Λόλα, να ένα τοστ!
Το κολατσιό στο σχολείο είναι απαραίτητο καθώς δίνει στα παιδιά την
ενέργεια να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αλλά και στο παιχνίδι!
Αφιερώνοντας λίγο χρόνο, μπορούμε να τους δίνουμε σπιτικό και υγιεινό
δεκατιανό που σίγουρα είναι πιο οικονομικό από το να αγοράζουμε
οτιδήποτε απ’ έξω και επίσης γνωρίζουμε ακριβώς τι υλικά έχουμε βάλει
μέσα.
Οι επιλογές είναι αναρίθμητες και οι περισσότερες απαιτούν πραγματικά
λίγο χρόνο προετοιμασίας. Ο χρόνος όλων είναι πολύτιμος, αλλά με τη
σωστή οργάνωση η προετοιμασία του δεκατιανού απαιτεί λιγότερο χρόνο
ακόμα και από το να ψωνίσουμε κάτι από το φούρνο! Πιο οικονομικό, πιο
υγιεινό και πιο γρήγορο. Άρα η ιδανική λύση!
Σκεφτείτε πως αν το παιδί πάρει μαζί του 1 φρούτο και 1 λαχανικό στο
σχολείο, τότε έχει ήδη καλύψει το 40% των ημερησίων αναγκών σε φρούτα
και λαχανικά, το 50% των αναγκών σε φυτικές ίνες, το 50% των αναγκών σε
βιταμίνη C (ανάλογα με τις επιλογές σας). Αν προστεθεί και 1 μερίδα
γαλακτοκομικού, τότε καλύπτει πάνω από το 40% των αναγκών σε
ασβέστιο.

Τι δίνουμε για δεκατιανό:
Φρούτα και λαχανικά: προτιμήστε φρούτα που καθαρίζονται εύκολα, όπως
μια μπανάνα, ή που δεν θέλουν καθάρισμα, όπως τα βερίκοκα. Θυμηθείτε
να παίρνετε φρούτα της εποχής και κατά προτίμηση βιολογικά για να
αποφεύγουμε όσο γίνεται να δίνουμε φυτοφάρμακα στα παιδιά μας. Αν το
παιδί τα τρώει, μπορείτε να δώσετε και κάποια λαχανικά που τρώγονται
ωμά, όπως το καρότο ή το αγγούρι.
Ψωμί και δημητριακά: κουλούρι, κριτσίνια και άλλες αλμυρές λιχουδιές.
Προτιμήστε τα προϊόντα ολικής άλεσης που είναι πιο θρεπτικά.
Γλυκά: δεν είναι για κάθε μέρα, αλλά μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας ένα
σπιτικό κέικ ή cupcake ή μπισκότα ή κάποιο γλυκό ψωμί ή ένα παστέλι.
Σάντουιτς: μην αρκεστείτε στο κλασικό σάντουιτς με τυρί και ζαμπόν ή
γαλοπούλα. Υπάρχουν πάμπολλες επιλογές ώστε να υπάρχει ποικιλία στη
διατροφή του παιδιού. Δείτε και στο σάιτ μας προτάσεις για σάντουιτς

Πώς το κάνω όλο αυτό εύκολο;
Με οργάνωση και προετοιμασία. Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές
μας και θα δείτε πως το σπιτικό κολατσιό γίνεται παιχνίδι:
Οργανωθείτε:
Αγοράστε από το σούπερ μάρκετ υλικά που θα σας χρησιμεύσουν στο να
φτιάχνετε σάντουιτς, καθώς και τα φρούτα της εβδομάδας. Διάφορα τυριά,
καπνιστή γαλοπούλα που είναι νόστιμη και υγιεινή και διάφορα είδη
ψωμιού (τετράγωνα, στρογγυλά, μακρόστενα, αραβικές πίτες και τορτίγιες).
Έτσι θα μπορείτε να φτιάξετε κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό και το παιδί
σας δεν θα βαρεθεί ποτέ.
Φροντίστε τα φρούτα που θα αγοράσετε να είναι ανθεκτικά στην
ταλαιπωρία μια που θα βρίσκονται στην τσάντα του παιδιού για κάμποση
ώρα και να μην είναι ζουμερά και υπάρξει κίνδυνος να λερωθεί το παιδί.
Ιδανικά φρούτα είναι οι μπανάνες, τα μήλα και τα αχλάδια.
Επίσης αγοράστε πλαστική μεμβράνη, σακουλάκια πολυμπάγκ ή κατάλληλα
τάπερ, ώστε να μπορείτε να πακετάρετε το κολατσιό.
Προετοιμαστείτε:
Τα σάντουιτς φτιάχνονται εύκολα και γρήγορα το πρωί. Αν όμως δεν έχετε
ούτε αυτά τα 5 λεπτά που χρειάζονται, τότε μπορείτε να φτιάξετε σάντουιτς
από το προηγούμενο βράδυ. Φτιάξτε τα, τυλίξτε τα με πλαστική μεμβράνη
και βάλτε τα στο ψυγείο. Προσέξτε να μην έχει το σάντουιτς μέσα ντομάτα
ή μαρούλι, γιατί τα υγρά θα νοτίσουν το ψωμί.
Επίσης μπορείτε από την προηγούμενη μέρα να έχετε ετοιμάσει τη γέμιση
για το σάντουιτς, αν αυτή είναι ας πούμε τονοσαλάτα.
Τα φρούτα δεν χρειάζονται ιδιαίτερη προετοιμασία, άρα τρώνε ακόμα
λιγότερο χρόνο. Πλύντε τα από την προηγούμενη και βάλτε τα στο
σακουλάκι ή σε τάπερ και έτοιμο το δεκατιανό.
Φτιάξτε κέικ, τυρόπιτες ή σπιτικές πίτες μέσα στο σαββατοκύριακο και
κάποια μέρα της εβδομάδας βάλτε ένα κομμάτι σε ένα ταπεράκι από το
προηγούμενο βράδυ. Έτσι το πρωί θα είναι έτοιμο.
Κατάψυξη: εκμεταλλευτείτε τη για ακόμα περισσότερη ευκολία. Φτιάξτε
σάντουιτς, κλείστε τα καλά και βάλτε τα στην κατάψυξη. Θα τα έχετε έτοιμα
για μέρες!

Φτιάχνοντας το ταπεράκι του παιδιού:
Α. φροντίστε να ανοίγει εύκολα το ταπεράκι ή η συσκευασία που έχετε τα
τρόφιμα. Αν τα παιδιά πηγαίνουν νηπιαγωγείο– α’ δημοτικού δείξτε τους
στο σπίτι πώς ανοίγουν
Β. βάλτε ταμπελάκια με το όνομα του παιδιού, να είναι εύκολο να
επιστραφεί το ταπεράκι ή η συσκευασία φαγητού
Γ. πείτε στο παιδί να βοηθήσει στην προετοιμασία
Δ. επιλέξτε υγιεινά και θρεπτικά τρόφιμα: φρούτα, αρτοσκευάσματα,
λαχανικά, γαλακτοκομικά, αυγό είναι οι επιλογές που θα βοηθήσουν το
παιδί να είναι αρκούντως ενεργητικό
Ε. κάντε το παιδί να είναι υπερήφανο για τις επιλογές φαγητού του
Στ. κρατήστε το ενδιαφέρον, πρωτοτυπήστε με ωραίες συσκευασίες,
συνοδευτικά, μηνύματα ενθάρρυνσης και αγάπης

Συνταγές
Η ποικιλία είναι το παν για να μη βαρεθεί το παιδί. Θα βρείτε εκατοντάδες
συνταγές στην Cookpad, ώστε αυτό να μη συμβεί ποτέ. Μπορείτε να ψάξετε
για κολατσιό, #σχολείο, #σνακ
Εδώ εμείς σας δίνουμε 30 συνταγές που διακρίθηκαν στο τελευταίο
challenge μας, με τίτλο “Λόλα, να ένα μήλο”. Είναι οι προτάσεις από τα μέλη
μας και ελπίζουμε να σας βοηθήσουν!

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
➢

Μπάρες superfood με σπιτική μαρμελάδα ροδάκινο

➢

Ενεργειακές μπάρες

➢

Κουλουράκια κανέλας

➢

Κουλουράκια μήλου μαλακά

➢

Απίθανα κουλουράκια με 4 υλικά

➢

Κέικ ολικής με κακάο

➢

Κέικ με καρύδια

➢

Γλυκιά πίτα βρώμης (βρωμόπιτα)

➢

Muﬃns με ώριμες μπανάνες

➢

Μάφινς κανέλας με ελαιόλαδο

➢

Σοκολατόψωμα

➢

Γεμιστά πανκέικς

➢

Pancakes μήλου

➢

Τσουρέκια

➢

Ζύμη για κρουασάν

➢

Κουλούρι Θεσσαλονίκης… αλλιώς

➢

Σπιτικό ψωμί για τοστ

➢

Κράκερ ρεβυθιού

➢

Πανεύκολα μπισκότα παρμεζάνας

➢

Κουλούρι με τυρί κρέμα και γαλοπούλα

➢

Σάντουιτς με “μαγιονέζα” από γιαούρτι, αγγούρι και ντομάτα

➢

Σάντουιτς - υγιεινά σνακ σχολείου

➢

Σνακ με τορτίγια

➢

Σαντουιτσάκια με αγγούρι

➢

Σπανακοτυρόπιτα

➢

Κολοκυθόπιτα έτσι απλά

➢

Μπουγάτσα με κασέρι

➢

Τυρόπιτα αστραπή!

➢

Στριφτά Μεσογειακά Πιτάκια

➢

Ατομικές ζαμπονοτυρόπιτες με σπιτικό φύλλο κουρού

Μπάρες superfood με σπιτική μαρμελάδα
ροδάκινο
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ. βρώμη
160 γρ. κράνμπερις
220 γρ. ανάμεικτους ξηρούς καρπούς
50 γρ. ηλιόσπορο
50 γρ. κολοκυθόσπορο
2-3 κ.σ. ζάχαρη καστανή
500 γρ. μαρμελάδα ροδάκινο σπιτική

persaki
Μερίδες: 10 μερίδες

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σπάμε τους ξηρούς καρπούς λίγο στο multi (εγώ έβαλα φυστίκι αράπικο, Αιγίνης,
αμύγδαλο και φουντούκι).
Σε μπωλ ανακατεύουμε τους ξηρούς καρπούς με όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από
τη μαρμελάδα.
Ζεσταίνουμε τη μαρμελάδα σε ένα κατσαρολάκι και την αραιώνουμε με λίγο νερό
(4 κ.σ.).
Την προσθέτουμε στο μείγμα κι ανακατεύουμε καλά με κουτάλα να ενωθούν τα
υλικά.
Στρώνουμε το μείγμα σε ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί, ισιώνουμε την επιφάνεια
με κουτάλι και ψήνουμε για 35-40' σε θερμό αέρα.
Αφήνουμε να κρυώσει και κόβουμε σε μπάρες. Είναι σχετικά μαλακές. Super
δυναμωτικές για το σχολείο, για τις αθλητικές δραστηριότητες αλλά και σαν σνακ
για όλες τις ώρες.

🚴🏻♀🏀 Ενεργειακές μπάρες 🏐🏊🏻♂📚
Υλικά

Γεωργία Σαλλονικιά

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

250 γρ. νιφάδες βρώμης
40 γρ. goji berries
150 γρ. σταφίδες
100 γρ. αμύγδαλα
150 γρ. ταχίνι
70 γρ. μέλι
150 γρ. ζάχαρη
100 γρ. αλεύρι που φουσκώνει
100 γρ. σουσάμι
2 αυγά
2 βανίλιες
1 πορτοκάλι (το χυμό του)
2 κ. γλ. κανέλα
1/2 κ.γλ. μαστίχα Χίου τριμμένη
30 ml ηλιέλαιο
20 ml γάλα
3 κ. σ. κακάο σκόνη

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

Σ´ ένα βαθύ μπολ αναμειγνύουμε με το σύρμα, όλα τα υλικά μαζί.
Στρώνουμε λαδόκολλα στη λαμαρίνα και στρώνουμε με τη μαρίζ το μείγμα μας.
Ψήνουμε στους 180°C πάνω κάτω αντίσταση για 20’.
Χαράζουμε όσο είναι νωπή στα κομμάτια ή σχήματα που θέλουμε

Κουλουράκια κανέλας
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

1 φλ. λάδι
1 φλ. ζάχαρη
1/2 ποτηράκι κονιάκ
1 κ.γ. σόδα
1 φλ. χυμό πορτοκάλι
1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κοφτές κ.σ. κανέλα

Έλενα ΓεωργακοπούλουΚώνστα

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

Σε μια λεκάνη ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το κονιάκ. Ανακατεύουμε τη σόδα στο
χυμό πορτοκάλι και τα προσθέτουμε και αυτά. Τέλος βάζουμε την κανέλα και το
αλεύρι.
Ζυμώνουμε μέχρι να έχουμε μια μαλακή ζύμη.
Πλάθουμε στα σχήματα που θέλουμε.
Ψήνουμε σε προθερμαρμασμένο φούρνο στους 200°C για 10 με 15’.

Κουλουράκια μήλου 🍎 μαλακά !
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 φλ. λάδι
1 φλ. ζάχαρη
1/2 φλ. χυμό μήλου ή πορτοκαλιού
1/2 φλ. μήλο πολτοποιημένο στο
μούλτι
1 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο
800 γρ περίπου αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1/2 κ.γ. σόδα
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

ATHINA_SERRES SynAthina

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ανακατεύουμε όλα τα υγρά υλικά.
Προσθέτουμε τη ζάχαρη, το χυμό, τη σόδα, το μήλο, την κανέλα και το
μοσχοκάρυδο.
Τέλος το αλεύρι με το μπέικιν και ζυμώνουμε να ενωθούν τα υλικά.
Έχουμε μια μαλακή λαδερή ζύμη...
Πλάθουμε κουλουράκια σε ο,τι σχέδιο θέλουμε.
Τοποθετούμε πάνω σε λαδόκολλα στη λαμαρίνα του φούρνου.
Ψήνουμε στους 200°C μέχρι να ροδίσουν ελαφρά, περίπου 15’

Απίθανα κουλουράκια με 4 υλικά
Υλικά
●
●
●
●

120 γρ. μέλι
120 γρ. νιφάδες βρώμης
100 γρ. ταχίνι
50 γρ. καρύδια ή άλλους ξηρούς
καρπούς

ouraniaxira
Μερίδες: 20-25 κομμάτια
Χρόνος: 45 λεπτά

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Σε μπολ ρίχνουμε το ταχίνι, το μέλι και τις νιφάδες βρώμης και ανακατεύουμε να
ομογενοποιηθούν τα υλικά. Προσθέτουμε και τους ξηρούς καρπούς
χοντροκομμένους και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.
Στρώνουμε στον πάγκο μας μια λαδόκολλα ή μεμβράνη. Ρίχνουμε κατά μήκος το
μείγμα και με τη βοήθεια της μεμβράνης σχηματίζουμε ένα σαλάμι με διάμετρο
περίπου 5 εκ. Τυλίγουμε σφιχτά σαν καραμέλα και βάζουμε στην κατάψυξη για
1/2 ώρα.
Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα. Βγάζουμε το ρολό από την κατάψυξη και με
κοφτερό μαχαίρι κόβουμε ροδέλες πάχους 1 εκ. Τοποθετούμε στο ταψί σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους γιατί απλώνουν λίγο. Ψήνουμε στους 180°C στον αέρα σε
προθερμασμένο φούρνο για 12-15’.

Κέικ ολικής με κακάο
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

500 γρ. φαρίνα ολικής
4 αυγά (3 ολόκληρα και 1 ασπράδι)
200 γρ. στέβια
260 ml γάλα 1,5%
2 βανίλιες
200 γρ. ελαιόλαδο
ξύσμα πορτοκαλιού προαιρετικά

ΜΑΡΙΑ Α.

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

Χτυπάμε με το μίξερ τη στέβια με το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά.
Ρίχνουμε τα αυγά. Έβαλα 3 ολόκληρα και 1 μόνο το ασπράδι (γίνεται πιο ελαφρύ).
Προσθέτουμε και τις βανίλιες. Συνεχίζουμε το χτύπημα.
Εναλλάξ βάζουμε το αλεύρι και το γάλα μας και ανακατεύουμε πλέον με το σύρμα
χειρός. Χωρίζουμε το μείγμα σε δυο μπολ και στο ένα προσθέτουμε το κακάο.
Τοποθετούμε στο ταψί μας και ψήνουμε στους 180°C για περίπου 40-50’
αναλόγως το φούρνο μας. Εγώ το έβαλα σε ταψάκι και όχι φόρμα κέικ γιατί μου
αρέσει να είναι πιο λεπτό.

Κέικ με καρύδια
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

115 γρ. βούτυρο
1/2 φλ. λάδι
3 αυγά
2 φλ. ζάχαρη καστανή
1 και ¼ φλ. γάλα
400 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
1 και ½ κ. γ. μπέικιν πάουντερ
4 κ. γ. κακάο
100 γρ. καρύδια

Alexandros A

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Στο μίξερ χτυπάμε τα αυγά. Προσθέτουμε την ζάχαρη, το βούτυρο και το λάδι.
Έπειτα το γάλα και το αλεύρι με το μπέικιν και τα καρύδια σε κομματάκια
σπασμένα με το χέρι.
Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε την φόρμα μας. Ρίχνουμε σ αυτήν την μισή ζύμη
μας και στην άλλη μισή προσθέτουμε τις 4 κουταλιές κακάο, συνεχίζοντας για λίγο
το ανακάτεμα.
Βάζουμε τώρα και την υπόλοιπη ζύμη στην φόρμα. Την τοποθετούμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45’.

Γλυκιά πίτα βρώμης (βρωμόπιτα)
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

3 αυγά
300 γρ. γιαούρτι στραγγιστό 2%
1 μπανάνα πολτοποιημένη, σαν
πουρές
10 γρ. κακάο
40 γρ. μέλι
120 γρ. βρώμη
1 βανίλια σε σκόνη

Προαιρετικά:
●
15 γρ. μέλι
●
1 κ.σ. κακάο

Aristidis
Μερίδες: 8 μεγάλα ή 16 μικρά
Χρόνος: 5 λεπτά

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σπάμε τα αυγά και τα ρίχνουμε σε ένα μπολ και τα χτυπάμε με το σύρμα.
Έπειτα ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός της βρώμης και ανακατεύουμε
καλά.
Τέλος ρίχνουμε και τη βρώμη και βλέπουμε, αν το μείγμα μας είναι αραιό
ρίχνουμε λίγη ακόμα.
Στρώνουμε σε ένα ταψί λαδόκολλα, ρίχνουμε το μείγμα και ψήνουμε στους 180°C
για 15-20’.
Εάν θέλουμε προαιρετικά, φτιάχνουμε ένα "γλάσο" χτυπώντας σε ένα πιάτο το
μέλι, το κακάο με λίγο νερό για να αραιωθεί, το οποίο το ρίχνουμε από πάνω.
Όποιος το θέλει πιο γλυκό ας προσθέσει λίγο περισσότερο μέλι στη συνταγή και
φυσικά θα ταίριαζαν ξηροί καρποί!

Muﬃns με ώριμες μπανάνες!!
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
120 γρ. ζάχαρη
1 φλ. καρύδα τριμμένη
3 αβγά
170 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία
δωματίου
1 πορτοκάλι, χυμό και ξύσμα
2 μπανάνες πολύ ώριμες
2 κ.γ. baking powder
1/2 κ.γ. κανέλα

Anja Edler
Μερίδες: 12 muﬃns
Χρόνος: 45'

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C.
Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με το μίξερ σε δυνατή ταχύτητα το βούτυρο με την
ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού και τα αβγά
και χτυπάμε για 2-3’ ακόμα.
Κατόπιν προσθέτουμε τον χυμό και τα δύο τρίτα της καρύδας. Κρατάμε την
υπόλοιπη για αργότερα.
Χτυπάμε για άλλα 2’ και προσθέτουμε τις μπανάνες, αφού τις έχουμε λιώσει
πρώτα με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε στο μείγμα το αλεύρι, το baking powder, την
κανέλα και το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε ελαφρά με το μίξερ μέχρι να
ενωθούν όλα τα υλικά.
Βουτυρωνουμε καλά τις θήκες των muﬃns, τις γεμίζουμε κατά δύο τρίτα με την
ζύμη και πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη καρύδα.
Ψήνουμε για περίπου 25’..

Μάφινς κανέλας με ελαιόλαδο
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

190 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
100 γρ. ζάχαρη
1 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. κανέλα
1/4 κ.γ. γαρύφαλλο
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
1 αυγό
75 γρ. ελαιόλαδο
120 γρ. γάλα
λίγη καστανή ζάχαρη και κανέλα για
πασπάλισμα

Λεμονιά Πούλου

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.
5.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν, το αλάτι, τη βανίλια,
και τα μπαχαρικά. Σε άλλο μπολ χτυπάμε το αυγό, προσθέτουμε το ελαιόλαδο
χτυπάμε να ενωθούν και τέλος προσθέτουμε το γάλα.
Ρίχνουμε το μείγμα του αλευριού στο υγρό μείγμα και χτυπάμε να ενωθούν.
Βάζουμε 12 χαρτάκια σε ένα ταψάκι για μάφινς και μοιράζουμε τη ζύμη.
Πασπαλίζουμε από πάνω με λίγη καστανή ζάχαρη και κανέλα.
Ψήνουμε στους 175°C στις αντιστάσεις για 25 με 30’. Τα βγάζουμε από το φούρνο
και αφού κρυώσουν λίγο τα βγάζουμε να κρυώσουν τελειως σε σχάρα.
Τα διατηρούμε σε κλειστό σκεύος για να μείνουν μαλακά, αν και δεν θα
προλάβουν να μείνουν για πολύ😁

Σοκολατόψωμα
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

600 γρ. αλεύρι
100 γρ. ζάχαρη
230 ml γάλα
1 αυγό
1 κρόκο
100 γρ. μαλακό βούτυρο
15 γρ. φρέσκια μαγιά
1 κ.σ. μέλι
2 βανίλιες
1/2 κ.γ. αλάτι
130 γρ. σταγόνες σοκολάτας

Έλενα Χονδρογιάννη
Μερίδες: 14 κομμάτια

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

Χτυπάμε με το μίξερ ζάχαρη, βούτυρο, αυγό και βανίλια, λιώνουμε την μαγιά μέσα
στο γάλα (προσοχή χλιαρό), το προσθέτουμε μέσα στο μείγμα μαζί με το μέλι και
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το αλάτι και σιγά σιγά το αλεύρι να γίνει μια σφιχτή
ζύμη (αν κολλαει προσθέτω λίγο αλεύρι ακόμα). Τέλος ρίχνω τις σταγόνες
σοκολάτας αφού προηγουμένως τις έχω βάλει κατάψυξη για 3 ώρες να παγώσουν
ώστε να μην λιώσουν. Σκεπάζω την ζύμη και αφήνω για 2 ώρες να φουσκώσει!
Αφού φουσκώσει μοιράζω με την βοήθεια μια ζυγαριάς σε 14 κομμάτια από 80 με
100 γρ περίπου το καθένα.
Τοποθετώ στο ταψί και τα αφήνω για μια ώρα περίπου σκεπασμένα. Προθερμαίνω
το φούρνο 180°C στον αέρα και ψήνω για 20’ περίπου αφού πριν έχω αλείψει με
το κρόκο αυγού.
Αφού πάρουν χρώμα είναι έτοιμα! Μπορούμε να τα βάλουμε σε σακουλάκια για
να τα διατηρήσουμε μαλακά! 💜Καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδάκια!🙏

Γεμιστά πανκέικς
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ιωαννα Τσατινιαν

3 κρόκους αυγών
3 ασπράδια αυγών
100 γρ. ζάχαρη
20 ml λάδι ή βούτυρο λιωμένο
175 ml γάλα
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
1 baking powder ή 1 κ.γ. σόδα
μαγειρικής
2 φλ. αλεύρι κοσκινισμένο

Για την γέμιση
●
Μαρμελάδα της αρεσκείας σας ή
Μερέντα ή κάποιο άλλο προϊόν
Για πασπάλισμα
●
ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

Χτυπάμε τα ασπράδια με το μίξερ η και με το σύρμα να πήξουν, έπειτα βάζουμε
την ζάχαρη, χτυπάμε, και έπειτα προσθέτουμε τους κρόκους έναν έναν, στην
συνέχεια το γάλα, το λάδι, το baking powder ή τη σόδα μαγειρικής, και στο τέλος
το αλεύρι.
Βάζουμε το τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά και αφήνουμε να πάρει
θερμοκρασία,
Έπειτα παίρνουμε με μια κουτάλα από την ζύμη μας, βάζουμε στο τηγάνι μέσα (το
τηγάνι αν είναι αντικολλητικό δεν χρειάζεται να λαδώνουμε, αλλιώς λίγο με ένα
πινέλο λαδώνουμε), παίρνουμε με ένα κουτάλι του γλυκού από την γέμιση που
επιλέξαμε να βάλουμε και βάζουμε στην μέση, δεν απλώνουμε, απλά βάζουμε από
πάνω. Έπειτα παίρνουμε πάλι λίγη ζύμη, και βάζουμε από πάνω. Κλείνουμε το
καπάκι, αφήνουμε να ψηθεί από κάτω, και γυρνάμε από την άλλη να ψηθεί και η
άλλη πλευρά.
Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη πριν το σερβίρισμα

Pancakes μήλου
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

2 μήλα μικρά καθαρισμένα και
πολτοποιημένα στο μπλέντερ
2 αυγά
2 φλ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.
5 κ.γ. ζάχαρη
1 κ.γ. baking powder
1 ½ φλ. γάλα φρέσκο
σιρόπι σφενδάμου για σερβιρισμα ή
μέλι ή πραλινα

Σαν άλλωτε!

Εκτέλεση
1.
2.

3.

Αναμιγνύουμε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ μέχρι να γίνει ένας συμπαγής χυλός
Σε ένα τηγανακι λιώνουμε λίγο βούτυρο να κάψει και στην συνέχεια ρίχνουμε απο
το μείγμα μας μια μεγάλη κουταλιά στο τηγάνι. Μόλις ροδίσει αναποδογυρίζουμε
να ψηθεί και από την άλλη πλευρά.
Και στην συνέχεια σερβίρουμε ζεστές ζεστές και βάζουμε το υλικό της αρεσκείας
μας.

Τσουρέκια
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

Αννα Κούκη
Μερίδες: 6 τσουρέκια

●
●
●
●
●
●

380 γρ. γάλα
340 γρ. ζάχαρη άσπρη
250 γρ. βιτάμ με βούτυρο
5 αυγά
75 γρ. μαγιά ή 20 γρ. ξερή μαγιά
1 φακελάκι μαχλέπι
1 κιλό αλεύρι και 1/2 ακόμα (όχι όλο
για τσουρέκια)
2 γρ. αλάτι
αμύγδαλα φιλέ
1/2 κοφτό κ.γ. μαστίχα
1 πορτοκάλι το ξύσμα
1/2 κοφτό κ.γ. κακουλέ (προαιρετικά)
σταγόνες σοκολάτας

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Σε ένα δοσομετρητή ή σε ένα μπολ όχι πολύ μεγάλο ρίχνουμε τη μαγιά με 2
κουταλιές αλεύρι, λίγη ζάχαρη 1/2 κουταλάκι και 1 φλιτζανάκι χλιαρό νερό και με
το μπαστούνι τη χτυπάμε για να διαλυθεί, τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε στην
άκρη σε ζεστό μέρος.
Θα πρέπει ο χώρος που δουλεύουμε να έχει κλειστά τα παράθυρα, ζέστη και τα
υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, τη ζάχαρη, το βιτάμ, τα μυρωδικά και σε
χαμηλή φωτιά διαλύουμε να λιώσει η ζάχαρη.
Αν στο διάστημα αυτό δεν έχει λιώσει το βιτάμ το κατεβάζουμε από τη φωτιά και
με την θερμοκρασία που έχει θα λιώσει. Θέλουμε το υγρό που θα προκύψει να
μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας και να μην καιγόμαστε.
Στο κάδο του μίξερ έχουμε βάλει το κιλό το αλεύρι τα χτυπημένα αυγά, και τη
μαγιά που στο εντωμεταξύ έχει φουσκώσει και αρχίζουμε να ανακατεύουμε.
Ρίχνουμε λίγο λίγο το υγρό που έχουμε φτιάξει στο βήμα 2 και συνεχίζουμε να
χτυπάμε στο μίξερ στο διάστημα αυτό αρχίζουμε να ρίχνουμε 2-3 κουταλιές
αλεύρι και εξακολουθούμε να χτυπάμε. Μπορούμε να βάλουμε ακόμα 2-3
κουταλιές και να χτυπήσουμε. Μετά ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο χτυπάμε τη ζύμη
για ένα λεπτό.

Τσουρέκια
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

Μετά ρίχνουμε λίγο σπορέλαιο χτυπάμε τη ζύμη για ένα λεπτό.
Κλείνουμε το μίξερ έχουμε ρίξει στο τραπέζι μας λίγο αλεύρι έχουμε λαδώσει τα
χέρια μας και την ζυμώνουμε λίγο με τα χέρια. Η ζύμη θα είναι αφράτη με την
αίσθηση ότι κολλάει αλλά είναι εντάξει.
Λαδώνουμε μια λεκάνη και κάνουμε μπάλα την ζύμη, την βάζουμε μέσα και
κάνουμε ένα σταυρό στη ζύμη. Την σκεπάζουμε σε ζεστό μέρος και την αφήνουμε
να φουσκώσει. Η ζύμη είναι έτοιμη όταν ο σταυρός έχει εξαφανιστεί και έχει
διπλασιαστεί ο όγκος της.
Την ξεφουσκώνουμε, την χωρίζουμε σε ίσα κομμάτια (εγώ την χώρισα στα 300 γρ.)
και κάνετε ό,τι σχήματα θέλετε.
Σε μερικά τους έβαλα και σταγόνες σοκολάτας και τα έκανα γεμιστά
Τα βάζετε σε λαμαρίνες που έχετε στρώσει λαδόκολλα και τα σκεπάζετε πάλι για
περίπου 1 - 1 1/2 ώρα σε ζεστό μέρος.
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200°C, αλείφετε τα τσουρέκια με αυγό, τους
βάζετε φιλέ από αμύγδαλα και τα ψήνετε 2 κάθε φορά γύρω στα 20-25’ μέχρι να
ροδίσουν ωραία.
Όταν κρυώσουν τα βάζετε σε σακούλες μιας χρήσης για να μην ξεραθούν.

Ζύμη για κρουασάν
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

1/2 κιλό αλεύρι και λίγο παραπάνω
(θα το δείτε με το μάτι)
2 φακελάκια μαγιά ξερή
1 κ.σ. ζάχαρη
1 κ.γ. αλάτι
1 αυγό
150 γρ. γάλα χλιαρό
150 ml ηλιέλαιο
300 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

Εύα

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Σε μια λεκάνη ρίχνουμε το χλιαρό γάλα με τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε
και προσθέτουμε το ηλιέλαιο, το γιαούρτι και το αυγό. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα
και προσθέτουμε το αλάτι με το αλεύρι.
Αρχίζουμε και ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μια ωραία αφράτη ζύμη.
Την αφήνουμε σε ζεστό μέρος για μία ώρα.
Μετά κόβουμε μπάλες όσο η χούφτα μας και με ένα πλάστη απλώνουμε τη ζύμη
να γίνει (όχι τσιγαρόχαρτο) λίγο πιο χοντρή.
Από εκεί και πέρα δώστε εσείς ότι σχήμα θέλετε. Τα αλείφουμε με ένα κρόκο
αυγού και λίγο νερό.
Ψήνουμε για 20 - 30’ στους 180°C .

Κουλούρι Θεσσαλονίκης... αλλιώς
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

500 γρ. αλεύρι γοχ
500 γρ. αλεύρι για ψωμί χωριάτικο
(το παίρνω από το φούρνο)
2 κ.σ. ζάχαρη
1 πρέζα αλάτι
100 γρ. μαργαρίνη λιωμένη
2 κ.σ. ταχίνι
1/2 λίτρο νερό
σουσάμι
μαύρη ζάχαρη - κανέλα

Sabina

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

Διαλύουμε την μαγιά σε λίγο νερό χλιαρό και την αφήνουμε λίγα λεπτά να
δουλέψει.
Κατόπιν ρίχνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά για την ζύμη και δουλεύουμε με τον
γάντζο του μίξερ μέχρι να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Αφήνουμε να διπλασιαστεί σε
μέγεθος σκεπάζοντας με μεμβράνη.
Μετά πλάθουμε σε κορδόνια βρέχουμε με λίγο νερό και περνάμε από το σουσάμι
για την μια εκδοχή. Για την άλλη πλάθουμε κορδόνια και περνάμε από ζάχαρηκανέλα - σουσάμι τα οποία έχουμε ανακατέψει και φτιάχνουμε κουλούρι ή ό,τι
άλλο σχήμα μας βολεύει.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C και βάζουμε μέσα ένα μπολ με νερό.
Ψήνουμε περίπου 20’.

Σπιτικό ψωμί και για τοστ
Υλικά
●
●
●
●
●
●

320 ml χλιαρό νερό (90ml+230 ml)
260 γρ. αλεύρι κίτρινο βιολ + 250γρ.
(Ίσως και λιγότερο, ανάλογα)
12 γρ. μαγιά ξηρή
1 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 1/2 κ.γ. αλάτι

Μαριάννα
Μερίδες: 1 καρβελάκι

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Διαλύουμε τη μαγιά στα 90 ml χλιαρό νερό, μαζί με το μέλι. Αφήνουμε ένα τέταρτο
να αφρίσει.
Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό, το αλάτι και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε
καλά.
Προσθέτουμε τα 260 γρ. αλεύρι και ανακατεύουμε κυκλικά με μια μαλακή
σπάτουλα ή ένα κουτάλι της σούπας μέχρι να ενωθεί το μείγμα.
Προσθέτουμε αργά και το υπόλοιπο αλεύρι, ανακατεύοντας με τη σπάτουλα
κυκλικά να αφομοιωθεί καλά το αλεύρι. Συνεχίζουμε μέχρι να πάρουμε μια ζύμη
μαλακή και λεία, εύπλαστη χωρίς να κολλάει στα δάχτυλα μας. Τη δουλεύουμε 5
με 7 λεπτά.
Σκεπάζουμε με ένα πιάτο τη λεκανίτσα ή με μια μεμβράνη για να φουσκώσει και
να διπλασιαστεί. Την αφήνουμε σε μέρος χωρίς ρεύματα αέρα.
Την αδειάζουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια και την ανοίγουμε με τα δάχτυλα σε
ένα σχεδόν ορθογώνιο σχήμα. Δεν μας νοιάζει να είναι τέλειο.
Φτιάχνουμε ρολό ξεκινώντας από τη μικρή πλευρά, στο τέλος πατάμε τις 2 άκρες
προς τα κάτω (σαν να θέλουμε να μη φαίνεται το ρολό) και τοποθετούμε σε φόρμα
μακρόστενη, ειδική για φρατζολάκια ή σε μια σκληρή σιλικονάτη φόρμα για κέικ
χωρίς σχέδια.
Τo αφήνουμε σκεπασμένο με μια πετσετουλα να διπλασιαστεί και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για 30 - 35’, σε χαμηλή θέση του φούρνου.
Θα σας εντυπωσιάσει το αποτέλεσμα!

Κράκερ ρεβιθιού
Υλικά
●
●
●
●
●
●

4 χούφτες μουλιασμένα ρεβίθια
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 ντομάτα χωρίς ζουμιά
αλατοπίπερο, ρίγανη
1/2 κ.γ. μπέικιν
1-2 κ.σ. τριμμένη παρμεζάνα
(προαιρετικά)

Ζου Ειρηνη

Εκτέλεση
1.

2.

Βάζουμε όλα τα υλικά στο μούλτι και τα χτυπάμε καλά. Σε ένα ταψί με λαδόκολλα
βάζουμε κουταλιές (κ.γ) από το μείγμα και τα πατάμε να απλώσουν. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180°C για 20'.
Συνδυάζονται τέλεια με τυρί αλλά τρώγονται και σκέτα.

Πανεύκολα μπισκότα παρμεζάνας
Υλικά
●
●
●
●
●

1 φλ. φρέσκο βούτυρο αγελαδινό σε
θερμοκρασία δωματίου
2 φλ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο
του
2 σφηνάκια γάλα φρέσκο
λίγο αλάτι
παρμεζάνα τριμμένη όση θέλετε,
ανάλογα πόσο έντονη γεύση
επιθυμείτε

Τριανταφυλλιά

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

Ρίχνετε το σχετικά μαλακό βούτυρο, το γάλα, το αλάτι και το αλεύρι σε ένα μπολ
και ζυμώνετε τα υλικά με τα χέρια μέχρι να αποκτήσετε μια ομοιογενή ζύμη που
δεν κολλάει στα δάχτυλα και στα τοιχώματα (δεν παίρνει παραπάνω από μερικά
λεπτά). Προσθέτετε την τριμμένη παρμεζάνα και ζυμώνετε λίγο ακόμα για να
ανακατευτεί.
Στρώνετε τη λαμαρίνα του φούρνου με αντικολλητικό χαρτί.
Αποσπάτε κομματάκια ζύμης (μεγέθους καρυδιού), τα πιέζετε ελαφρά με τις
παλάμες να γίνουν σα δισκάκια και τα τοποθετείτε -το ένα σε κάποια απόσταση
από το άλλο- στη λαμαρίνα.
Ψήνετε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 15′ και βγάζετε τη
λαμαρίνα. Αφήνετε τα μπισκότα να κρυώσουν πολύ καλά, πριν τα καταναλώσετε,
για να μη σας διαλυθούν, καθώς συνεχίζουν να «σφίγγουν» εκτός φούρνου.

Κουλούρι με τυρί κρέμα και γαλοπούλα
Υλικά
●
●
●

1 κουλούρι Θεσσαλονίκης
2 κ.σ. τυρί κρέμα
2 φέτες γαλοπούλα καπνιστή

ioanna36
Μερίδες: 1 Μερίδα
Χρόνος: 5 λεπτά

Εκτέλεση
1.
2.
3.

Κοβουμε το κουλούρι στην μέση
Αλείφουμε το τυρί κρέμα και στις δυο φέτες
Κόβουμε τις φέτες γαλοπούλας και τις βάζουμε στο κουλούρι. Κλείνουμε και
απολαμβάνουμε...

Σάντουιτς με "μαγιονέζα" από γιαούρτι
αγγούρι και ντομάτα
Υλικά
●
●
●

Argiro Glyka

4 φέτες ψωμί τοστ ή Ζέας
2 φέτες τυρί γκούντα
4 φέτες γαλοπούλα ψητή

μαγιονέζα γιαουρτιού
●
20 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
●
20 ml ελαιόλαδο
●
10 ml μουστάρδα με μέλι
●
20 γρ. ντομάτα ψιλοκομμένη
●
20 γρ αγγούρι ψιλοκομμένο
●
5 ml λεμόνι ή ξύδι με γεύση ροδιού
●
Ρίγανη φρέσκια ή αποξηραμένη
●
Αλατοπίπερο

Μερίδες: 2 μερίδες
Χρόνος: 5' προετοιμασία

Εκτέλεση
1.

2.

"ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ": Χτυπάμε στο μούλτι το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το
αγγούρι, τη ντομάτα, το λεμόνι ή ξύδι, τη ρίγανη και το αλατοπίπερο μέχρι να
ομογενοποιηθούν. Αλείφουμε με μαγιονέζα και τις 4 φέτες ψωμιού. Αν θέλουμε
χτυπάμε τα υλικά χωρίς το αγγούρι και την ντομάτα και τα ρίχνουμε ψιλοκομμένα
στο μείγμα της μαγιονέζας μετά το χτύπημα και ανακατεύουμε.
Βάζουμε στις 2 φέτες ψωμιού από 2 φέτες γαλοπούλα και 1 φέτα τυρί,
σκεπάζουμε με τις άλλες 2 φέτες ψωμιού και πιέζουμε ελαφρά να ενωθούν τα
σάντουιτς.

Σάντουιτς - υγιεινό σνακ σχολείου (Ν°1)
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

200 γρ. κιμά
1 πιπεριά
1/2 καρότο
1/2 κρεμμύδι
1 μικρό κολοκυθάκι
1 αυγό
λίγη φρυγανιά
αλάτι, πιπέρι, λαδάκι
πατάτες

Χαρα 22

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Ζυμώνουμε τον κιμά όπως συνηθίζουμε να τον φτιάχνουμε.
Βάζουμε όλα τα λαχανικά στο μπλέντερ και τα χτυπάμε πολύ καλά. Από αυτόν το
χυλό παίρνουμε 2 κουταλιές και προσθέτουμε στον κιμά. Ανάλογα με τα γούστα,
μπορούμε να προσθέσουμε και όλο το χυλό.
Προσθέτουμε και τη φρυγανιά και ζυμώνουμε ελαφρά. Φτιάχνουμε μπιφτέκια.
Κόβουμε τις πατάτες.
Βάζουμε τις πατάτες και τα μπιφτέκια σε γάστρα, ρίχνουμε αλάτι, λάδι, ρίγανη και
το ψήνουμε για 40’.
Βάζουμε τα μπιφτέκια με πατάτα σε ψωμάκι (που έχουμε φτιάξει εμείς ή που
έχουμε αγοράσει)
Έτοιμο το πρωτο σνακ για το ένα διάλειμμα!

Σνακ με τορτίγια 🌯
Υλικά
●
●
●
●
●
●

1 τορτίγια
2 φέτες κασέρι
2 φέτες γαλοπούλα
1/2 αγγουράκι
1 κ.σ. μαγιονέζα ή μουστάρδα
1 κ.σ. ελιές ροδέλες

Mary's kitchen🍴

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.

Κόβουμε τις φέτες από το κασέρι και τη γαλοπούλα κατά μήκος και το αγγουράκι
σε ροδέλες λεπτές.
Βάζουμε στην τορτίγια εναλλάξ κασέρι, γαλοπούλα, ελιές, αγγουράκι, μαγιονέζα ή
μουστάρδα.
Κλείνουμε καλά σε ρολό βάζουμε μια οδοντογλυφίδα να μην ανοίξει ή το γυρνάμε
προσεκτικά με το δίπλωμα από κάτω.
Ψήνουμε σε φούρνο μικροκυμάτων για 1’ ή καταναλώνουμε αμέσως.
Καλή όρεξη και καλή σχολική χρονιά!!

Σαντουιτσάκια με Αγγούρι 🥒
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

4 φέτες ψωμί του τοστ
4 κ.γ. τυρί κρέμα
4 κ.γ. βούτυρο
1 μέτριο αγγούρι
αλάτι
μαύρο πιπέρι
φρεσκοκομμένος άνηθος

Al Dente
Μερίδες: για 2 άτομα

Εκτέλεση
1.
2.

3.
4.

Αρχικά καθαρίζουμε και κόβουμε το αγγούρι σε πολύ λεπτές φέτες.
Έπειτα αλείφουμε τις δύο φέτες του ψωμιού με το βούτυρο και από πάνω
τοποθετούμε τις φέτες αγγουριού. Αλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με λίγο
άνηθο ψιλοκομμένο.
Τις άλλες δύο φέτες τις αλείφουμε με το τυρί κρέμα και καπακώνουμε με αυτές τα
σαντουιτσάκια μας.
Μπορούμε να τα φυλάξουμε στο ψυγείο για να τα διατηρήσουμε κρύα πριν τα
σερβίρουμε.

Σπανακοτυρόπιτα
Υλικά
●
●
●
●
●
●

1 κιλό σπανάκι
5 φύλλα πασιά (χόρτα για πίτα)
1/2 κιλό τυρί φέτα
λαδάκι
1 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
14 φύλλα για πίτα - 1 κιλό περίπου
έτοιμα

Κατερίνα Κανελλίδου

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Αφού πλύνουμε και κόψουμε τα χόρτα μας τους ρίχνουμε λίγο αλάτι και τα
τρίβουμε. Στη συνέχεια τρίβουμε μέσα στα χόρτα μας το τυρί και ρίχνουμε και το
μπέικιν. Ανακατεύουμε.
Λαδώνουμε το ταψί μας και απλώνουμε 2 φύλλα, ενδιάμεσα στα φύλλα ρίχνουμε
λαδάκι. Κατόπιν απλώνουμε διάσπαρτα το υλικό μας. Συνεχίζουμε ανά 3 φύλλα.
Στο τέλος απλώνουμε τα φύλλα κατσαρωμένα, χαράζουμε, λαδώνουμε, και
βρέχουμε την πίτα μας.
Ψήνουμε στους 180°C για μια ώρα.

Κολοκυθόπιτα έτσι απλά
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●

4 κολοκυθάκια
2 αυγά
1 κεσεδάκι γιαούρτι
αλεύρι Γ.Ο.Χ
δυόσμο ψιλοκομμένο (μπόλικο)
250-300 γρ. μυζήθρα
αλάτι, πιπέρι
λάδι

zoe vranikou

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Τρίβουμε τα κολοκυθάκια στον τρίφτη ή στη κουζινομηχανή. Αλατίζουμε
ελαφρώς και τοποθετούμε σε σουρωτήρι να βγάλουν τα υγρά τους (εγώ τα άφησα
1 ώρα). Στραγγίζουμε καλά με τα χέρια μας.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο μας στους 180°C.
Σε ένα μπολ βάζουμε τα αυγά, το γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε λίγο αλεύρι αρχικά και κάνουμε ένα κουρκούτι.
Προσθέτουμε τα στραγγισμένα κολοκυθάκια, τη μυζήθρα και τον δυόσμο.
Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε αλεύρι όσο χρειαστεί για να έχουμε ένα
σχετικά παχύ μείγμα.
Αλείφουμε με βούτυρο ένα ταψί (εγώ είχα 26αρι) ή με λάδι.
Βάζουμε το μείγμα μας στο ταψί και απλώνουμε ομοιόμορφα.
Πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο
Ψήνουμε για 1 ώρα.

Μπουγάτσα με κασέρι
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●
●
●

2 φύλλα σφολιάτα
2 φλ. γάλα
1/2 φλ. σιμιγδάλι ψιλό
150 γρ. γκούντα τριμμένο
150 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
100 γρ. παρμεζάνα
1 κ.σ. βούτυρο
1 αυγό
αλάτι αν χρειαστεί

Roula Voulga

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

Βάζουμε σε κατσαρόλα το γάλα και το σιμιγδάλι μέχρι να βράσει και να πήξει.
Αποσύρουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε μέσα το βούτυρο και τα τυριά,
ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσουν και τέλος ρίχνουμε και το αυγό,
ενσωματώνουμε και αφήνουμε να κρυώσει λίγο. Αν χρειαστεί δοκιμάζουμε και
προσθέτουμε αλάτι.
Απλώνουμε στο ταψί του φούρνου το ένα φύλλο, από πάνω απλώνουμε την
κρέμα, αφήνοντας ένα δάχτυλο κενό στις άκρες, τις βρέχουμε με λίγο νερό,
βάζουμε πάνω το δεύτερο φύλλο και πατάμε τις άκρες να κολλήσουν καλά.
Αν θέλουμε ρίχνουμε πάνω λίγο τριμμένο κεφαλοτύρι και ψήνουμε στους 200°C
μέχρι να ροδοκοκκινήσει η σφολιάτα.

Τυρόπιτα αστραπή!
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

2 αυγά
125 γρ. (6 κ.σ.) βούτυρο λιωμένο ή
μαργαρίνη
200 γρ. (1 κεσεδάκι) γιαούρτι
250 γρ. (2 φλ.) φαρίνα (αλεύρι που
φουσκώνει μόνο του
250 γρ. φέτα ή μυζήθρα ή γραβιέρα ή
συνδυασμό
ρίγανη (προαιρετικά)
1 κ.γ. baking powder (προαιρετικά για πιό αφράτο αποτέλεσμα)

Ismini
Μερίδες: 1 ταψάκι 26 εκ.
Χρόνος: 40'

Στο τέλος βάζουμε:
●
200 γρ. τυρί που λιώνει (edam,
gouda, cheddar...)
●
Σουσάμι (προαιρετικά)

Εκτέλεση
1.

2.
3.

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα αυγά, το λιωμένο βούτυρο, το γιαούρτι, τη φαρίνα,
τη φέτα ή άλλο τυρί της προτίμησής μας και αν θέλουμε βάζουμε ρίγανη και
μπέικιν, κι αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί.
Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και σουσάμι και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 200°C, στον αέρα για μισή ώρα ή μέχρι να ροδίσει.
Σερβίρουμε και... Καλή μας απόλαυση!

Στριφτά Μεσογειακά Πιτάκια
Υλικά
●
●
●
●
●
●
●

Zoe Tsomaka
Μερίδες: 15 κομμάτια

300 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
2 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ξύδι
1/2 κ.γ. αλάτι
180 ml περίπου νερό
Νισεστέ για το άνοιγμα των φύλλων
Ελαιόλαδο για το άλλειμα των
φύλλων

Για τη γέμιση
●
100 γρ. φέτα
●
200 γρ. ανθότυρο
●
1/2 φλ. ελιές μαύρες κομμένες
●
1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
●
4 λιαστές ντομάτες σε λάδι
●
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
●
λίγο θυμάρι, λίγα φύλλα βασιλικού
●
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Φτιάχνουμε πρώτα το ζυμάρι για το φύλλο. Σε έναν μπολ βάζουμε το αλεύρι, το
αλάτι, το λάδι το ξύδι, το νερό, ανακατεύουμε και ζυμώνουμε.
Αφού ετοιμάσουμε το ζυμάρι, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το αφήνουμε για
λίγο να 'ξεκουραστεί'.
Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τη γέμιση: Σε ένα μπολ ανακατεύουμε την φέτα με το
ανθότυρο. Ρίχνουμε το αυγό, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τις κομμένες ελιές, την
κομμένη πιπεριά, τις κομμένες λιαστές ντομάτες, το βασιλικό, το θυμάρι και το
πιπέρι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί.
Παίρνουμε το ζυμάρι μας και το χωρίζουμε σε 15 μπάλές των 35 με 40 γρ.
Ανοίγουμε την κάθε μπαλίτσα αφού την πασπαλίσουμε με νισεστέ, με τον πλάστη
σε φύλλο όσο λεπτό μπορούμε. Το ραντίζουμε ελαιόλαδο με ένα πινέλο.
Διπλώνουμε το λαδωμένο φύλλο στην μέση. Τοποθετούμε στην άκρη του
διπλωμένου φύλλου μια κ. σ. περίπου από τη γέμιση.
Τυλίγουμε το φύλλο με την γέμιση σε ρολό. Στρίβουμε το ρολό και το κάνουμε
σαλιγκαράκι. Το τυλίγουμε απαλά όχι σφιχτά. Σε αυτό το στάδιο μπορούμε να τα
φυλάξουμε στην κατάψυξη και να τα ψήσουμε μια άλλη φορά.
Τοποθετούμε τα στριφτάρια μας σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Τα
αλείφουμε με ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C
με αέρα μέχρι να ψηθούν. Περίπου 45 - 50’ ανάλογα το φούρνο.

Ατομικές ζαμπονοτυρόπιτες με σπιτικό
φύλλο κουρού 😃
Υλικά
●
●
●
●
●
●

1 φαρινάπ
1 βιτάμ στο αλουμινόφυλλο
1 αυγό μεσαίο
1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
χυμό από μισό λεμόνι
λίγο αλατάκι

για τη γέμιση ανα πίτα
●
2 φέτες κασέρι
●
1 φέτα ζαμπόν ή γαλοπούλα η οτι
άλλο θέλετε
●
λίγη κέτσαπ

Mαιρη Κωστοπουλου😃
γλυκιά γέμιση
●
πραλίνα φουντουκιού
●
2 μεγάλες μπανάνες λίγο γινωμένες

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Ξεκινάμε με τη ζύμη. Ρίχνουμε το αλεύρι σε μια λεκανίτσα, προσθέτουμε το
αλατάκι κι ανακατεύουμε λίγο. Μετά προσθέτουμε το βούτυρο, αφού το έχουμε
λιώσει πρώτα.
Αρχίζουμε να ανακατεύουμε καλά και ρίχνουμε και το αυγό. Τελευταίο ρίχνουμε
το γιαούρτι και τον χυμό από το λεμόνι.
Ζυμώνουμε καλά. Το ζυμάρι είναι έτοιμο όταν έχει ξεκολλήσει απ τα χέρια μας. Το
αφήνουμε λίγο στην άκρη και μετά το ανοίγουμε με τον πλάστη. Αν θέλουμε να
κάνουμε τα γλυκά πιτάκια θα κόψουμε με στρογγυλό κουπ πατ το ζυμαράκι. Αν
θέλουμε να κάνουμε την αλμυρή συνταγή θα κόψουμε μεγάλα τετράγωνα
κομμάτια.
Σε ένα ταψί βάζουμε λαδόκολλα για να συναρμολογήσουμε τις πίτες απ’ ευθείας.
Για τις ζαμπονόπιτες: αφού έχουμε κόψει το ζυμαράκι, στη μια πλευρά του
βάζουμε πρώτα κέτσαπ, μετά τη μια φέτα τυρί, το ζαμπόν κι από πάνω την άλλη
φέτα τυρί. Κλείνουμε με το άλλο φύλλο και πατάμε τις άκρες με νερό για να μη
ξεκολλήσουν.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να ροδίσουν οι πιτούλες.
Για τα γλυκά πιτακια: ψιλοκόβουμε τις μπανάνες, λιώνουμε στο μούλτι τα
μπισκότα και τα ρίχνουμε στην πραλίνα. Στο ένα πιτάκι βάζουμε τη γέμιση και
καπακώνουμε με το άλλο. Τα πατάμε καλά και βάζουμε λίγο νεράκι στο ζυμάρι για
να κολλήσουν καλά οι άκρες.

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:

