Συνταγές
του γάμου
και του αρραβώνα

Συνταγές των αρραβώνων

Στις μέρες μας, ο αρραβώνας συνήθως συμβαίνει μεταξύ των δύο
μελλόνυμφων με την προσφορά ενός δαχτυλιδιού, αλλά δεν είναι
λίγα τα ζευγάρια που επιλέγουν να κάνουν έναν πιο παραδοσιακό
αρραβώνα με ανταλλαγές βερών, τις ευχές του παπά και
τρικούβερτο γλέντι! Στη Μυτιλήνη, αλλά και σε άλλες μεριές της
Ελλάδας, δεν παραλείπουν να φτιάξουν αμυγδαλωτά (ή γεμάτα ή
προσπέσματα) για να διαδώσουνε το χαρμόσυνο νέο. Μάλιστα
στη Λέσβο, συνηθίζεται η νύφη να πηγαίνει κέρασμα τα
αμυγδαλωτά στον γαμπρό, για να τον γλυκάνει! Στην Καλαμάτα,
αλλά και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου οι δίπλες είναι το
βασικό παραδοσιακό γλυκό που προσφέρεται στους αρραβώνες.
Μάλιστα φροντίζουν να είναι καλά καλά σιροπιασμένες, για να
γλυκαθούν οι καλεσμένοι και να μην πουν κακή κουβέντα για τους
μελλόνυμφους!
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Αμυγδαλωτά
Υλικά
●
●
●
●
●

1/2 κιλό αμύγδαλα ασπρισμένα
350 γρ. ζάχαρη
2 κ.γ. ροδόνερο ή ανθόνερο
προαιρετικά: 1,5 κ.γ. κονιάκ
ζάχαρη ή άχνη ζάχαρη

Ismini
Φτιάχνει: 50 αμυγδαλωτά

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Για να ασπρίσουμε τα αμύγδαλα: Βάζουμε τα αμύγδαλα σ᾿ένα μικρό κατσαρολάκι,
με νερό που βράζει, φροντίζοντας να τα σκεπάζει.
Τα αφήνουμε, για 1'-2' και τα βγάζουμε (είναι έτοιμα όταν φουσκώσουν τ᾿
αμύγδαλα).
Αδειάζουμε το καυτό νερό και τα ρίχνουμε σε κρύο, για να παγώσουν λίγο και να
πιάνονται και τα καθαρίζουμε.
Αλέθουμε τα 2 πρώτα υλικά και ραντίζουμε με ροδόνερο κι αν θέλουμε βάζουμε
και κονιάκ.
Για να τα φτιάξουμε ομοιόμορφα, μπορούμε να χωρίσουμε το μείγμα στα 5 και να
ανοίξουμε μακρόστενα ρολάκια. Έπειτα, τα κόβουμε στα 10 και τα πλάθουμε σε
αχλαδάκια ή σε μπαλάκια ή σε άλλο σχήμα που προτιμάμε.
Τα περνάμε από ζάχαρη ή ζάχαρη άχνη και απολαμβάνουμε ή τα τυλίγουμε για να
κεράσουμε σε ένα χαρμόσυνο γεγονός.
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Δίπλες Καλαματιανές
Υλικά
Ζύμη
●
●
●
●
●
●

Sitronella
Φτιάχνει: 70 δίπλες
Χρόνος: 2 ώρες

10 αυγά
1 κιλό αλεύρι
χυμό από 1 λεμόνι
1 σφηνάκι λικέρ ή ούζο
1 κ.γ. ζάχαρη
1/2 κ.γ. αλάτι

Σιρόπι
●
1 κιλό νερό
●
1 κιλό ζάχαρη
●
1 κιλό μέλι
●
2 κ.σ. λάδι
●
250 γρ. καρύδια
●
1 κ.σ. κανέλα

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ, τα χτυπάμε, ρίχνουμε το ποτό με το λεμόνι, μετά το
αλάτι και τη ζάχαρη, ενώ χτυπάμε όλα αυτά, κοσκινίζουμε το αλεύρι. Κρατάμε
λίγο από αλεύρι στην άκρη. Κάνουμε μια λακουβίτσα και ρίχνουμε μέσα το μείγμα
των αυγών. Ζυμώνουμε και αν χρειαστεί προσθέτουμε αλεύρι, μέχρι να έχουμε
μια πολύ σφιχτή ζύμη.Το τυλίγουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε για 1 ώρα.
Βάζουμε μπόλικο λάδι σε μια κατσαρόλα να κάψει. Κόβουμε τη ζύμη μας σε
μεγάλες ροδέλες και μετά ξανά στη μέση.
Παίρνουμε μια ροδέλα. Την πατάμε λίγο με το χέρι. Βάζουμε τη μηχανή για τα
ζυμαρικά στο 2 (χοντρό) και περνάμε το ζυμάρι από μέσα.
Μετά το περνάμε και μια δεύτερη φορά από το ίδιο σημείο.
Βάζουμε τη μηχανή μας στο 4 (μεσαίο) και περνάμε τη λωρίδα μας από εκεί πάλι 2
φορές.
Βάζουμε τη μηχανή στο 6 (λεπτό) και περνάμε τη λωρίδα μας για 2 ακόμα φορές
από μέσα. Έχουμε πλέον μια πολύ μακριά και λεπτή λωρίδα ζύμης.
Έχουμε απλώσει πάνω στο τραπέζι μας ένα σεντόνι. Ακουμπάμε εκεί τη λωρίδα
μας. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες λωρίδες. Φροντίζουμε να
τις σκεπάσουμε με δροσερό σεντόνι από πάνω για να μην ξεραθούν στο μεταξύ
όσες κάνουμε. Κόβουμε τις λωρίδες μας σε κομμάτια ορθογώνια.
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Δίπλες Καλαματιανές
8.

9.

10.

11.
12.
13.

Παίρνουμε ένα κομμάτι ζύμης από αυτά που κόψαμε. Το ανοίγουμε λίγο με τα χέρια
και το ρίχνουμε στο τηγάνι. Το γυρνάμε αμέσως και από την άλλη πλευρά. Μετά το
τσιμπάμε από τη μια άκρη με ένα πιρούνι και το γυρνάμε γύρω γύρω για να πάρει το
στρογγυλό σχήμα. Θέλει γρήγορες κινήσεις (δες βιντεάκι).
Για να τηγανιστούν, τις κρατάμε λιγο με το πιρούνι μας κάτω από το λάδι. Δεν θέλει
πολύ, ίσα να πάρουν λίγο χρώμα. Μετά τις αφήνουμε όρθιες σε ένα ταψάκι να φύγει
λίγο λάδι.
Αφού φτιάξουμε τις δίπλες μας, κάνουμε το σιρόπι. Σε μεγαλούτσικη κατσαρόλα
βράζουμε πρώτα τη ζάχαρη με το νερό για λίγο. Μετά προσθέτουμε το μέλι και το λάδι.
Το λάδι το βάζουμε για να μη μαλακώνουν οι δίπλες.
Το σιρόπι θα αφρίσει. Πρέπει να το ξαφρίσουμε. Όταν είναι έτοιμο (βράσει για λίγο
δηλαδή), σβήνουμε το μάτι, αλλά αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω.
Βάζουμε μέσα στο σιρόπι μία μία δίπλα, τη γυρνάμε καλά και μετά τις βάζουμε στο
ταψί.
Έχουμε ανακατέψει το καρύδι με την κανέλα. Σε κάθε στρώση από δίπλες ρίχνουμε
καρυδάκι λοιπόν από πάνω και έτοιμες οι δίπλες μας.
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Τούρτα αρραβώνων
Υλικά
●
●
●
●
●

1 αφράτο κέικ σοκολάτας της
αρεσκείας σας 20 εκ.
1 δόση σοκολατένια κρέμα βουτύρου
2 δόσεις γλάσο ζαχαρόπαστας
2 κουτιά (μεγάλα) Caprice
Παπαδοπούλου μαύρη σοκολάτα
χρώματα ζαχαροπλαστικής μπλε,
μαύρο, κίτρινο, πράσινο

mamanefer
Μερίδες: 20

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Με 120 γρ. γαλάζιο γλάσο φτιάχνουμε δύο στρογγυλά για τα κεφάλια, δύο
μεγαλύτερα στρογγυλά με ίσια βάση για να σταθούν όρθια και ένα μικρό
τριγωνάκι για το τσουλούφι του αγοριού.
Κολλάμε με λίγο νερό τα κεφάλια στα σώματα.
Με λίγο λευκό φτιάχνουμε τέσσερις μικρούς κύκλους πλακέ για τα μάτια τους, στα
οποία σχεδιάζουμε τα χαρακτηριστικά τους με λεπτό πινέλο και μαύρο χρώμα.
Με λίγο κίτρινο φτιάχνουμε δύο μικρά τρίγωνα λίγο χοντρά για τα ράμφη και με
την ανάποδη ενός μαχαιριού σχεδιάζουμε δύο γραμμές για να ξεχωρίζουν το
πάνω και κάτω μέρος τους.
Κόβουμε στη μέση το κέικ, σιροπιάζουμε (προαιρετικά) και απλώνουμε λίγη κρέμα
βουτύρου, τοποθετούμε το δεύτερο κομμάτι και καλύπτουμε όλο το κέικ με την
υπόλοιπη κρέμα βουτύρου χωρίς να μας ενδιαφέρει η εμφάνιση.
Στερεώνουμε το κέικ στη βάση μας με λίγη κρέμα βουτύρου.
Κολλώντας τα Caprice περιφερειακά πάνω στη κρέμα βουτύρου αρχίζουμε να
χτίζουμε τη φωλιά από κάτω προς τα πάνω, πλέκοντας το ένα με το άλλο. Για
καλύτερη διαχείρισή τους τα κόβουμε αρχικά στη μέση και στη συνέχεια στο
μήκος που θα μας χρειαστεί.
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Τούρτα αρραβώνων
8.
9.

10.

11.
12.

Αφού φτάσουμε στην περίμετρο της κορυφής, στο κέντρο του κέικ, τοποθετούμε όρθια
τα δύο πουλιά χωρίς τα φτερά τους.
Με 60-70 γρ. μπλε γλάσο ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε δύο ουρές σε σχήμα κορώνας.
Τις κολλάμε πίσω από κάθε πουλί, προσέχοντας να ακουμπάνε πάνω σε μπαστουνάκια
για να φαίνονται.
Από το ίδιο φύλλο μπλε γλάσο, χρησιμοποιώντας ένα φορμάκι για ταρτάκια κόβουμε
δύο ίδιους κύκλους και αυτούς στη μέση για να δημιουργήσουμε τα φτερά. Κολλάμε
προσεκτικά τα φτερά δύο σε κάθε πουλί, ένα μπροστά και ένα πίσω, καλύπτοντας τα
φτερά του κοριτσιού με τα φτερά του αγοριού για να αγκαλιάζονται.
Ολοκληρώνουμε το χτίσιμο με τα πουράκια ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια της
κρέμας.
Με 60-70 γρ. πράσινο γλάσο ανοίγουμε φύλλο και κόβουμε απλά φύλλα,
δημιουργώντας τα νεύρα με την ανάποδη ενός μαχαιριού. Τα κολλάμε στη βάση της
φωλιάς χρησιμοποιώντας λίγο νερό και σκορπάμε μερικά πάνω στα πουράκια της
φωλιάς.
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Συνταγές του γάμου
Ο γάμος δεν είναι μόνο η τελετή στην εκκλησία ή το δημαρχείο.
Τα έθιμα και οι ετοιμασίες ξεκινούν από την αρχή της εβδομάδας
του γάμου και κορυφώνονται με το γαμήλιο γλέντι! Οι γυναίκες
ετοιμάζουν όλη την εβδομάδα παραδοσιακά γλυκίσματα και
κεράσματα.
Στην Κύπρο ετοιμάζουν δάκτυλα σιροπιαστά και μαμούλια ή
μαμούλ, στην Κρήτη ξεροτήγανα, στην Μήλο γλυκό κουφέτο, και
στην υπόλοιπη Ελλάδα μπεζέδες.
Την μέρα του γάμου το μεσημέρι, το σπίτι γεμίζει καλεσμένους,
τους οποίους κερνάνε γλυκά και σουμάδα.
Ακολουθεί το γαμήλιο γλέντι το οποίο συνήθως συνεχίζεται ως το
πρωί. Ανάλογα με τον τόπο, στο κάθε τραπέζι έχει βραστό αρνί ή
γίδα, γαμοπίλαφο ή μακαρόνια με ανθότυρο, γουρουνοπούλα,
πίτες, ριζόπιτες, ενώ στο τέλος προσφέρονται κουραμπιέδες,
καρυδόπιτες, φρούτα και βέβαια η γαμήλια τούρτα.
Κάθε περιοχή έχει σίγουρα τα δικά της γαμήλια έθιμα. Αν θέλετε
και εσείς έναν γάμο με παραδοσιακά στοιχεία, δείτε όλες τις
συνταγές που σας έχουμε εδώ μαζεμένες και μετά ρίξτε μια ματιά
στις συνταγές του γάμου, όπου θα βρείτε μαζεμένες πολλές
παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας.

Σουμάδα
Υλικά
●
●
●
●

400 γρ. αμύγδαλα
3-4 πικραμύγδαλα ή μερικές
σταγόνες εσάνς πικραμύγδαλο
1 κιλό ζάχαρη
1 λίτρο νερό

FRANCINE
Φτιάχνει: 2 1/2 λίτρα περίπου

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Ζεματάμε τα αμύγδαλα και τα πικραμύγδαλα και τα ξεφλουδίζουμε. Τα κοπανάμε
στο γουδί λίγα-λίγα προσθέτοντας κάθε φορά 2-3 κουταλιές ζάχαρη και 3-4 νερό,
μέχρι να γίνουν αλοιφή.
Βράζουμε την υπόλοιπη ζάχαρη με το νερό ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να
διαλυθεί η ζάχαρη. Βράζουμε 5 λεπτά για να φτιάξουμε ένα ελαφρύ σιρόπι.
Προσθέτουμε στο σιρόπι την αλοιφή αμυγδάλων και βράζουμε άλλα 5-10’.
Κατεβάζουμε απ' τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει καλά. Το περνάμε από
σουρωτήρι στρωμένο με γάζα και στύβουμε τέλος τη γάζα να στραγγίσουν τα
αμύγδαλα.
Όταν κρυώσει τελείως η σουμάδα τη μοιράζουμε σε καθαρά αποστειρωμένα
γυάλινα μπουκάλια με καπάκι.
Σερβίρουμε σε ψηλά ποτήρια αραιωμένη με νερό ή ανθρακούχο νερό μετρώντας
για κάθε ποτήρι 3-4 κουταλιές σουμάδα.
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Γουρουνόπουλο στο φούρνο
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ιωαννα Τσατινιαν

●
●
●
●

1 γουρουνάκι (10 κιλά περίπου και
πιο μικρό αν θέλετε)
αλάτι
τριμμένο μαύρο πιπέρι
4-5 πορτοκάλια (το χυμό τους)
2 λεμόνια (το χυμό τους)
2 κουταλιές θυμάρι
5 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
2 κ.σ. μέλι
1 κ.σ. αλεσμένο κόλιανδρο
1 φλ. κρασί (όποιο προτιμάτε άσπρο
ή κόκκινο)
1 φλ. ελαιόλαδο
3 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένες σε
ροδέλες ή σε μισοφέγγαρα
1 κ.σ. μουστάρδα (προαιρετικά)

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Πλένουμε πολύ καλά μέσα έξω το γουρουνάκι και στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας
πολύ καλά (ζητάμε από τον κρεοπώλη να βγάλει τα μάτια ή τα βγάζετε εσείς).
Κάνουμε με ένα μαχαίρι μερικές χαρακιές στην πέτσα για να τραβήξει καλά το
αλάτι και μετά να μην σκάσει στο ψήσιμο.
Παίρνουμε μπόλικο αλάτι και τρίβουμε πολύ καλά μέσα έξω, το τυλίγουμε με
σακούλα (μια μεγάλη καθαρή απορριμμάτων) και βάζουμε στο ψυγείο για 6-8
ώρες, μπορείτε και 12 να το αφήσετε.
Βγάζουμε από το ψυγείο και πλένουμε καλά.
Βάζουμε σε ένα μπολ το ελαιόλαδο, τους χυμούς, το κόλιανδρο, το θυμάρι, το
μέλι, τη μουστάρδα, τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τον μαϊντανό και το κρασί,
προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.
Βάζουμε το γουρουνάκι πάλι σε μια καθαρή σακούλα, και περιχύνουμε με την
σάλτσα που φτιάξαμε.
Κλείνουμε καλά την σακούλα και βάζουμε στο ψυγείο πάλι μέχρι 12 ώρες.
Ενδιάμεσα περίπου 5 φορές γυρίζουμε την σακούλα για να πάει η μαρινατα
παντού.
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Γουρουνόπουλο στο φούρνο
8.
9.
10.

11.

12.

Βγάζουμε από το ψυγείο το γουρουνάκι, βγάζουμε από την σακούλα και μαζεύουμε ό,
τι σάλτσα έχει μείνει στην σακούλα.
Με ένα σπάγκο δενουμε τα μπροστινά και τα πίσω πόδια, αλλά να μην αγγίζουν μεταξύ
τους, να έχουν απόσταση. Στο στόμα βάζουμε μια μπαλίτσα από αλουμινόχαρτο.
Παίρνουμε ένα μεγάλο ταψί και βάζουμε μέσα το γουρουνόπουλο, βάζουμε από πάνω
την σάλτσα που έχει μείνει, κλείνουμε με αλουμινόχαρτο από πάνω, ή άμα έχετε τόσο
μεγάλη γάστρα κλείνουμε με καπάκι, και βάζουμε στο φούρνο στους 150 ° C. Τις ώρες
θα μετράτε με τα κιλά, πόσα κιλά είναι το γουρουνάκι, τόσες ώρες θα μείνει στο
φούρνο. Την τελευταία 1 1/2 - 2 ώρες θα ανεβάσετε την θερμοκρασία στους 200° C.
Στη διάρκεια του ψησίματος ανά μια-δύο ώρες θα ανοίξουμε το αλουμινόχαρτο και με
μια κουτάλα θα περιχύνουμε με το ζουμάκι του και γυρίζουμε προσεκτικά για να ψηθεί
ομοιόμορφα.
Στο σερβίρισμα μπορούμε να βάλουμε ένα μήλο στο στόμα.
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Πιλάφι του γάμου (γαμοπίλαφο)
Υλικά
●
●
●
●
●
●

1 κιλό κρέας από ζυγούρι
1 κοτόπουλο χωριάτικο
2 λεμόνια (τον χυμό τους)
1/2 κιλό ρύζι καρολίνα
αλάτι και πιπέρι
3 κ.σ. στακοβούτυρο

ouraniaxira
Μερίδες: 6-8
Χρόνος: 2 ώρες

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.

Κόβουμε τα κρέατα σε κομμάτια και τα πλένουμε. Βάζουμε το κρέας σε μια μεγάλη
κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό να σκεπάζει το κρέας. Ρίχνουμε και μια
κουταλιά αλάτι.
Βράζουμε το κρέας, φροντίζοντας να το ξαφρίσουμε καλά στην αρχή. Μόλις το
κρέας είναι έτοιμο το βγάζουμε από το ζουμί, το αλατίζουμε λίγο και το
σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας.
Σουρώνουμε το ζουμί και το βάζουμε σε καθαρή κατσαρόλα. Η αναλογία είναι 3/1
(ζουμί/ρύζι). Βάζουμε στη φωτιά την κατσαρόλα και μόλις βράσει, ρίχνουμε το
ρύζι. Ανακατεύουμε και βράζουμε 13’ από τη στιγμή που θα αρχίσει πάλι ο
βρασμός. Ανακατεύουμε ανά διαστήματα. Δοκιμάζουμε για αλάτι.
Στο τέλος ρίχνουμε το λεμόνι, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
Ζεσταίνουμε το βούτυρο και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε και
σκεπάζουμε 2-3’ με πετσέτα. Σερβίρουμε ζεστό με πιπέρι.
Μπορούμε να σερβίρουμε το ζυγούρι αλείφοντάς το με 2-3 κουταλιές μέλι
(σφακιανός τρόπος).
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Ψητό από το Λασίθι
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

4 κιλά αρνί ή κατσίκι (το πίσω πόδι
κατά προτίμηση)
8-10 πατάτες
2 ντομάτες ώριμες
2 σκελίδες σκόρδο
1 λεμόνι τον χυμό του
1 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη

kimwlos
Μερίδες: 8
Χρόνος: 180’

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βάζουμε σε μεγάλη γάστρα το κρέας, το οποίο έχουμε κόψει σε μερίδες.
Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες στη μέση και πάλι την κάθε μισή πατάτα
στη μέση χωρίς να φτάσουμε ως κάτω.
Το σκόρδο κομμένο σε φετάκια.
Τρίβουμε τις ντομάτες στον τρίφτη και προσθέτουμε στη γάστρα.
Προσθέτουμε χοντρό θαλασσινό αλάτι (ανθό αλατιού), πιπέρι και ρίγανη, κατά τα
γούστα μας.
Προσθέτουμε και το λάδι και το λεμόνι και ανακατεύουμε καλά.
Σκεπάζουμε και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200° C σκεπασμένο
για 2 1/2 ώρες.
Ελέγχουμε αν έχει μαλακώσει το κρέας και ψήνουμε για άλλη μισή ώρα
ξεσκέπαστο να πάρει χρώμα.
Σερβίρουμε ζεστό.
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Πατάτες φούρνου κοκκινιστές ή αλλιώς
του γάμου
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2-2,5 κιλά πατάτες
1 φλ. σπιτική σάλτσα ντομάτα (ή 2
ντομάτες στον τρίφτη)
1/2 φλ. ελαιόλαδο
αλάτι
μαύρο πιπέρι τριμμένο
πάπρικα γλυκιά
ρίγανη
1-2 φύλλα δάφνης
1 ποτήρι του νερού νερό

Στεργίου Χρυσάνθη
Μερίδες: 4 - 6

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες.
Τις βάζουμε σε ένα βαθύ ταψί.
Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά (αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, πάπρικα κατά βούληση) και
ανακατεύουμε.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200° C για 40’ περίπου χαμηλά μέχρι
να μαλακώσουν, να έχει λίγη σάλτσα.
Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα.
Αν θέλουμε μπορούμε να προσθέσουμε και κρέας ανάμεσα στις πατάτες όπως
βρασμένο μοσχαράκι, κοτόπουλο, μπριζόλες, κεφτεδάκια...
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Τσιγαριαστό
Υλικά
●
●
●
●
●

1,5 κιλό κατσικάκι
1 φλ. λάδι
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
1 λεμόνι το χυμό
αλάτι, πιπέρι

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Βάζουμε το λάδι στη κατσαρόλα να κάψει.
Όταν είναι έτοιμο ρίχνουμε μέσα το κρέας, που είναι τεμαχισμένο σε μικρά
κομμάτια και το αφήνουμε να ροδίσει καλά για περίπου 5’.
Έπειτα σβήνουμε με το κρασί και το χυμό λεμονιού. Αλατοπιπερώνουμε,
σκεπάζουμε τη κατσαρόλα και χαμηλώνουμε το μάτι της κουζίνας στο 4 αν είναι
μέχρι το 9.
Το μυστικό σε αυτό το φαγητό είναι η πολύ σιγανή φωτιά και το ότι δεν πρέπει να
προσθέσουμε καθόλου νερό.
Αφήνουμε λοιπόν το φαγητό μας να σιγοψηθεί για περίπου 1,5 ώρα χωρίς να
προσθέσουμε καθόλου νερό ανακατεύοντας μόνο που και που.
Το σερβίρουμε με πατάτες τηγανητές και καλό κρητικό κρασί.
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Σφακιανό χοιρινό με ρεβύθια
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

1/2 κιλό χοιρινό
250 γρ. ρεβύθια
1 ξερό κρεμμύδι
1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη
1 φλ. κόκκινο κρασί
ελαιόλαδο
αλάτι - πιπέρι - κύμινο

asproyla
Μερίδες: 4
Χρόνος: 30’

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.

Βάζουμε τα ρεβύθια αποβραδίς να φουσκώσουν και το πρωί τα βράζουμε.
Σε απλωτή κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι και τσιγαρίζουμε μόνο του το κρέας μέχρι
να ασπρίσει από όλες τις πλευρές. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το προσθέτουμε
στην κατσαρόλα και σοτάρουμε όλα μαζί για 3’ περίπου.
Σβήνουμε με το κρασί και γυρνάμε απαλά μέχρι να εξατμιστεί.
Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και το κύμινο. Ρίχνουμε και την ντομάτα και το
αφήνουμε να βράσει.
Τέλος αφού ψηθεί το κρέας ρίχνουμε τα ρεβίθια μέσα και συνεχίζουμε την βράση
για 10’ ακόμη.
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Ξεροτήανα στα Λέρικα!
Υλικά
Για το ζυμάρι μας:
●
1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
●
3 αυγά
●
1 βανίλια
●
25 ml ούζο
●
30 ml ηλιέλαιο
●
150 ml αλισίβα ή σταχτόνερο
(προαιρετικά)

ΛΕΡΟΣ

Για το άρτυμα ή πασπάλισμα:
●
μέλι θυμαρίσιο κατά βούληση
●
κανέλα
●
καρύδια χοντροαλεσμένα

Χρόνος: 30’

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.

Φτιάχνουμε το ζυμαράκι μας: ξεκινάμε με το ουζάκι, λαδάκι, αυγουλάκια
χωριάτικα, αλισίβα και τη βανίλια μας. Αναδεύουμε σε κάδο με γάντζο 5 λεπτάκια,
ρίχνουμε το κοσκινισμένο αλευράκι μας και αν χρειαστεί συμπληρώνουμε για να
πετύχουμε μια σφιχτή ζύμη χωρίς να κολλάει στο χέρι.
Παίρνουμε ζυμαράκι και πλάθουμε μπαλίτσες 100 γρ. Περίπου. Βάζουμε σε
αλευρωμένο ταψάκι, σκεπάζουμε με πετσέτα και αφήνουμε για 30’ να
ξεκουραστεί.
Αν έχουμε μηχανή για άνοιγμα φύλλου ξεκινάμε και περνάμε μέχρι να ανοίξουμε
ένα μακρόστενο φύλλο ψιλό όσο γίνεται για χωριάτικο φύλλο πίτας. Τοποθετούμε
σε αλευρωμένο τραπέζι ή πάσο και κόβουμε με εργαλείο ρόλερ τις άκρες.
Σκεπάζουμε και αφήνουμε για 5’ ακόμα
Βάζουμε αρκετό ηλιέλαιο σε μικρή κατσαρόλα να ζεσταθεί καλά και ξεκινάμε και
παίρνουμε ένα ένα φύλλο και με την βοήθεια από 2 πιρούνες φτιάχνουμε
βαρελάκια (αν έχετε δει πως φτιάχνουμε τα ξεροτήγανα).
Βάζουμε σε σίτα να φύγει το περιττό λάδι, βάζουμε σε πιατέλα και ρίχνουμε
αρκετό μέλι, κανέλα και τα καρύδια.
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Αμύγδαλο γλυκό κουταλιού της
μανούλας Θεοχάρης
Υλικά
●
●
●
●
●

1.300 γρ. ζάχαρη
600 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα ψίχα
τριμμένα σκόνη
15 πικραμύγδαλα τριμμένα
Ροδόσταμο ή ανθόνερο
1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Argiro Glyka

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Μετράμε την ζάχαρη και βάζουμε την μισή ποσότητα σε νερό με 2 κ.σ. ροδόσταμο
σε μεγάλο τσουκάλι. Όταν αρχίσουν να βράζουν σε 10’ ρίχνουμε 1 κ.σ. χυμό
λεμονιού και αποσύρουμε από την φωτιά αμέσως. Αφήνουμε 20’ και αφαιρούμε 1
φλ. σιρόπι περίπου.
Έπειτα ρίχνουμε λίγο λίγο το αμύγδαλο τριμμένο σκόνη μέχρι να πήξει το μείγμα.
Άν γίνει πολύ πηχτό ρίχνουμε το 1 φλ. σιρόπι που κρατήσαμε και ανακατεύουμε
πολύ καλά. Αφήνουμε να κρυώσει.
Ανακατεύουμε και βάζουμε σε βαζάκια καλά πλυμένα, στεγνά και αποστειρωμένα.
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Μαρέγκα ή Μπεζές
Υλικά
●
●
●
●
●
●

150 γρ. ασπράδια αυγών (περίπου
από 5 αυγά)
150 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
150 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
1 πρέζα αλάτι
χρώμα ζαχαροπλαστικής

Anna Meri Beni

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια με το αλάτι και τη βανίλια μέχρι να αφρατέψουν.
Προσθέτουμε σταδιακά τη κρυσταλλική ζάχαρη και περιμένουμε να αφρατέψει.
Δοκιμάζουμε να δούμε αν έχει διαλυθεί η ζάχαρη καλά. Αν όχι συνεχίζουμε ακόμα
το χτύπημα.
Όταν είναι έτοιμο προσθέτουμε τη ζάχαρη άχνη και χτυπάμε για πολύ λίγο με το
μίξερ (περίπου 10 δευτερόλεπτα) να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας
Μοιράζουμε σε δύο σκεύη και ρίχνουμε το χρώμα ζαχαροπλαστικης.
Τοποθετούμε σε κορνέ ζαχαροπλαστικής και σχηματίζουμε τις μαρέγκες σε
λαδόκολλα στο ταψί
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 100° C για 2 ώρες
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Κουραμπιέδες.... αλλιώς
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

folia
Φτιάχνει: περίπου 50

750 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 πιατάκι του καφέ ζάχαρη
500 γρ. βούτυρο "Κέρκυρας" σε
θερμοκρασία δωματίου
4 κρόκοι αυγών
1/2 φλ. αμαρέτο ή κονιάκ
1/2 κ.γλ. μοσχοκάρυδο
2 βανίλιες
2 κ.σ. ροδόνερο
2 φλ. αμύγδαλα χοντροκομμένα και
καβουρντισμένα

Διακόσμηση:
●
750 γρ. λευκή σοκολάτα
●
3 κ.σ. αραβοσιτέλαιο

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη για 15 λεπτά, μέχρι το μείγμα να
θυμίζει σαντιγί.
Ενσωματώνουμε έναν έναν τους κρόκους.
Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο, τις βανίλιες, το ροδόνερο και το αμαρέτο.
Προσθέτουμε κοσκινίζοντας το αλεύρι, με απαλές κινήσεις για να μη χάσουμε την
απαλή υφή του βουτύρου.
Τέλος ρίχνουμε τα αμύγδαλα, τα οποία έχουμε καβουρδίσει, σε ένα ταψί στους
200° C για 10'. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουν προλάβει να κρυώσουν, οπότε θα
ήταν καλό να τα έχουμε έτοιμα από πριν.
Παίρνουμε 25-30 γρ. ζύμης και πλάθουμε τους κουραμπιέδες.
Ψήνουμε στους 170° C, αέρα για 20-25’. Προσοχή γιατί οι κουραμπιέδες δε
χρυσίζουν ιδιαίτερα κι αν τους αφήσουμε παραπάνω θα σκληρύνουν.
Αφήνουμε τους κουραμπιέδες να κρυώσουν εντελώς. Στο μεταξύ λιώνουμε τη
λευκή σοκολάτα με το λαδάκι σε μπεν μαρί και με τη βοήθεια δύο πιρουνιών
γλασάρουμε έναν έναν τους κουραμπιέδες. Τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα
και αφήνουμε να παγώσει εντελώς η σοκολάτα.
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Αμυγδαλωτά γεμιστά με κρέμα
Υλικά
●
●
●
●
●
●

4 ασπράδια
265 γρ. ζάχαρη άχνη
200 γρ. αμύγδαλο τριμμένο
100 γρ. μαργαρίνη
2 φακελάκια βανίλια ζάχαρη με
λεμόνι
1 κρόκο αυγού

mirsin
Φτιάχνει: 15 κομμάτια

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Για να φτιάξουμε τα αμυγδαλωτά, ανάβουμε τον φούρνο στους 175° C στον αέρα
για προθέρμανση.
Χτυπάμε τα ασπράδια σε μαρέγκα.
Ανακατεύουμε τα 211 γρ. ζάχαρη με το τριμμένο αμύγδαλο. Στο μίγμα ζάχαρης
προσθέτουμε την μαρέγκα ανακατεύοντας προσεκτικά με μία πλαστική σπάτουλα
ώστε να μην χάσει η μαρέγκα τον αέρα της (να παραμείνει αφράτη).
Στρώνουμε ειδικό χαρτί ψησίματος σε ένα ταψί.
Με ένα κουταλάκι παίρνουμε λίγο από την ζύμη και το βάζουμε στο ταψί μας σε
μικρά στρογγυλά κομματάκια αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους γιατί θα
φουσκώσουν.
Τα ψήνουμε μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, γύρω στα 20 με 25’ στον προθερμασμένο
φούρνο μας.
Τα βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά.
Για τη γέμιση, χτυπάμε 100 γρ. μαργαρίνη με 2 φακελάκια βανίλια ζάχαρη και 54
γρ. άχνη. Προσθέτουμε ένα κρόκο αυγού. Έχουμε μία αφράτη κρέμα βουτύρου.
Παίρνουμε ένα αμυγδαλωτό, αλείφουμε επάνω μία καλή στρώση από κρέμα
βουτύρου και το καπακώνουμε με ένα άλλο αμυγδαλωτό. Τα βάζουμε αμέσως στο
ψυγείο.
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Γλυκό κουφέτο της Μήλου
Υλικά
●
●
●
●
●

1 κιλό κολοκύθι για γλυκό
1/2 κιλό ζάχαρη
1/2 κιλό μέλι
1 φλ. αμύγδαλα καθαρισμένα
μπαστούνια κανέλας (προαιρετικό)

zanice
Χρόνος: 20’

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

Ξεφλουδίζουμε την κολοκύθα (χωρίς την φλούδα πρέπει να είναι 1 κιλό). Κόβουμε
το κολοκύθι σε κυδωνάτο σχήμα.
Τοποθετούμε το κολοκύθι σε μεγάλη κατσαρόλα, το μέλι, την ζάχαρη, την κανέλα
και το αφήνουμε σε δυνατή φωτια να πάρει βράση.
Ανακατεύουμε συχνά για να μην μας κολλήσει.
Μόλις δέσει το γλυκό βάζουμε τα αμύγδαλα τα οποία τα έχουμε κόψει στη μέση.

23

Δάκτυλα σιροπιαστά
Υλικά
Για τη γέμιση
●
1 φλ. αμύγδαλο κοπανισμένο (όχι
στο μπλέντερ)
●
1/4 κούπας ζάχαρη
●
2 κ.σ. κανέλα
Για το φύλλο
●
1/2 κιλό αλεύρι σταρένιο
●
λίγο νερό χλιαρό (όσο πάρει)
●
λίγο ελαιόλαδο

Μαρια η Κύπρια

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Σιρόπι
●
2 φλ. ζάχαρη
●
1 φλ. νερό
●
λίγο λεμόνι
●
2-3 γαρύφαλλα
●
λάδι για τηγάνισμα

Κοπανίζουμε τα αμύγδαλα μας.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη και την κανέλα.
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι με το λάδι (με τα χέρια μας). Ρίχνουμε λίγο
λίγο το νερό και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ομοιογενής μάζα.
Εάν έχουμε την μηχανή που ανοίγει φύλλο, τότε ανοίγουμε στενόμακρες λωρίδες.
Περίπου 5-7 εκατοστά πλάτος. Εάν δεν έχουμε μηχανή ανοίγουμε φύλλο με τον
πλάστη.
Με ένα κουτάλι μεγάλο βάζουμε λίγο μίγμα στην άκρη του φύλλου (όπως είναι
στενόμακρο μπροστά μας στην στενή μεριά, στην άκρη). Βάζουμε σε όλο το μήκος
του φύλλου αφήνοντας 3 εκατοστά διάστημα από το καθένα.
Μετά τυλίγουμε όλο το φύλο μαζί να γίνει μια σωλήνα.
Κόβουμε ανάμεσα στα κενά και πατάμε καλά με ένα πιρούνι να ενωθούν οι άκρες.
Ακολούθως τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι μέχρι να πάρουν ένα χρυσαφί χρώμα.
Περίπου 5-6’.
Αφού κάνουμε όλη τη ζύμη τα αφήνουμε να κρυώσουν.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι μας σε μια κατσαρόλα με όλα τα υλικά μαζί.
Τοποθετούμε στο ζεστό σιρόπι λίγα λίγα δάκτυλα αφήνοντάς τα 1-2’.
Τα σερβίρουμε σε πιατέλα πασπαλίζοντάς τα με αμύγδαλα.
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Αμυγδαλωτά γάμου
Υλικά
●
●
●
●
●
●

2 κιλά αμύγδαλα ασπρισμένα
1 κιλό ζάχαρη
3 βανίλιες
1 λεμόνι το ξύσμα
500-600 γρ. ανθόνερο
150 καρφάκια γαρύφαλλο

tzoulitsa
Φτιάχνει: γύρω στα 140
Χρόνος: 2 ώρες

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Κάνουμε πούδρα τα αμύγδαλα.
Σε μια μεγάλη λεκάνη ανακατεύουμε πολύ καλά την πούδρα αμυγδάλου με την
φλούδα του λεμονιού, την ζάχαρη και τις βανιλιες.
Προσθέτουμε το ανθονερο λίγο λίγο ως να πλάθεται απαλά η ζύμη, να μην είναι
πολύ σφιχτή.
Βάζουμε στο ταψί λαδόκολλα και πλάθουμε τα αμυγδαλωτά.
Τα τρυπάμε με ένα καρφάκι γαρύφαλλο και δεν το αφήνουμε μέσα, μας ενδιαφέρει
να υπάρχει το άνοιγμα.
Τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 130° C για 15-25’.
Τα αφήνουμε σε μέρος προστατευμένο από αέρα (όχι air-condition, ανεμιστήρα,
πολύ αέρα).
Όταν κρυώσουν τα περνάμε από μια λεκάνη με μπόλικη άχνη και τότε μπήγουμε
το καρφάκι του γαρυφαλλου.
Διατηρούνται σε τάπερ (αεροστεγώς κλεισμένο) στο ψυγείο αρκετές ημέρες.
Κάποιες φορές χρειάζεται να ξαναπεραστούν από την άχνη.
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Μελεκούνι, ένα παραδοσιακό γλύκισμα
από τη Ρόδο
Υλικά
●
●
●
●
●

2 κιλά σουσάμι καβουρδισμένο
2 κιλά μέλι θυμαρίσιο
500 γρ. αμύγδαλα καβουρδισμένα
στο φούρνο
2 κ.γ. κανέλα
3 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού-λεμονιού

ΛαδοΜπούκι

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

Πλένουμε καλά το σουσάμι και το αφήνουμε να στραγγίξει σε σίτα.
Μετά το καβουρδίζουμε καλά σε κατσαρόλα. Πρέπει να καβουρδιστεί τόσο ώστε
να μοσχομυρίζει και να θρυμματίζεται καθώς το σπάμε ανάμεσα στα δυο μας
δάκτυλα.
Σε βαθύ μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το σουσάμι με την κανέλα, το ξύσμα και τα
αμύγδαλα (τα οποία έχουμε επίσης καβουρδίσει καλά στο φούρνο). Εν τω μεταξύ
βάζουμε το μέλι σε βαθιά, απλωτή κατσαρόλα και το τοποθετούμε σε δυνατή
φωτιά. Το αφήνουμε να βράσει και ανακατεύουμε με μεγάλη ξύλινη κουτάλα.
Για να καταλάβουμε αν είναι έτοιμο το μέλι, ρίχνουμε λίγο μέσα σε μπολάκι με
νερό (σε θερμοκρασία δωματίου). Μόνο αν το μέλι μαζεύεται σαν μαλακή
καραμέλα σε μπαλίτσα είναι έτοιμο. Το κατεβάζουμε αμέσως από την φωτιά και το
ρίχνουμε μέσα στο μπολ με το μείγμα σουσαμιού.
Ανακατεύουμε καλά με μία ξύλινη κουτάλα μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.
Απλώνουμε το μείγμα όπως είναι χλιαρό, σε μια παχιά στρώση (3 εκ. περίπου)
πάνω σε ένα μεγάλο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κομμάτι λαδόκολλας.
Με μία ξύλινη βέργα, σαν χοντρό χάρακα, στρώνουμε τις άκρες γύρω-γύρω, όπως
επίσης και την επιφάνεια, για να είναι παντού ομοιόμορφο και τελείως επίπεδο.
Πασπαλίζουμε με λίγη κανέλα και στρώνουμε με τα δάχτυλα. Απλώνουμε από
πάνω άλλη μία λαδόκολλα και το πιέζουμε με ένα πλάστη για να γίνουν
ομοιόμορφα. Περιμένουμε να κρυώσει λίγο. Με το ίδιο ξύλο που μοιάζει με
χάρακα, κόβουμε λωρίδες κατά μήκος και κόβουμε κομμάτια σε σχήμα ρόμβου,
τοποθετώντας το μαχαίρι διαγώνια καθώς χωρίζουμε τα κομμάτια (5Χ5 cm).
Τυλίγουμε ένα-ένα τα μελεκούνια σε κομμάτια διάφανης ζελατίνας.
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Μααμούλ με χουρμάδες και καρύδια
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ. μαλακό βούτυρο
50 γρ. αλεύρι
500 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
60 γρ. ζάχαρη
1 φακελάκι baking powder
4 κ.σ. ανθόνερο
150 ml νερό με ζάχαρη άχνη
20 μεγάλους χουρμάδες
100 γρ. καρύδια καβουρδισμένα

chriskrima
Φτιάχνει: 20 μααμούλ

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Βάζουμε σε ένα μπολ το σιμιγδάλι, το αλεύρι, το baking powder, τη ζάχαρη και το
βούτυρο.
Χτυπάμε με το μίξερ χειρός, μέχρι να γίνει η ζύμη ομοιογενής.
Προσθέτουμε το νερό και το ανθόνερο. Συνεχίζουμε την ανάμιξη μέχρι η ζύμη να
γίνει ομοιογενής
Βάζουμε την ζύμη για 30’ στο ψυγείο.
Στο multi αλέθουμε τους χουρμάδες με τα καρύδια.
Κατόπιν βγάζουμε την ζύμη από το ψυγείο και φτιάχνουμε 20 μικρές μπάλες με τα
χέρια μας.
Ανοίγουμε ένα βαθούλωμα στην κάθε μπάλα και βάζουμε λίγο από το μείγμα με
τους χουρμάδες. Κλείνουμε τις μπάλες και τις πιέζουμε στο κέντρο έτσι ώστε να
πάρουν ένα στρογγυλό πλακουτσωτό σχήμα.
Βάζουμε τα μααμουλ σε βουτυρωμένο ταψί και κάνουμε ραβδώσεις με ένα
πιρούνι στο επάνω μέρος τους.
Ψήνουμε στους 190° C για 10-15’.
Όταν ψηθούν τα αφήνουμε να κρυώσουν και τα πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.
Τα φυλάμε σε αεροστεγές κουτί.
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Μοσχοπούγγια Ρόδου
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

Manthos
Φτιάχνει: ±50 μοσχοπούγγια

250 γρ. αμύγδαλα
250 γρ. καρύδια
1/2 φλ. ψίχα ψωμιού τριμμένη
100 γρ. ζάχαρη άχνη
1 κοφτό κ.γ. κανέλα
1 κ.γ. μοσχοκάρυδο
2 ασπράδια αυγών
αρκετή άχνη ζάχαρη για να τα
καλύψουμε

Για το σιρόπι
●
100 γρ. ζάχαρη
●
100 γρ. νερό
●
1 βανίλια
●
1 κανελόξυλο

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ξεκινάμε με το σιρόπι: όλα τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και τα βράζουμε για 3’. Το
αφαιρούμε από την φωτιά και το αφήνουμε στην άκρη.
Βάζουμε τα αμύγδαλα στον πολυκόφτη και τα σπάμε σε όχι πολύ μεγάλα
κομμάτια (αλλά να μην γίνουν και πούδρα). Μπορούμε να τα έχουμε ασπρίσει
πρώτα ή να τα αφήσουμε με τη φλούδα τους. Το ίδιο κάνουμε και με τα καρύδια.
Βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ τα αμύγδαλα και τα καρύδια και προσθέτουμε την
ψίχα, την άχνη, την κανέλα και το μοσχοκάρυδο και τα ανακατεύουμε.
Χτυπάμε τα ασπράδια να γίνουν μια σφιχτή μαρέγκα.
Προσθέτουμε λίγη λίγη την μαρέγκα με το μείγμα μας και με μια μαρίζ ή μια
χούφτα τα ανακατεύουμε συνέχεια.
Προσθέτουμε σε δόσεις το σιρόπι ανακατεύοντας συνέχεια. Ρίχνουμε τόσο σιρόπι
ώστε να πετύχουμε ένα μείγμα ούτε πολύ σφιχτό ούτε πολύ μαλακό (αν δεν
κολλάει αρκετά το μείγμα προσθέτουμε περισσότερη άχνη και ανακατεύουμε).
Τα πλάθουμε μικρά μπαλάκια πιέζοντας τα στην χούφτα μας και τα βάζουμε σε
ταψί με λαδόκολλα (κανονικά γίνονται σε σχήμα αχλαδιού).
Τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170° C για 7-8’.
Τα βγάζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν και μετά τα περνάμε μέσα από ένα
μπολ με άχνη (όπως τους κουραμπιέδες).
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Μακαρόν
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

3 αυγά (τα ασπράδια)
125 γρ. αμυγδαλόσκονη
200 γρ. ζάχαρη άχνη
7-8 κόκκους μαστίχας κοπανισμένους
με 1 κ.γλ. ζάχαρη
50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 πρέζα αλάτι
2-3 σταγόνες λεμόνι

Για την γκανάζ:
●
400 γρ. λευκή σοκολάτα
●
200 γρ. κρέμα γάλακτος

κατινα64

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Έχουμε από την προηγούμενη τα αυγά εκτός ψυγείου.
Χτυπάμε στο multi λίγο - λίγο το αμύγδαλο να γίνει αλεύρι. Για 125γρ.
αμυγδαλόσκονη θέλουμε περισσότερα αμύγδαλα γιατί λίγο στο τέλος θα μας
μείνει όταν θα το περάσουμε από τη σίτα.
Περνάμε το αλεσμένο αμύγδαλο μαζί με την άχνη από σίτα για να μην έχει μέσα
κομματάκια. ‘Ο,τι μας μείνει το κρατάμε για μετά.
Βάζουμε στο μιξερ τα ασπράδια με το αλάτι και το λεμόνι και αρχίζουμε να
χτυπάμε στην αρχή σε χαμηλή ταχύτητα.
Μετά δυναμώνουμε και αρχίζουμε να ρίχνουμε λίγη - λίγη την κρυσταλλική
ζάχαρη. Προς το τέλος ρίχνουμε και την αλεσμένη μαστίχα.
Χτυπάμε μέχρι να έχουμε μια σφιχτή μαρέγκα που σηκώνοντας το σύρμα να
σχηματίζεται μια κορφή που να στέκεται.
Σταματάμε το μίξερ και ανακατεύουμε με το μίγμα του αμυγδάλου με απαλές
κινήσεις.
Ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν καλά τα υλικά αλλά όχι πολύ, δηλαδή πρέπει το
μίγμα μας να είναι όταν σηκώνουμε με την μαρίζ ρευστό και να πέφτει ούτε αργά
αλλα ούτε και γρήγορα κάτι σαν λάβα.
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Μακαρόν
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Αφού είναι έτοιμο το βάζουμε σε μια σακούλα με σκέτο κορνέ μπροστά.
Έχουμε ήδη έτοιμα δύο τετράγωνα ταψιά με λαδόκολλα και αρχίζουμε να φτιάχνουμε
macaron με απόσταση μεταξύ τους.
Μόλις τελειώσουμε χτυπάμε δυο-τρεις φορές τα ταψιά πάνω στον πάγκο για να
απλώσουν και να γίνουν ομοιόμορφα.
Τα αφήνουμε περίπου 45’ με 1 ωρα περίπου να στεγνώσουν δηλ. να τα ακουμπάμε με
το δάχτυλό μας και να μην κολλάνε, τότε είναι έτοιμα για ψήσιμο.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150° C για 13-15’ ανάλογα με το μέγεθος
(πριν τα βάλουμε για ψήσιμο ρίχνουμε από πάνω το αμύγδαλο το τριμμένο που μας
περίσσεψε αν θέλουμε).
Κάθε ταψί χωριστά και είναι έτοιμα όταν τα ακουμπάμε από πάνω και είναι σταθερά.
Τα βγάζουμε τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και τα ξεκολλάμε από την λαδόκολλα.
Ετοιμάζουμε και την γκανάζ:
Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι την κρέμα γάλακτος να κάψει αλλα να μην πάρει βράση.
Ρίχνουμε μέσα την κομματιασμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε να λιώσει εντελώς.
Οταν κρυώσει καλά αν μας είναι σφιχτή προσθέτουμε λίγη κρέμα γάλακτος και
ανακατεύουμε λίγο με ένα σύρμα για να μας αφρατέψει σαν μους.
Τέλος παίρνουμε ένα - ένα τα macaron, βάζουμε γκανάζ και τα κλείνουμε με ένα άλλο.
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Χειροποίητα σοκολατάκια Rafaello
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

150 γρ. βούτυρο (θερμοκρασία
δωματίου)
100 γρ. ζάχαρη άχνη
400 γρ. κουβερτούρα λευκή
300 γρ. ινδοκάρυδο + για την
επικάλυψη (200γρ)
Χυμό ενός πορτοκαλιού
2 βανίλιες
1 κ.γ. ρούμι
2 σακουλάκια φουντούκια
καβουρδισμένα (προαιρετικά)

I❤to Cook by Rania

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη άχνη.
Στύβουμε το πορτοκάλι και λιώνουμε σε μπεν μαρί την κουβερτούρα.
Στο μείγμα της ζάχαρης με το βούτυρο προσθέτουμε διαδοχικά όλα τα υλικά.
Τα ανακατεύουμε απαλά με μια σπάτουλα μέχρι το μείγμα να είναι ομοιογενές.
Καλύπτουμε με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 15'.
Σε ένα βαθύ μπολ ρίχνουμε το υπόλοιπο ινδοκάρυδο.
Βγάζουμε από το ψυγείο το μείγμα και πλάθουμε μικρές μπαλίτσες.
Στο κέντρο κάθε μπαλίτσας τοποθετούμε ένα φουντούκι (προαιρετικά).
Ρίχνουμε τα μπαλάκια μέσα στο μπολ με το ινδοκάρυδο και τα πασπαλίζουμε
προσεκτικά μέχρι να καλύψουμε όλη τους την επιφάνεια.
Στην συνέχεια τα τοποθετούμε σε μεταλλικό κουτί.
Διατηρούνται αρκετές μέρες εκτός ψυγείου.
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Νυφικά cupcakes
Υλικά
Κέικ:
●
●
●
●
●
●
●

Roula Voulga
Φτιάχνει: 35 τεμάχια

4 αυγά
2 φλ. ζάχαρη
200 γρ. βούτυρο
1 φλ. γάλα
3 φλ. αλεύρι
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες

Κρέμα:
●
300 γρ. βούτυρο σοφτ
●
1 κουτί ζαχαρούχο
●
κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής
●
καραμελάκια καρδούλες για
διακόσμηση

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

Χτυπάμε τα αυγά με το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν.
Ρίχνουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά του κέικ και ενσωματώνουμε.
Βάζουμε σε ένα ταψί για καπ κέικς χαρτάκια και με μια κουτάλα μοιράζουμε το
μείγμα και ψήνουμε στους 180° C περίπου 20’, ανάλογα το φούρνο.
Με ένα μίξερ χτυπάμε το βούτυρο και το ζαχαρούχο, και τα δύο κρύα από το
ψυγείο, μέχρι να αφρατέψει σαν σαντιγί.
Προσθέτουμε το χρώμα, ανακατεύουμε καλά και με ένα κορνέ στολίζουμε τα
κεκάκια με ροζέτες κρέμας και από πάνω με τα καραμελάκια.
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Τούρτα ντεγκραντέ
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

Κρέμα της επιλογής μας
Κέικ της επιλογής μας
Σπάτουλα
Κορνέ
Smoother
Χάρακα ή scraper
Δίσκο που γυρίζει

Sitronella

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Ετοιμάζουμε το κέικ που θέλουμε και το κόβουμε σε πάτους. Όσο πιο καλή
δουλειά κάνουμε στο να είναι ίσιοι οι πάτοι, τόσο πιο εύκολη και καλή θα είναι η
δουλειά μας μετά. Για την συγκεκριμένη τούρτα έφτιαξα δυο δόσεις από το κέικ
σοκολάτας μου, έκοψα το καθένα σε 3 πάτους και χρησιμοποίησα τους δυο κάτω
από το κάθε κέικ. Τον τρίτο πάτο (που στην ουσία ήταν η κορυφή που δεν είναι
ίσια) τον φάγαμε για πρωινό!
Βάζουμε τον πρώτο πάτο πάνω στο δίσκο που γυρίζει και απλώνουμε πάνω την
κρέμα μας. Εγώ έφτιαξα ένα δίσκο (γιατί δεν βρήκα εδώ) από χαρτόνι, λίιιγο πιο
μεγάλο από τη διάμετρο του κέικ, τον οποίο έντυσα με αλουμινόχαρτο και έστησα
το κέικ εκεί, ώστε να είναι εύκολο μετά να μετακινήσω την τούρτα από τον ξύλινο
δίσκο στο δίσκο που θα παρουσιαζόταν η τούρτα.
Συνεχίζουμε τη διαδικασία αυτή με τους υπόλοιπους πάτους. Για να φανεί ωραία
η τούρτα αυτή χρειάζεται να είναι ψηλή. Θα πρότεινα τουλάχιστον 3 πάτους
δηλαδή για να γίνει όμορφη.
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Τούρτα ντεγκραντέ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Περνάμε μια ελαφριά στρώση κρέμας πάνω σε όλο το κέικ. Στα αγγλικά αυτό το λένε
crumb coating. Βάζεις την κρέμα και αφήνεις την τούρτα να παγώσει, "κλείνοντας" τα
ψίχουλα μέσα εκεί, ώστε μετά όταν την καλύψεις να μην υπάρχουν καθόλου ψίχουλα
που να μπλέξουν με την κρέμα και να φαίνονται. Προσοχή εδώ όταν παίρνουμε με τη
σπάτουλα την κρέμα από το μπολ να είναι κάθε φορά καθαρή ώστε να μη βρωμίσουμε
την κρέμα με ψίχουλα και πάει χαμένος ο κόπος μας.
Αφήνουμε την τούρτα να παγώσει στο ψυγείο. Χωρίζουμε την κρέμα σε όσα μέρη
θέλουμε, ανάλογα με τα χρώματα που θα βάλουμε. Εγώ κράτησα αρκετή στο ουδέτερο
χρώμα για το πάνω μέρος της τούρτας και έφτιαξα και 4 χρώματα ακόμα, μωβ, ροζ,
πορτοκαλί και κίτρινο (στο περίπου). Θέλει περίπου μισό φλυτζάνι κρέμας από το κάθε
χρώμα.
Βάζουμε αρκετή ποσότητα κρέμας στο πάνω μέρος, αφήνοντας να πέσει και στα
πλάγια λίγο. Αυτό θα ενωθεί με τα άλλα χρώματά μας, για να γίνει ένα ωραίο
ντεγκραντέ.
Με το κορνέ μας βάζουμε σειρές από τα χρώματά μας. Δηλαδή γεμίζουμε το κορνέ με
το χρώμα που θα πάει κάτω, κάνουμε 1-2 σειρές με αυτό. Αδειάζουμε τυχόν κρέμα που
έμεινε μέσα στο μπολ της και γεμίζουμε με το επόμενο χρώμα. Δε χρειάζεται να έχουμε
διαφορετικά κορνέ, ίσα ίσα που θα γίνει καλύτερα η ανάμειξη εάν έχει παραμείνει
(λίγο) χρώμα στο κορνέ μας. Δεν μας πειράζουν κενά, ούτε χρειάζεται να είναι
ομοιόμορφο.
Τώρα παίρνουμε κανονικά ένα scraper (δεν έχω ιδέα πώς το λένε στα ελληνικά) για να
ισιώσουμε την κρέμα μας. Επειδή η τούρτα ήταν πολύ ψηλή και δεν είχα τόσο μεγάλο
scraper, ήρθε η ώρα της πατέντας. Έκανα την ίδια δουλειά ακριβώς με ένα χάρακα
ορθής γωνίας! Πατάει η μια πλευρά κάτω, ακουμπάει η άλλη στην κρέμα και γυρνάς το
δίσκο. Η κρέμα απλώνεται παντού ομοιόμορφα.
Εάν υπάρχουν κενά ανάμεσα στα χρώματα, προσθέτουμε στο σημείο εκείνο με μια
σπατουλίτσα λίγη κρέμα αυτού του χρώματος και ξαναπερνάμε με το χάρακα. Γενικά
περνάμε όσες φορές χρειαστεί για να γίνει λείο, προσέχοντας να καθαρίζουμε το
χάρακα διαρκώς και φυσικά να μην αφαιρούμε μεγάλη ποσότητα κρέμας.
Ισιώνουμε κάπως και το πάνω μέρος της και τη βάζουμε στο ψυγείο να σφίξει λιγάκι.
Σε αυτή τη φάση δεν είναι ακόμα εντελώς τέλεια η τούρτα μας, είναι ικανοποιητική
δηλαδή, αλλά όχι τέλεια. Δε μας πειράζει, θα τη φτιάξουμε.
Εφόσον έχει κρυώσει κάπως (προσοχή να μην έχει κοκκαλώσει κιόλας - αυτό εξαρτάται
από την κρέμα που έχετε χρησιμοποιήσει), την περνάμε με το smoother πλέον για να
γίνει εντελώς λεία.
Ισιώνουμε και το πάνω μέρος (αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι - εμένα με
βοήθησε το να είναι παγωμένη η τούρτα) και η τούρτα μας είναι έτοιμη!
Εάν θέλουμε της προσθέτουμε στολίδια, με όποιον τρόπο επιθυμούμε.
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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. 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!

Έλα κι εσύ στην παρέα μας:
Συνταγές: cookpad.gr
Facebook: facebook.com/cookpadgreece
Instagram: instagram.com/cookpad_greece

Κατέβασε την εφαρμογή μας:

