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Φοιτητόκοσμος
Συνταγές ιδανικές για φοιτητές! Εύκολες,
οικονομικές, που να θυμίζουν το σπίτι και τη
μαμά, αλλά να έχουν και την τσαχπινιά τους.
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Μαγειρεύω για έναν
Πάρτυ Μασκέ
Το φαγητό της μαμάς
Σε μία κατσαρόλα

Εδώ θα δείτε τις συνταγές που κέρδισαν σε
κάθε μια από αυτές τις εβδομάδες
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Χωριάτικη
μακαρονάδα

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

2 λουκάνικα χωριάτικα μεγάλα
1 κρεμμύδι
2 πιπεριές
ρίγανη, θυμάρι, πιπέρι
1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο
250-300 γρ φέτα
1 πακέτο μακαρόνια

Προαιρετικά:
●
1 σκελίδα σκόρδο
●
μανιτάρια
●
χυμό ντομάτας
●
1 πρέζα ζάχαρη (αν ρίξετε χυμό)
●
λίγες ελιές χωρίς κουκούτσι

Joanna Ralliou
Σερβίρει 4 άτομα

Εκτέλεση
1.

2.

Βράζουμε τα μακαρόνια. Σε ένα τηγάνι ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και τις
πιπεριές. Μόλις μαλακώσουν οι πιπεριές ρίχνουμε το λουκάνικο. Προαιρετικά
μπορούμε να ρίξουμε σκόρδο, μανιτάρια, χυμό ντομάτας, μια πρέζα ζάχαρη και ελιές
σε αυτή την φάση μαζί με το λουκάνικο. Μόλις ψηθεί ρίχνουμε φέτα, ρίγανη, θυμάρι
και πιπέρι.
Ρίχνουμε τα μακαρόνια στο τηγάνι. Ανακατεύουμε καλά για 3 λεπτά σε σιγανή φωτιά
να πάρουν όλη την γεύση.
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Τα δάχτυλα
της μάγισσας

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

250 γρ μαργαρίνη πλάκα σε
θερμοκρασία δωματίου
125 γρ ζάχαρη άχνη
400 γρ αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 αυγό
1 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες
αμύγδαλα
λίγη μαρμελάδα από κόκκινα
φρούτα

Foyla Doda

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

5.

Ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν και τις βανίλιες σε ένα μπολ. Χτυπάμε το βούτυρο
με την άχνη. Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ενωθούν.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι. Ρίχνουμε το μισό στο υγρό μείγμα και ανακατεύουμε καλά.
Ρίχνουμε και το υπόλοιπο και συνεχίζουμε. Μόλις ζοριστούμε στο ανακάτεμα
συνεχίζουμε με τα χέρια.
Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια ελαστική ζύμη που δεν θα κολλάει στα χέρια. Αν
θέλουμε την βάζουμε 30 λεπτά στο ψυγείο. Παίρνουμε με ένα κουτάλι απ’ τη ζύμη μας
και φτιάχνουμε μπαλάκια. Με τα μπαλάκια φτιάχνουμε κορδονάκια 10 cm και πάχος
όσο το μεσαίο δάχτυλο μας και τα τοποθετούμε σε ταψί όπου έχουμε στρώσει
λαδόκολλα.
Πατάμε με τα δύο δάχτυλα μας πάνω στη ζύμη μας ώστε να έχουμε δύο βαθουλώματα.
Με ένα μαχαίρι χαράζουμε τρεις γραμμές ανάμεσα στα δύο βαθουλώματα και στη
συνέχεια χαράζουμε άλλες δύο στο σημείο που θα βάλουμε το νύχι μας. Βάζουμε
ελάχιστη μαρμελάδα στο σημείο που θα κολλήσει το νύχι (αμύγδαλο). Κολλάμε το
αμύγδαλο πάνω στην μαρμελάδα και τα δαχτυλάκια μας είναι έτοιμα για τον φούρνο.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25 λεπτά ανάλογα τον
φούρνο.
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Παραδοσιακή
χορτόπιτα

Υλικά
Για τη γέμιση
●
1 κιλό διάφορα χόρτα (λάπαθα,
σέσκουλα, άγριο σπανάκι,
καυκαλίθρες, μυρώνια)
●
2 τρυφερά μικρά πράσα
●
6 φρέσκα κρεμμυδάκια τρυφερά, με
τα φύλλα τους
●
1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο
●
1 ματσάκι αγριομάραθο (ή άνηθο)
●
300 γρ τουλουμοτύρι (ή χλωρή
μανούρα ή φέτα)
●
2 κ. σ. αλάτι
●
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
●
3/4 φλ. ελαιόλαδο
Για το φύλλο
●
●
●
●
●
●

Αναστασία Κολβάνη

750 γρ αλεύρι Γ.Ο.Χ.
100 γρ ελαιόλαδο
2 κ. σ. ξίδι
1 1/2 κ. γλ. αλάτι
340 γρ χλιαρό νερό (περίπου)
λίγο έξτρα αλεύρι για το άνοιγμα των
φύλλων

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Ξεκινάμε το σπιτικό χωριάτικο φύλλο για πίτα βάζοντας σε μπολ το αλεύρι και
κάνοντας μια λακκούβα στο κέντρο του. Προσθέτουμε το αλάτι, το λάδι, το ξίδι και το
νερό. Με τα δάχτυλα, δουλεύοντας κυκλικά, βάζουμε λίγο λίγο το αλεύρι μέσα στα
υγρά.
Όταν πια σχηματιστεί μια μπάλα ζύμης και έχουν καθαρίσει τελείως τα τοιχώματα του
μπολ, βγάζουμε τη ζύμη στον πάγκο μας και τη ζυμώνουμε με δυνατές κινήσεις,
τραβώντας την και γυρίζοντάς τη για 5 λεπτά.
Η ζύμη στο τέλος πρέπει να είναι απαλή, εύπλαστη και αφράτη. Όταν την αγγίζουμε,
πρέπει η υφή της να μας θυμίζει δέρμα μωρού. Αν κολλάει ελαφρά στα χέρια,
πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι.
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4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.

Τη σκεπάζουμε καλά και την αφήνουμε να ξεκουραστεί και να γίνει δυνατή.
Δηλαδή, όσο πιο πολύ την ξεκουράζουμε τόσο αναπτύσσεται το πλέγμα της
γλουτένης που δένει τα συστατικά της ζύμης μεταξύ τους και η ζύμη γίνεται
δυνατή και ελαστική. Έτσι, όταν περάσει ο χρόνος ξεκούρασης, δε θα μαζεύει,
ούτε θα σπάει το φύλλο την ώρα που το ανοίγουμε.
Αφού ξεκουραστεί η ζύμη, τη χωρίζουμε σε 4 ή 6 κομμάτια. Αλευρώνουμε την
επιφάνεια που θα δουλέψουμε και με το λεπτό πλάστη ανοίγουμε κάθε κομμάτι
σε λεπτό φύλλο, αλευρώνοντας κάθε φορά που είναι απαραίτητο.
Αφήνουμε τα ανοιγμένα φύλλα πάνω σε καθαρό τραπεζομάντηλο να τραβήξουν
την υγρασία τους και να στεγνώσουν ελαφρώς.
Πλένουμε και στεγνώνουμε καλά όλα τα χόρτα και τα μυρωδικά. Συνηθίζω να τα
απλώνω σε πετσέτες για να στεγνώνουν καλά. Τα ψιλοκόβουμε σε μεγάλη
λεκάνη. Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμύδια, το πράσο, το δυόσμο και το
μάραθο. Πασπαλίζουμε με το αλάτι και τα τρίβουμε ανάμεσα στις παλάμες μας.
Τα αφήνουμε να σταθούν και να ιδρώσουν για 15'.
Έπειτα, με τα χέρια, τα στύβουμε καλά ώστε να αποβάλλουν όλα τα υγρά τους.
Τα βάζουμε σε μπολ, τρίβουμε πιπέρι και προσθέτουμε το τυρί σε τρίμματα.
Περιχύνουμε με το 1/4 φλ. ελαιόλαδο. Λαδώνουμε ελαφρά ένα ρηχό, μεγάλο
ταψί 40 εκ. για πίτα. Απλώνουμε ακτινωτά 3 φύλλα, φροντίζοντας να τα
ραντίσουμε ένα ένα, με ελαιόλαδο.
Οι άκρες πρέπει να εξέχουν από το ταψί. Απλώνουμε τη μισή γέμιση σε πολύ
λεπτή στρώση. Στρώνουμε 1 σουρωμένο φύλλο. Το ραντίζουμε με ελαιόλαδο.
Απλώνουμε την υπόλοιπη γέμιση σε λεπτή στρώση.
Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα 2 φύλλα, ελαφρά σουρωμένα και ραντισμένα με
ελαιόλαδο. Γυρίζουμε τις άκρες σε κόθρο
Χαράζουμε την πίτα με ένα μαχαίρι, και με τα δάχτυλα ραντίζουμε ελαφρά την
πίτα με λίγο νερό ή σε ένα μπολάκι βάζουμε ένα αυγό και λίγο νερό, το χτυπάμε
και το αλείφουμε πάνω σε όλη την πίτα

Ψήνουμε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις στην
κάτω σχάρα ή στους 160°C αέρα στη μεσαία σχάρα, για περίπου 1 ώρα, μέχρι η
πίτα να ροδίσει καλά και να ξεκολλήσει από το ταψί η βάση της.
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Αγκινάρες κατεψυγμένες
αλά πολίτα Αντώνης
Υλικά

antonismavro

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

100 γρ ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μεγάλο ξερό ψιλοκομμένο
5 φρέσκα κρεμμυδάκια ολόκληρα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
3 καρότα μέτρια ψιλοκομμένα
3 πατάτες κομμένες (μεγάλα καρέ)
600 γρ αγκινάρες κατεψυγμένες
200 γρ αρακά κατεψυγμένο
1 κ. σ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 κύβο λαχανικών
750 γρ νερό βραστό
1 λεμόνι ξύσμα και χυμό
20 γρ ψιλοκομμένο άνηθο
αλάτι πιπέρι

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και από τα φρέσκα κρεμμυδάκια αφήνουμε το κρεμμύδι και
ψιλοκόβουμε το πράσινο μέρος με το άσπρο. Ψιλοκόβουμε τα σκορδάκια, τα καρότα σε
ροδέλες, κόβουμε τις πατάτες σε μεγάλα κυβάκια και τον άνηθο. Μετράμε τα υπόλοιπα
υλικά μας για να είμαστε έτοιμοι.
Βάζουμε το ελαιόλαδο σε καυτή κατσαρόλα και βάζουμε τις αγκινάρες, τις περνάμε
λίγο στο λάδι μέχρι να έχουν ένα ελαφρύ χρώμα εξωτερικά για 5’ περίπου. Τις
βγάζουμε και τις βάζουμε σε πιάτο. Βάζουμε τα κρεμμύδια τα φρέσκα και το ξερό.
Ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα και σοτάρουμε για 1’. Χαμηλώνουμε λίγο τη
φωτιά. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα σκόρδα, μετά τα καρότα και τις πατάτες.
Ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να πάρουν χρώμα όλα τα λαχανικά.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τις αγκινάρες και τις σοτάρουμε 3-4’ περίπου μέχρι να
πάρουν χρώμα. Προσθέτουμε το αλεύρι πρώτα, μετά από λίγο τον κύβο με το νερό, το
ξύσμα και τον χυμό από το λεμόνι και ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα.
Μετά από 15 λεπτά προσθέτουμε τον αρακά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα,
χαμηλώνουμε και λίγο ακόμα τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 50’. Ανακατεύουμε που
και πού και δοκιμάζουμε αν έχουν ψηθεί. Στο τέλος ψιλοκόβουμε τον άνηθο και τον
βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε με μία
κουτάλα. Προσθέτουμε ελαιόλαδο. Σκεπάζουμε με το καπάκι με σβηστή φωτιά
περιμένουμε λίγο. Σερβίρουμε βαζοντας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, φέτες από λεμόνι
και φρέσκο τριμμένο πιπερι.
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Μαγειρεύω
διασκεδάζοντας
Κουτάλες, χιούμορ και παιχνίδια μαζί, γιατί
η μαγειρική μπορεί και πρέπει να είναι
διασκέδαση!
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Συνταγές από ταινίες
Ταξίδι στη Σουηδία
Στρουμφ
Με το αρχικό σου

Αυτές είναι οι συνταγές που κέρδισαν!
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Λιγκουίνι
Μπακαρά

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

350 γρ λιγκουίνι με μελάνι σουπιάς
5 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 κουτάλες κρέμα γάλακτος
1 ματσάκι άνθη δεντρολίβανου
μερικά ροδοπέταλα μπακαρά
πλυμένα
1/2 ποτήρι αφρώδες ξηρό κρασί ή
μηλίτη
1 λεμόνι
50 γρ βούτυρο

Argiro Glyka
Σερβίρει 4 άτομα
Χρόνος: 60’

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.

Βγάζουμε τα ανθάκια δενδρολίβανου από τα κλωνάρια και βάζουμε σε μπολ με νερό
και λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού.
Σε τηγάνι με βούτυρο λιωμένο σοτάρουμε τα κρεμμύδια. Ρίχνουμε 2 κουτάλες κρέμα
γάλακτος ανακατεύοντας συνεχώς.
Στραγγίζουμε τα ανθάκια και ρίχνουμε στο τηγάνι μαζί με τα ροδοπέταλα καλά
πλυμένα. Περιχύνουμε με μισό ποτήρι αφρώδες κρασί. Αλατοπιπερώνουμε και
αφήνουμε την σάλτσα να μείνει για λίγο.
Βράζουμε και στραγγίζουμε τα λιγκουίνι, τα βάζουμε σε πιατέλα και περιχύνουμε με τη
σάλτσα. Γαρνίρουμε με ροδοπέταλα και ανθάκια δενδρολίβανου. Απολαύστε το με 1
ποτήρι αφρώδες κρασί και πολύ καλή παρέα.

Τιπ: Ανάλογα με την εποχή αντικαθιστούμε τα ανθάκια δενδρολίβανου με βιολέτες για ακόμα
περισσότερη γεύση και άρωμα.
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MAZARINER
Σουηδικά ταρτάκια

Υλικά
Για την ζύμη :
●
200 γρ αλεύρι Γ.Ο.Χ.
●
100 γρ ζάχαρη άχνη
●
1 κρόκο αυγού
●
110 γρ βούτυρο
●
1 βανίλια
Για τη γέμιση :
200 γρ αμύγδαλα χωρίς τη φλούδα
τους (ασπρισμένα)
●
100 γρ ζάχαρη άχνη
●
100 γρ βούτυρο
●
1 ολόκληρο αυγό
●
1/2 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
●
1 βανίλια
Για το γλάσο:
●
150 γρ άχνη ζάχαρη
●
2 κ. σ. νερό
●

Zoe Tsomaka
Φτιάχνει 12 ταρτάκια

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.

Ζύμη: Βάζουμε το αλεύρι και το κρύο βούτυρο (σε κομματάκια) σε ένα μπολ. Τρίβουμε
τα υλικά με τα δάχτυλα μέχρι να έχουμε ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμο. Προσθέτουμε
τη ζάχαρη, τη βανίλια και τον κρόκο αυγού. Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια σφιχτή
αλλά ελαστική ζύμη. Τυλίγουμε με πλαστική μεμβράνη και την αφήνουμε στο ψυγείο
για τουλάχιστον μισή ώρα.
Γέμιση: Όσο η ζύμη μας ξεκουράζεται στο ψυγείο, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Βάζουμε τη
ζάχαρη με τα αμύγδαλα στο μούλτι να γίνουν σκόνη. Προσθέτουμε το αυγό, τη
βανίλια, το μπέικιν πάουντερ και το βούτυρο και χτυπάμε πάλι μέχρι να
ομογενοποιηθούν καλά. Μετά τα ανακατεύουμε λίγο με το κουτάλι και αφήνουμε το
μείγμα στην ακρη.
Συναρμολόγηση: Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και τη χωρίζουμε σε 12 μέρη.
Βουτυρώνουμε 12 μίνι ταρτιέρες ή ένα ταψί για μάφινς με 12 θήκες. Παίρνουμε ένα
κομμάτι ζύμης και το ανοίγουμε με το χέρι ή με τον πλάστη έτσι ώστε να καλύπτει τα
πλαϊνά της κάθε ταρτιέρας (ή θήκης). Στρώνουμε τη ζύμη με τα δάχτυλά μας.
Μοιράζουμε τη γέμιση στα ταρτάκια και ψήνουμε για 15 - 20’ σε προθερμασμένο
φούρνο στη μεσαία σχάρα. Μετά βγάζουμε από τις φόρμες και αφήνουμε να
κρυώσουν σε σχάρα.
Γλάσο: Βάζουμε τη ζάχαρη σε ένα μπολ και προσθέτουμε το νερό και ανακατεύουμε. Αν
χρειαστεί προσθέτουμε άχνη ή λίγες σταγόνες νερό για να πετύχουμε ένα παχύ αλλά
ρευστό γλάσο. Όταν τα ταρτάκια κρυώσουν τα περιχύνουμε με το γλάσο.
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Τάρτα με Φρούτα
του Δάσους

Υλικά
Για την ζύμη :
●
●
●
●
●

2 1/2 φλ. (350 γρ) αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1/2 κ. σ. ζάχαρη
1/2 κ. γλ. αλάτι
6-7 κ. σ. παγωμένο νερό
225 γρ κρύο βούτυρο γάλακτος

Για τη γέμιση :
●
●
●
●
●
●

7 φλ. παγωμένα φρούτα του δάσους
1 φλ. (200 γρ) ζάχαρη
1 κ. σ. χυμό λεμόνι
4 κ. σ. κορν φλάουρ
2 κ. σ. βούτυρο γάλακτος
1 ασπράδι αυγού

Athina
Σερβίρει 10 άτομα

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Βάζουμε τα φρούτα με τη ζάχαρη και το λεμόνι σε κατσαρόλα από το βράδυ να
αποψυχθούν και το πρωί κρατάμε 1/2 ποτήρι από τα υγρά ξέχωρα. Το υπόλοιπο το
αφήνουμε με τα φρούτα. Ακόμα καλύτερα να ξεκινήσουμε τα φρούτα το πρωί και το
απόγευμα να φτιάξουμε την τάρτα για να μπει όλο το βράδυ στο ψυγείο, να κοπεί την
επομένη.
Στον κάδο του μίξερ ανακατεύουμε το αλεύρι με τη ζάχαρη και το αλάτι. Σε μέτρια
ταχύτητα προσθέτουμε το βούτυρο (κρύο και κομμένο κομματάκια) και χτυπάμε μέχρι
να ψιχουλιάσει το μείγμα. Προσθέτουμε το νερό και χτυπάμε ίσα να δημιουργηθούν
μπαλάκια ζύμης. Αυτό μπορεί βεβαίως να γίνει και στο χέρι (και με καλύτερο
αποτέλεσμα ίσως), τρίβοντας το βούτυρο στο αλεύρι μέχρι να γίνει ψιχουλιαστό,
προσθέτοντας το νερό και ζυμώνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο.
Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια και την κάνουμε μπάλα
χωρίς να την δουλέψουμε ιδιαίτερα. Τη χωρίζουμε σε 1/3 και 2/3, πατάμε να πλατύνει
ελαφρώς, τυλίγουμε τη ζύμη με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον
μια ώρα. Μπορεί να μείνει στο ψυγείο ως και τρεις μέρες ή στην κατάψυξη έως και 3
μήνες.

12

4.

5.

6.

7.

8.

Διαλύουμε στο 1/2 ποτήρι χυμό από τα φρούτα το κορν φλάουρ και αφήνουμε.
Βάζουμε την κατσαρόλα με τα φρούτα σε μέτρια φωτιά, δοκιμάζουμε σε ζάχαρη και
αν το θέλουμε πιο γλυκό προσθέτουμε 50 γρ. ακόμα. Όταν αρχίσει να ζεσταίνεται
ρίχνουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ ανακατεύοντας απαλά προσπαθώντας να μη
διαλύσουμε τα φρούτα, μέχρι να πήξει ελαφρώς. Βγάζουμε από την εστία και
ρίχνουμε το βούτυρο ανακατεύοντας απαλά. Αφήνουμε στην άκρη.
Ανοίγουμε το μεγαλύτερο κομμάτι ζύμης με πλάστη σε ελαφρώς αλευρωμένη
επιφάνεια σε φύλλο και το μεταφέρουμε σε ταρτιέρα ή ταψάκι 23 εκ.. Προσθέτουμε
τη γέμιση, αφού έχει κρυώσει λίγο και ανοίγουμε φύλλο το δεύτερο κομμάτι ζύμης.
Κόβουμε σε λωρίδες και πλέκουμε να διακοσμήσουμε ή κόβουμε με κουπάτ σχέδια
και τα σκορπίζουμε πάνω στη γέμιση. Πιο απλά ακόμα βάζουμε το φύλλο ολόκληρο
πάνω στη γέμιση ανοίγοντας τρύπες με πιρούνι ή κουπάτ να φεύγουν οι υδρατμοί.
Φτιάχνουμε το στεφάνι της ζύμης με τα δάχτυλά μας για όμορφο αποτέλεσμα και
αλείφουμε την τάρτα με το ασπράδι αυγού. Αν θέλουμε πασπαλίζουμε με ζάχαρη.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για περίπου 40'-50'. Μετά τα 25'
ψησίματος τσεκάρουμε και αν χρειάζεται τοποθετούμε ένα αλουμινόχαρτο ή
λαδόκολλα πάνω στην τάρτα για να μην αρπάξει.
Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Σκεπάζουμε (για τυχόν μυρωδιές)
και βάζουμε στο ψυγείο, ιδανικά όλη τη νύχτα, να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί
η γέμιση. Καλή απόλαυση μικρά μου στρουμφάκια!
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Φανταστικά γεμιστά κοχύλια
με κοτόπουλο και πέστο
Υλικά
●
●
●
●

1 κουτί κοχύλια γίγας
500 γρ κοτόπουλο σε κύβους
καλαμπόκι
πέστο

Για το Ρου:
●
●
●
●
●

Fairy

1/4 φλ. ηλιανθέλαιο
10 κ. σ. αλεύρι
1,5 λίτρο γάλα
4 κ. σ. πέστο
1 ζωμό

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Βράζουμε τα μακαρόνια και στραγγίζουμε, προσθέτοντας λίγο λάδι για να μην
κολλήσουν μεταξύ τους.
Τσιγαρίζουμε το κοτόπουλο με λίγο λάδι και όταν ψηθεί βάζουμε και το καλαμπόκι.
Αφήνουμε στην άκρη και κάνουμε το Ρου.
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι και το αλεύρι. Ανακατεύουμε ΠΡΙΝ το βάλουμε στη
φωτιά. Αυτό είναι και το μυστικό για ένα Ρου λείο σαν μετάξι.
Βάζουμε τώρα στη φωτιά και προσθέτουμε το γάλα και το ζωμό μαζί με λίγο αλάτι και
ανακατεύουμε συνεχώς να μην κολλήσει
Όταν αρχίσει να δένει προσθέτουμε και το πέστο
Αφήνουμε λίγο από το Ρου σε ένα μπολ για να βάλουμε πάνω από τα μακαρόνια πριν
μπουν στο φούρνο αργότερα. Έτσι όπως είναι το Ρου στην κατσαρόλα προσθέτουμε το
κοτόπουλο με το καλαμπόκι και ανακατεύουμε.
Τα κοχύλια θα έχουν είδη κρυώσει, οπότε παίρνουμε ένα ένα και με ένα κουτάλι τα
γεμίζουμε με το μείγμα και τα βάζουμε με σειρά μέσα σε ένα μεγάλο γυάλινο πυρέξ.
Όταν γεμίσουμε το πυρέξ, περιχύνουμε τα μακαρόνια με το υπόλοιπο Ρου που
αφήσαμε στην άκρη. Τα βάζουμε σε μέτριο φούρνο για περίπου 15’. Καλή Όρεξη!!
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Αλευρώματα
Και τι δεν κάνουμε με το αλεύρι! Αλμυρά,
γλυκά, ψωμάκια, τάρτες. Είναι υλικό που
υπάρχει πάντα στο ντουλάπι και πάει
παντού. Δε μπορούσε να λείπει λοιπόν από
το cookMadness.
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Ψωμάκια γεμιστά
Τυρόπιτες
Ψωμί ολικής
Τάρτες

Δείτε τις συνταγές που κέρδισαν τις
εβδομάδες αυτές!
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Bloody bread

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

50 ml χλιαρό νερό
300 γρ βρασμένα παντζάρια
450 γρ αλεύρι Γ.Ο.Χ.
2 κ. σ. ελαιόλαδο
1 κ. σ. κοφτή αλάτι
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
120 γρ καρύδια
1 σκελίδα σκόρδο (ή όσο θέλει ο
καθένας)

Annie Georgiou

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Στον κάδο του μίξερ ρίχνουμε το νερό με την μαγιά και ελάχιστη ζάχαρη και
ανακατεύουμε καλά. Σκεπάζουμε με μια πετσέτα και το αφήνουμε για 10-15’ ώσπου να
φουσκώσει και να βγάλει φουσκάλες.
Όσο περιμένουμε να φουσκώσει η μαγιά, πολτοποιούμε στο μούλτι τα παντζάρια. Δεν
χρειάζεται να γίνουν λιώμα, αν υπάρχουν μικρά κομματάκια είναι μια χαρά. Στο ίδιο
μούλτι τρίβουμε τα καρύδια. Δεν θέλουμε να γίνουν σκόνη, να έχουν το μέγεθος
ρεβιθιού.
Προσθέτουμε στον κάδο με τη μαγιά τα παντζάρια, τα καρύδια, το λάδι, το σκόρδο και
χτυπάμε για 3-4’. Προσθέτουμε το αλάτι και ξαναχτυπάμε για άλλα 4 περίπου λεπτά,
μέχρι το μείγμα να γίνει μπάλα και να ξεκολλάει από τον κάδο.
Μόλις τελειώσει το ζύμωμα ρίχνουμε λίγο λάδι σε ένα μπολ, το απλώνουμε παντού,
βάζουμε το ζυμάρι μέσα και το καλύπτουμε με μεμβράνη στην οποία κάνουμε μια
μικρή τρύπα, σκεπάζουμε και με μια πετσέτα και αφήνουμε για μια ώρα να φουσκώσει.
Πλάθουμε λίγο το ζυμάρι και το κάνουμε στο μέγεθος που θέλουμε. Στρώνουμε στο
ταψί μας λαδόκολλα και τοποθετούμε τα ψωμάκια. Τα χαράζουμε με μαχαίρι και
ρίχνουμε λίγο αλεύρι. Τα ξανασκεπάζουμε για άλλη μια ώρα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C για περίπου 30’. Μόλις τα ψωμάκια
είναι έτοιμα (έχουν ροδίσει λίγο από πάνω και εάν βυθίσουμε ένα μαχαίρι, αυτό
βγαίνει καθαρό), τα βάζουμε σε μια σχάρα να κρυώσουν.
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Οι μυζηθρόπιτες
της γιαγιάς Άννας

Υλικά
Για τη ζύμη:
●
1 κιλό αλεύρι Γ.Ο.Χ.
●
125 ml ελαιόλαδο
●
1 σφηνάκι ρακί
●
1 σφηνάκι χυμό λεμονιού
Για τη γέμιση:
●
800 γρ ξινομυζήθρα Κρήτης
●
3 κ. σ. γάλα (αν η μυζήθρα μας
δεν είναι πολύ μαλακή)
Για το ψήσιμο:
●

ελάχιστο ελαιόλαδο

Για το σερβίρισμα:

Ismini

●
●

μέλι
προαιρετικά: Κανέλα και/ή
καβουρδισμένο σουσάμι

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

5.

Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι, ανοίγουμε λακουβίτσα και ρίχνουμε το ελαιόλαδο,
το λεμόνι και τη ρακή. Ζυμώνουμε. Κάνουμε το ζυμάρι (ίσα να κολλάει στα
ακροδάκτυλα) και το αφήνουμε να ξεκουραστεί κανένα μισάωρο.
Παίρνουμε μια ποσότητα ζύμης σε μέγεθος μανταρινιού κι εγκλωβίζουμε στο
εσωτερικό του τη μυζήθρα.
Πατάμε το πιταράκι μας να γίνει επίπεδο και το αφήνουμε στην άκρη. Τελειώνουμε με
όλα τα υλικά μας βάζοντας τα πιταράκια το ένα πάνω στο άλλο και ανάμεσα τους χαρτί
ψησίματος ή πάνω σε μια βαμβακερή πετσέτα αλευρωμένη, σε μια στρώση.
Την ώρα που θέλουμε να σερβίρουμε τις πίτες μας ή λίγο πριν, τις ψήνουμε βουτώντας
τα χέρια μας σε νερό για να απλώσουμε τη ζύμη στο τηγάνι (γι' αυτό λέγονται
"νεράτες"!).
Σερβίρουμε όπως επιθυμούμε και καλή μας απόλαυση!
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Ψωμί ολικής
αλέσεως, πολύσπορο

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

George Adamides

●

16 γρ μαγιά
4 κ. σ. μέλι
1/4 φλ. χλιαρό νερό
2 φλ. κρύο νερό
250 γρ αλεύρι ολικής αλέσεως
300 γρ αλεύρι Ζέας (ή αλεύρι για
ψωμί)
100 γρ αλεύρι βρώμης
1 κ. σ. σουσάμι
1 κ. σ. παπαρουνόσπορο
1 κ. σ. κολοκυθόσπορο
1/2 κ. σ. αλάτι
2-3 κ. σ. ηλιόσπορο για
πασπάλισμα
2-3 κ. σ. ελαιόλαδο, χωριστά

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Σε ένα μπολ, βάζουμε 1/4 φλυτζάνι χλιαρό νερό και ρίχνουμε μέσα τη μαγιά. Την
αφήνουμε να μουλιάσει 5 λεπτά και ανακατεύουμε.
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε 2 φλυτζάνια του τσαγιού κρύο νερό, το μέλι και το
μείγμα μαγιάς. Το χτυπάμε στο μίξερ 1’, απλά να σμίξουν καλά. Σταματάμε και βάζουμε
τον γάντζο στο μίξερ.
Σε ένα μεγάλο μπολ αναμιγνύουμε με σύρμα τα αλεύρια, τον παπαρουνόσπορο, το
σουσάμι, και το αλάτι. Προσθέτουμε σταδιακά το πολύσπορο μείγμα αλευριού στον
κάδο του μίξερ, χτυπώντας σε χαμηλή ταχύτητα, για περίπου 4’. Προσθέτουμε
τελευταίους τους κολοκυθόσπορους και χτυπάμε για 1’.
Αδειάζουμε τη ζύμη σε μια αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώνουμε για λίγο απλά να
ελέγξουμε την υφή της ζύμης. Θέλουμε να κολλάει κάπως στα χέρια αλλά όχι να είναι
κολλώδης, οπότε αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο αλεύρι.
Πλάθουμε σε μπάλα. Τη βάζουμε σε ένα μπολ με λίγο ελαιόλαδο (να πάει παντού) και
το σκεπάζουμε με διαφανή μεμβράνη. Το αφήνουμε σε ζεστό χώρο να διπλασιαστεί,
περίπου 1 1/2 ώρα.
Σε αλευρωμένη επιφάνεια μεταφέρουμε τη ζύμη και ζυμώνουμε για λιγάκι. Τη
χωρίζουμε στα δύο, πλάθουμε τις φρατζόλες και σκορπάμε από πάνω ηλιόσπορο. Τα
σκεπάζουμε για 15’. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190°C. Αλείφουμε με ελαιόλαδο
δύο ορθογώνιες φόρμες. Βάζουμε μέσα τα ψωμιά και ψήνουμε για 35-40’ περίπου.
Το βγάζουμε σε σχάρα και σε 5 ‘ τα βγάζουμε από τη φόρμα και τα αφήνουμε να
κρυώσουν.
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Τάρτα σοκολάτα
φράουλα

Υλικά
Για τη βάση:
●
●

24 σοκολατένια γεμιστά
μπισκότα
5 κ. σ. βούτυρο λιωμένο

Για τη γέμιση:
●
●
●
●

1/2 φλ. σαντιγί
1/2 φλ. ζάχαρη άχνη
μαρμελάδα φράουλα
1/2 πακέτο τυρί κρέμα

Για τη γαρνιτούρα:
●
●

2 φλ. φρέσκιες φράουλες
1 φλ. σταγόνες σοκολάτας

Barbie Darbie

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

Τρίβουμε στο μούλτι τα μπισκότα. Τα αναμιγνύουμε καλά με το λιωμένο βούτυρο και
στρώνουμε τη βάση σε μια ταρτιέρα πατώντας με ένα κουτάλι το μίγμα.
Για να φτιάξουμε την κρέμα, αναμιγνύουμε το τυρί κρέμα με τη ζάχαρη και τη σαντιγί.
Εάν θέλουμε, για χρώμα και περισσότερη γεύση, βάζουμε και μαρμελάδα φράουλα.
Στρώνουμε την κρέμα πάνω στη βάση της τάρτας.
Κόβουμε τις φράουλες στη μέση και στολίζουμε την τάρτα. Λιώνουμε τις σταγόνες
κουβερτούρας και διακοσμούμε από πάνω.
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Ειδική διατροφή
Πολλοί από εμάς ακολουθούν κάποια ειδική
διατροφή, είτε γιατί αντιμετωπίζουν κάποιο
πρόβλημα, είτε εκ πεποιθήσεως.
Προσπαθούμε να δίνουμε πολλές επιλογές
και ποικιλία και σε αυτούς, οπότε είχαμε
ανάλογα θέματα.
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Γλυκά για διαβητικούς
Χωρίς λακτόζη
Φαγητό χωρίς γλουτένη
Πρωινό πρωταθλητών

Οι συνταγές που κέρδισαν ήταν πραγματικά
υπέροχες!
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Μπισκότα
Βρώμης

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

300 γρ βρώμη
1 κ. σ. μέλι
3 κ. σ. ελαιόλαδο
150 γρ ξηρούς καρπούς τριμμένους
(π.χ. αμύγδαλο και καρύδι)
σταφίδα μαύρη
1 πορτοκάλι (τον χυμό του)
1 βανίλια
1 μήλο (πολτοποιημένο)
1 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ
1 κ. γλ. σόδα μαγειρική

Έλενα Χονδρογιάννη

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.

Αλέθουμε τη βρώμη για να πλάθονται καλύτερα τα μπισκότα.
Πολτοποιούμε το μήλο και το βάζουμε σε ένα μπολ μαζί με το μέλι, το ελαιόλαδο και
ανακατεύουμε τα υλικά με ένα σύρμα. Προσθέτουμε τη σόδα, την βανίλια, το μπέικιν
και την κανέλα και ανακατεύουμε καλά.
Αφού ανακατευτούν καλά προσθέτουμε σιγά σιγά την βρώμη και παράλληλα το χυμό
πορτοκαλιού. Τέλος προσθέτουμε τους ξηρούς καρπούς και τις σταφίδες.
Πλάθουμε μικρές μπαλίτσες και τις πατάμε να απλώσουν να μοιάζουν με μπισκότο.
Ψήνουμε στους 180°C στον αέρα για 10 -15’. Καλή επιτυχία💜
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Μπουγατσάκια με
κρέμα καρύδας

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ φύλλο κρούστας (6 φύλλα)
100 γρ ζάχαρη
330 ml γάλα καρύδας
50 γρ σιμιγδάλι ψιλό
1 μεγάλο αυγό
40 γρ βούτυρο καρύδας
ξύσμα μισού λεμονιού
1 βανιλίνη
ζάχαρη άχνη, κανέλα και κακάο για
το σερβίρισμα

Σταυρούλα
Φτιάχνει 6 κομμάτια
Χρόνος: 45-50’

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Βράζουμε το γάλα σε κατσαρόλα. Σε άλλο σκεύος βάζουμε 1 κ.σ. βούτυρο και
σοτάρουμε για 3-4’ το σιμιγδάλι, ώστε να γίνει σπυρωτό.
Αποσύρουμε το σκεύος με το σιμιγδάλι από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για
2-3’. Ανακατεύουμε το αυγό με τη ζάχαρη και ενώνουμε με το σιμιγδάλι.
Προσθέτουμε το μείγμα του σιμιγδαλιού στην κατσαρόλα με το γάλα, που στο μεταξύ
έχει αρχίσει να βράζει. Ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να αρχίσει να
πήζει η κρέμα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε το ξύσμα λεμονιού και τη
βανιλίνη. Αφήνουμε να κρυώσει.
Απλώνουμε τα φύλλα στον πάγκο εργασίας. Λαδώνουμε με το λιωμένο βούτυρο ένα
φύλλο και το διπλώνουμε στη μέση.
Στην άκρη του φύλλου βάζουμε 3-4 κουταλάκια κρέμα και διπλώνουμε τα πλαϊνά του
φύλλου. Τυλίγουμε σε κυλινδρικό σχήμα και τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί.
Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα.
Αλείφουμε με βούτυρο τα μπουγατσίνια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις
αντιστάσεις στους 200°C για 20-25’. Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη, κανέλα και κακάο.
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Ριζότο με
πλευρώτους

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ πλευρώτους
1 πιπεριά Φλωρίνης
1 καρότο
100 γρ καστανό ρύζι
λίγο λάδι
1 κ. γλ. αλάτι
1/2 κ. γλ. πιπέρι
1 κ. γλ. σκόνη μουστάρδα
1/2 κ. γλ. μαϊντανό αποξηραμένο
1 κ. γλ. άνηθο
λίγο λεμόνι στημένο

Antonis Tsetsas

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Πλένουμε πολύ καλά το ρύζι και το αφήνουμε σε ζεστό νερό για 2 ώρες περίπου για να
ψηθεί πιο εύκολα. Πλένουμε την πιπεριά και την ψιλοκόβουμε. Πλένουμε τον άνηθο
και τον ψιλοκόβουμε. Πλένουμε το λεμόνι και το στίβουμε. Κόβουμε τα πλευρώτους σε
μπαστούνια ή σε κυβάκια.
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι να κάψει και ρίχνουμε μέσα: πιπεριά, καρότο,
μανιτάρια. Όταν μαραθούν ρίχνουμε και το ρύζι για να σοταριστεί για 5’. Μετά
ρίχνουμε νεράκι, άνηθο, μαϊντανό και τα μπαχαρικά μας. Ανακατεύουμε όταν
χρειάζεται. Δεν υπάρχει αναλογία νερού/ρυζιού στο καστανό ρύζι, και θα χρειαστεί
περισσότερο χρόνος βρασμού.
Στο τέλος δοκιμάζουμε αν έγινε το ρύζι μας. Συνοδεύεται με λίγο φρέσκο λεμόνι
στιμμένο ή αν θέλουμε προσθέτουμε και λίγη Καλαματιανή μουστάρδα
Παπαδημητρίου που είναι η καλύτερη σαν γεύση.

Τιπ: Το φαγητό είναι πλήρες σε βιταμίνες, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες χωρίς γλουτένη ή
χρησιμοποιείται ως νηστίσιμη συνταγή.
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Μπάρες βρώμης χωρίς ζάχαρη και
βούτυρο - με ελαιόλαδο και μέλι!
Υλικά
●
●
●

Elenaaaki
Φτιάχνει 12 μπάρες

●
●
●
●
●
●

380 γρ βρώμη
320 γρ ξηροί καρποί (αμύγδαλα, καρύδια,
φουντούκια, ηλιόσπορο κλπ)
1/2-1 φλ. αποξηραμένα κράνμπερις ή άλλο
φρούτο
110 γρ ελαιόλαδο
430 γρ μέλι
2 βανίλιες
1 κ. γλ. κανέλα
1/2 κ. γλ. αλάτι
1/2-1 φλ. σταγόνες μαύρης σοκολάτας

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Βάζουμε στο μπλέντερ τους ξηρούς καρπούς για να κοπούν αλλά όχι να γίνουν σκόνη.
Ζεσταίνουμε λίγο σε ένα μπρίκι το ελαιόλαδο με το μέλι για να ενωθούν και να
ρευστοποιηθεί το μέλι.
Αναμειγνύουμε πολύ καλά όλα τα υλικά σε μια μεγάλη λεκάνη.
Βάζουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και απλώνουμε τη ζύμη (να έχει πάχος τουλάχιστον
2-3 εκατοστά)
Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 20’.
Πρέπει όταν κλείσουμε το φούρνο οι μπάρες να είναι ακόμα μαλακές γιατί μετά
σφίγγουν.
Αφήνουμε 3 ώρες να κρυώσουν και τις κόβουμε!
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Χωρίς κρέας
Πόσες φορές έχουμε ακούσει πως πρέπει να
μειώσουμε την κατανάλωση κρέατος. Στην
Ελλάδα με τα τόσα λαχανικά, έχουμε πολλές
επιλογές για φαγητά χωρίς κρέας. Είτε είναι
νηστεία, είτε θέλουμε να μαγειρέψουμε κάτι
χωρίς κρέας, οι ιδέες είναι πολλές.
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Έμπνευση από τη λαϊκή
Μακαρόνια με τυρί
Καλαμαράκια
Χόρτα

Δείτε τις συνταγές που κέρδισαν!
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Πατατοκεφτέδες
γεμιστοί με λαχανικά
Υλικά
●
●
●
●
●
●

4-5 πατάτες μεγαλούτσικες
λαχανικά της αρεσκείας μας
ψιλοκομμένα
4-5 κ. σ. καλαμποκάλευρο
50 γρ τυρί κίτρινο τριμμένο
αλάτι, πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

persaki
Σερβίρει 4 άτομα

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.
5.

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό. Τις σουρώνουμε και τις
αφήνουμε να κρυώσουν.
Σοτάρουμε τα λαχανικά (πιπεριές χρωματιστές, μανιτάρια, πράσο, άνηθο) σε
ελαιόλαδο, ώσπου να μαλακώσουν. Προσθέτουμε και το πιπέρι.
Λιώνουμε με πιρούνι τις πατάτες και τις κάνουμε πουρέ. Προσθέτουμε αλεύρι
καλαμποκιού, όσο χρειαστεί για να πλάθονται (4-5 κ. σ.). Στη συνέχεια πλάθουμε
μπάλες, κάνουμε μια λακουβίτσα στη μέση, γεμίζουμε με λαχανικά και λίγο τυρί.
Τις πλάθουμε σαν κεφτέδες προσέχοντας να κλείσουμε καλά τα λαχανικά μέσα στην
πατάτα
Τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά ώσπου να ροδοκοκκινίσουν, τους τοποθετούμε στο
πιάτο με χαρτί απορροφητικό και τους απολαμβάνουμε είτε ζεστούς είτε κρύους.
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Ριγκατόνι με ελληνικά
τυριά στο φούρνο
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

persaki

●

500 γρ ριγκατόνι
3/4 φλ. τσ. ελαιόλαδο
1/2 φλ. τσ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 κ. γλ. γεμάτο μουστάρδα σκόνη
1/2 κ. γλ. πάπρικα γλυκιά
1 κ. γλ. γούστερ σως
1 λίτρο γάλα φρέσκο
4-5 φλ. τυριά ελληνικά τριμμένα (2 φλ.
φέτα, 1 φλ. ανθότυρο, 2 φλ. γραβιέρα)
1/2 πιπεριά κόκκινη, 1/2 κίτρινη, 1/2
πορτοκαλί σε κομμάτια
αλάτι (με προσοχή), πιπέρι

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.

5.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό 3' λιγότερο από τις οδηγίες συσκευασίας,
τα σουρώνουμε και κρατάμε λίγο απ' το νερό του βρασμού.
Σοτάρουμε τις πιπεριές σε λίγο ελαιόλαδο να μαλακώσουν.
Σοτάρουμε το αλεύρι στο λάδι λίγα λεπτά σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε τη
μουστάρδα, την πάπρικα και τη γούστερ σως, ανακατεύουμε καλά. Κατεβάζουμε απ' τη
φωτιά, προσθέτουμε το γάλα, ανακατεύουμε με σύρμα και ξαναβάζουμε στη φωτιά σε
μέτρια θερμοκρασία, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να πήξει.
Προσθέτουμε τα τυριά, τις πιπεριές, τα ζυμαρικά, λίγο αλάτι, πιπέρι. Αν δούμε το μίγμα
πηχτό, συμπληρώνουμε λίγο απ' το ζωμό του βρασμού που έχουμε κρατήσει.
Στρώνουμε σε βουτυρωμένο ταψί (ή ένα μεγάλο ή δυό μικρά).
Ψήνουμε 30' περίπου στις αντιστάσεις ώσπου να ροδίσει το φαγητό.
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Καλαμαράκια
Σαγανάκι

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

500 γρ καλαμαράκια καθαρισμένα
2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε
ροδέλες
3-4 κρεμμυδάκια χλωρά
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
1 μεγάλη ντομάτα ώριμη
ξεφλουδισμένη
1 κ. σ. πελτέ ντομάτας
λίγα κλωνάρια μαϊντανό
ψιλοκομμένο
1 σφηνάκι ούζο
5 κ. σ. ελαιόλαδο
1 κ. γλ. πάπρικα γλυκιά
1 κ. γλ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι
150 γρ τυρί για σαγανάκι

Zoe Tsomaka

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Πλένουμε καλά τα καλαμαράκια μας και τα στραγγίζουμε. Πλένουμε τα λαχανικά μας
και τα κόβουμε σύμφωνα με τη συνταγή.
Σε ένα φαρδύ τηγάνι βάζουμε το λάδι και σοτάρουμε την πιπεριά, τα κρεμμυδάκια και
το σκόρδο, για 2 με 3’.
Προσθέτουμε τα καλαμαράκια και τα σοτάρουμε και αυτά, για 4 με 5’. Στην συνέχεια τα
σβήνουμε με το ούζο και τα αφήνουμε μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.
Στην συνέχεια αφαιρούμε τα καλαμαράκια απο το τηγάνι με μια τρυπητή κουτάλα και
τα αφήνουμε στην άκρη.
Προσθέτουμε στο τηγάνι μας μαζί με τα ήδη σοταρισμένα λαχανικά, την ψιλοκομμένη
ντομάτα, τον πελτέ, τη ζάχαρη, την πάπρικα, το αλάτι, το πιπέρι, μισό ποτήρι νερό και
τα αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά.
Λίγο πριν δέσει η σάλτσα μας προσθέτουμε τα καλαμαράκια, το μαϊντανό και
ανακατεύουμε.
Κόβουμε το τυρί σαγανάκι και το προσθέτουμε ανακατεύοντας προσεκτικά.
Σερβίρουμε και το συνοδεύουμε με φρέσκο ψωμί και ουζάκι!!
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Χορτόπιτες με
χόρτα μαζευτά και
χειροποίητο φύλλο!

Υλικά
Για το φύλλο:
●
●
●
●
●
●

3 φλ. αλεύρι κίτρινο
1/2 φλ. ελαιόλαδο
1 κ. γλ. κοφτό αλάτι
2 κ. σ. ξύδι
1 κ. σ. τσίπουρο
1 1/2 φλ. χλιαρό νερό περίπου

Για τη γέμιση:
●

●
●
●

1 1/2 κιλό χόρτα διάφορα
(μυρώνια, καυκαλίδες, μάραθο,
σπανάκι, πράσα, κρεμμυδάκια,
λάπατα, ζοχούς, σέσκουλα,
μαϊντανό)
1 φλ. ελαιόλαδο
2 αυγά ελαφρά χτυπημένα
1 γιαούρτι πλήρες ή τυρί φέτα

Vasw Malopoulou

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Φτιάχνουμε το ζυμαράκι, προσθέτοντας τόσο νερό ώστε να γίνει μια ζύμη μέτριας
σκληρότητας και το αφήνουμε να ξεκουραστεί μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση
Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε τα χόρτα. Ρίχνουμε αλάτι χοντρό και τα
μαραίνουμε ελαφρά με τα χέρια. Ανακατεύουμε με τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης.
Για σαλίγκαρο: Ανοίγουμε φύλλο, λαδώνουμε, κόβουμε σε 4 ίσα μέρη, βάζουμε γέμιση
και τυλίγουμε σε ρολό και στρίβουμε σε σαλίγκαρο.
Για στριφτάρια: Στρώνουμε χαρτί ψησίματος στο ταψί, λαδώνουμε ελαφρά,
αραδιάζουμε τις πιτούλες και λαδώνουμε την επιφάνειά τους.
Για ολόκληρη πίτα: Λαδώνουμε το ταψί μας, στρώνουμε ένα φύλλο κάτω να εξέχει,
ξαναλαδώνουμε και βάζουμε άλλο ένα φύλλο πάλι να εξέχει λαδωμένο. Αδειάζουμε τη
γέμιση και γυρίζουμε τα φύλλα που εξέχουν προς τα μέσα. Βάζουμε άλλα δύο φύλλα
από πάνω λαδωμένα. Χαράζουμε σε κομμάτια μέχρι κάτω.
Ψήνουμε στους 180 - 200°C, ανάλογα με το φούρνο, ώσπου να πάρει χρώμα.
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Γλυκάκι
Για την κατηγορία αυτή δε χρειάζεται να
πούμε και πολλά! Όλοι θέλουμε το γλυκάκι
μας! Σοκολατένιο, λευκό, ελαφρύ ή με… τα
όλα του, λίγοι είναι αυτοί που αντιστέκονται.
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Γλυκά muffins
Γλυκό τυρινής
Γλυκό χωρίς γλουτένη
Νηστίσιμα κουλουράκια

Δείτε τις συνταγές που κέρδισαν!
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Muffins με μήλο
και σταφίδες

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 φλ. χυμό πορτοκάλι
1 φλ. ζάχαρη
1 φλ. σπορέλαιο
2 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κ. γλ. μπέικιν πάουντερ
1 κ. γλ. κανέλα
1 κ. γλ. γαρύφαλλο
1 πορτοκάλι το ξύσμα
2 φλ. ψιλοκομμένα μήλα
1/2 φλ. σταφίδα ξανθή
λίγο κονιάκ

Για γαρνίρισμα:
●

Έλενα Χονδρογιάννη

●

άχνη ζάχαρη με νεράκι (φτιάχνουμε
ένα άσπρο γλάσο)
σταφίδες

Εκτέλεση
1.

2.
3.

Ρίχνουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ εκτός από το αλεύρι, το μπέικιν, τις σταφίδες και τα
μήλα και χτυπάμε με ένα σύρμα μέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Προσθέτουμε το αλεύρι και
ανακατεύουμε απαλά, ρίχνουμε τις σταφίδες μαζί με τα μήλα κι ανακατεύουμε καλά να
πάνε παντού.
Βάζουμε το μείγμα μας σε ταψάκι για κεκάκια με χάρτινες θήκες ή ατομικές θήκες μιας
χρήσης. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στον αέρα για 30’.
Φτιάχνουμε το γλάσο και στολίζουμε με σταφίδες και κανέλα! Καλή επιτυχία💜
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Αρμονία Χανίων με
σως μελιού, καραμέλα
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

1 φύλλο καταΐφι 250 γρ
400 γρ γλυκιά μυζήθρα Χανίων
120 γρ βούτυρο αγελάδος
50 γρ ζάχαρη
100 γρ μέλι
φυστίκι Αιγίνης χοντροκομμένο
1 λαδόκολλα

Nektarios
Φτιάχνει 12 τεμάχια

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.

5.

Λιώνουμε το βούτυρο.
Απλώνουμε το φύλλο και το κόβουμε σε κάθετες λωρίδες ανάλογα με το γούστο μας ως
προς το πλάτος τους και τις περνάμε με πινέλο με το λιωμένο βούτυρο.
Σε ένα βαθύ σκεύος λιώνουμε καλά με ένα πιρούνι το τυρί. Με ένα κουτάλι αρχίζουμε
να γεμίζουμε το φύλλο και το τυλίγουμε ώστε να γίνει ένα ωραίο μικρό ρολό. Το
περνάμε ξανά από πάνω με λίγο λιωμένο βούτυρο και ειδικά στις άκρες ώστε να
κολλήσει καλά για να μην βγει έξω το τυρί και το βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα το ένα
δίπλα στο άλλο. Ψήνουμε στους 180°C μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρυσάφι χρώμα.
Σε τηγάνι με χαμηλή θερμοκρασία βάζουμε το μέλι με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε
συνέχεια μέχρι να ομογενοποιηθούν μεταξύ τους καλά και να πάρουν ένα χρώμα σαν
της καραμέλας, οπότε και το κατεβάζουμε από τη φωτιά.
Οταν ψηθούν βάζουμε σε πιάτο την ποσότητα που θελουμε και από πάνω και γύρω
στο πιάτο ραντίζουμε με την σως μελιού και τελειώνουμε με το φυστίκι.
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Χιονόμπαλες με
φυστικοβούτυρο

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

120 γρ ζάχαρη άχνη
160 γρ φυστικοβούτυρο
30 γρ μαργαρίνη λιωμένη
40 γρ αμυγδαλόψιχα
1 κ. σ. μέλι
1/ 2 κ. γλ. αλάτι
120 γρ λευκή σοκολάτα
κουβερτούρα χωρίς γλουτένη
λιωμένη
2 κ. σ. ηλιέλαιο
1/2 κ. γλ. κανέλα
χρωματιστή τρούφα για το
γαρνίρισμα

Σταυρούλα
Φτιάχνει 10 μπαλίτσες
Χρόνος: 35-40’

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.

Σ' ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τη ζάχαρη άχνη, το φυστικοβούτυρο, τη μαργαρίνη, την
αμυγδαλόψιχα, την κανέλα, το αλάτι, το μέλι και ανακατεύουμε για 1 λεπτό με μίξερ.
Στη συνέχεια πλάθουμε με το χέρι μας μέχρι να σχηματιστεί μία μαλακή ζύμη.
Χρησιμοποιώντας ένα scoop παγωτού παίρνουμε λίγο μείγμα και με τα χέρια μας
σχηματίζουμε μπάλες. Τις τοποθετούμε σε επιφάνεια στρωμένη με λαδόκολλα.
Σε άλλο σκεύος αναμιγνύουμε τη λιωμένη κουβερτούρα με το λάδι μέχρι να
σχηματιστεί ένα λείο μείγμα.
Βυθίζουμε τις μπάλες στο μείγμα της κουβερτούρας και με τη βοήθεια δύο κουταλιών
τοποθετούμε σε σχάρα που βρίσκεται πάνω από ταψί, ώστε να πέσει σε αυτό το
περίσσευμα της κουβερτούρας.
Γαρνίρουμε με χρωματιστή τρούφα και βάζουμε στο ψυγείο για 10-15’. Βγάζουμε από
το ψυγείο και απολαμβάνουμε!
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Κουλούρες
νηστίσιμες

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

1 κιλό αλεύρι
2 πακετάκια νωπή μαγιά
130 ml λάδι
130 ml χυμό πορτοκάλι και το
ξύσμα του
180 γρ ζάχαρη
1 κ. σ. μαχλέπι κοφτή
1 κ. σ. κακουλέ κοφτή
400 ml νερό χλιαρό

Για επάλειψη:
●

Ζαχαρόνερο

Smaragdi Neiloudi

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.

Λιώνουμε τη μαγιά με το μισό νερό μας. Σε μια λεκάνη κοσκινίζουμε το αλεύρι μας να
είναι πιο αφράτο
Στη λεκάνη με το αλεύρι ανοίγουμε μια λακουβίτσα και βάζουμε και τα άλλα υλικά μας
και ζυμώνουμε. Αν χρειαστεί μπορεί να προσθέσουμε και ακόμη λίγο αλεύρι να μη
κολλάει στα χέρια αλλά να είναι μαλακή.
Αφήνουμε να φουσκώσει το ζυμάρι.
Πλάθουμε τις κουλούρες μας και τις αφήνουμε πάλι λίγο να φουσκώσουν και τις
περνάμε με ζαχαρόνερο.
Σε προθερμασμένο φούρνο ψήνουμε στους 180°C για 40’ (ο χρόνος σε κάθε φούρνο
διαφέρει οπότε πρέπει να το ελέγχουμε).
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Γιορτινά
Κυριακές, αργίες και γιορτές είναι πάντα μια
καλή ευκαιρία για να βρεθούμε με
οικογένεια, μαζεμένοι γύρω από ένα τραπέζι.
Τι μαγειρεύουμε σε αυτή την περίπτωση;
Τα θέματα των 4 εβδομάδων ήταν:
★
★
★
★

Κοψίδια
Καθαρά Δευτέρα
Νηστεία
Κυριακάτικο τραπέζι

Δείτε τις συνταγές που κέρδισαν!

35

Τα "καλαμάκια" της
Τσικνοπέμπτης

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

λαιμός χοιρινού
φιλέτο μπούτι κοτόπουλο
1 κίτρινη πιπεριά
1 κόκκινη πιπεριά
1 πράσινη πιπεριά
1 κόκκινο κρεμμύδι
5-6 φέτες μπέικον
αλατοπίπερο
ρίγανη
σκόνη σκόρδου, πάπρικα γλυκιά
ή πικάντικη ή καπνιστή ή όποιο
άλλο μπαχαρικό/μυρωδικό
προτιμάμε

Athina

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

Ζητάμε από τον χασάπη ή κόβουμε οι ίδιοι το κρέας σε μπουκιές επιθυμητού
μεγέθους. Πλένουμε και κόβουμε τις πιπεριές σε μεγάλους κύβους, το κρεμμύδι και τις
φέτες μπέικον στα τέσσερα.
Φτιάχνουμε ένα μείγμα με αλατοπίπερο και ρίγανη και πασπαλίζουμε το χοιρινό κρέας
ανακατεύοντας το. Φτιάχνουμε άλλο ένα μείγμα με αλατοπίπερο, σκόνη σκόρδου,
πάπρικα ή/και ό,τι άλλο επιθυμούμε και πασπαλίζουμε το κοτόπουλο.
Στα σουβλακοκαλαμάκια περνάμε ένα κομμάτι κρέας, ένα κομμάτι πιπεριά, ξανά κρέας,
κρεμμύδι και πάει λέγοντας. Για το κοτόπουλο κάνουμε το ίδιο αλλά αντί πιπεριάς
βάζουμε μπέικον. Αν θέλουμε βέβαια, προσθέτουμε και σε αυτά πιπεριές και κρεμμύδι.
Ιδανικά αφήνουμε σκεπασμένα στο ψυγείο για μερικές ώρες να μαριναριστούν και
ψήνουμε στα κάρβουνα, παρέα με λουκάνικα και αρνίσια μπριζολάκια.
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Σπαγγέτι με γαρίδες Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 πακέτο σπαγγέτι Ν6
10 γαρίδες μεγάλες
1 σφηνάκι ούζο
1 κουτί ντοματάκι κονκασέ
1 πιπεριά πράσινη
1 μεγάλο κρεμμύδι
μαϊντανό
1/2 ποτηράκι του κρασιού
ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι
1/2 κ. γλ. πάπρικα γλυκιά
1 σκελίδα σκόρδο
προαιρετικα κάρυ και κουρκουμά
(λίγο)
1 κ. σ. πελτέ

Γιάννης Γκίκας

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Σε ένα βαθύ τηγάνι ρίχνουμε το λάδι, το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι, τη σκελίδα σκόρδου
ολόκληρη, την πιπεριά και τα τσιγαρίζουμε. Αφού ρίξουμε όλα αυτά και τα έχουμε
τσιγαρίσει καλά, ρίχνουμε τις καθαρισμένες μας γαρίδες, κάνουμε ένα γρήγορο
ανακάτεμα και τις σβήνουμε με ούζο. Κατόπιν ρίχνουμε το ντοματάκι κονκασέ, την
πιπερίτσα και τα μπαχαρικά.
Αφού πάρει μία βράση το χαμηλώνουμε και βράζουμε τα σπαγγέτι μας για 5-6’. Αφού
βράσει το σπαγγέτι δεν το σουρώνουμε, ρίχνουμε τα μακαρόνια μας μέσα στις γαρίδες
με τη σάλτσα και τους κάνουμε ένα ωραίο καλό ανακάτεμα.
Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό από πάνω.
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Γαριδομακαρονάδα
(με λιγκουίνι ολικής)

Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ λιγκουίνι ολικής άλεσης
1/2 κρεμμύδι
3-4 κ. σ. ελαιόλαδο
μαϊντανός
αλάτι
πιπέρι
μπούκοβο
300 γρ γαρίδες
1/2 σκόρδο
σάλτσα ντομάτας

Πουπαρης
Χρόνος: 45’

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

Aλατίζουμε τις γαρίδες και τις αφήνουμε να στραγγίξουν.
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και σκόρδο.
Μόλις τα κρεμμύδια κάψουν και μαραθούν σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί
προσθέτουμε τον πολτό ντομάτας, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και το μπούκοβο.
Αφήνουμε την σάλτσα να σιγοβράσει περίπου για 20’ και στο τέλος προσθέτουμε τον
μαϊντανό και τις γαρίδες και συνεχίζουμε το βράσιμο για άλλα 5’.
Βράζουμε τα λιγκουίνι, τα σουρώνουμε και τα ρίχνουμε μέσα στην σάλτσα
ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να ενσωματωθούν με την σάλτσα.
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Σολομός με κρούστα από ξηρούς
καρπούς και σάλτσα με παντζάρια
Υλικά
●

Anna Meri Beni
Σερβίρει 2 άτομα
Χρόνος: 45’

2 φέτες σολομό

Για την κρούστα
●
1 κ. σ. σπόρια chia, λιναρόσπορο, σουσάμι
●
2 κ. σ. φρυγανιά τριμμένη
●
1 ασπράδι αυγού
●
3-4 φιστίκια τριμμένα
●
4 αμύγδαλα τριμμένα
●
αλάτι, πιπέρι
●
ελαιόλαδο
Για την σάλτσα παντζάρι
●
4 παντζάρια
●
καρύδια, φιστίκια
●
4 σκελίδες σκόρδο
●
ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Πλένουμε το σολομό. Τον στεγνώνουμε και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και τον αφήνουμε
στην άκρη για 30’ να μαριναριστεί. Πλένουμε τα παντζάρια και τα καθαρίζουμε. Τα
κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.
Στραγγίζουμε τα παντζάρια και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Στο ίδιο νερό βράζουμε και
τα φύλλα για σαλάτα.
Σε ένα βαθύ πιάτο ρίχνουμε όλα τα υλικά πού είναι για την κρούστα. Τα ανακατεύουμε
καλά. Σε ένα άλλο πιάτο ρίχνουμε το ασπράδι και το χτυπάμε λίγο με ένα πιρούνι.
Βουτάμε στο ασπράδι τον σολομό να πάει παντού. Μετά το πασπαλίζουμε με το πρώτο
μείγμα καλά.
Τον τοποθετούμε σε ένα μικρό ταψάκι. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο και τον βάζουμε στο
φούρνο 200°C από την αρχή. Τον αφήνουμε για 15’. Μέχρι να ψηθεί ο σολομός
ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Ρίχνουμε στο μπλέντερ τα υλικά. Ρίχνουμε ελαιόλαδο και λίγο
από το νερό που έχουμε βράσει τα παντζάρια για να ανακατευτούν καλύτερα και να
γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.
Ρίχνουμε τη σάλτσα στο πιάτο και επάνω τοποθετούμε το σολομό. Καλή μας όρεξη!
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Η Cookpad είναι η μεγαλύτερη μαγειρική κοινότητα
παγκοσμίως, με πάνω από 100 εκατομμύρια χρήστες το μήνα σε
70 χώρες και 25 γλώσσες!
Η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων
κάνοντας το καθημερινό μαγείρεμα κάτι εύκολο και -γιατί όχιδιασκεδαστικό. Τα οφέλη του σπιτικού φαγητού για την υγεία
μας, αλλά και το περιβάλλον είναι μια πραγματικότητα. Ας
κερδίσουμε ακόμα περισσότερα, περνώντας καλά,
μαγειρεύοντας και τρώγοντας με όσους αγαπάμε!
Εδώ θα βρεις μαζεμένες τις συνταγές που κέρδισαν στο
cookMadness, ένα μαγειρικό challenge που κράτησε 4
εβδομάδες.
Έλα κι εσύ στην παρέα μας:
Συνταγές: cookpad.gr
Facebook: facebook.com/cookpadgreece
Instagram: instagram.com/cookpad_greece

Κατέβασε την εφαρμογή μας:

