθετείτε τα γιουβαρλάκια σε µία κατσαρόλα 
-Τα σκεπάζετε µε νερό 
-Ρίχνετε το λάδι και τον πελτέ 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Αφήνετε να βράσουν σε µέτρια φωτιά 
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-Πρέπει να µείνουν µε αρκετό ζουµί στο τέλος 
-Μόλις είναι έτοιµα τα αποσύρετε από τη φωτιά 

Ντοµατόσουπα (µε λάδι)
ΥΛΙΚΑ 

• 5 φρέσκες ντοµάτες 
• 1 κλωνάρι σέλινο 
• 1 καρότο κοµµένο σε ροδέλες 
• 1 κρεµµύδι µεγάλο ψιλοκοµµένο 
• 3 σκελίδες σκόρδο 
• 8 φλιτζάνια τσαγιού νερό 
• 1 φλιτζάνι αστράκι ή ψιλό ζυµαρικό 
• 3/4 φλιτζανιού λάδι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Πλένετε τις ντοµάτες και τις κόβετε µικρά κοµµάτια 
-Βάζετε το νερό, τις ντοµάτες και τα λαχανικά να βράσουν για 20-30 λεπτά 
-Ρίχνετε το φιδέ, ανακατεύετε, προσθέτετε το βούτυρο, το αλάτι και το πιπέρι και χαµηλώνετε 
τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει για µισή ώρα περίπου.
-Σερβίρεται ζεστή 

Σούπα λάχανο 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 φλιτζάνια τσαγιού λάχανο ψιλοκοµµένο 
• 1 κρεµµύδι µεγάλο ψιλοκοµµένο 
• 15 φλιτζάνια τσαγιού νερό 
• 1/2 κουταλιά άνιθο 
• 1/2 φλιτζανιού βούτυρο 
• λουκανικάκια Φραγκφούρτης 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε λίγο νερό να βράσει και ζεµατάτε το λάχανο 
-Βγάζετε το λάχανο 
-Βάζετε σε µια κατσαρόλα το βούτυρο να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε το νερό, και αφού βράσει προσθέτετε τον άνιθο, το λάχανο, τα λουκάνικα, το αλάτι και 
το πιπέρι και αφήνετε να σιγοβράσει για µία ώρα περίπου.
-Σερβίρεται ζεστή 

Τραχανάς 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 φλιτζάνια τραχανά ξινό 
• 6 φλιτζάνια τσαγιού νερό 
• 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε στην κατσαρόλα το νερό, το βούτυρο και το αλάτι 
-Προσθέτετε και τον τραχανά, το βάζετε σε χαµηλή φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να 
πήξει 
-Σερβίρεται προαιρετικά µε λεµόνι ή µε τυρί φέτα 
-Μπορείτε να βράσετε µαζί λουκάνικο ή κρέας 
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Φακές 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 φλιτζάνια του τσαγιού φακές 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 4 καρότα σε ροδέλες 
• 2 ρίζες σέλινο ψιλοκοµµένο 
• 4 κλωνάρια σέλινο 
• 1 κονσέρβα ντοµάτα 
• 2 κουταλιές της σούπας πελτέ 
• 4 σκελίδες σκόρδο 
• 2 φύλλα δάφνη 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Μουσκεύετε τις φακές από βραδύς σε νερό 
-Πετάτε το νερό και τα πλένετε 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε τις φακές και τα λαχανικά, αλάτι και πιπέρι 
-Σκεπάζετε µε νερό 
-Σκεπάζετε και χαµηλώνετε τη φωτιά έως να χυλώσει 

Φασολάδα 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 φλιτζάνια του τσαγιού φασόλια 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 4 καρότα σε ροδέλες 
• 2 ρίζες σέλινο ψιλοκοµµένο 
• 4 κλωνάρια σέλινο 
• 1 κονσέρβα ντοµάτα 
• 2 κουταλιές της σούπας πελτέ 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Μουσκεύετε τα φασόλια από βραδύς σε νερό 
-Πετάτε το νερό και τα πλένετε 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε τα φασόλια και τα λαχανικά, αλάτι και πιπέρι 
-Σκεπάζετε µε νερό 
-Σκεπάζετε και χαµηλώνετε τη φωτιά έως να χυλώσει 

Φιδές 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 φλιτζάνια φιδές κοµµένος 
• 2 1/2 ποτήρια νερό 
• 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο 
• αλάτι 
• λεµόνι προαιρετικό 

-Βάζετε σε µία κατσαρόλα µικρή το νερό µαζί µε το βούτυρο 
-Μόλις βράσει προσθέτετε τον φιδέ 
-Αλατίζετε 
-Χαµηλώνετε την φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει 
-Ανακατεύετε που και πού. Όταν είναι έτοιµο εάν θέλετε προσθέτετε λεµόνι 
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Χορτόσουπα 
ΥΛΙΚΑ 

• 5 φρέσκες ντοµάτες 
• 3 πατάτες 
• 1 κλωνάρι σέλινο 
• 5 καρότο κοµµένο σε ροδέλες 
• 3 κρεµµύδι µεγάλο ψιλοκοµµένο 
• 10 φλιτζάνια τσαγιού νερό 
• 4 κουταλιές της σούπας λάδι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Πλένετε και κόβετε σε µικρά κοµµάτια όλα τα χορταρικά εκτός από τις ντοµάτες 
-Τα βάζετε στο νερό να βράσουν για 20-30 λεπτά 
-Προσθέτετε τις ντοµάτες ολόκληρες τρυπηµένες και το αλάτι και βράζετε για 1 ώρα 
-Ρίχνετε όλα τα λαχανικά στον πολυκόφτη χωρίς το ζουµί και κάνετε πολτό 
-Ρίχνετε τον πολτό πίσω στην κατσαρόλα µε το πιπέρι 
-Προσθέτετε το λάδι 
-Σερβίρεται ζεστή 
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ΣΣ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΤΤ ΕΕ ΣΣ
Αγγουροντοµάτα 

ΥΛΙΚΑ 
• 2 ντοµάτες 
• 1 µεγάλο αγγούρι 
• 1 µέτριο κρεµµύδι 
• λίγη ρίγανη 
• αλάτι και πιπέρι 
• λάδι 

-Πλένετε όλα τα λαχανικά πολύ καλά 
-Κόβετε σε µικρά κοµµάτια τις ντοµάτες και σε ροδέλες το αγγούρι 
-Τα τοποθετείτε σε µία σαλατιέρα ή ένα µπωλ και προσθέτετε το κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
-Αλατοπιπερώνετε και ανακατεύετε προσεκτικά 
-Προσθέτετε το λάδι 

Γαριδοσαλάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό γαρίδες 
• 4 πατάτες 
• 8 αγγουράκια τουρσί ψιλοκοµµένα 
• 1/4 φλιτζάνι κάπαρη 
• 2 κουταλιές της σούπας ξύδι 
• αλάτι 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανός 
• 1 1/2 φλιτζάνι µαγιονέζα 

-Πλένετε τις γαρίδες 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα νερό, το ξύδι και λίγο αλάτι, να βράσει 
-Ρίχνετε τις γαρίδες 
-Βράζετε µέχρι να µαγειρευτούν 
-Βράζετε τις πατάτες και τις κόβετε κοµµατάκια 
-Ανακατεύετε όλα τα υλικά µαζί και σερβίρετε 

Μαρούλι 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µαρούλι 
• 4 φρέσκα κρεµµυδάκια 
• 1/4 µατσάκι άνιθο 
• ξύδι 
• αλάτι και πιπέρι 
• λάδι 

-Πλένετε τα λαχανικά πολύ καλά 
-Ψιλοκόβετε τα κρεµµυδάκια και τον άνιθο 
-Τα τοποθετείτε σε µία σαλατιέρα ή ένα µπωλ και προσθέτετε το ξύδι 
-Αλατοπιπερώνετε και ανακατεύετε προσεκτικά 
-Προσθέτετε το λάδι 

Τζατζίκι 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κούπα στραγγιστό Γιαούρτι 
• 2 µικρά Αγγουράκια 
• 2 κ. σ. Ελαιόλαδο 
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• 2 κ. σ. ξύδι 
• 1 κ. κ. (κοφτό) Αλάτι 
• 4-5 κλωνιά Άνηθο 
• 2 σκελίδες λιωµένο Σκόρδο 

Σε µπολ ανακατεύουµε το γιαούρτι µε τα αγγουράκια κοµµένα σε µικρούς κύβους µε τη 
φλούδα τους. Προσθέτουµε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουµε. Τοποθετούµε στο ψυγείο για 
1 περίπου ώρα πριν σερβίρουµε. Αν το µείγµα µας δεν πετυχαίνει γιατί είναι αρκετά ρευστό,
πρέπει να στραγγίσουµε τα κοµµένα αγγουράκια σε µια πετσέτα πριν τα ανακατέψουµε µε το 
γιαούρτι. Σερβίρετε σε µικρό πιάτο και γαρνίρετε µε ένα µικρό κλωνί άνηθο ή µια ελιά.

Αυγοσαλάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 αυγά βραστά σφικτά 
• 3/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1/4 λεµόνι στυµµένο 
• 1/3 φλιτζάνι µουστάρδα 
• αλάτι και πιπέρι 

-Κόβετε τα αυγά στα τέσσερα 
-Τα τοποθετείτε σε µία πιατέλα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Εν τω µεταξύ σε ένα µπώλ ανακατεύετε το λάδι, το λεµόνι και τη µουστάρδα 
-Περιχύνετε τα αυγά µε το µείγµα

Κοτοσαλάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κότα 
• 1/4 κασέρι 
• 1/4 ζαµπόν 
• 2 πιπεριές 
• µαγιονέζα 
• λίγος µαϊντανός 

-Βράζετε την κότα έως να µαγειρευτεί 
-Αφήνετε να κρυώσει και την ξεψαχνίζετε 
-Κόβετε πολύ µικρά κοµµάτια 
-Ψιλοκόβετε ζαµπόν, τυρί και πιπεριές 
-Τα τοποθετείτε όλα τα υλικά σε µία σαλατιέρα ή ένα µπωλ και προσθέτετε τη µαγιονέζα 
-Ανακατεύετε πολύ καλά 
-Από πάνω απλά στρώνετε µία στρώση πολύ λεπτή µαγιονέζας και γαρνίρετε µε µαϊντανό 

Ρώσικη Σαλάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 µεγάλες πατάτες κοµµένες σε κυβάκια 
• 5 καρότα κοµµένα σε κυβάκια 
• 1 σακούλα µικρή κατεψυγµένο αρακά 
• 3 κουταλιές της σούπας κάπαρη 
• 6 µικρά αγγουράκια τουρσί 
• µαγιονέζα 
• αλάτι, πιπέρι 

-Βράζετε τις πατάτες τα καρότα και τον αρακά 
-Τα βάζετε σε µία σαλατιέρα 
-Προσθέτετε την κάπαρη και τα αγγουράκια 
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-Ανακατεύετε 
-Προσθέτετε την µαγιονέζα και ανακατεύετε προσεκτικά να πάει παντού 
-Στρώνετε τα υλικά 
-Ρίχνετε 2 κουταλιές της σούπας µαγιονέζα και τη στρώνετε µε ένα µαχαίρι να κάνετε ένα λείο 
στρώµα ώστε να είναι εµφανίσιµη η σαλάτα 
-Γαρνίρετε µε µαϊντανό και σερβίρετε 

Σκορδαλιά 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 πατάτες 
• 4 σκελίδες σκόρδο λιωµένο στην πρέσα ή µε το πηρούνι 
• 2 κουταλιές της σούπας ξύδι 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• αλάτι 

-Καθαρίζετε τις πατάτες και τις βράζετε µέχρι να µαλακώσουν 
-Τις τοποθετείτε σ’ ένα µπωλ και τις κάνετε πουρέ µε το πιρούνι 
-Προσθέτετε το σκόρδο, το αλάτι και το ξύδι ανακατεύοντας συνεχώς 
-Συνεχίζοντας το ανακάτεµα ρίχνετε σιγά, σιγά το λάδι µέχρι ν' απορροφηθεί όλο 

Τυροκαυτερή Θρακιώτικη 
ΥΛΙΚΑ 

• Τυρί Φέτα 
• Ελαιόλαδο 
• Καυτερή πράσινη πιπεριά 

-Με ένα πηρούνι θρυµµατίζετε την φέτα σε ένα µπώλ 
-Ρίχνετε σταδιακά το λάδι, την λιωµένη πιπεριά και δουλεύετε το µείγµα να γίνει οµοιογενές 
-Η αναλογία της πιπεριάς µε το τυρί είναι ανάλογη µε το πόσο καυτερή θέλετε την σαλάτα 
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ΓΓ ΛΛ ΥΥ ΚΚ ΑΑ
Εκµέκ κανταΐφι (Πανσέ)

ΥΛΙΚΑ 
• Ταψί Νο 34  
• 350 γρ. κανταϊφ 
• 4-5 κουταλιές βούτυρο.

Υλικά Σιροπιού:
• 2 φλιτζάνια νερό 
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη 

Υλικά Κρέµας:
• 4 και 1/2 φλιτζάνια γάλα 
• 9 κουταλιές κοφτές ζάχαρη 
• 1 κουτί corn flour µείον 1 κουταλιά για τη σαντιγί 
• 3 κρόκοι αυγών 
• 1/2 κουταλάκι φρέσκο βούτυρο 
• 2 βανίλιες 

Υλικά Σαντυγί:
• 1 σαντιγί Morfat  
• 1 κουτί ζάχαρη άχνη 
• 3 κουταλιές κονιάκ 
• 2 βανίλιες 
• 3 ασπράδια κτυπηµένα µαρέγκα 
• 1 κουταλιά corn flour  

Παρασκευή Κανταΐφι: Ψήνουµε το κανταΐφι µέχρι να ροδίσει και µετά το περιχύνουµε µε το 
βούτυρο. Παρασκευή Σιροπιού: Σε µια κατσαρόλα βάζουµε το νερό και τη ζάχαρη και τα 
δένουµε στη φωτιά µέχρι να δέσουν σε σιρόπι. Ρίχνουµε το σιρόπι ζεστό στο κρύο κανταΐφι.
Παρασκευή Κρέµας: Βράζουµε το µισό γάλα. Στο κρύο γάλα που κρατήσαµε, διαλύουµε το corn 
flour πολύ καλά. Κτυπάµε τους κρόκους µε τη ζάχαρη και τη βανίλια προσθέτοντας το κρύο 
γάλα λίγο-λίγο ανακατεύοντας συνεχώς. Αδειάζουµε σε καθαρή κατσαρόλα το µίγµα, το 
τοποθετούµε σε σιγανή φωτιά και ανακατεύουµε µέχρι να πήξει η κρέµα και να γίνει λεία.
Προσθέτουµε το βούτυρο και τέλος βάζουµε πάνω από το φύλλο τη κρέµα και µετά τη σαντιγί.
Το γαρνίρουµε µε καβουρδισµένα αµύγδαλα και το βάζουµε στο ψυγείο να κρυώσει και να 
σφίξει. Παρασκευή Σαντυγί: Κτυπάµε τη σαντιγί µε την άχνη προσθέτοντας το κονιάκ, τη 
βανίλια, το corn flour και τα 3 ασπράδια µαρέγκα.

Μιλφέιγ 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 πακέτα σφολιατίνια 
• 3 πακέτα κρέµα στιγµής Γιώτης 
• 3 κουτιά σαντιγί Alsa Top (2 για τη γέµιση και 1 για την κάλυψη)
• 3 κουταλιές άχνη ζάχαρη για τη γέµιση.
• Άχνη ζάχαρη για τη γαρνιτούρα.

Στρώνουµε µε σφολιατίνια τον πάτο ενός σκεύους (κατά προτίµηση τετράγωνου). Κτυπάµε
πρώτα τη σαντιγί µε τις 3 κουταλιές ζάχαρη άχνη. Κτυπάµε την κρέµα και όταν σφίξει, την 
ανακατεύουµε µε τα 2/3 της σαντιγί. Απλώνουµε το µισό µίγµα, στρώνουµε τα υπόλοιπα 
σφολιατίνια κρατώντας 4-5 και ρίχνουµε την υπόλοιπη κρέµα. Απλώνουµε τέλος την σαντιγί και 
θρυµµατίζουµε από πάνω τα σφολιατίνια που κρατήσαµε. Βάζουµε το µιλφέιγ στο ψυγείο να 
κρυώσει και να σφίξει. Σερβίρεται πασπαλισµένο µε άχνη ζάχαρη.
Σηµ. του ∆οκιµαστού : 
Είναι πολύ καλύτερο την επόµενη µέρα.
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Μπουγάτσα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κουτί γάλα ζαχαρούχο 
• 1/2 κιλό περίπου φύλλο 
• βανίλια 
• 300 γρ. Βιτάµ (1 & 1/4)  
• 3 & 1/2 κουτιά του γάλατος νερό 
• Ζάχαρη άχνη 
• Κανέλα 

Βουτυρώνουµε ένα ταψί και τοποθετούµε το φύλλο σε σφηγκοφωλιές (το µαζεύουµε σε µερικά 
σηµεία). Λιώνουµε το Βιτάµ και περιχύνουµε καλά όλο το φύλλο για να πάει παντού. Το 
ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο για 20-30 λεπτά, µέχρι να ροδίσει. ∆ιαλύουµε το γάλα στο 
νερό (1 προς 3) και περιχύνουµε το φύλλο ζεστό. Το αφήνουµε να ψηθεί ακόµη 40 λεπτά σε 
µέτριο φούρνο (180). Το βγάζουµε και το πασπαλίζουµε µε πολλή ζάχαρη άχνη και κανέλα.
Σερβίρεται : Μόνο ζεστή.

Κέικ σοκολάτας 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 Βιτάµ
• 4 κουταλιές κακάο 
• 1 κουταλιά κονιάκ 
• 1 κουταλιά λεµόνι 
• 8 κουταλιές νερό 
• 6 αυγά 
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη 
• 1 και 1/2 φλιτζάνι αλεύρι 
• 3 κουταλάκια baking powder.  

Λιώνουµε το βούτυρο προσθέτοντας το κακάο, το κονιάκ, το λεµόνι και το νερό. Κτυπάµε τα 
ασπράδια µαρέγκα. Σε ένα άλλο µπωλ κτυπάµε τους κρόκους µε τη ζάχαρη. Ρίχνουµε στο µίγµα
το βούτυρο, τη ζάχαρη µε τους κρόκους και τη µαρέγκα προσθέτοντας το αλεύρι και το baking 
powder. Ρίχνουµε το µίγµα σε βουτυρωµένη φόρµα και το ψήνουµε στους 200 βαθµούς για 
µισή ώρα.

Κέικ σοκολάτας (2) 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 φλ. καφέ Βούτυρο 
• 1 φλ. καφέ Ζάχαρη 
• 3,5 φλ. καφέ Αλεύρι 
• 4 Αυγά 
• 1 φλ. καφέ τριµµένη Σοκολάτα 
• 2 κ. κ. (κοφτές) baking powder  
• 2 πρέζες βανίλια 

-Χτυπάµε στο µίξερ το βούτυρο µε τη ζάχαρη.
-Προσθέτουµε έναν, έναν τους κρόκους, την τριµµένη σοκολάτα και συνεχίζουµε το ανακάτεµα.
-Ανακατεύουµε το baking powder µε το αλεύρι και την βανίλια και τα προσθέτουµε και αυτά.
-Συνεχίζουµε να χτυπάµε µε το µίξερ µέχρι να έχουµε στο σκεύος µας ένα σχετικά οµοιογενές 
µείγµα.
-Χτυπάµε χωριστά τα ασπράδια σε µαρέγκα και τα ανακατεύουµε απαλά µε το µείγµα µας µε
ξύλινη κουτάλα.
-Βουτυρώνουµε µια φόρµα και την πασπαλίζουµε µε τριµµένη φρυγανιά.
-Ψήνουµε για 50 περίπου λεπτά σε φούρνο στους 175 βαθµούς 
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Προφιτερόλ 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 ποτήρια γάλα 
• 5 κοφτές κουταλιές corn-flour  
• 2 βανίλιες 
• 5 κουταλιές άχνη ζάχαρη 
• 6 αυγά 
• 1 κουταλάκι βούτυρο φρέσκο 
• 350 γρ. Κουβερτούρα 
• 20-30 σού γεµιστά χωρίς καραµέλα.

Ζεσταίνουµε το γάλα κρατώντας µισό φλιτζάνι κρύο γάλα για το corn-flour. Κτυπάµε τους 
κρόκους µε την άχνη και το corn flour. Ανακατεύοντας συνεχώς προσθέτουµε το γάλα, την 
βανίλια και το βούτυρο στην φωτιά µέχρι να δέσει. Λιώνουµε την σοκολάτα σε µπαίν µαρί και τη 
προσθέτουµε στο µίγµα. Κτυπούµε τα ασπράδια σε σφικτή µαρέγκα µε 5 σταγόνες λεµόνι και τα 
ανακατεύουµε. Αφού κρυώσει το µίγµα τα ανακατεύουµε µε τα σού και αφού κρυώσει λίγο στο 
ψυγείο το ανακατεύουµε ξανά ώσπου να καθήσουν τα σού.

Φλογέρες 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κουτί φύλλο 
• 2 1/2 φλιτζάνια καρυδόψυχα ψιλοκοπανισµένη 
• 1 1/2 φλιτζάνι γαλέτα 
• 3/4 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 1 φλιτζάνι βούτυρο 
• 1 κουταλάκι κανέλα 
• 2 αυγά 
• 3 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη 
• 2 1/2 φλιτζάνια νερό 
• 1 ξυλαράκι κανέλα 
• φλούδα λεµονιού 
• 1 κουταλάκι χυµό λεµονιού 

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 170 C  
-Σε ένα µπωλ ανακατεύετε τα καρύδια, την ζάχαρη, την γαλέτα τα αυγά και την κανέλα 
-Παίρνετε ένα, ένα φύλλο το ραντίζετε µε βούτυρο και το διπλώνετε στη µέση 
-Βάζετε λίγη γέµιση στη µία άκρη, διπλώνετε τις άκρες προς τα µέσα να κλείσει η γέµιση και 
µετά ρολάρετε να κάνετε την φλογέρα 
-Βουτυρώνετε το ταψί και τοποθετείτε τη µία δίπλα στην άλλη, ραντίζοντας µε λίγο βούτυρο και 
νερό 
-Ψήνετε για µισή ώρα περίπου 
-Αφήνετε να κρυώσει, σκεπάζετε και το αφήνετε 24 ώρες 
-Φτιάχνετε το σιρόπι 
-Βάζετε το νερό να βράσει µε τη ζάχαρη και τα µυρωδικά 
-Αφήνετε να βράσει για 5-10 λεπτά 
-Βγάζετε τα µυρωδικά και περιχύνετε το κανταΐφι 

Choco magic 
ΥΛΙΚΑ 

• 300 γρ. σοκολάτα ΙΟΝ 
• 1 και 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 7 αυγά 
• 2 φλιτζάνια αλεύρι µαλακό 
• 1 Βιτάµ

Λιώνουµε τη σοκολάτα σε µπαιν µαρί και προσθέτουµε το Βιτάµ και τη ζάχαρη σε σιγανή φωτιά.
Μόλις κρυώσει καλά ρίχνουµε το αλεύρι και ανακατεύουµε. Κτυπάµε τα αυγά µαρέγκα.
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Προσθέτουµε τους κρόκους και ρίχνουµε τα αυγά στο µίγµα. Βουτυρώνουµε και αλευρώνουµε
µια φόρµα και το ψήνουµε στους 250 για 14 λεπτά.

Κουλουράκια νηστίσιµα
ΥΛΙΚΑ 

• 2 1/4 ποτήρια λάδι 
• 500 γρ. ζάχαρη 
• 1 1/4 φλιτζάνι κονιάκ 
• 1/2 φλιτζάνι ούζο 
• 1 ποτήρι χυµό πορτοκαλιού 
• 2 κουταλάκια σόδα 
• 1 1/2 κουταλάκι µπεϊκιν πάουντερ 
• 3 κουταλάκια κανέλα 
• 1 κουταλάκι τριµµένο γαρίφαλο 
• το ξύσµα ενός πορτοκαλιού 
• 2 κιλά µαλακό αλεύρι "ΑΡΙΣΤΟΝ"
• 1/2 κουταλάκι αλάτι 
• σουσάµι καβουρντισµένο για πασπάλισµα

Βάζετε όλα τα υλικά µε την παραπάνω σειρά σε µια µεγάλη λεκάνη. Αναµιγνύετε 
συνεχώς ώσπου να γίνει µια ζύµη λεία. Πλάθετε τα κουλουράκια, τα πασπαλίζετε µε
σουσάµι και τα ψήνετε 30 λεπτά περίπου σε µέτρια προθερµασµένο φούρνο.

Τσουρεκάκια 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 1/2 κιλού ΦΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 
• 1/2 κιλού βούτυρο λιωµένο 
• 1/2 κιλό ζάχαρη 
• 1 φακελάκι αµµωνία 
• 1/4 κιλού χλιαρό γάλα 
• 5 αυγά 
• 1 φλιτζάνι του καφέ κονιάκ 
• ξύσµα ενός λεµονιού 
• ξύσµα ενός πορτοκαλιού 
• 3 φακελάκια βανίλια 
• 1 αυγό χτυπηµένο για άλειµµα

Χτυπάτε το βούτυρο µε τη ζάχαρη. ∆ιαλύετε την αµµωνία στο γάλα και το ρίχνετε 
στη λεκάνη στο µείγµα του βουτύρου. Χωρίζετε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια.
Ρίχνετε τους κρόκους στη λεκάνη και συνεχίζετε το χτύπηµα. Χτυπάτε χωριστά τα 
ασπράδια για να γίνουν µαρέγκα και τα ρίχνετε στη λεκάνη µαζί µε το κονιάκ.
Προσθέτετε το ξύσµα λεµονιού, το ξύσµα πορτοκαλιού, τη βανίλια και σιγά-σιγά τη 
ΦΑΡΙΝΑ ΚΡΗΤΗΣ. Τα ανακατεύετε όλα πολύ καλά µέχρι να γίνει µία λεία ζύµη (αν 
χρειαστεί, προσθέτετε λίγη ΦΑΡΙΝΑ ακόµα). Πλάθετε µικρά τσουρεκάκια σε µέτρια 
προθερµασµένο φούρνο (180C) για 15 λεπτά περίπου.

Τσουρέκι Λαµπριάτικο 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 κιλά σκληρό αλεύρι "ΑΡΙΣΤΟΝ"
• 1 κοφτό κουταλάκι αλάτι 
• 150 γρ. µαγιά φούρνου 
• 3 φλιτζάνια χλιαρό γάλα 
• 10 αυγά 
• 650 γρ. ζάχαρη 
• 2 κουταλάκια ξύσµα πορτοκαλιού 



Σ υ ν τ α γ έ ς  τ η ς  Γ ι ώ τ α ς  

37

• 500 γρ. βούτυρο λιωµένο 
• 1 φακελάκι βανίλια 
• 2 κουταλιές γλυκάνισο 
• 1 κουταλάκι µαχλέπι κοπανισµένο 
• 1 κουταλάκι µαστίχα κοπανισµένη 
• 2 κρόκους αυγών διαλυµένους σε λίγο νερό 
• αµυγδαλόψιχα σε λεπτά κοµµάτια 

∆ιαλύετε τη µαγιά µέσα στο χλιαρό γάλα µαζί µε το αλάτι και 1 κουταλάκι ζάχαρη.
Προσθέτετε 3-4 φλιτζάνια αλεύρι και αναµιγνύετε καλά. Βάζετε το προζύµι σε ζεστό 
µέρος και το σκεπάζετε για να "πιάσει". (Μόλις το προζύµι κάνει στην επιφάνεια 
του τρύπες είναι έτοιµο). Βάζετε το υπόλοιπο αλεύρι σε µια µεγάλη λεκάνη, κάνετε 
µια λακκούβα στη µέση και βάζετε εκεί το προζύµι. Χτυπάτε σ' ένα µπολ τα αυγά µε
τη ζάχαρη, το ξύσµα και το βούτυρο. Προσθέτετε επίσης τη βανίλια, το γλυκάνισο,
το µαχλέπι και τη µαστίχα και ρίχνετε το µίγµα στη λεκάνη. Ζυµώνετε τη ζύµη
καλά, ώσπου να γίνει οµοιογενής και να ξεκολλάει από τα τοιχώµατα της λεκάνης.
Στη συνέχεια τη σκεπάζετε και την αφήνετε µερικές ώρες σε ζεστό µέρος µέχρι να 
διπλασιασθεί σε όγκο. Όταν η ζύµη φουσκώσει, την πλάθετε σε τσουρέκια και τα 
βάζετε σε µεγάλο βουτυρωµένο ταψί. Σκεπάζετε το ταψί µε λαδόχαρτο και αφήνετε τα 
τσουρέκια σε ζεστό µέρος να φουσκώσουν (1-2 ώρες). Τα αλείφετε µε τους κρόκους,
τα πασπαλίζετε µε την αµυγδαλόψιχα και τα ψήνετε 35-45 λεπτά σε φούρνο 
προθερµασµένο στους 200C. 

Choco Brownie 
ΥΛΙΚΑ (για 6-8 µερίδες)

• 1/2 κιλό Σοκολάτα χύµα
• 2 κ. σ. Βούτυρο 
• 1 φλ. τσαγιού Ζάχαρη 
• 3 Αυγά µικρά 
• 1,5 κ. κ. Βανίλια 
• 1 φλ. τσαγιού Αλεύρι 
• 3/4 κ. κ. Baking Powder  
• 1/4 κ. κ. Αλάτι 
• 1/2 φλ. τσαγιού Γάλα 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
-Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 180 C.  
-Χτυπάµε καλά τα αυγά µε την βανίλια.
-Προσθέτουµε το αλεύρι το baking powder, το αλάτι και το γάλα και ανακατεύουµε καλά µέχρι 
να γίνουν µια οµοιόµορφη ζύµη.
-Λιώνουµε τελείως την σοκολάτα µε το βούτυρο και προσθέτουµε την ζάχαρη να διαλυθεί όσο 
γίνεται.
-Στη ζύµη προσθέτουµε το µίγµα σοκολάτας και ανακατεύουµε µε µίξερ καλά.
-Ρίχνουµε το µίγµα σε βουτυρωµένο γυάλινο πυρίµαχο σκεύος µε διαστάσεις 23X33 εκ. περίπου.
-Αφήνουµε να ψηθεί για 25 λεπτά.
-Σερβίρεται ζεστό µε σιρόπι σοκολάτας και παγωτό κατά προτίµηση και αυτό σοκολάτα.

Μουστοκούλουρα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό Αλεύρι 
• 1/2 ποτήρι Λάδι 
• 240 γρ. Ζάχαρη 
• 1 ποτήρι Μούστος 
• 1 κοφτή κ. κ. Αµµωνία 
• 1/2 ποτήρι Νερό 
• Σουσάµι
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-Ανακατέψτε τα υλικά µέχρι να γίνουν µια λεία ζύµη.
-Πλάστε τα κουλούρια και απλώστε τα σε ίσιο ταψί.
-Αλείψτε τα µε νερό.
-Πασπαλίστε τα µε σουσάµι.
-Σκεπάστε τα µε βρεγµένη λαδόκολλα και ψήστε σε δυνατό φούρνο.

Πάστα Φλόρα 
ΥΛΙΚΑ 

• 130 γρ. Βούτυρο.
• 240 γρ. Ζάχαρη.
• 3 Αυγά.
• 1 κ.κ. Σόδα.
• 500 γρ. Αλεύρι.
• Βούτυρο και τριµµένη φρυγανιά για τα ταψάκια.
• 6 κ. σ. Μαρµελάδα Βατόµουρο.

-Χτυπήστε το βούτυρο µέχρι να ασπρίσει.
-Προσθέστε τη ζάχαρη, τα αυγά, τη σόδα και το αλεύρι και ζυµώστε καλά.
-Βουτυρώστε και πασπαλίστε µε φρυγανιά 2 ταψάκια διαµέτρου 26 εκατοστών.
-Απλώστε µια λεπτή στρώση ζύµη και κατόπιν µια στρώση µαρµελάδα.
-Πλάστε βέργες πάχους 1 εκατοστού µε την ζύµη που περισσεύει και στρώστε τις σταυρωτά 
πάνω από την µαρµελάδα.
-Ψήνετε στον φούρνο στους 180 βαθµούς C για 45 περίπου λεπτά.

Εκµέκ κανταϊφι 
ΥΛΙΚΑ 

• 3/4 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 2 αυγά 
• 1 φλιτζάνι αλεύρι µαλακό 
• 2 1/2 φλιτζάνια γάλα 
• 2 βανίλιες 
• 1/2 φλιτζάνι βούτυρο 
• 150 γρ. καταϊφι 
• 3/4 φλιτζάνι ζάχαρη για το σιρόπι 
• 1/2 φλιτζάνι νερό για το σιρόπι 
• φλούδα από λεµόνι 
• 3 γαρύφαλλα 
• 1 ξυλάκι κανέλα 
• 2 1/2 φλιτζάνια κρέµα γάλακτος 
• 1 κουταλιά ζάχαρη 

-Βάζετε σε µία κατσαρόλα τη ζάχαρη και τα αυγά 
-Προσθέτετε το αλεύρι και λίγο - λίγο το γάλα 
-Τοποθετείτε στη φωτιά την κατσαρόλα και ανακατεύετε µέχρι να πάρει βράση 
-Όταν πήξει αποσύρετε από την φωτιά 
-Προσθέτετε την βανίλια 
-Προσθέτετε το βούτυρο και ανακατεύετε µέχρι να λιώσει 
-Βουτυρώνετε ένα ταψί και στρώνετε το κανταΐφι,
-Ψήνετε στους 180 C µέχρι να ροδοκοκκινίσει 
-Εν τω µεταξύ βράζετε σε µία άλλη κατσαρόλα το νερό και τη ζάχαρη µε τα µυρωδικά να 
φτιάξετε το σιρόπι 
-Αφαιρείτε τα µυρωδικά και σιροπιάζετε το κανταΐφι 
-Στρώνετε την κρέµα από πάνω από το κανταΐφι 
-Βάζετε το ταψί στο ψυγείο να κρυώσει 
-Χτυπάτε την κρέµα γάλακτος µε την ζάχαρη να γίνει σαντιγύ 
-Απλώνετε την σαντιγύ πάνω από την παγωµένη κρέµα και σερβίρετε 
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Κουλούρια Κανέλας 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 φλιτζάνια αλεύρι 
• 2 κουταλάκια αµµωνία 
• 1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 4 αυγά 
• 1 φλιτζάνι βούτυρο 
• 1 φλιτζάνι γάλα 
• 1 κουταλιά κανέλα 
• 5 γαρύφαλλα τριµµένα 
• 1 αυγό 

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 200 C  
-Βουτυρώνετε τα ταψάκια σας 
-Κοσκινίζετε το αλεύρι 
-Σε ένα µεγάλο µπώλ βάζετε το αλεύρι µε την κανέλα και τα γαρύφαλλα 
-Λιώνετε το βούτυρο και το ανακατεύετε µε το αλεύρι 
-Ζεσταίνετε το γάλα ελαφρά 
-Χτυπάτε τ αυγά µε την ζάχαρη µέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά 
-Προσθέτετε στο γάλα την αµµωνία 
-Ρίχνετε στο αλεύρι όλα τα παραπάνω υλικά και ζυµώνετε µέχρι να γίνει µία λεία και εύπλαστη 
ζύµη
-Κρατάτε το ασπράδι από το αυγό και προσθέτετε ένα κουταλάκι νερό και ανακατεύετε 
-Πλάθετε τα κουλούρια σε ότι σχήµα θέλετε 
-Τοποθετείτε στο ταψί και αλείφετε µε το ασπράδι 
-Ψήνετε 20-30 λεπτά 

Κουλούρια Σουσαµένια 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 φλιτζάνια αλεύρι 
• 2 κουταλάκια αµµωνία 
• 2 βανίλιες 
• 1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 4 αυγά 
• 3/4 φλιτζάνια βούτυρο 
• 1 1/2 φλιτζάνι γάλα 
• 2 φλιτζάνια σουσάµι

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 200 C  
-Βουτυρώνετε τα ταψάκια σας 
-Κοσκινίζετε το αλεύρι 
-Σε ένα µεγάλο µπώλ βάζετε το αλεύρι 
-Λιώνετε το βούτυρο και το ανακατεύετε µε το αλεύρι 
-Ζεσταίνετε το γάλα ελαφρά 
-Χτυπάτε τ αυγά µε την ζάχαρη µέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά 
-Προσθέτετε στο γάλα την αµµωνία 
-Ρίχνετε στο αλεύρι όλα τα παραπάνω υλικά και ζυµώνετε µέχρι να γίνει µία λεία και εύπλαστη 
ζύµη
-Πλάθετε τα κουλούρια σε ότι σχήµα θέλετε 
-Αλείφετε τα κουλούρια γύρω, γύρω µε νερό 
-Τα τυλίγετε µε σουσάµι
-Τοποθετείτε στο ταψί 
-Ψήνετε 20 -30 λεπτά 
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Κουραµπιέδες 
ΥΛΙΚΑ 

• 2 φλιτζάνια βούτυρο φρέσκο ξεπαγωµένο όχι λιωµένο 
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 2 κρόκοι αυγών 
• 1 ποτηράκι ούζου κονιάκ 
• 1 κουταλάκι µπέϊκιν πάουντερ 
• 2 βανίλιες 
• 4 φλιτζάνια αλεύρι 
• 2 φλιτζάνια κοπανισµένο ξεφλουδισµένο αµύγδαλο 
• ζάχαρη άχνη 

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 200 C  
-Κοσκινίζετε το αλεύρι και προσθέτετε το µπέϊκιν πάουντερ και τις βανίλιες 
-Χτυπάτε το βούτυρο µέχρι ν ασπρίσει 
-Προσθέτετε τη ζάχαρη και εξακολουθείτε το χτύπηµα
-Προσθέτετε τ αυγά και το κονιάκ και εξακολουθείτε το χτύπηµα
-Προσθέτετε τ αµύγδαλα και ανακατεύετε 
-Ζυµώνετε το αλεύρι µέσα στο µίγµα
-Πλάθετε µικρά στρογγυλά κουλουράκια 
-Ψήνετε για 20 λεπτά 
-Μόλις κρυώσουν ελαφρά πασπαλίζετε µε ζάχαρη άχνη µε το κόσκινο 

Μπισκότα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 φλ. βούτυρο 
• 2 φλ. ζάχαρη 
• 2 αυγά 
• 4 κ.γ. baking powder  
• 1 κ.γ. αλάτι 
• 1 φλ. γάλα 
• 2 κ.γ. βανίλια 
• 5-6 φλ. αλεύρι 

Χτυπάµε το βούτυρο µε τη ζάχαρη, και προσθέτουµε µε τη σειρά τα αυγά, το γάλα και τέλος το 
αλεύρι µε το baking powder, το αλάτι και τη βανίλια ανακατεύοντας κάθε φορά πολύ καλά.
Αφήνουµε το ζυµάρι για 1 ώρα τουλάχιστον. Ψήνουµε σε βουτυρωµένη λαµαρίνα για 10-12' 
στους 180 C, µέχρι να ψηθούν καλά.

Παγωτό κρέµα
ΥΛΙΚΑ 

• 2 κουτιά γάλα εβαπορέ 
• 2 φλ. ζάχαρη 
• 2 φλ. νερό 
• 5 ζελατίνες 
• 2 βανίλιες 

Βάζουµε στην παγωτιέρα το γάλα, τη ζάχαρη και 11/2 ποτήρι νερό. Το άλλο 1/2 ποτήρι νερό το 
ζεσταίνουµε ώσπου να γίνει χλιαρό και βάζουµε τις ζελατίνες µέσα µια, µια να λιώσουν. Μετά τις 
ζελατίνες τις σουρώνουµε, τις βάζουµε στην παγωτιέρα και ανακατεύουµε όλο το υλικό ώσπου 
να λιώσει η ζάχαρη. Το βάζουµε στην κατάψυξη και το αφήνουµε να παγώσει καλά,
τουλάχιστον 1 ώρα. Το βγάζουµε από την κατάψυξη και το χτυπάµε µε το µίξερ µέχρι να 
φουσκώσει ως το χείλος της παγωτιέρας ρίχνοντας και τις βανίλιες. Το βάζουµε ξανά στην 
κατάψυξη και το αφήνουµε να παγώσει. Γαρνίρουµε µε κερασάκι, σιρόπι, κλπ.
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Παντεσπάνι 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 φλιτζάνια αλεύρι 
• 1 κουταλάκι µπέϊκιν πάουντερ 
• 2 βανίλιες 
• 1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 7 αυγά χωριστά οι κρόκοι από τ ασπράδια 
• 1/4 φλιτζάνι βούτυρο 

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 200 C  
-Κοσκινίζετε το αλεύρι 
-Προσθέτετε το µπέϊκιν πάουντερ και τις βανίλιες 
-Σε ένα µεγάλο µπώλ βάζετε την ζάχαρη µε τους κρόκους ανακατεύοντας συνεχώς µέχρι να 
ενωθούν καλά τα υλικά 
-Χτυπάτε τ’ ασπράδια σε µαρέγκα 
-Λιώνετε το βούτυρο 
-Στο µπωλ µε τη ζάχαρη και τ αυγά προσθέτετε εναλλάξ µαρέγκα και αλεύρι 
-Προσθέτετε σιγά, σιγά το βούτυρο 
-Ψήνετε 20 -30 λεπτά 

Πουτίγκα µε ρύζι 
ΥΛΙΚΑ 

• 4 φλ. γάλα 
• 1/2 φλ. ρύζι µακρύκοκκο 
• 1/2 φλ. σταφίδες 
• 1/4 φλ. βούτυρο ή µαργαρίνη 
• 3 αυγά 
• 1/4 φλ. ζάχαρη 
• 1 κ.γ. βανίλια 
• 1/4 κ.γ. αλάτι 
• µοσχοκάρυδο ή κανέλα 

Βάζουµε τα 2 φλ. γάλα, το ρύζι και τις σταφίδες στη φωτιά· µόλις το γάλα πάρει βράση 
κατεβάζουµε τη φωτιά στο πολύ χαµηλό, σκεπάζουµε και αφήνουµε να βράσει για 15', µέχρι να 
βράσει το ρύζι. Αποσύρουµε από τη φωτιά και προσθέτουµε το βούτυρο να λιώσει. Σε µεγάλο 
µπωλ χτυπάµε τα αυγά, τα 2 φλ. γάλα, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι. Σιγά σιγά 
προσθέτουµε το ρύζι. Ρίχνουµε το µίγµα σε ταψάκι 25x15x5 και ψήνουµε στους 170 C για 30'. 
Το ανακατεύουµε καλά, το πασπαλίζουµε µε µοσχοκάρυδο ή κανέλα και το ψήνουµε για 15-20' 
ακόµα.

Ραβανί 
ΥΛΙΚΑ 

• 7 αυγά χωριστά κρόκους από ασπράδια 
• 1 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι 
• 2 φλιτζάνια σιµιγδάλι 
• 2 κουταλάκια µπέϊκιν πάουντερ 
• 1 κουταλάκι σόδα 
• 1 φλιτζάνι βούτυρο 
• 2 βανίλιες 
• 3 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη 
• 3 φλιτζάνια νερό 

-Χτυπάτε το βούτυρο πολύ καλά 
-Βάζετε σε ένα µπωλ τους κρόκους και τη ζάχαρη και χτυπάτε πολύ καλά και τα προσθέτετε στο 
βούτυρο 
-Ανακατεύετε µαζί το αλεύρι, το µπέϊκιν πάουντερ, τη σόδα, τις βανίλιες και το σιµιγδάλι 
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-Χτυπάτε τα ασπράδια σε µαρέγκα 
-Ρίχνετε τη µαρέγκα και το αλεύρι στο µείγµα των αυγών εναλλάξ 
-Βουτυρώνετε ένα ταψί και το πασπαλίζετε µε σιµιγδάλι 
-Ρίχνουµε το µείγµα στο ταψί 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 
-Όταν είναι έτοιµο, το αφήνουµε να κρυώσει 
-Σε ένα κατσαρολάκι βάζετε την υπόλοιπη ζάχαρη µε το νερό και το αφήνετε να βράσει µέχρι να 
δέσει το σιρόπι 
-Όταν το ραβανί µισοκρυώσει ρίχνετε από πάνω πολύ ζεστό το σιρόπι προσεχτικά 

Σάµαλι 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 1/2 φλιτζάνια σιµιγδάλι χοντρό 
• 3 φλιτζάνια ζάχαρη 
• 3 κουταλάκια µπέϊκιν πάουντερ 
• 1 1/2 φλιτζάνι γάλα 
• ξύσµα ενός λεµονιού 
• 1 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη 
• 1 1/2 φλιτζάνι νερό 

-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 140 C  
-Βάζετε σε ένα µπωλ όλα τα υλικά και ανακατεύετε 
-Βουτυρώνετε ένα ταψί 
-Γυρίζετε το µείγµα στο ταψί 
-Αφήνετε το µείγµα να ξεκουραστεί για 20 λεπτά 
-Ψήνετε µέχρι να ροδίσει και να κάνει κρούστα, µία ώρα περίπου 
-Μόλις ετοιµαστεί το σάµαλι και κρυώσει, σε µία κατσαρόλα βάζετε το νερό και την υπόλοιπη 
ζάχαρη και αφήνετε να βράσει 
-Περιχύνετε µε χλιαρό σιρόπι το κρύο σάµαλι 

Τσουρέκι 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 φλιτζάνια αλεύρι αµερικάνικο 
• 1 2/3 φλιτζάνια βούτυρο 
• 1 2/3 φλιτζάνια ζάχαρη 
• 2 κουταλιές της σούπας ξηρή µαγιά ή 150 γρ. φρέσκια µαγιά 
• 5 αυγά 
• 1 1/2 φλιτζάνι γάλα χλιαρό 
• ξύσµα µισού πορτοκαλιού 
• ξύσµα µισού λεµονιού 
• 1 κουταλιά µαχλέπι σε σκόνη 
• 1/2 κουταλάκι αλάτι 
• 1 αυγό χτυπηµένο 
• αµύγδαλα ολόκληρα και ξεφλουδισµένα 

-Βάζετε το γάλα στη φωτιά να γίνει χλιαρό 
-Σε µία λεκάνη διαλύετε την µαγιά στο γάλα, προσθέτετε 1 1/2 φλυτζάνι αλεύρι, ανακατεύετε 
καλά και αφήνετε να φουσκώσει να γίνει διπλάσιο 
-Σε µία κατσαρόλα σε πολλή χαµηλή φωτιά, βάζετε το βούτυρο να λιώσει 
-Χτυπάτε καλά τα αυγά και τα προσθέτετε στο βούτυρο, ανακατεύοντας συνεχώς 
-Προσθέτετε το µαχλέπι, τη ζάχαρη, το ξύσµα πορτοκαλιού και λεµονιού και το αλάτι 
-Χύνετε το περιεχόµενο της κατσαρόλας στην λεκάνη µε την µαγιά, ανακατεύετε και ρίχνετε 
λίγο, λίγο το αλεύρι και ζυµώνετε 
-Ζυµώνετε µέχρι να γίνει µία ζύµη οµοιόµορφη 
-Αφήνετε τη ζύµη να φουσκώσει µέχρι να διπλασιαστεί 
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-Χωρίζετε τη ζύµη σε κοµµάτια τα οποία τα πλάθετε σε τσουρέκια 
-Τα βάζετε σε ταψί στρωµένο µε λαδόκολλα 
-Σκεπάζετε και αφήνετε να φουσκώσουν 
-Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 180 C  
-Αλείφετε µε αυγό και πασπαλίζετε µε αµύγδαλα 
-Ψήνετε για περίπου µία ώρα 

Μουσταλευριά 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 1/2 φλιτζάνια µούστο 
• 1/2 φλιτζάνι νισεστέ 
• 1/2 φλιτζάνι νερό 
• σουσάµι
• κανέλα 
• αµύγδαλα ξεφλουδισµένα και κοπανισµένα 

-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το µούστο να βράσει 
-Εν τω µεταξύ στο νερό προσθέτετε το νισεστέ και ανακατεύετε 
-Μόλις βράσει το µείγµα µε το µούστο, ρίχνετε το χυλό από το αλεύρι πολύ λίγο τη φορά 
ανακατεύοντας πολύ γρήγορα να µην σβολιάσει 
-Ανακατεύετε συνεχώς µέχρι να δέσει (πήξει)
-Σερβίρετε σε µερίδες και αφήνετε να κρυώσει 
-Πασπαλίζετε µε κανέλα, αµύγδαλα και σουσάµι

Μιλφέιγ 
ΥΛΙΚΑ 

• 250 γρ. σαντιγύ 
• 2 πακέτα κράκερ 
• λίγη άχνη ζάχαρη 
• Κρέµα:
• 4 κρόκοι αυγών 
• 1 φλ. ζάχαρη 
• 1 κουτί γάλα εβαπορέ 
• 1 φλ. νερό 
• 1 φακελάκι άνθος αραβοσίτου 
• 1 κ.γ. βανίλια 
• 2 κ.σ. βούτυρο 

Χτυπάµε τους κρόκους µε τη µισή ζάχαρη. Βάζουµε το αραιωµένο γάλα σε χαµηλή φωτιά και 
διαλύουµε την υπόλοιπη ζάχαρη. Ρίχνουµε τους κρόκους ανακατεύοντας συνεχώς.
Ολοκληρώνουµε την κρέµα ρίχνοντας και το άνθος αραβοσίτου µε τη βανίλια και στο τέλος 
αφού έχει πήξει προσθέτουµε και το βούτυρο. Στρώνουµε σε τετράγωνο ταψάκι τα µισά κράκερ 
και τη µισή κρέµα, τα υπόλοιπα µισά κράκερ και την υπόλοιπη κρέµα. Αφού κρυώσει έξω από το 
ψυγείο απλώνουµε τη σαντιγύ και πασπαλίζουµε µε τρίµµατα από κράκερ και λίγη άχνη ζάχαρη.

Κουλούρια Πασχαλινά 
ΥΛΙΚΑ 

• 1280 γρ. αλεύρι µαλακό 
• 500 γρ. ζάχαρη 
• 4 αυγά 
• 5 κρόκοι αυγών 
• 1 φλ. καφέ κονιάκ 
• 300 γρ. βούτυρο γάλακτος 
• χυµός µισού λεµονιού 
• 1 κ.γ. σόδα 
• 30 γρ. αµµωνία 
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• 1/2 φλ. γάλα 
Χτυπάµε το βούτυρο αρκετή ώρα να ασπρίσει. Χωρίζουµε τα αυγά και χτυπάµε τα (4) ασπράδια 
µαρέγκα. Χτυπάµε τους (9) κρόκους καλά µε τη ζάχαρη και τους προσθέτουµε στο βούτυρο.
Ρίχνουµε το κονιάκ, τη σόδα διαλυµένη στο λεµόνι, την αµµωνία διαλυµένη καλά στο γάλα και 
τη µαρέγκα. Ανακατεύουµε καλά και µετά ρίχνουµε λίγο λίγο το αλεύρι. Η ζύµη γίνεται µαλακιά 
αλλά δε θέλει άλλο αλεύρι· την αφήνουµε τουλάχιστον 1 ώρα πριν πλάσουµε τα κουλούρια.

Χαλβάς 
ΥΛΙΚΑ 

• 400 γρ. ταχίνι 
• 1 1/2 φλ. λάδι (που στραγγίζει από το ταχίνι) και µαργαρίνη 
• 4 φλ. αλεύρι 
• 1 φλ. µέλι 
• 1/2 φλ. τριµµένο αµύγδαλο ή σουσάµι
• 100 γρ. λιωµένη σοκολάτα (προαιρετικά)

Ανακατεύετε το λάδι και τη µαργαρίνη και λιώνετε. Προσθέτετε το αλεύρι και ανακατεύετε σε 
χαµηλή φωτιά µέχρι να πάρει σκούρο χρώµα. Προσθέτετε το ταχίνι και ανακατεύετε καλά.
Ζεσταίνετε το µέλι µέχρι τους 112 C (µια σταγόνα σε κρύο νερό σχηµατίζει µια µαλακή µπαλίτσα 
που κάθεται όταν βγει από το νερό), ανακατεύετε µε το υπόλοιπο µίγµα και προσθέτετε τα 
αµύγδαλα ή το σουσάµι. Απλώνετε σε βουτυρωµένη επιφάνεια (µάρµαρο ή φορµάικα) και δίνετε 
τετράγωνο σχήµα πάχους 2 εκ. µε ένα βρεγµένο µαχαίρι. Αν θέλετε καλύπτετε µε σοκολάτα.
Κόβετε σε κοµµάτια προτού κρυώσει τελείως.

Χαλβάς (2) 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 φλ. βούτυρο 
• 2 φλ. σιµιγδάλι χονδρό 
• 3 φλ. ζάχαρη 
• 5 φλ. νερό 

Καβουρντίζουµε το σιµιγδάλι µε το βούτυρο. Βράζουµε το νερό µε τη ζάχαρη και το ρίχνουµε
στο καβουρντισµένο σιµιγδάλι. (Προσοχή! Πάνω από νεροχύτη). Βράζουµε ανακατεύοντας 
συνεχώς µέχρι να πήξει. Ρίχνουµε σε φόρµα και ξεφορµάρουµε όταν κρυώσει.

Κέικ Μόκα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 1/2 φλ. αλεύρι 
• 1 κ.γ. σόδα 
• 1 κ.γ. κανέλα 
• 1/2 κ.γ. µοσχοκάρυδο 
• 1/2-1 κ.γ. τριµµένο γαρύφαλλο 
• 1/2 κ.γ. baking powder  
• 1/2 κ.γ. αλάτι 
• 1 φλ. κρέµα γάλακτος 
• 1/2 φλ. νερό 
• 1 κ.γ. στιγµιαίος καφές 
• 1/2 κ.γ. βανίλια 
• 1/2 φλ. βούτυρο 
• 1 1/2 φλ. ζάχαρη 
• 2 αυγά 
• 2 τετράγωνα (50 γρ.;) σοκολάτα 
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Αναµίξτε το αλεύρι µε τα άλλα στεγνά υλικά. Χτυπήστε την κρέµα µε το νερό, τη ζάχαρη και τη 
βανίλια. Χτυπήστε καλά το βούτυρο και προσθέστε τη ζάχαρη και τα αυγά ένα ένα. Λιώστε τη 
σοκολάτα και ανακατέψτε την. Προσθέστε εναλλάξ το αλεύρι και την κρέµα αναµιγνύοντας 
καλά. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε τη φόρµα και ρίχνετε τη ζύµη. Ψήνετε στους 180 C για 30-
35'. Αφήστε στη φόρµα για 10' και µετά ξεφορµάρετε.

Κέικ φτωχό 
ΥΛΙΚΑ 

• 640 γρ. αλεύρι µαύρο 
• 350 γρ. ζάχαρη ή και λιγότερη 
• 160 γρ. λάδι (1 ποτηράκι κρασιού)
• κανέλα - γαρύφαλλα σκόνη 
• 80 γρ. καρύδια χοντροκοµµένα 
• 2 πορτοκάλια ξύσµα και χυµός 
• 1 λεµόνι ξύσµα και χυµός 
• 1/2 ποτηράκι κρασιού κονιάκ 
• 2 κ.γ. baking powder  
• 1 φλ. σταφίδες άσπρες και µαύρες 

Ανακατεύουµε το λάδι µε το αλεύρι και τα τρίβουµε να αναµιχθούν καλά. Προσθέτουµε το 
χυµό, το ξύσµα, ζεστό νερό και µετά όλα τα υπόλοιπα υλικά. Βάζουµε σε φόρµα βουτυρωµένη 
και αλευρωµένη. Ψήνουµε σε δυνατό φούρνο για 15' και µετά σε µέτριο φούρνο για 1 ώρα.

Κεκάκια σοκολάτας 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 3/4 φλ. αλεύρι 
• 3/4 φλ. ζάχαρη άχνη 
• 1/2 φλ. κακάο 
• 2 κ.γ. baking powder  
• 1/2 κ.γ. αλάτι 
• 1/4 κ.γ. σόδα 
• 1 φλ. γάλα σε θερµοκρασία δωµατίου 
• 1/2 φλ. βούτυρο λιωµένο και κρυωµένο 
• 1 αυγό 
• 1 κ.γ. βανίλια 
• 150 γρ. λευκή σοκολάτα σε κοµµατάκια 

Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 190 C µε τη σχάρα στη µέση. Αναµιγνύουµε το αλεύρι, τη 
ζάχαρη, το κακάο, το baking powder, το αλάτι και τη σόδα. Χτυπάµε το αυγό και προσθέτουµε
το γάλα, το βούτυρο και τη βανίλια ανακατεύοντας καλά. Κάνουµε µια λακκούβα στο κέντρο 
του αλευριού, ρίχνουµε το µίγµα και ανακατεύουµε λίγο, ίσα που να υγρανθούν τα στεγνά 
υλικά. Προσθέτουµε τα µισά κοµµάτια της σοκολάτας. Μοιράζουµε σε 12 βουτυρωµένες φόρµες 
και πασπαλίζουµε µε την υπόλοιπη σοκολάτα. Ψήνουµε για 20-25'.  
 

Κεικάκια σοκολάτας (2) 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 1/2 φλ. αλεύρι 
• 3/4 φλ. ζάχαρη άχνη 
• 1/4 φλ. κακάο 
• 2 κ.σ. baking powder  
• 1 κ.σ. σόδα 
• 1/2 κ.σ. αλάτι 
• 2/3 φλ. γιαούρτι 
• 1 κ.σ. βανίλια 
• 2/3 φλ. γάλα 
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• ζάχαρη άχνη για πασπάλισµα (προαιρετικά)
Προθερµαίνουµε το φούρνο στους 200 C. Στρώνουµε τα φορµάκια µε χαρτί. Αναµιγνύουµε το 
αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το baking powder, τη σόδα και το αλάτι. Προσθέτουµε το 
γιαούρτι, τη ζάχαρη και τη βανίλια και ανακατεύουµε λίγο, χωρίς να χτυπάµε. Γεµίζουµε τα 
φορµάκια µέχρι τα 2/3 και τα ψήνουµε για 15-20'. Τα αφήνουµε λίγο να κρυώσουν πριν τα 
ξεφορµάρουµε και τα πασπαλίζουµε µε ζάχαρη άχνη.

Κουλουράκια Πασχαλινά 
ΥΛΙΚΑ 

• 1300 γρ. αλεύρι µαλακό 
• 500 γρ. ζάχαρη 
• 250 γρ. βούτυρο (γάλακτος και βιτάµ)  
• 7 αυγά 
• 1 φλ. τσαγιού γάλα 
• 4 βανίλιες 
• 30 γρ. αµµωνία 

Χτυπάµε το βούτυρο µε το µίξερ. Στη συνέχεια ρίχνουµε τη ζάχαρη και τους κρόκους. Τελευταία 
τα ασπράδια χτυπηµένα µαρέγκα, το γάλα µε την αµµωνία και το αλεύρι µε τις βανίλιες λίγο,
λίγο. Το ζυµάρι γίνεται πολύ µαλακό αλλά δε θέλει άλλο αλεύρι· αν µείνει λίγο σφίγγει. Γίνονται 
~75-100 κουλούρια.
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∆∆ ΙΙ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΡΡ ΑΑ
Τυροπιτάκια 

ΥΛΙΚΑ 
• 3 φλ. τσαγιού αλεύρι.
• 2 αυγά.
• 300 γρ. τυρί φέτα.
• 1/2 φλ. τσαγιού βούτυρο.
• 1/2 φλ. µαγειρικό λίπος.
• 1/2 φλ. τσαγιού γιαούρτι.
• 1 1/2 κ. γλ. µπέϊκιν πάουντερ.
• 1/2 κ. γλ. σόδα.
• Αλάτι - Πιπέρι.

-Χτυπάµε σ' ένα µπωλ το βούτυρο και το µαγειρικό λίπος µέχρι να ασπρίσουν.
-Προσθέτουµε το γιαούρτι και χτυπάµε λίγο ακόµη.
-Ρίχνουµε το αλεύρι ανακατεµένο µε δύο κουταλάκια αλάτι, το µπέϊκιν πάουντερ και τη σόδα σε 
δύο δόσεις και δουλεύουµε τη ζύµη ώστε να γίνει µαλακή και να πλάθεται. Αν κολλάει στα χέρια 
ρίχνουµε και άλλο αλεύρι.
-Ανακατεύουµε τα αυγά µε τη φέτα και µε µισό κουταλάκι πιπέρι.
-Ανοίγουµε τη ζύµη σε φύλλο και κόβουµε κύκλους µε ένα ποτήρι. Βάζουµε από µία κουταλιά 
γέµιση στον καθένα, τους διπλώνουµε στα δύο και πατάµε τις άκρες τους µε τις µύτες ενός 
πηρουνιού για να κολλήσουν.
-Τρυπάµε την επιφάνεια τους µε ένα πηρούνι και αλείφουµε τα τυροπιτάκια µε κροκάδι 
χτυπηµένο µε ελάχιστο νερό.
-Ψήνουµε στους 200 βαθµούς για 30 περίπου λεπτά ή µέχρι να ροδίσουν.

Βατεριανό (Για 6 Άτοµα)
ΥΛΙΚΑ 

• 1 και 1/2 κιλό κιµά
• 2-3 κιλά ντοµάτες 
• 2 µεγάλα κρεµµύδια 
• 2 πράσινες πιπεριές 
• 1 φλιτζάνι ρύζι 
• 4 κουταλιές σούπας βούτυρο 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι.

Τσιγαρίζουµε τον κιµά µε το βούτυρο και λίγο νερό. Ρίχνουµε τα κρεµµύδια και το ρύζι.
Προσθέτουµε την ψίχα από τις µισές ντοµάτες µε αλάτι και ζάχαρη και τα ψήνουµε για 30'. 
Ξεφλουδίζουµε τις ντοµάτες και τις στρώνουµε ροδέλες στο ταψί βάζοντας ζάχαρη και αλάτι.
Απλώνουµε τη µισή γέµιση και στρώνουµε σε ροδέλες τις πιπεριές. Απλώνουµε την υπόλοιπη 
γέµιση και ξαναβάζουµε ροδέλες ντοµάτα µε αλάτι και ζάχαρη. Ψήνουµε στους 200 για 180 
λεπτά περίπου ή µέχρι να µαυρίσουν λίγο οι πάνω ντοµάτες.
Σερβίρεται :
Με παγωµένη µπύρα και φρέσκο άσπρο ψωµί.

Γκιουζλεµεδάκια µε κιµά (Για 4 Άτοµα)
ΥΛΙΚΑ 

• 1/4 κιµά
• λάδι 
• άσπρο κρασί αρετσίνωτο 
• 2 αυγά 
• φύλλο κρούστας 
• τυρί Adoro. 
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Υλικά για το Φύλλο : 
• 1 φλιτζάνι νερό 
• 1/4 φλιτζανιού λάδι 
• λίγο αλάτι 
• baking powder 
• αλεύρι Νο.2. 

Τσιγαρίζουµε το κιµά µε νερό και λάδι και προσθέτουµε το κρασί. Τον ανακατεύουµε µε τα αυγά 
και προσθέτουµε το τυρί. Γεµίζουµε µικρά κοµµάτια από το φύλλο και τα τηγανίζουµε σε 
µπόλικο λάδι µέχρι να ροδίσουν.
Παρασκευή του Φύλλου :
Ανακατεύουµε 1 φλιτζάνι νερό και 1/4 φλιτζανιού λάδι µε λίγο αλάτι, baking powder και όσο 
αλεύρι Νο.2 σηκώσει. Μετά το ανοίγουµε σε λεπτό φύλλο.

Κρεατόπιτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 φλιτζάνι ρύζι 
• 1 κιλό κιµά µοσχαρίσιο (λάπα)
• 1/4 τυρί Adoro τριµµένο 
• λάδι 
• βούτυρο 
• 1/2 κιλό κρεµµύδια 
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας 
• 6 αυγά 
• αλάτι 
• πιπέρι 

Στρώνουµε µερικά φύλλα σε ένα βουτυρωµένο πυρίµαχο σκεύος, ρίχνουµε όλο το µίγµα και 
καλύπτουµε µε µερικά ακόµη φύλλα κρούστας. Κόβουµε τα φύλλα σε µερίδες και ψήνουµε
στους 180 για 30 λεπτά.
Παρασκευή της Γέµισης :
Τσιγαρίζουµε τον κιµά µε νερό και λίγο λάδι. Προσθέτουµε τα κρεµµύδια µε λίγο αλάτι. Όταν το 
µίγµα «πιει» το νερό του, προσθέτουµε 2 κουταλιές βούτυρο και τσιγαρίζουµε. Συµπληρώνουµε
µε το ρύζι και τσιγαρίζουµε λίγο ακόµη. Ρίχνουµε 1 φλιτζάνι νερό και το αφήνουµε µέχρι να 
µαλακώσει το ρύζι. Αφού κρυώσει το µίγµα ρίχνουµε τα αυγά και το τυρί και ανακατεύουµε
καλά.

Μπουρεκάκια 
ΥΛΙΚΑ 

• Φύλλο κρούστας 
• 1/2 κιλό κιµά µοσχαρίσιο 
• 1 καρότο 
• Μαϊντανό 
• 2 βρασµένα ασπράδια αυγού 
• 1 µέτριο κρεµµύδι 
• 2 κύβους Knorr βοδινό.

Τσιγαρίζουµε τον κιµά µε λίγο βούτυρο και προσθέτουµε το κρεµµύδι τριµµένο. ∆ιαλύουµε
τους κύβους σε µία κούπα ζεστό νερό και αφού τσιγαριστεί καλά ο κιµάς ρίχνουµε τον ζωµό. Τα 
αφήνουµε να σιγοβράσουν για µισή περίπου ώρα. Προς το τέλος ρίχνουµε το καρότο τριµµένο,
και ψιλοκοµµένα τον µαϊντανό και τα βρασµένα ασπράδια. Κόβουµε τα φύλλα κρούστας σε 
λωρίδες, βάζουµε λίγη γέµιση και τυλίγουµε σε µικρά ρολά. Αλείφουµε τα µπουρεκάκια στο 
κλείσιµό τους µε βούτυρο και στο τέλος ολόκληρα µε αυγό. Τα ψήνουµε στους 180 βαθµούς 
µέχρι να ροδίσουν.
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Σουτζουκάκια βουτύρου 
ΥΛΙΚΑ 
Υλικά για 30 Σουτζουκάκια περίπου :  

• 500 γρ. κιµά µοσχαρίσιο 
• Μαύρο ψωµί µισού όγκου του κιµά
• 1 κουταλάκι φρέσκο βούτυρο 
• ρίγανη 
• αλάτι 
• λεµόνι 
• άσπρο πιπέρι 
• άσπρο κρασί.

Πλάθουµε τα σουτζουκάκια πολύ µικρά, τα τηγανίζουµε και τα σβήνουµε µε λεµόνι. Ρίχνουµε
λίγο νερό και λευκό κρασί και τα αφήνουµε να σιγοβράσουν για 20 λεπτά περίπου.
Σερβίρονται µε πουρέ ή πατάτες τηγανητές και λευκό παγωµένο κρασί.

Σουφλέ 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό ψωµί τόστ 
• 8 φέτες ζαµπόν καπνιστό 
• 1 κιλό τριµµένα τυριά (γκούντα-γραβιέρα-κασέρι)
• 7 αυγά 
• 750 γρ. Γάλα 
• 3 κουταλιές βιτάµ. 

Αλείφουµε το πυρίµαχο σκεύος µε βούτυρο και στρώνουµε τις φέτες το ψωµί (χωρίς την 
κόρα), το χονδροτριµµένο τυρί και τις φέτες το ζαµπόν σε δύο στρώσεις. Κτυπούµε τα αυγά µε
το γάλα, περιχύνουµε το σουφλέ και από πάνω βάζουµε το βούτυρο σε κοµµάτια. Το ψήνουµε
τουλάχιστον 2 ώρες πριν το τραπέζι µας στους 225 και για 20 λεπτά περίπου ή µέχρι να ροδίσει 
καλά παντού. Αφού κρυώσει το τρυπάµε για να ελέγξουµε τα υγρά του και χύνουµε αυτά που 
τυχόν δεν στερεοποιήθηκαν. Για να µη ξεχωρίζει το ψωµί από τα άλλα υλικά θα πρέπει το 
σουφλέ να στρωθεί από την προηγουµένη και να µείνει στο ψυγείο περίπου 12 ώρες. Σερβίρεται 
χλιαρό.

Χοιρινές πανσέτες µε φασόλια αλά προβανσαλ 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό χοιρινές πανσέτες 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 250 γρ. φρέσκα κρεµµυδάκια 
• 2 πιπεριές 
• 2 σκελίδες σκόρδο 
• αλάτι 
• πιπέρι 
• 1 φλιτζάνι ντοµατοχυµό
• 1 φύλλο δάφνης 
• 1/2 κιλό φασόλια 
• 1 ποτήρι κρασί άσπρο.

Πρώτα βράζουµε τα φασόλια µε τον εξής τρόπο: Επιλέγουµε ένα υψηλό σκεύος και βάζουµε
νερό λίγο περισσότερο από τα φασόλια. Το βάζουµε στη φωτιά και µόλις αρχίσει να βράζει το 
κατεβάζουµε και το αφήνουµε για 1 ώρα. Κατόπιν στραγγίζουµε το νερό που έµεινε,
συµπληρώνουµε µε καινούργιο ΖΕΣΤΟ και τα σιγοβράζουµε προσθέτοντας κάθε τόσο αρκετό 
ΖΕΣΤΟ νερό µέχρι να τα καλύπτει. Τα βράζουµε κανονικά προσθέτοντας το ανάλογο αλάτι προς 
το τέλος του βρασίµατος για να µην σκληρύνουν. Μόλις τελειώσουν τα στραγγίζουµε.
Στη διάρκεια του χρόνου που τα φασόλια φουσκώνουν, πλένουµε το χοιρινό, το κόβουµε σε 
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µικρά κοµµάτια και το τσιγαρίζουµε στη χύτρα. Προσθέτουµε τα κρεµµύδια, τις πιπεριές και το 
σκόρδο και σε λίγο τα σβήνουµε µε το κρασί. Τέλος ρίχνουµε τον ντοµατοχυµό προσθέτοντας 
νερό µέχρι να σκεπασθεί το κρέας και τα αφήνουµε να βράσουν µε κλειστή τη χύτρα για 40 
λεπτά ή µέχρι να µαλακώσει το κρέας. Τέλος τα βάζουµε όλα µαζί σε ένα µεγάλο γκιουβέτσι και 
τα φουρνίζουµε για 30 λεπτά ή µέχρι να χυλώσουν στους 180. 
 

Βασιλόπιτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 ποτήρια (500 γρ.) αλεύρι 
• 1 ποτήρι αµύγδαλα 
• 1 Βιτάµ ή 1 ποτήρι βούτυρο 
• 1 ποτήρι χυµό πορτοκαλιού 
• Ξύσµα 1 πορτοκαλιού 
• 2 ποτήρια (500 γρ.) ζάχαρη 
• 6 αυγά 
• 3 κουταλάκια ή 1 φακελλάκι (16 γρ.) baking powder. 

Υλικά για το Γλάσσο : 
• 250 γρ. Βανίλια γλυκό κουταλιού 
• 1 ασπράδι αυγού 
• 3 κουταλάκια χυµό λεµονιού 

Κτυπάµε στο µίξερ ή το µπλέντερ το βούτυρο µε τη ζάχαρη µέχρι να ασπρίσουν. Προσθέτουµε
ένα-ένα τα αυγά συνεχίζοντας το κτύπηµα. ∆ιαλύουµε το µπέκιν στο πορτοκάλι και το ρίχνουµε
στο µίγµα. Προσθέτουµε και το αλεύρι και τα δουλεύουµε λίγο ακόµη.
Αδειάζουµε το µίγµα σε βουτυρωµένο και αλευρωµένο ταψί και το στολίζουµε µε τα ασπρισµένα 
αµύγδαλα. Προθερµαίνουµε τον φούρνο στους 160 και αρχίζουµε να την ψήνουµε. Όταν 
ροδίσει, στα 25 λεπτά περίπου, τη σκεπάζουµε µε µια λαδόκολλα. Μετά τα 45 λεπτά τη 
δοκιµάζουµε µε ένα µαχαίρι και την ψήνουµε µέχρι να µην κολλάει.
Βγάζουµε την λαδόκολλα για να πάρει το τελικό χρώµα και όταν κρυώσει ή την πασπαλίζουµε µε
ζάχαρη άχνη ή κτυπάµε το ασπράδι του αυγού µαρέγκα, διαλύουµε σε σιγανή φωτιά τη βανίλια 
και το προσθέτουµε µαζί µε τον χυµό του λεµονιού ανακατεύοντας. Περιχύνουµε το κέικ µε το 
γλάσσο και το αφήνουµε να κρυώσει.

Γίγαντες 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 κιλό φασόλια γίγαντες 
• 1/2 µατσάκι σέλινο 
• 2-3 καρότα 
• 1 κουταλιά της σούπας λάδι 
• ρίγανη 
• 2 µέτρια κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 2 σκελίδες σκόρδο 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κουτί τοµατάκια 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 φλιτζάνι νερό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε τα φασόλια από βραδύς στο νερό 
-Την άλλη µέρα πετάτε το νερό και τοποθετείτε τα φασόλια σε µία κατσαρόλα µαζί µε το σέλινο 
και τα καρότα 
-Βράζετε έως να µαλακώσουν τα φασόλια 
-Εν τω µεταξύ ετοιµάζετε την σάλτσα ως εξής:
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-Βάζετε το λάδι σε µια κατσαρόλα να κάψει σε µέτρια φωτιά 
-Τσιγαρίζετε το κρεµµύδι και τον µαϊντανό 
-Ρίχνετε την ντοµάτα µαζί µε το σκόρδο 
-Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να πήξει και να µείνει µε το λάδι της 
-Όταν γίνουν τα φασόλια σουρώνετε όλα τα συστατικά και τα τοποθετείτε σε ένα ταψί 
-Προσθέτετε από πάνω τη σάλτσα 
-Προσθέτετε 1 κουταλιά της σούπας λάδι και λίγη ρίγανη 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο (190 C) 

Τάρτα µε λαχανικά 
ΥΛΙΚΑ (Για 6 µερίδες, 332 θερµίδες η µερίδα.) 

• 350 γραµ. κατεψυγµένη ζύµη κουρού 
• 6 φρέσκα κρεµµυδάκια 
• 2 µέτρια καρότα 
• 150 γραµ. µπρόκολο, πλυµένο 
• 50 γραµ. τυρί έµενταλ 
• 60 γραµ. κρεµµύδι 
• 3 αυγά 
• 2 κουταλιές κρέµα γάλακτος 
• 100 ml (1/2 φλιτζάνι) γάλα ∆ΕΛΤΑ 
• αλεύρι κα βούτυρο για την ταρτιέρα 
• µοσχοκάρυδο 
• αλάτι, πιπέρι 

Ξεπαγώστε τη ζύµη. Καθαρίστε το µπρόκολο, αφαιρώντας τα τυχόν κιτρινισµένα µέρη.
Καθαρίστε τα καρότα, πλύντε τα και κόψτε σε κοµµατάκια τα φρέσκα κρεµµυδάκια.
Ζεµατίστε τα λαχανικά σε ελαφρώς αλατισµένο, κοχλαστό νερό, σουρώστε τα και αφήστε τα 
να στραγγίξουν καλά. Βουτυρώστε και αλευρώστε µια ταρτιέρα, διαµέτρου 24 εκατοστών.
Στρώστε το φύλλο της ζύµης µέσα στην ταρτιέρα, φροντίζοντας να την καλύψετε τελείως.
Αραδιάστε πάνω από τη ζύµη τα λαχανικά. Χτυπήστε µέσα σε ένα µπολ τα αυγά, µαζί µε το 
γάλα και την κρέµα γάλακτος, προσθέστε το τυρί, κοµµένο σε πολύ λεπτά µπαστουνάκια, µία 
πρέζα αλάτι και µία πιπέρι, καθώς και λίγο τριµµένο µοσχοκάρυδο. Περιχύστε, µε το µείγµα
αυτό, τα λαχανικά. Ψήστε την τάρτα στο φούρνο, στους 190°, για 40 λεπτά.
Αυτό το πιάτο µπορεί να σερβιριστεί σαν ορεκτικό αλλά και σαν πρώτο.

Σολοµός µε λαχανικά 
ΥΛΙΚΑ (Για 4 άτοµα)

• 700 γραµ. φιλέτο σολοµού, σε 1 φέτα, µε την πέτσα 
• 600 γραµ., συνολικά, διάφορα λαχανικά, καθαρισµένα 

(καρότα, µικρά µανιτάρια, κολοκυθάκια και κρεµµύδι)
• ζάχαρη 
• βούτυρο 
• ξίδι 
• ελαιόλαδο 
• αλάτι χοντρό και ψιλό 
• µαύρο πιπέρι σε κόκκους 

Κόψτε τα λαχανικά σε µπαστουνάκια, βάλτε τα σ΄ ένα τηγάνι µε µια κουταλιά βούτυρο κι ένα 
δάχτυλο νερό και αφήστε τα να µαραθούν, για 10 λεπτά, περίπου. Στη συνέχεια, αλατίστε τα,
προσθέστε φρεσκοτριµµένο πιπέρι, µια κουταλιά ζάχαρη κι ένα δάχτυλο ξίδι και αφήστε τα 
λαχανικά στη φωτιά να γλασαριστούν µέσα στη σάλτσα τους. Στο µεταξύ, τηγανίστε, σε δυνατή 
φωτιά, µε καυτό λάδι, το φιλέτο του σολοµού, βάζοντας το στο τηγάνι µε την πλευρά της 
σάρκας, την οποία προηγουµένως θα έχετε πασπαλίσει µε χοντρό αλάτι και µε φρεσκοτριµµένο 
πιπέρι. Γυρίστε µόνο µια φορά το φιλέτο στη διάρκεια του τηγανίσµατος (10 λεπτά συνολικά), 
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ώστε να παραµείνει εσωτερικά τρυφερό. Μόλις τηγανιστεί το ψάρι, κόψτε το σε µικρές φέτες 
και µοιράστε το σε 4 πιάτα, γαρνίροντας µε τα γλασαρισµένα λαχανικά. Πασπαλίστε το ψάρι και 
τα λαχανικά µε φρεσκοτριµµένο πιπέρι και σερβίρετε. Για το πιάτο αυτό προτιµήστε ένα φιλέτο 
από το κεντρικό µέρος του σολοµού. Επίσης, φροντίστε να τηρήσετε τον προτεινόµενο χρόνο 
τηγανίσµατος, γιατί, αν αφήσετε το ψάρι περισσότερη ώρα στη φωτιά, θα σκληρύνει.
Συνοδέψτε µ΄ένα λευκό, ξηρό κρασί.

Μηλόπιτα 
ΥΛΙΚΑ Για 4-6 µερίδες:

• 125 γραµ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του 
• 125 γραµ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
• 2 κουταλιές ζάχαρη 
• 155 γραµ. κρύο βούτυρο, κοµµένο σε κυβάκια 
• 1 αυγό ελαφρά χτυπηµένο λίγο γάλα 
• 3-4 κουταλιές παγωµένο νερό.

Για την γέµιση:
• 8 µεγάλα µήλα (4 κόκκινα + 4 πράσινα)
• 4 φαρδιές λωρίδες ξύσµα λεµονιού 
• 1 ξυλαράκι κανέλα 
• 8 γαριφαλάκια 
• 440 ml νερό 
• 90 γραµµάρια ζάχαρη.

Κοσκινίστε τα αλεύρια και τη ζάχαρη, σ΄ένα µεγάλο µπολ. Προσθέστε το βούτυρο και τρίψτε 
το µαζί µε το αλεύρι, µέχρι να γίνει ψίχουλα. Κάντε µια λακκούβα στο κέντρο. Ανακατέψτε 
µέσα, µ΄ένα πιρούνι, το αυγό και αρκετό παγωµένο νερό, µέχρι ν΄αποκτήσει συνοχή η ζύµη.
Βάλτε τη ζύµη πάνω σε µια ελαφρά αλευρωµένη επιφάνεια και ζυµώστε την. Πλάστε την σε 
µπάλα, τυλίξτε τη σε διαφανή µεµβράνη κουζίνας και βάλτε τη στο ψυγείο, για 20, περίπου 
λεπτά.
Ετοιµάστε τη γέµιση: Καθαρίστε τα µήλα και κόψτε τα σε µεγάλα κοµµάτια. Βάλτε τα σε µια 
µεγάλη κατσαρόλα, µαζί µε το ξύσµα λεµονιού, το ξυλαράκι κανέλας, τα γαριφαλάκια, το νερό 
και τη ζάχαρη. Σκεπάστε την κατσαρόλα και σιγοβράστε, για 10 λεπτά, µέχρι να µαλακώσουν 
λίγο τα µήλα. Βγάλτε τα από την κατσαρόλα, στραγγίξτε τα καλά και αφαιρέστε από το 
σιρόπι το ξύσµα λεµονιού, το ξυλαράκι κανέλας και τα γαρυφαλάκια. Αφήστε τα µήλα και το 
σιρόπι να κρυώσουν. Προθερµάνετε το φούρνο στους 180°. Ανοίξτε τα δύο τρίτα της ζύµης,
µε τον πλάστη, σε φύλλο τόσο µεγάλο ώστε να καλύπτει τη βάση και τα τοιχώµατα µιας 
βουτυρωµένης φόρµας 23 εκατοστών. Τοποθετήστε τη ζύµη µέσα στη φόρµα και βάλτε τη στο 
ψυγείο, για 10 λεπτά. Ανοίξτε την υπόλοιπη ζύµη σε φύλλο, τόσο µεγάλο ώστε να καλύπτει τη 
µηλόπιτα. Αδειάστε τα µήλα µέσα στη στρωµένη µε ζύµη φόρµα. Αλείψτε τις άκρες µε λίγο 
χτυπηµένο αυγό, ανακατεµένο µε λίγο γάλα. Απλώστε, προσεκτικά, τη ζύµη από πάνω, και 
πιέστε τη στις άκρες, για να κλείσει καλά. Μ΄ένα κοφτερό µαχαίρι, κόψτε τις άκρες της ζύµης.
Τρυπήστε τη ζύµη στις άκρες, µε΄ένα πιρούνι. Με τα περισσεύµατα της ζύµης, φτιάξτε 
φυλλαράκι και διακοσµήστε µε αυτά την επιφάνεια της µηλόπιτας. Αλείψτε µε το µείγµα
αυγού-γάλακτος. Χαράξτε, σε αρκετά σηµεία, την επιφάνεια της πίτας, για να φεύγει ο ατµός.
Ψήστε τη µηλόπιτα στο φούρνο για 45 λεπτά, µέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά. Όταν 
βγάλετε τη µηλόπιτα από το φούρνο, πασπαλίστε τη µε ζάχαρη άχνη και σερβίρετε,
συνοδεύοντας µε παγωτό.

Ιµάµ-µπαϊλντί 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µελιτζάνες 
• 4 µεγάλα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 3 σκελίδες σκόρδο 
• 3 φλιτζάνια λάδι 
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• 1 κονσέρβα ντοµάτες και 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ή 3 φρέσκιες ντοµάτες 
και 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 

• 4 φρέσκα ντοµατάκια κοµµένα σε ροδέλες 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• λίγο κεφαλοτύρι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Σκίζετε τις µελιτζάνες κατά µήκος χωρίς να τις χωρίσετε 
-Τις βάζετε σε ένα µπώλ µε νερό και αλάτι για µισή ώρα 
-Τις στραγγίζετε και τις τηγανίζετε στο µισό λάδι 
-Αφού τηγανιστούν όλες στο ίδιο λάδι τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε το σκόρδο, την ντοµάτα, τον µαϊντανό και 1 ποτήρι νερό και αφήνετε να βράσει 
µέχρι να µείνουν µε το λάδι τους 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Τοποθετείτε τις µελιτζάνες σε ένα ταψί και τις γεµίζετε µε την σάλτσα 
-Ρίχνετε από πάνω το υπόλοιπο λάδι 
-Βάζετε τις ροδέλες από τα ντοµατάκια πάνω σε κάθε µελιτζάνα και πασπαλίζετε µε τυρί.
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 1 ώρα 

Κολοκυθάκια γεµιστά µε κιµά
ΥΛΙΚΑ 

• 10 µεγάλα κολοκύθια 
• 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκοµµένη 
• 2 φλιτζάνια λάδι 
• 2 µεγάλα γλυκά κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1/2 κιλό κιµά µοσχαρίσιο 
• 1/2 φλιτζάνι κρασί 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκι 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 2-3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• 1 κουταλιά της σούπας δυόσµο
• 8 κουταλιές της σούπας ρύζι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Πλένετε καλά τα κολοκύθια και τους αφαιρείτε τις άκρες 
-Με ένα µαχαίρι και µε ένα κουταλάκι κόβετε και αφαιρείτε προσεκτικά την ψίχα αφήνοντας το 
κολοκύθι κενό στην µέση σαν σωλήνα 
-Φυλάτε την ψίχα σε ένα πιάτο 
-Βάζετε το 1 φλιτζάνι λάδι σε ένα τηγάνι να ζεσταθεί 
-Προσθέτετε τα κρεµµύδια και ανακατεύετε µέχρι να µαραθούν 
-Προσθέτετε τον κιµά και µε ένα πηρούνι ανακατεύετε συνεχώς και χωρίζετε µέχρι να 
τσιγαριστεί και να µην κάνει σβόλους 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε το ντοµατάκι, το σκόρδο, τον µαϊντανό και τον δυόσµο
-Αφήνετε να σιγοβράσει µέχρι να τραβήξει όλα τα υγρά 
-Προσθέτετε το ρύζι και ανακατεύετε 
-Παίρνετε τη γέµιση µε ένα κουτάλι και γεµίζετε τα κολοκύθια 
-Βράζετε σε ένα µπρίκι νερό και διαλύετε εκεί τον πελτέ 
-Περιχύνετε τα κολοκύθια µε τον διαλυµένο πελτέ και µε το υπόλοιπο λάδι 
-Σκεπάζετε µε αλουµινόχαρτο 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 30 λεπτά 
-Βγάζετε το αλουµινόχαρτο 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για άλλα 30 λεπτά 
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Κολοκυθάκια Τηγανητά 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό κολοκυθάκια 
• αλάτι 
• αλεύρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Πλένετε και καθαρίζετε τα κολοκυθάκια από τις άκρες τους και ξύνετε το εξωτερικό τους 
περίβληµα
-Τα κόβετε είτε σε ροδέλες είτε µακρόστενα 
-Τα βάζετε σε ένα µπώλ µε αλεύρι και αλάτι και τα ανακατεύετε 
-Βάζετε στο τηγάνι το λάδι να κάψει σε µέτρια φωτιά 
-Τοποθετείτε τα κολοκυθάκια το ένα δίπλα στο άλλο µέχρι να καλύψετε όλο το τηγάνι και 
τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές µέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώµα
-Βγάζοντας τα από το τηγάνι µπορείτε πριν το σερβίρισµα να τα τοποθετήσετε σε ένα πιάτο 
όπου θα έχετε στρώσει µε χαρτί κουζίνας, για να απορροφήσει το παραπανίσιο λάδι 

Μακαρονάδα του Ψαρά 
ΥΛΙΚΑ 

• 15-20 µύδια 
• ½ κιλό γαρίδες 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 πιπερίτσα καυτερή 
• 2 κονσέρβες ντοµατάκια 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανός 
• 1 πακέτο µακαρόνια Νο 6 ή όποια προτιµάτε 
• 4 κουταλιές βούτυρο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Καθαρίζετε τα µύδια πολύ καλά από τα "µαλλιά"
-Τα βάζετε σε µία κατσαρόλα µε νερό και αφήνετε να βράσουν 
-Όταν ανοίξουν τα αφήνετε λίγο ακόµα και τα σουρώνετε 
-Χωρίζετε τη σάρκα από τα όστρακα και τα αφήνετε στην άκρη 
-Πλένετε τις γαρίδες 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα νερό να βράσει 
-Ρίχνετε τις γαρίδες 
-Βράζετε µέχρι να µαγειρευτούν 
-Στραγγίζετε και τους αφαιρείτε το κέλυφος της ουράς και το κεφάλι 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε το κρεµµύδι να τσιγαριστεί 
-Ρίχνετε την ντοµάτα, ανακατεύετε και χαµηλώνετε τη φωτιά 
-Εάν χρειάζεται αλατοπιπερώνετε 
-Μόλις πάρει βράση προσθέτετε τα µύδια και τις γαρίδες και ψήνετε µέχρι να µείνουν µε τη 
σάλτσα τους 
-Λίγο πριν τα βγάλετε από τη φωτιά ρίχνετε το µαϊντανό 
-Σε µία κατσαρόλα βάζετε νερό να βράσει 
-Μόλις βράσει ρίχνετε τα µακαρόνια 
-Αφήνετε να βράσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες του πακέτου 
-Βγάζετε από την κατσαρόλα τα µακαρόνια και τα στραγγίζετε 
-Στην κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο να λιώσει µαζί µε λίγο αλάτι 
-Τσιγαρίζετε τα µακαρόνια, αποσύρετε από τη φωτιά και τα σκεπάζετε 
-Ρίχνετε τη σάλτσα µε τα µύδια και τις γαρίδες µέσα στην κατσαρόλα και ανακατεύετε 
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Μελιτζάνες µε ντοµάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µελιτζάνες 
• 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 3 σκελίδες σκόρδο 
• 2 φλιτζάνια λάδι 
• 1 κονσέρβα ντοµάτες και 1 κουταλιά της σούπας πελτέ ή
• 3 φρέσκες ντοµάτες και 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Κόβετε τις µελιτζάνες σε µακρόστενα κοµµάτια 
-Τις βάζετε σε ένα µπώλ µε νερό και αλάτι για µισή ώρα 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε το σκόρδο 
-Προσθέτετε την ντοµάτα και 1 ποτήρι νερό και αφήνετε να βράσει για λίγο 
-Ξεπλένετε τις µελιτζάνες από το αλατόνερο και τις ρίχνετε στην κατσαρόλα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά µέχρι να µείνουν µε τη σάλτσα τους 

Μελιτζάνες Τηγανητές 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µελιτζάνες 
• αλάτι 
• αλεύρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Πλένετε και καθαρίζετε τις µελιτζάνες από τις άκρες τους 
-Τις κόβετε είτε σε ροδέλες είτε µακρόστενα 
-Τις βάζετε σε ένα µπώλ µε αλεύρι και αλάτι και τα ανακατεύετε 
-Βάζετε στο τηγάνι το λάδι να κάψει σε µέτρια φωτιά 
-Τοποθετείτε τις µελιτζάνες τη µία δίπλα στην άλλη µέχρι να καλύψετε όλο το τηγάνι και 
τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές µέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώµα
-Βγάζοντας τις από το τηγάνι µπορείτε πριν το σερβίρισµα να τις τοποθετήσετε σε ένα πιάτο 
όπου θα έχετε στρώσει µε χαρτί κουζίνας, για να απορροφήσει το παραπανίσιο λάδι 

Μελιτζάνες τηγανιτές µε σάλτσα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µελιτζάνες 
• 3 φλιτζάνια λάδι για τηγάνισµα
• 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι 
• 3 σκελίδες σκόρδο 
• 3 ντοµάτες φρέσκες ψιλοκοµµένες 
• αλάτι και πιπέρι 

-Κόβετε τις µελιτζάνες σε µακρόστενα κοµµάτια 
-Τις βάζετε σε ένα µπώλ µε νερό και αλάτι για µισή ώρα 
-Βάζετε µια κατσαρόλα στη φωτιά και ρίχνετε µέσα το νερό µε τις µελιτζάνες να βράσουν καλά 
-Βάζετε το λάδι σ’ ένα τηγάνι να κάψει 
-Στραγγίζετε τις µελιτζάνες και τις αλευρώνετε 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 
-Σερβίρετε σε πιατέλα και αλατίζετε 
-Στο λάδι που έµεινε στο τηγάνι ρίχνετε την ντοµάτα, το σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι και 
µόλις µείνει µε τη σάλτσα χωρίς νερά προσθέτετε τις µελιτζάνες 
-Αφήνετε να πάρουν µία δύο βράσεις ακόµα και σερβίρετε 
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Μπουρανί (Σµυρνέϊκο)
ΥΛΙΚΑ 

• 1 ποτηράκι ρύζι 
• 6 ντοµάτες φρέσκες 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• 3 φλυτζάνια νερό 
• αλάτι και πιπέρι 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό ψιλοκοµµένο 
• 1/2 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη 

-Τρίβετε στον τρίφτη τις ντοµάτες 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Τσιγαρίζετε το µαϊντανό και το σκόρδο 
-Ρίχνετε την τοµάτα 
-Προσθέτετε τη ζάχαρη 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε το νερό και το ρύζι, χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να σιγοβράσει 

Μπριάµ
ΥΛΙΚΑ 

• 3 µεγάλες πατάτες κοµµένες σε ροδέλες 
• 4 κολοκύθια κοµµένα σε ροδέλες 
• 4 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• 3 ντοµάτες φρέσκες τριµµένες 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 2 φλιτζάνια λάδι 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Τοποθετείτε στο ταψί τις πατάτες και τα κολοκύθια εναλλάξ το ένα δίπλα στο άλλο 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό ψιλοκοµµένο 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Βάζετε το λάδι να κάψει και προσθέτετε τα κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
-Μόλις µαραθούν, προσθέτετε τις ντοµάτες 
-Αφήνετε να πάρουν βράση 
-Προσθέτετε το σκόρδο 
-Αλατοπιπερώνετε τη σάλτσα και την περιχύνετε πάνω στο φαγητό 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 1 ώρα περίπου 

Παπουτσάκια 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό µέτριες µελιτζάνες 
• 1/2 κιλό κιµά
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένο 
• 1/2 φλιτζάνι κρασί 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκι 
• 1 κουταλιά πελτέ 
• 1 ξυλαράκι κανέλα 
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• αλάτι και πιπέρι 
• 2 φλιτζάνια κεφαλοτύρι τριµµένο 
• 4 κουταλιές βούτυρο 
• 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι 
• 1 κουτί γάλα εβαπορέ 
• 2 φλιτζάνια νερό 
• λίγο µοσχοκάρυδο 
• 1 κρόκο αυγού 

-Κόβετε τις µελιτζάνες κάθετα σε δύο κοµµάτια 
-Σε µία κατσαρόλα ζεσταίνετε το λάδι και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε τον κιµά και τσιγαρίζετε ανακατεύοντας µε πηρούνι για να µην σβολιάσει 
-Προσθέτετε το σκόρδο, την κανέλα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Ρίχνετε την τοµάτα και τον πελτέ και ανακατεύετε 
-Ψήνετε µέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά 
-Αφαιρείτε την κανέλα 
-Τηγανίζετε τις µελιτζάνες 
-Τις στρώνετε σε ένα ταψί 
-Από πάνω τις γεµίζετε µε τον κιµά
-Λιώνετε το βούτυρο 
-Ζεσταίνετε το γάλα διαλυµένο στο νερό 
-Προσθέτετε στο λιωµένο βούτυρο, το αλεύρι ανακατεύοντας συνεχώς 
-Μόλις γίνει µια σφικτή µάζα προσθέτετε λίγο λίγο το γάλα ζεστό ανακατεύοντας να µην 
σβολιάσει και δεν ρίχνετε άλλο αν πρώτα δεν πιει το προηγούµενο 
-Προσθέτετε τον κρόκο και το µοσχοκάρυδο και ανακατεύετε 
-Στρώνετε την µπεσαµέλ από πάνω από τον κιµά
-Πασπαλίζετε µε τυρί 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο 

Παστίτσιο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 πακέτο µακαρόνια χοντρά 
• 4 κουταλιές βούτυρο 
• 1/2 κιλό κιµά
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένο 
• 1/2 φλιτζάνι κρασί 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκι 
• 1 κουταλιά πελτέ 
• 1 ξυλαράκι κανέλα 
• 3 φλιτζάνια κεφαλοτύρι τριµµένο 
• 4 κουταλιές βούτυρο 
• 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι 
• 1 κουτί γάλα εβαπορέ 
• 2 φλιτζάνια νερό 
• λίγο µοσχοκάρυδο 
• 1 κρόκο αυγού 
• αλάτι και πιπέρι 

-Σε µία κατσαρόλα βάζετε νερό να βράσει 
-Μόλις βράσει ρίχνετε τα µακαρόνια 
-Αφήνετε να βράσουν σύµφωνα µε τις οδηγίες του πακέτου 
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-Βγάζετε από την κατσαρόλα τα µακαρόνια και τα στραγγίζετε 
-Στην κατσαρόλα βάζετε το βούτυρο να λιώσει 
-Τσιγαρίζετε τα µακαρόνια και τα στρώνετε σε ένα ταψί 
-Πασπαλίζετε µε τυρί 
-Σε µία κατσαρόλα ζεσταίνετε το λάδι και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε τον κιµά και τσιγαρίζετε ανακατεύοντας µε πηρούνι για να µην σβολιάσει 
-Προσθέτετε το σκόρδο, την κανέλα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Σβήνετε µε κρασί 
-Προσθέτετε τον µαϊντανό 
-Ρίχνετε την τοµάτα και τον πελτέ και ανακατεύετε 
-Ψήνετε µέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά 
-Αφαιρείτε την κανέλα 
-Στρώνετε τον κιµά πάνω από τα µακαρόνια 
-Λιώνετε το υπόλοιπο βούτυρο 
-Ζεσταίνετε το γάλα διαλυµένο στο νερό 
-Προσθέτετε στο λιωµένο βούτυρο, το αλεύρι ανακατεύοντας συνεχώς 
-Μόλις γίνει µια σφικτή µάζα προσθέτετε λίγο λίγο το γάλα ζεστό ανακατεύοντας να µην 
σβολιάσει και δεν ρίχνετε άλλο αν πρώτα δεν πιει το προηγούµενο 
-Προσθέτετε τον κρόκο και το µοσχοκάρυδο και ανακατεύετε 
-Στρώνετε την µπεσαµέλ από πάνω από τον κιµά
-Πασπαλίζετε µε το υπόλοιπο τυρί 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 45 λεπτά περίπου 

Πατάτες Γιαχνί 
ΥΛΙΚΑ 

• 5 µεγάλες πατάτες κοµµένες σε χοντρά ακανόνιστα κοµµάτια 
• 1 φλυτζάνι λάδι 
• 1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 κονσέρβα ντοµατάκι 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• 1/3 µατσάκι µαϊντανό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Προσθέτετε και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε την ντοµάτα και αφήνετε να βράσει 
-Προσθέτετε τις πατάτες και 1 ποτήρι νερό 
-Προσθέτετε το σκόρδο και τον µαϊντανό 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε να βράσει 

Πατάτες Φούρνου 
ΥΛΙΚΑ 

• 5 µεγάλες πατάτες κοµµένες σε χοντρά ακανόνιστα κοµµάτια 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένες 
• Χυµό από 1 λεµόνι 
• ρίγανη 
• αλάτι, πιπέρι 
• 1 ποτήρι νερό 

-Βάζετε σε ένα ταψάκι τις πατάτες 
-Προσθέτετε το χυµό λεµονιού και το λάδι 
-Προσθέτετε τη ρίγανη 
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-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε το σκόρδο 
-Προσθέτετε το νερό 
-Σκεπάζετε µε αλουµινόχαρτο 
-Ψήνετε σε µέτριο φούρνο για µισή ώρα περίπου 
-Βγάζετε το αλουµινόχαρτο και ψήνετε µέχρι να µείνουν µε το λάδι τους.

Πιπεριές τηγανιτές 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό πιπεριές µακρόστενες 
• 3 φλιτζάνια λάδι για τηγάνισµα
• αλάτι 

-Βάζετε το λάδι να κάψει 
-Τοποθετείτε τις πιπεριές ολόκληρες στο τηγάνι 
-Τηγανίζετε και από τις δύο πλευρές 
-Σερβίρετε σε πιατέλα και αλατίζετε 
-Σερβίρονται µε λαδόξυδο 

Πιπεριές Φλωρίνης Γεµιστές 
ΥΛΙΚΑ 

• 6 πιπεριές Φλωρίνης 
• 1 κουταλιά της σούπας ανθότυρο 
• 2 κουταλιές της σούπας φέτα 
• 2 κουταλιές της σούπας άνιθο ψιλοκοµµένο 
• αλάτι και πιπέρι 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 1 ποτηράκι νερό 

-Πλένετε τις πιπεριές 
-Σε ένα µπώλ διαλύετε και ανακατεύετε τα τυριά, τον άνιθο και το αλατοπίπερο 
-Κόβετε προσεκτικά το κοτσάνι γύρω, γύρω από τις πιπεριές και από το άνοιγµα τις γεµίζετε µε
το µείγµα των τυριών 
-Κλείνετε το άνοιγµα µε τα καπάκια 
-Τις τοποθετείτε σε ένα ταψάκι 
-Τις περιλούζετε µε το νερό όπου έχετε διαλύσει τον πελτέ και τις ψήνετε σε µέτριο φούρνο για 
περίπου µία ώρα 

Πιπεριές Φλωρίνης 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό πιπεριές Φλωρίνης 
• αλάτι 
• λαδόξυδο 

-Πλένετε τις πιπεριές 
-Τις τοποθετείτε σε ένα ταψάκι και τις ψήνετε σε µέτριο φούρνο για περίπου µία ώρα 
-Όταν ψηθούν τις ξεφλουδίζετε προσεχτικά 
-Αφαιρείτε τα σπόρια και το κοτσάνι 
-Σερβίρετε µε αλάτι και λαδόξυδο 
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Σουλούδικο (Σµυρνέϊκο)
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 πακέτο κριθαράκι 
• 3 φρέσκες ντοµάτες ή µία κονσέρβα ντοµατάκια 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 4 φλιτζάνια νερό 
• αλάτι και πιπέρι 

-Τρίβετε στον τρίφτη τις ντοµάτες αν έχετε φρέσκες 
-Βάζετε σε µία κατσαρόλα το λάδι να κάψει 
-Ρίχνετε την τοµάτα 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Προσθέτετε το νερό και αφήνετε να βράσει 
-Ρίχνετε το κριθαράκι και χαµηλώνετε τη φωτιά να σιγοβράσει 
-Προσοχή να µην είναι πηχτό 

Σπανακόρυζο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 1/2 κιλό σπανάκι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 κουταλιά της σούπας πελτέ 
• 2 φλιτζάνια λάδι 
• 1 φλιτζάνι ρύζι 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Ρίχνετε το σπανάκι χωρίς νερό εάν είναι κατεψυγµένο, µε 1 φλιτζάνι νερό εάν είναι φρέσκο 
-Ρίχνετε τον πελτέ και αφήνετε να πάρει βράση 
-Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό ακόµα µαζί µε το ρύζι 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά µέχρι να µείνουν µε τη σάλτσα τους 

Στραπατσάδα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/4 φλιτζάνι λάδι 
• 1 κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 
• 1 πιπεριά ψιλοκοµµένη 
• 1 ντοµάτα ψιλοκοµµένη 
• 4 αυγά χτυπηµένα 
• 1 κοµµάτι φέτα ψιλοκοµµένο 
• αλάτι και πιπέρι 

-Βάζετε το λάδι στο τηγάνι να κάψει 
-Τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε την πιπεριά 
-Ρίχνετε την ντοµάτα και µόλις πάρει βράση προσθέτετε τ' αυγά 
-Ρίχνετε το τυρί 
-Αλατοπιπερώνετε 
-Αφήνετε να ψηθούν καλά ανακατεύοντας και σερβίρετε 



Σ υ ν τ α γ έ ς  τ η ς  Γ ι ώ τ α ς  

61

Τυροκροκέτες 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/4 κιλό τυρί φέτα 
• 1/4 κιλό τυρί κίτρινο τριµµένο 
• αλεύρι 
• 2 αυγά χτυπηµένα 
• πιπέρι 
• λάδι για τηγάνισµα

-Με ένα πηρούνι θρυµµατίζετε την φέτα σε ένα µπώλ 
-Προσθέτετε το τριµµένο τυρί 
-Ρίχνετε τα αυγά και ανακατεύετε 
-Πιπερώνετε και ανακατεύετε πολύ καλά να γίνουν µία ζύµη για να φτιάξετε τις κροκέτες 
-Αλευρώνετε 
-Τηγανίζετε 

Φασολάκια φρέσκα γιαχνί 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό φασολάκια φρέσκα 
• 2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα 
• 1 κονσέρβα ντοµάτα 
• 2 κουταλιές της σούπας πελτέ 
• 1 φλιτζάνι λάδι 
• 3 σκελίδες σκόρδο 
• 1/2 µατσάκι µαϊντανό 
• 3 µεγάλες πατάτες 
• αλάτι και πιπέρι 

-Πλένετε τα φασολάκια 
-Καθαρίζετε τις ίνες και τις άκρες τους 
-Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεµµύδι 
-Προσθέτετε τα φασολάκια και το σκόρδο 
-Ρίχνετε την ντοµάτα, τον πελτέ και 2 φλιτζάνια νερό και αφήνετε να πάρει βράση 
-Προσθέτετε τις πατάτες κοµµένες σε µεγάλα κοµµάτια 
-Προσθέτετε το µαϊντανό και αλατοπιπερώνετε 
-Χαµηλώνετε τη φωτιά µέχρι να µείνουν µε τη σάλτσα τους 
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ΨΨ ΩΩ ΜΜ ΙΙ
Ψωµάκια µπύρας 

ΥΛΙΚΑ 
• 3 κούπες Αλεύρι 
• 1/2 κούπα Γάλα χλιαρό 
• 1 Αυγό 
• 30 γρ. Φρέσκια Μαγιά 
• 1,5 κ. κ. Αλάτι 
• Λίγο τριµµένο Μοσχοκάρυδο (προαιρετικό)

-∆ιαλύουµε τη µαγιά στο γάλα ανακατεύοντας.
-Σε βαθύ σκεύος βάζουµε 1/2 κούπα αλεύρι, το γάλα µε τη µαγιά, το αλάτι και το µοσχοκάρυδο.
-Ανακατεύουµε µέχρι να έχουµε ένα οµοιογενές µίγµα, σκεπάζουµε το σκεύος και το 
τοποθετούµε σε ζεστό µέρος.
-Όταν διπλασιαστεί σχεδόν το ύψος της ζύµης προσθέτουµε το υπόλοιπο αλεύρι και ζυµώνουµε
σε µπάλα.
-Παίρνουµε κοµµάτια ζύµης τα πλάθουµε σε µέγεθος χοντρού κεριού και τα κόβουµε σε 
κοµµάτια µεγέθους βερύκοκου.
-Τα πλάθουµε στρόγγυλα ή οβάλ και τα τοποθετούµε σε βουτυρωµένο ταψί σε απόσταση 5 
περίπου εκατοστών µεταξύ τους επειδή κατά το ψήσιµο φουσκώνουν.
-Τα σκεπάζουµε µε πετσέτα και τα αφήνουµε να φουσκώσουν για 20 λεπτά σε ζεστό µέρος.
(Στον φούρνο χωρίς να τον ανάψουµε).  
-Χτυπάµε το αυγό µε λίγο νερό και αλείφουµε τα ψωµάκια.
-Ψήνουµε στους 200 βαθµούς για 15-20 λεπτά ή µέχρι να ροδίσουν.

Ψωµί µε πατάτες 
ΥΛΙΚΑ 

• 1/2 κιλό Αλεύρι 
• 1,5 κούπα Γάλα 
• 10 γρ. Φρέσκια Μαγιά 
• 400 γρ. Πατάτες (4 Μέτριες)
• 5 κ. κ. κοφτές Ζάχαρη 
• 1 Αυγό 
• Αλάτι 
• 1,5 κ. σ. Βούτυρο 
• Βούτυρο για το ταψί.

-∆ιαλύουµε τη µαγιά στο µισό γάλα ανακατεύοντας.
-Σε βαθύ σκεύος βάζουµε 1/2 κούπα αλεύρι, το γάλα µε τη µαγιά και ανακατεύουµε.
-Ανακατεύουµε µέχρι να έχουµε ένα οµοιογενές µίγµα, σκεπάζουµε το σκεύος και το 
τοποθετούµε σε ζεστό µέρος.
-Πλένουµε τις πατάτες και τις βράζουµε µε την φλούδα τους. Τις καθαρίζουµε και τις λιώνουµε.
-Όταν διπλασιαστεί σχεδόν το ύψος της ζύµης προσθέτουµε το υπόλοιπο αλεύρι, το γάλα, το 
αλάτι το αυγό, το βούτυρο λιωµένο και τις πατάτες.
-Φτιάχνουµε καρβελάκια και τα τοποθετούµε σε βουτυρωµένο ταψί.
-Τα σκεπάζουµε µε πετσέτα και τα αφήνουµε να φουσκώσουν για 20-30 λεπτά σε ζεστό µέρος.
(Στον φούρνο χωρίς να τον ανάψουµε).  
-Ψήνουµε σε φούρνο στους 220 βαθµούς µέχρι να πάρουν ανοιχτό καφέ χρώµα.
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Ψωµί σπιτικό 
ΥΛΙΚΑ 

• 3 κούπες Αλεύρι 
• 2 κ. σ. Ελαιόλαδο 
• 1 κ. κ. Αλάτι 
• 1,5 κούπα χλιαρό νερό 
• 25 γρ. Φρέσκια Μαγιά 

-∆ιαλύουµε τη µαγιά στο χλιαρό νερό ανακατεύοντας.
-Σε βαθύ σκεύος µε εφαρµοστό καπάκι βάζουµε 1,5 κούπα αλεύρι, το νερό µε τη µαγιά, το λάδι 
και το αλάτι.
-Ανακατεύουµε µέχρι να έχουµε ένα οµοιογενές µίγµα, σκεπάζουµε το σκεύος και το 
τοποθετούµε σε ζεστό µέρος.
-Μετά από 20-30 λεπτά προσθέτουµε το υπόλοιπο αλεύρι και ζυµώνουµε µε τα χέρια.
-Ζυµώνουµε προσθέτοντας και άλλο αλεύρι αν χρειαστεί µέχρι να γίνει η ζύµη ελαστική και να 
µην κολλάει στα χέρια.
-Χωρίζουµε την ζύµη σε δύο φραντζόλες και τις τοποθετούµε σε λαδωµένο ταψί το οποίο το 
αφήνουµε στον φούρνο της κουζίνας για 15 λεπτά χωρίς όµως να τον ανάψουµε.
-Ανάβουµε τον φούρνο στους 220 βαθµούς και ψήνουµε τα ψωµιά µας στην µεσαία σχάρα του 
φούρνου για 30 λεπτά ή µέχρι να αποκτήσουν ανοιχτό καφέ χρώµα.

Ζύµη για Φύλλο 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 µικρό κοµµατάκι µαγιά µπύρας ή 2 κουταλάκια µαγιά σκόνη 
• 1/2 φλιτζάνι νερό 
• 4 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι 
• 1/2 φλιτζάνι του καφέ λάδι 
• 1/2 φλιτζάνι του καφέ ξύδι 
• ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι 

-Ζεσταίνετε το νερό 
-∆ιαλύετε στο νερό τη µαγιά 
-Την "πιάνετε" µε λίγο αλεύρι 
-Αφήνετε για µία ώρα περίπου να "αφρίσει"
-Κοσκινίζετε το αλεύρι 
-Ανοίγετε στη µέση ένα λάκκο 
-Μέσα στο λάκκο βάζετε την µαγιά, το αλάτι, το λάδι και το ξύδι 
-Ζυµώνετε να γίνει η ζύµη λεία 
-Σκεπάζετε και αφήνετε σε µέρος ζεστό να αναπνεύσει 
-Αλευρώνετε µία επιφάνεια και τοποθετείτε τη ζύµη
-Την πασπαλίζετε µε λίγο αλεύρι και µε την παλάµη πιέζετε τη ζύµη να ανοίξει σε 2 φύλλα,
πάχους 1 δαχτύλου σε σχήµα παραλληλόγραµµου 

Ζύµη Σφολιάτα 
ΥΛΙΚΑ 

• 1 1/4 φλιτζάνια τσαγιού αλεύρι σκληρό 
• 1 1/8 φλιτζάνια τσαγιού βούτυρο φρέσκο σκληρό, αγελαδινό 
• ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
• νερό 

-Κοσκινίζετε το αλεύρι 
-Ανοίγετε στη µέση ένα λάκκο 
-Μέσα στο λάκκο, βάζετε το αλάτι, µία κουταλιά της σούπας βούτυρο και λίγο νερό.
-Με τα χέρια αναµιγνύετε, το αλεύρι µε το νερό, προσθέτοντας κάθε τόσο νερό 
-Η ζύµη πρέπει να είναι σφικτή.
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-Πλάθετε τη ζύµη σε σχήµα µπάλας, τη σκεπάζετε µε µία πετσέτα βρεγµένη και την αφήνετε να 
αναπνεύσει για 30 λεπτά περίπου.
-Αµέσως µετά αλευρώνετε µία επιφάνεια και τοποθετείτε τη ζύµη
-Την πασπαλίζετε µε λίγο αλεύρι και µε την παλάµη πιέζετε τη ζύµη να ανοίξει σε φύλλο, πάχους 
1 δαχτύλου σε σχήµα παραλληλόγραµµου 
-Βάζετε το υπόλοιπο βούτυρο και µε το χέρι το πιέζετε ώστε να απλωθεί και να καλύψει τα 3/4 
της ζύµης αφήνοντας ένα κενό από τις άκρες της ζύµης ένα δάχτυλο περίπου 
-Κατόπιν τη διπλώνετε στα 3, (την µία άκρη από την κοντύτερη πλευρά τη διπλώνουµε µέχρι τη 
µέση και το ίδιο κάνουµε µε την άλλη)
-Βάζετε τη ζύµη στο ψυγείο για δύο ώρες 
-Αµέσως µετά την ξανανοίγετε σε σχήµα παραλληλόγραµµου την ξαναδιπλώνετε και την 
ξαναβάζετε στο ψυγείο για άλλες δύο ώρες.
-Επαναλαµβάνετε ακόµη δύο φορές 
-Η ζύµη είναι έτοιµη να τη µεταχειριστείτε.
-∆ιατηρείται στο ψυγείο για δύο µέρες ή στην κατάψυξη για πολύ περισσότερο.

Λαγάνα 
ΥΛΙΚΑ 

• 500 γρ αλεύρι µαλακό 
• 1/2 φλιτζάνι λάδι 
• 2 κουταλάκια του γλυκού µαγιά 
• 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
• νερό 
• σουσάµι

-Προθερµαίνετε το φούρνο στους 180 C. Ζεσταίνετε µία µικρή ποσότητα νερού. ∆ιαλύετε εκεί 
την µαγιά και αφήνετε µισή ώρα να "αφρίσει". Προσθέτετε το λάδι και το αλέυρι και 
ανακατεύετε. Ζυµώνετε έως η ζύµη να µην κολλάει στα χέρια σας και να είναι µαλακή. ∆ίνετε το 
σχήµα της λαγάνας. Λαδώνετε ένα ταψί και τοποθετείτε την λαγάνα µέσα. Σκεπάζετε µε µία 
πετσέτα και αφήνετε να διπλασιαστεί σε µέγεθος. Αλείφετε ελαφρά λίγο λάδι και πασπαλίζετε µε
σουσάµι. Ψήνετε µέχρι να ροδίσει.

Τηγανόψωµο
ΥΛΙΚΑ 

• 1 κιλό αλεύρι Νο 2 ή
• 1/2 κιλό αλεύρι σταρένιο και 1/2 κιλό αλεύρι Νο 2 ή
• 1 κιλό αλεύρι σταρένιο 
• 1 φακελάκι µαγιά ή 1/2 κουταλάκι µαγιά σκόνη 
• 1/4 φλιτζάνι νερό χλιαρό 
• 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι 
• ελάχιστη ζάχαρη 

Βάζετε σε ένα µπωλάκι την µαγιά µε το νερό. Ανακατεύετε και αφήνετε να αφρίσει. Βάζετε σε 
ένα µπωλ το αλεύρι και ρίχνετε εκεί τη µαγιά. Προσθέτετε το αλάτι και τη ζάχαρη. Ζυµώνετε 
προσθέτοντας χλιαρό νερό µέχρι να φτιάξετε µία ζύµη µαλακή. Σκεπάζετε ή µε µία πετσέτα ή µε
διαφάνεια αλειµµένη µε λίγο λάδι. Αφήνετε σε µέρος ζεστό να φουσκώσει. Μόλις φουσκώσει 
ξαναζυµώνετε 2-3 φορές και κόβετε 8-10 κοµµατάκια. Ανοίγετε το κάθε φύλλο σε στρογγυλά 
πιτάκια. Τηγανίζετε.


