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Η σειρά challenges “Καλοκαίρι με την Cookpad” είχε 

ως σκοπό να κρατήσουμε τις καλύτερες γευστικές μας 

αναμνήσεις από το #καλοκαίρι2019! 

Ένα καλοκαίρι που περιείχε μπόλικα δροσερά 

φρουτάκια, γάμους και βαπτίσεις, ζουμερές 

“παπάρες”, ευτυχισμένα γενέθλια, διακοπές στο 

χωριό, ρομαντζάδες, παρέες με μεζεδάκια στο 

μπαλκόνι, αλλά και μια καλοκαιρινή παιχνιδιάρικη 

διάθεση που δεν θέλει να τελειώσει! 

Αυτό εδώ το ebook περιλαμβάνει λοιπόν όλες τις 

γεύσεις και τα αρώματα αυτού του καλοκαιριού, για 

να το κρατήσουμε για πάντα στο πιάτο μας!

https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2301-cheilaki-petrokeraso-kai-magoylo-verikoko
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2301-cheilaki-petrokeraso-kai-magoylo-verikoko
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2363-ola-toy-gamoy-nostima
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2423-kane-mia-papara
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2423-kane-mia-papara
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2452-ginomaste-2-kai-giortazoyme
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2492-diakopes-sto-chwrio
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2492-diakopes-sto-chwrio
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2493-romantzada-sth-feggarada
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2581-mezedes-sto-mpalkoni
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2581-mezedes-sto-mpalkoni
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2624-alfa-opws-aygoystos
https://cookpad.com/gr/diagonismoi/2624-alfa-opws-aygoystos


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

➢ Φέτα σαγανάκι με καρπούζι

➢ Grilled Cheese Sandwich με γραβιέρα και αχλάδι

➢ Σαλάτα με ροδάκινα

➢ Ρέσι: κάτι σαν το γαμοπίλαφο

➢ Εργολάβοι γεμιστοί με λευκή πραλίνα

➢ Μπισκοτάκια για βάφτιση ή για κεραστικό γεγονός

➢ Οι δικές μας γαρίδες σαγανάκι με φρέσκια ντομάτα και 

πράσινη πιπεριά

➢ Μελιτζάνες με κόκκινη σάλτσα

➢ Ο κρατήρας του αυγού

➢ Γιορτινή τούρτα βερίκοκο

➢ Δίχρωμο κέικ με ηλιέλαιο

➢ Γλυκό του κουταλιού βύσσινο

➢ Κολοκυθόπιτα με πράσο και γλυκό τραχανά

➢ Σφακιανά παξιμάδια

➢ Ροβανή: το παραδοσιακό γλυκό της Ιθάκης

➢ Λικέρ με άνθη εσπεριδοειδών

➢ Πουγκάκια καρμπονάρα

➢ Cheesecake της αγάπης

➢ Φέτα σε φύλλο κρούστας με μέλι

➢ Σουβλάκια με χωριάτικο λουκάνικο και μελιτζάνες



ΧΕΙΛΑΚΙ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΟ ΚΑΙ 
ΜΑΓΟΥΛΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟ



Argiro Glyka

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σάλτσα: Σε μπολ χτυπάμε όλα τα υλικά με πιρούνι να ομογενοποιηθούν.
2. Σαγανάκι: Βάζουμε τη φέτα σε πυρέξ και την καλύπτουμε με την ζάχαρη, το ξύσμα 

λάιμ, το ελαιόλαδο και το πιπέρι. Γκρατινάρουμε για 10' στο γκριλ του φούρνου 
στην πάνω σχάρα.

3. Κόβουμε ένα κομμάτι καρπούζι ανάλογο μέγεθος με την φέτα, το βάζουμε πάνω 
στην ζεστή φέτα και περιχύνουμε με 2 κ.σ. σάλτσα και απολαμβάνουμε.

Φέτα σαγανάκι με καρπούζι

Μερίδες: 2 
Χρόνος: 10' ψήσιμο

● 1 φέτα  καρπούζι χωρίς κουκούτσια

σαγανάκι
● 1 κομμάτι φέτα τετράγωνο
● 1 κ.σ. ζάχαρη μαύρη
● Ξύσμα από 1 λαιμ
● 2 κ.σ. ελαιόλαδο
● Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

σάλτσα
● 2 κ.σ. ελαιόλαδο
● 1 λάιμ χυμό
● 2 κ.σ. δυόσμο ή βασιλικό 

ψιλοκομμένο ή τριμμένο
● Αλατοπίπερο

https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/9716061


The CookFather

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά να κάψει.
2. Αλείφουμε την εξωτερική πλευρά της κάθε φέτας με βούτυρο.
3. Στην εσωτερική βάζουμε την γραβιέρα και από πάνω το αχλάδι.
4. Κλείνουμε το sandwich και το βάζουμε στο ζεστό τηγάνι. Πιέζουμε από πάνω με 

ένα πιάτο και ψήνουμε μέχρι να πάρει χρώμα και αρχίσει να λιώνει το τυρί.
5. Γυρνάμε και δίνουμε χρώμα και από την άλλη πλευρά.
6. Όταν είναι έτοιμο βγάζουμε από το τηγάνι και τρώμε όσο είναι ακόμα ζεστό.

Grilled Cheese Sandwich με γραβιέρα και 
αχλάδι

Μερίδες: 1 

● 2 χοντρές φέτες  ψωμί σπιτικό
● βούτυρο για το άλειμμα
● 50 gr γραβιέρα τριμμένη
● 1/2 αχλάδι ώριμο, κομμένο σε λεπτές 

φέτες

https://cookpad.com/gr/xristes/17113450
https://cookpad.com/gr/sintages/9715601
https://cookpad.com/gr/sintages/9715601


Takis Tsirtsonis

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Καθαρίζουμε τα ροδάκινα και τα κόβουμε σε κομμάτια. Τα τηγανίζουμε δίχως λάδι 

στο σχαροτήγανο (ώστε να αποκτήσουν σέξι ραβδώσεις) 2-3’ από κάθε πλευρά.
2. Αποσύρουμε και αδειάζουμε τα ροδάκινα στο πιάτο που θα σερβίρουμε τη 

σαλάτα.
3. Προσθέτουμε από πάνω το ανθότυρο σπασμένο με τα χέρια και λίγα φύλλα 

δυόσμου από τη γλάστρα στο μπαλκόνι.
4. Ανακατεύουμε απαλά, ραντίζουμε με μια γραμμή κρέμα μπαλσάμικο και 

πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σαλάτα με ροδάκινα

Μερίδες: 2 
Χρόνος: 10’

● 3 ροδάκινα
● 100 γρ. ανθότυρο
● Φύλλα δυόσμου
● Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
● Κρέμα μπαλσάμικο με ρόδι

https://cookpad.com/gr/xristes/11705998
https://cookpad.com/gr/sintages/9713519


ΟΛΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ... 
ΝΟΣΤΙΜΑ



Xenia Arsiotou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε το κοτόπουλο μαζί με νερό να βράσει.
2. Πλένουμε και στραγγίζουμε το σιτάρι και όταν το κοτόπουλο είναι έτοιμο 

προσθέτουμε το σιτάρι, νερό και βράζουμε.
3. Όταν χρειάζεται προσθέτουμε και άλλο νερό και ανακατεύουμε κατά διαστήματα.
4. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε συχνά. Θα δούμε πως θα αρχίσει να 

δένει το φαγητό μας.
5. Συνεχίζουμε μέχρι να απορροφήσει τα υγρά του και να δέσει.
6. Κατεβάζουμε από την φωτιά, προσθέτουμε το αλάτι και το λεμόνι.
7. Σερβίρουμε ως συνήθως ζεστό.
8. Το Ρέσι στα χωριά και ειδικά στην επαρχία Πάφου το φτιάχνουν με αρνί ή κατσίκα 

για να έχει και λίπος. Η συνταγή αυτή είναι πιο διαιτητική.

Ρέσι: κάτι σαν το γαμοπίλαφο

● 2 στηθη κοτόπουλο
● 1 κιλό σιτάρι
● αλάτι 
● λεμόνι
● νερό

https://cookpad.com/gr/xristes/11865814
https://cookpad.com/gr/sintages/9843386


alsi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Στο μπλέντερ χτυπάμε τα αμύγδαλα με την ζάχαρη να γίνουν σκόνη.
2. Προσθέτουμε τα ασπράδια και το αλάτι και ανακατεύουμε.
3. Στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και δημιουργούμε πάνω στρογγυλούς 

εργολάβους με την βοήθεια ενός κουταλιού. Θα απλώσουν λίγο οπότε τα κάνουμε 
όσο γίνεται πιο παχουλά.

4. Βάζουμε στους μισούς στο κέντρο από ένα αμύγδαλο και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 160°C για 18-20'.

5. Αφήνουμε να κρυώσουν καλά και τους γεμίζουμε. Αλείφουμε έναν εργολάβο από 
την κάτω πλευρά με πραλίνα και κολλάμε από πάνω έναν άλλο εργολάβο ώστε να 
δημιουργήσουμε ένα "σάντουιτς".

Εργολάβοι γεμιστοί με λευκή πραλίνα

Μερίδες: 15-20 

Για τους εργολάβους:
● 250 γρ. αμύγδαλα, χωρίς φλούδα 

(γίνονται και με την φλούδα απλά θα 
μας βγουν πιο σκούροι οι εργολάβοι)

● 250 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
● 3 ασπράδια από μεσαία αυγά (90γρ. 

περίπου)
● 1 πρέζα αλάτι

Για την γέμιση:
● Λευκή πραλίνα 

https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/sintages/9788193


Carolina A.Kambouri

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε σε μεσαία ταχύτητα στο mixer τα βούτυρο με τη ζάχαρη και το μισό 

φακελάκι βανίλια για 2 - 3’, ενώ μαζεύουμε απ' τα πλάγια με σπάτουλα. Αν τα 
θέλουμε σε σχήματα σε κουπατ, δεν τα χτυπάμε πολύ.

2. Προσθέτουμε τα αυγά και την υπόλοιπη βανίλια. Ανακατεύουμε για ακόμη 1 - 1.5’ 
και προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν ζυμάρι όχι 
πολύ όμως γιατί θα μας βγει σκληρό.

3. Όταν είναι έτοιμο το κάνουμε μια μεγάλη μπάλα και το βάζουμε ανάμεσα σε 2 
λαδόκολλες σαν σάντουιτς ή απλά το τυλίγουμε σε διαφανή μεμβράνη για 1 ώρα 
στο ψυγείο.

4. Σε ταψί ψησίματος στρώνουμε λαδόκολλα για να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα 
μπισκότα μας. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

5. Αφού περάσει η μια ώρα βγάζουμε το μίγμα και με πλάστη, ανοίγουμε φύλλο και 
με κουπατ σχηματίζουμε τα μπισκότα μας. Για ευκολία το ανοίγουμε στην 
λαδόκολλα. Το φύλλο δεν πρέπει να είναι πολύ λεπτό ούτε πολύ χοντρό όμως και 
όσο μπορούμε να είναι ισόπαχο.

Μπισκοτάκια για βάφτιση ή για 
κεραστικό γέννας!

● 250 γρ. ανάλατο βούτηρο
● 200 γρ. ζάχαρη
● 2 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
● 2 φακελάκια βανίλια
● 500 γρ. αλεύρι
● 1/2 κ.γ. baking powder
● 1 κ.γ. αλάτι
● κουπάτ σε διάφορα σχήματα
● μαρμελάδα
● ζαχαρόπαστα

https://cookpad.com/gr/xristes/15958622
https://cookpad.com/gr/sintages/9792282
https://cookpad.com/gr/sintages/9792282


Μπισκοτάκια για βάφτιση ή για 
κεραστικό γέννας!

6. Τα βάζουμε στο ταψί και τα ψήνουμε για 9 με 12’, όχι περισσότερο. ‘Οταν τα 
βγάλουμε θα είναι πολύ μαλακά και ίσως νομίσουμε πως είναι άψητα, όμως όσο 
περνά η ώρα θα γίνουν όπως πρέπει. Τα αφήνουμε τα να κρυώσουν για να τα 
μετακινήσουμε αλλιώς θα σας σπάσουν.

7. Αφού κρυώσουν πολύ καλά, ανοίγουμε την ζαχαρόπαστα, βάζω νισεστέ στον 
πάγκο εργασίας και τον πλάστη για να ανοίγει καλά, (επίσης μπορείτε να την 
φτιάξετε και μόνοι σας αν θέλετε, μπορείτε να βρείτε την συνταγή μου για 
ζαχαρόπαστα εδώ) και κόβουμε με τα κουπατ.

8. Αλείφουμε στα μπισκότα μας μαρμελάδα (η μαρμελάδα τριαντάφυλλο είναι 
τέλεια!!) και βάζουμε τη ζαχαρόπαστα από πάνω.

9. Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και είμαστε έτοιμοι. 
10. Αν θέλουμε μπορούμε να κάνουμε πιο λεπτό το μπισκότο και να ενώσουμε 2 

μπισκότα με μαρμελάδα ή σοκολάτα στη μέση και να βάλουμε ζαχαρόπαστα μόνο 
στο ένα μπισκότο ή και καθόλου.

https://cookpad.com/gr/sintages/9792282
https://cookpad.com/gr/sintages/9792282
https://cookpad.com/gr/sintages/9793532-zaxaropasta
https://cookpad.com/gr/sintages/9793532-zaxaropasta


ΚΑΝΕ ΜΙΑ
ΠΑΠΑΡΑ



Μαριάννα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αρχικά ξεπλένουμε και στεγώνουμε καλά τις γαρίδες μας.
2. Σε ένα τηγάνι καίμε το μισό ελαιόλαδο και προσθέτουμε το ξερό κρεμμυδάκι 

ψιλοκομμένο. Το αφήνουμε να τσιγαριστεί ελαφρά και προσθέτουμε και το 
σκόρδο σε μεγάλα κομμάτια. Το αφήνουμε για λίγο να αρωματίσουν το ελαιόλαδο 
και τα αφαιρούμε προσεκτικά.

3. Ρίχνουμε και τις γαρίδες, αλατοπιπερώνουμε και τις αφήνουμε να τσιγαριστούν 
για 4-5’. Σβήνουμε τις γαρίδες με το ουζάκι και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ τις 
αφαιρούμε από το τηγάνι και τις αφήνουμε σε ένα πιάτο.

4. Ρίχνουμε στο τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο και την πιπεριά, την αφήνουμε για 
λίγο να μαραθεί και προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα. Αλατοπιπερώνουμε, 
προσθέτουμε την ξερή ρίγανη, λίγο ζεστό νεράκι (1/2 ποτήρι του νερού) και 
αφήνουμε να σιγοβράσει για 10’ περίπου.

5. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε και τις γαρίδες. Ανακατεύουμε να δέσουν με τη 
σάλτσα μας. Αφήνουμε να σιγοβράσουν 5’ μαζί. Προσθέτουμε τον φρέσκο 
μαϊντανό και μετά από 4-5’, κατεβάζουμε το τηγάνι από τη φωτιά.

6. Προσθέτουμε τη φέτα θρυμματίζοντάς την με τα δάχτυλα, ανακατεύουμε για 
τελευταία φορά ελαφριά για να μη λιώσει η φέτα και σερβίρουμε ζεστό και 
μοσχομυριστό το φαγητό μας μαζί με το τηγανάκι και φρυγανισμένο ψωμάκι! 

Οι δικές μας γαρίδες σαγανάκι με 
φρέσκια ντομάτα και πράσινη πιπεριά

Μερίδες: 4 

● 500 γρ. περίπου  γαρίδες 
αποφλοιωμένες ή και μεγάλες όσες 
θέλουμε μαζί με το τσόφλι

● 4-5 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη 
ή στο χέρι ψιλοκομμένες ή 1-2 
βαζάκια τριμμένη ντομάτα έτοιμη

● 1/2 πράσινη πιπεριά μικρή
● 1 σφηνοπότηρο ούζο
● 4 κ.σ. ελαιολαδο
● 1 ξερό κρεμμύδι
● ρίγανη ξερή
● μαϊντανό φρέσκο ψιλοκομμένο
● 150 γρ. φέτα τριμμένη με τα χέρια
● λίγο αλάτι
● πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/13861478
https://cookpad.com/gr/sintages/9929860
https://cookpad.com/gr/sintages/9929860


Οlgatzimour 

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε τις μελιτζάνες μας τις βάζουμε σε ένα μπολ με νερό μπόλικο. Τις 

ξεπλένουμε μετά από 15’ και τις σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας να φύγει το νερό.
2. Ρίχνουμε αλάτι και τις τηγανίζουμε με αλεύρι.
3. Αφού τηγανιστούν οι μελιτζάνες μας τις βάζουμε σε ένα πιάτο.
4. Φτιάχνουμε την σάλτσα μας.
5. Ρίχνουμε το κρεμμύδι στο τηγάνι μαζί με το σκόρδο ψιλοκομμένο. Ρίχνουμε τα 

μυρωδικά μας και μπόλικη σάλτσα. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό και 
αφήνουμε να σιγοβράσει, βάζουμε και λάδι.

6. Όταν δούμε ότι έχει δέσει η σάλτσα μας βάζουμε μέσα τις μελιτζάνες και έτοιμο 
το φαγακι μας.

7. Με φέτα ταιριάζει απόλυτα.

Μελιτζάνες με κόκκινη σάλτσα

Μερίδες: 2 

● 3 μελιτζάνες
● 3 σκελίδες (ή παραπάνω) σκόρδο
● 1 κρεμμύδι
● πουμαρό
● θυμάρι ή ρίγανη
● μαϊντανό
● δυόσμο
● λάδι
● αλεύρι
● αλάτι

https://cookpad.com/gr/xristes/14616112
https://cookpad.com/gr/sintages/9915131


Χρυσή 

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μπρίκι βράζουμε το αυγό στα 200 ml νερό που έχουμε αλατίσει. Μετράμε 1 

λεπτό μετά τις πρώτες φουσκάλες βρασμού και κατεβάζουμε από τη φωτιά (το 
γκαζάκι κάνει ωραίο μελάτο 🥚!!!).

2. Προσέχουμε μην καούμε καθώς ξεφλουδίζουμε τον αυγουλένιο κρατήρα μας! 
Κόβουμε ψωμάκι ή τοστάκι και βουτάμε βαθιά στην απολαυστική αυγουλένια 
λάβα !❤👩🍳

Ο Κρατήρας του αυγού

● 1 αυγό
● 200 ml νερό
● αλάτι

Για παπάρα
● φρέσκο ψωμί ή τοστ

https://cookpad.com/gr/xristes/15128939
https://cookpad.com/gr/sintages/9961828


ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ 2
ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ!



Zoe Tsomaka

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αρχικά στραγγίζουμε την κομπόστα βερίκοκο.
2. Παίρνουμε μια φόρμα με τσέρκι 20 εκ. και απλώνουμε τα μπισκότα. Θα 

τοποθετήσουμε όλα τα μπισκότα (μπορεί να είναι το ένα πάνω στο άλλο αλλά δεν 
μας πειράζει). Ραντίζουμε τα μπισκότα με 2 κουταλιές απο το ζουμί της 
κομπόστας (όχι περισσότερο). Αλείφουμε τα μπισκότα από πάνω με την 
μαρμελάδα.

3. Τοποθετούμε τα βερίκοκα στα πλαινά της φόρμας όρθια. Αφήνουμε την φόρμα 
στην άκρη και ετοιμάζουμε την κρέμα: χτυπάμε στο μίξερ τις κρέμες 
ζαχαροπλαστικής με το γάλα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην 
συσκευασία. Όταν η κρέμα είναι έτοιμη την απλώνουμε πάνω από τα μπισκότα.

4. Αφού απλώσουμε την κρέμα βάζουμε την τούρτα στο ψυγείο να σφίξει και να 
παγώσει (1 ώρα περίπου). Αν μας εχουν περισσέψει βερίκοκα μπορούμε να 
κάνουμε και δεύτερη σειρά στα πλαϊνά της φόρμας αφού πρώτα βάλουμε την 
κρέμα, έτσι θα μπορέσουν να σταθούν όρθια.

5. Στο μεταξύ φτιάχνουμε το ζελέ σε ένα μπολ, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
συσκευασίας. Το βάζουμε για λίγο στο ψυγείο μέχρι να αρχίσει να πήζει. Εγώ του 
πρόσθεσα και 2 σταγόνες χρώμα κόκκινο φυτικό ζαχαροπλαστικής γιατί ήθελα να 
του δώσω έντονο πορτοκαλί χρώμα.

6. Όταν παγώσει η κρέμα και το ζελέ αρχίζει να πήζει, τοποθετούμε το ζελέ με ένα 
κουτάλι πάνω από την κρέμα. Βάζουμε την τούρτα στο ψυγείο να παγώσει καλά. 
Γαρνίρουμε με ότι μας αρέσει ανάλογα την περίσταση (μπορούμε και με σαντιγί).

7. Όταν παγώσει η τούρτα βγάζουμε το τσέρκι και σερβίρουμε
8. Εγώ χρησιμοποίησα για την διακόσμηση ζαχαρόπαστα.

Γιορτινή τούρτα Βερίκοκο

● 1 μεγάλη κονσέρβα κομπόστα 
βερίκοκο (820 γραμ)

● 2 φακελάκια κρέμα ζαχαροπλαστικής
● 800 ml φρέσκο γάλα
● 1 φακελάκι ζελέ βερίκοκο
● 1 πακέτο μπισκότα Μιράντα με 

κακάο και σοκολάτα (130 γραμ)
● 2 κουταλιές της σούπας μαρμελάδα 

βερίκοκο
● σαντιγί ή ότι άλλο θέλουμε 

γαρνίρισμα (προαιρετικά)

https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/sintages/10048508


Steve Vellidis

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Όλα τα υλικά για το κέικ, πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου. 
2. Αρχικά προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C. Στη συνέχεια 

αλευροβουτυρώνουμε πολύ καλά μια φόρμα για κέικ διαμέτρου 24-26 εκ.
3. Σε ένα μπολ κοσκινίζουμε και ανακατεύουμε με το σύρμα τα στερεά υλικά, εκτός 

από το κακάο: το αλεύρι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και τις βανιλίνες. 
Αφήνουμε στην άκρη.

4. Σε μια μεγάλη μπασίνα, χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα του μίξερ τα αυγά με την 
ζάχαρη μέχρι το μείγμα να γίνει λείο, παχύρευστο, λευκό και τριπλάσιο σχεδόν σε 
όγκο. Μόλις επιτύχουμε αυτή την σύσταση, ρίχνουμε στο γάλα 4-5 σταγόνες 
λεμόνι και το ηλιέλαιο στο μείγμα με τα αυγά ανακατεύοντας αλλεπάλληλα μέχρι 
να γίνει ομογενές. Προσθέτουμε το "κομμένο" γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα 
μέχρι να το απορροφήσει.

5. Σταματάμε το μίξερ και ρίχνουμε τα στερεά υλικά ανακατεύοντας με μαρίζ.
6. Μόλις γίνει ομογενές σταματάμε το ανακάτεμα.  Δεν θέλουμε να αναμειχθούν για 

υπερβολική ώρα διότι θα αναπτυχθούν οι ίνες της γλουτένης του αλευριού με 
αποτέλεσμα αντί να γίνει αφράτο και απαλό σαν αίσθηση στο στόμα, θα γίνει 
σκληρό με γεύση αλεύρι.

Δίχρωμο κέικ με ηλιέλαιο

Μερίδες: 12-14 κομμάτια

Για το κέικ:
● 4 μεγάλα αυγά (των 70 γρ.)
● 300 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
● 14 γρ. μπέικιν πάουντερ
● 1 πρέζα αλάτι
● 360 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
● 180 γρ. ηλιέλαιο
● 170 γρ. γάλα με λίγες σταγόνες 

λεμόνι
● 2 βανιλίνες
● 30 γρ. κακάο Nestle Desert

Για την διακόσμηση:
● 40 γρ. άχνη ζάχαρη (προαιρετικά)
● Ή ότι άλλο εσείς επιθυμείτε

https://cookpad.com/gr/xristes/14365677
https://cookpad.com/gr/sintages/10017611


Δίχρωμο κέικ με ηλιέλαιο

Εκτέλεση
7. Ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα με το κακάο πάνω από το λευκό και με την μαρίζ 

κανουμε κυκλικές και περιστροφικές κινήσεις γύρω γύρω για να γίνει δίχρωμο και 
να έχει εν τέλει την υφή του μαρμάρου.

8. Ισιώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε για 45-50’ ανάλογα τον φούρνο. Επίσης 
μπορούμε να παραλείψουμε το κακάο ψήνοντάς το λευκό.

9. Μόλις είναι έτοιμο, αφήνουμε να κρυώσει 15 -20’.
10. Τέλος προαιρετικά πασπαλίζουμε με άχνη και σερβίρουμε.

https://cookpad.com/gr/sintages/10017611


Γλυκό του Κουταλιού Βύσσινο 🍒

Athina

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βγάζουμε τα κοτσάνια και πλένουμε καλά τα βύσσινα. Με το ειδικό εργαλείο ή 

καλύτερα φουρκέτα (ώστε να γίνει μία μόνο τρύπα στο φρούτο) βγάζουμε τα 
κουκούτσια πάνω από μια λεκάνη ώστε να μαζεύονται μέσα οι χυμοί του 
φρούτου. Μαζεύουμε τα κουκούτσια σε ένα μπολ και τους ρίχνουμε νερό ίσα να 
σκεπαστούν.

2. Ζυγίζουμε τα βύσσινα και τη ζάχαρη. Σε μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε σε στρώσεις 
τα βύσσινα και τη ζάχαρη, ρίχνουμε και το νερό από τα κουκούτσια, 
καπακώνουμε και βάζουμε στο ψυγείο να βγάλουν τα βύσσινα τα υγρά τους.

3. Την επόμενη μέρα βάζουμε να βράσει το γλυκό μας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά 
και ξαφρίζουμε. Μόλις τελειώσουμε με το ξάφρισμα, σβήνουμε τη φωτιά και 
αφήνουμε για 24 ώρες. Δεν κλείνουμε με το καπάκι, αν θέλουμε σκεπάζουμε με μια 
πετσέτα κουζίνας.

4. Την επόμενη μέρα βάζουμε να βράσει το γλυκό ξαφρίζοντας, αν χρειάζεται, κι 
άλλο. Προσθέτουμε την υγρή βανίλια και λίγο πριν τελειώσει το δέσιμο 
προσθέτουμε και το χυμό λεμονιού. Κάνουμε μια βράση ακόμα και βάζουμε σε 
καυτά αποστειρωμένα βάζα. Γυρίζουμε ανάποδα, σκεπάζουμε με πετσέτα και 
αφήνουμε 24 ώρες να κρυώσουν καλά και να σφραγίσουν.

5. Για να καταλάβω αν έχει δέσει το σιρόπι, κρυώνω λίγο στην κατάψυξη και στάζω 
μια σταγόνα στο νύχι μου. Αν καθήσει και δεν χυθεί είναι έτοιμο. Προσοχή μην το 
παραβράσουμε και αλλοιωθεί η γεύση και το χρώμα.

6. Όταν γεμίζουμε τα βάζα ρίχνουμε πρώτα τα βύσσινα και συμπληρώνουμε με 
σιρόπι. Το σιρόπι που θα περισσέψει το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε σε 
μπουκάλια στο ψυγείο. Είναι συμπυκνωμένη βυσσινάδα, την αραιώνουμε σε νερό 
ή σόδα και έχουμε ένα δροσιστικό ποτό.

● 4 κιλά βύσσινο (καθαρό βάρος, χωρίς 
κοτσάνια και κουκούτσια)

● 4 κιλά ζάχαρη
● 2-3 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας
● χυμό από ένα λεμόνι

https://cookpad.com/gr/sintages/9146747
https://cookpad.com/gr/xristes/8448848


ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ



persaki

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ετοιμάζουμε το φύλλο. Ανακατεύουμε πρώτα το αυγό με το γάλα να 

ομογενοποιηθούν, προσθέτουμε το λάδι, το αλάτι και το αλεύρι λίγο λίγο. 
Ζυμώνουμε με το χέρι περίπου 10' ώσπου να πετύχουμε μια σχετικά μαλακή ζύμη 
που δεν κολλάει στο χέρι.Την αφήνουμε να ξεκουραστεί σκεπασμένη με μια 
πετσέτα.

2. Αλέθουμε τα κολοκυθάκια, λίγα λίγα στο multi, πατώντας διακεκομμένα, σε χοντρά 
ψίχουλα.Τα στίβουμε καλά λίγα λίγα στη χούφτα μας να φύγουν εντελώς τα υγρά.

3. Σοτάρουμε το πράσο ψιλοκομμένο στο μισό ελαιόλαδο. Το προσθέτουμε στα 
κολοκυθάκια μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ανακατεύουμε να ενωθούν τα υλικά.

4. Ανοίγουμε δύο φύλλα χοντρά, ένα μεγαλύτερο που θα το βάλουμε κάτω κι ένα πιο 
μικρό για πάνω. Εγώ ανοίγω δυό για κάτω και δύο πιο μικρά για πάνω.

5. Φτιάχνουμε τη πίτα μας, αλείφουμε με ελαιόλαδο και τη χαράσσουμε. 
6. Ψήνουμε στους 180°C μέχρι να πάρει χρώμα.

Κολοκυθόπιτα με πράσο και γλυκό 
τραχανά

Γέμιση
● 1.200 γρ. κολοκυθάκια
● 3-4 αυγά
● 300 γρ. φέτα τριμμένη με το χέρι
● 2 πράσα μεγάλα (το λευκό μέρος)
● άνιθο, μαϊντανό, μπόλικα, ψιλοκομμένα
● 150 ml ελαιόλαδο
● 1 φλ. τσ. τραχανά γλυκό
● αλάτι, πιπέρι

Για το φύλλο
● 1 αυγό
● 1 ποτήρι γάλα φρέσκο (280 ml)
● 1 κ.σ. ελαιόλαδο
● λίγο αλάτι
● 500 γρ. αλεύρι ζυμωτό για πίτες 

(κίτρινο)

https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/sintages/9109666
https://cookpad.com/gr/sintages/9109666


ouraniaxira

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Από το βράδυ φτιάχνουμε προζύμι. Σε μια λεκάνη ρίχνουμε τη μαγιά, το προζύμι 

και μισό κιλό αλεύρι. Ρίχνουμε και αλισίβα μέχρι να έχουμε ένα πηχτό χυλό. 
Σκεπάζουμε με μια πετσέτα.

2. Την επόμενη μέρα βάζουμε σε μεγάλη λεκάνη το υπόλοιπο αλεύρι. Ρίχνουμε το 
μπέικιν και τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε και κάνουμε μια λακούβα στο κέντρο. 
Ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη, το χυλό που φτιάξαμε αποβραδίς και τα υγρά και 
ζυμώνουμε ρίχνοντας προς το κέντρο λίγο λίγο το αλεύρι. Χρειάζεται καλό 
ζύμωμα.

3. Αφήνουμε τη ζύμη σκεπασμένη σε ζεστό μέρος να ανεβεί. Μετά πλάθουμε 
στενόμακρα ψωμάκια, τα κυλάμε στο σουσάμι, το οποίο έχουμε βρέξει με 
ζαχαρόνερο. Βάζουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και χαράζουμε σε μικρές 
φέτες. Αφήνουμε να ανέβουν.

4. Αφού διπλασιαστούν σε όγκο τα ψήνουμε στους 180-190°C σε προθερμασμένο 
φούρνο για 50-60’ ή μέχρι να ροδίσουν. Βγάζουμε από το φούρνο.

5. Μόλις μισοκρυώσουν τα χωρίζουμε σε φετούλες και τα βάζουμε πάλι στο φούρνο 
στους 70-100°C μέχρι να παξιμαδιαστούν. Μπορούμε όμως να τα φάμε και 
μαλακά, οπότε δεν ακολουθούμε το τελευταίο βήμα.

6. Επειδή η δόση είναι μεγάλη μπορούμε να φτιάξουμε μικρότερη δόση διαιρώντας 
τα υλικά με τον ίδιο αριθμό.

Σφακιανά παξιμάδια

● 2,5 κιλά αλεύρι
● 50 γρ μαγιά
● 1/4 κιλού προζύμι
● 1/2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
● 1,5 ποτήρι ζάχαρη
● 1 ποτήρι λάδι
● 2 ποτήρια αλυσίβα (σταχτόνερο) 

(χλιαρή)
● 1,5 ποτήρι ζουμί μπαχαρικών 

(κανέλα, γαρύφαλλο, κόλιαντρο, 
γλυκάνισο) (χλιαρό)

● άρωμα βανίλιας
● 1/2 κ.σ. γλυκάνισο τριμμένο
● 1/2 κ.σ. κόλιαντρο τριμμένο
● 1/2 κ.γ. μαστίχα τριμμένη
● 1/2 κ.γ. μαχλέπι τριμμένο
● 1/2 κ.γ. γαρύφαλλο τριμμένο
● 1/4 περίπου σουσάμι

https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/sintages/10143501


ggr

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Είναι ένα εύκολο σε γενικές γραμμές γλυκό. Το αποτέλεσμα όμως είναι ένα πολύ 

νόστιμο μελάτο γλυκό, διαφορετικό από ό,τι έχετε στο νου σας.
2. Αλέθουμε το ρύζι. Παλιά αυτή τη δουλειά την έκαναν στον μύλο του καφέ, εμείς 

εάν δεν έχουμε κάποιον τέτοιο “ξεχασμένο” μύλο, θα το κάνουμε στο μπλέντερ. 
Μόνο που θα αλέθουμε μικρές ποσότητες τη φορά, γιατί δεν πρέπει να γίνει 
σκόνη, πρέπει να υπάρχουν μικρά κομματάκια ρύζι (ας πούμε να σπάει ο κόκκος 
στα 4, δεν φτιάχνουμε ρυζάλευρο...)

3. Σε μια κατσαρόλα ''καίμε'' ένα ποτήρι ζάχαρη να γίνει καραμέλα. Ρίχνουμε δηλαδή 
τη ζάχαρη στην κατσαρόλα και τη ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά να λιώσει, 
ανακατεύοντας συνεχώς με μία ξύλινη σπάτουλα.

4. Όταν πια λιώσει εντελώς (να μην έχει γρομπαλάκια) ρίχνουμε 14 ποτήρια νερό, 
την υπόλοιπη ζάχαρη και το μέλι. Ανακατεύουμε (πάντα πάνω από τη φωτιά), να 
λιώσει η ζάχαρη και να διαλυθεί το μέλι και να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

5. Κρατούμε ένα ποτήρι από αυτό το σιρόπι, του ρίχνουμε ακόμη 2 κουταλιές μέλι 
και το κρατούμε στην άκρη. Θα το ρίξουμε στο ταψί λίγο πριν ψηθεί η ροβανή.

6. Στην κατσαρόλα που έχουμε το υπόλοιπο σιρόπι, ρίχνουμε μισό ποτήρι (230 - 235 
γρ) πολύ καλό ελαιόλαδο και, πριν πάρει βράση, προσθέτουμε το αλεσμένο ρύζι.

61 π.Χ. “Ροβανή” – Το παραδοσιακό γλυκό 
της Ιθάκης

● 1 κιλό ρύζι γλασέ (χοντροαλεσμένο)
● 500 γρ ζάχαρη
● 1 1/2 κιλό μέλι
● 1/2 ποτήρι του νερού λάδι
● 1 κ.γ. άρωμα βανίλιας
● μερικά γαρύφαλλα ή ασπρισμένα 

αμυγδαλάκια

https://cookpad.com/gr/xristes/8449668
https://cookpad.com/gr/sintages/10167837
https://cookpad.com/gr/sintages/10167837


61 π.Χ. “Ροβανή” – Το παραδοσιακό γλυκό 
της Ιθάκης

Εκτέλεση
7. Τα ανακατεύουμε συνέχεια, μέχρι το ρύζι να απορροφήσει το σιρόπι και πήξει 

(πρέπει να είναι τελείως μαγειρεμένο το ρύζι και να έχει γίνει πιει τα υγρά). Θα 
πάρει ώρα αυτή η διαδικασία γύρω στη 1 ώρα, γι’ αυτό και θέλει υπομονή.

8. Προς το τέλος αυτού του χρόνου λαδώνουμε το ταψί και, παίρνοντας με μια 
κουτάλα τρυπητή κουταλιά-κουταλιά από το μείγμα, τη βάζουμε στο ταψί, τη μια 
κουταλιά πάνω στην άλλη. Την ισιώνουμε με μια σπάτουλα και, αφού κρυώσει 
λίγο (για να σφίξει και να σταθεροποιηθεί), τη χαράζουμε μέχρι κάτω, μέχρι το 
ταψί, σε μπακλαβαδωτά κομμάτια, σε “φελιά”. Παλιά, το χάραγμα αυτό το έκαναν 
με… βελόνα του πλεξίματος ή με… καρφί (ίσως για να είναι φαρδιές η χαρακιές, να 
μην κλείνουν ή μπορεί και για να μην χαράξουν το ταψί, ποιος ξέρει...)

9. Σε κάθε “φελί” βάζουμε από ένα αμύγδαλο ξεφλουδισμένο ή ένα γαρύφαλλο και 
την ψήνουμε στο φούρνο στους 180°C για μια 1 ώρα (και βάλε). Μέχρι να πάρει 
ένα όμορφο ροδόξανθο χρώμα.

10. Ένα 10λεπτο, τέταρτο πριν είναι έτοιμη την βγάζουμε από το φούρνο, της 
ρίχνουμε το σιρόπι που είχαμε κρατήσει στην άκρη και στο οποίο έχουμε 
διαλύσει ένα κουταλάκι εσάνς βανίλιας και συνεχίζουμε το ψήσιμο για άλλα 10 με 
15’.

https://cookpad.com/gr/sintages/10167837
https://cookpad.com/gr/sintages/10167837


ΡΟΜΑΝΤΖΑΔΑ
ΣΤΗ ΦΕΓΓΑΡΑΔΑ!



ouraniaxira

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα βάζο που κλείνει αεροστεγώς βάζουμε όλα τα υλικά. Το αφήνουμε περίπου 

1 μήνα ή και περισσότερο στον πάγκο της κουζίνας μας, ανακινώντας το πότε 
πότε για να λιώσει η ζάχαρη. Αν θέλουμε περισσότερο χρώμα βάζουμε ολόκληρο 
το άνθος και όχι μόνο τα πέταλα.

2. Σουρώνουμε πολύ καλά και φυλάμε σε μπουκάλια. Το πίνουμε σκέτο ή με παγάκια

Λικέρ με άνθη εσπεριδοειδών

● 2 φλιτζάνια πέταλα άνθη από 
λεμονιά, πορτοκαλιά, μανταρινιά κ.α 
εσπεριδοειδή

● 1 λίτρο βότκα ή ρακί
● 1/2 κιλό ζάχαρη

https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/sintages/10241647


Esmahan Kritikou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και το κρεμμυδάκι και τσιγαριζουμε για 1’.
2. Ρίχνουμε το κοτόπουλο συνεχίζουμε το τσιγάρισμα και μόλις πάρει χρώμα 

ρίχνουμε το μπέικον και τα μανιτάρια. Ανακατεύουμε για 3’ και χαμηλώνουμε την 
φωτιά.

3. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, το γιαούρτι, το αλατοπίπερο και 2 κουταλιές της 
σούπας από το γκούντα. Σκεπάζουμε και σε χαμηλή φωτιά αφήνουμε να βράσει 
για 10’.

4. Όσο βράζει η γέμιση, αλείφουμε τα φορμάκια με βούτυρο ή σπορέλαιο.
5. Αφού απλώσουμε το φύλλο, παίρνουμε ένα φλιτζάνι τσαγιού και πιέζοντάς πάνω 

στο φύλλο το κόβουμε σε κύκλους
6. Κατεβάζουμε την γέμιση από την φωτιά και αφήνουμε δέκα λεπτά να κρυώσει. Δεν 

πρέπει να είναι πολύ ζέστη γιατί θα μας χαλάσει το φύλλο.
7. Αφού απλώσουμε τους δίσκους φύλλου στα φορμάκια μας, ρίχνουμε την 

γραβιέρα περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού.
8. Βάζουμε την γέμιση που έχει κρυώσει, από πάνω ρίχνουμε γκούντα και κλείνουμε 

το πουγκάκι.
9. Ψήνουμε στους 180°C στον αέρα για 30’.

Πουγκάκια καρμπονάρα

Μερίδες: 12 φορμάκια
Χρόνος: 30’

● 1 φιλέτο στήθος κοτόπουλο κομμένο 
σε μικρές μπουκίτσες

● 250 ml κρέμα γάλακτος
● 10 φέτες μπέικον
● 1 κεσεδάκι γιαούρτι
● 1 πακέτο φύλλο σφολιάτας
● 3 κ.σ. ελαιόλαδο
● 1 κρεμμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο
● βούτυρο ή λάδι για τα φορμάκια
● αλάτι πιπέρι
● 200 γρ. γκούντα τριμμένο
● 200 γρ. γραβιέρα της επιλογής σας 

(εγώ έβαλα Κρήτης)
● μανιτάρια

https://cookpad.com/gr/xristes/16160812
https://cookpad.com/gr/sintages/10272576


ManolosPé

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Τρίβουμε όλα τα μπισκότα στο μούλτι
2. Λιώνουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι
3. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα μπισκότα και το βούτυρο μαζί
4. Σε ένα πυρέξ απλώνουμε τα μπισκότα να γίνουν μία ομοιόμορφη στρώση

Για την κρέμα:

5. Ρίχνουμε όλα τα υλικά στο μίξερ τα χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν
6. Μόλις ομογενοποιηθούν βγάζουμε την κρέμα από το μίξερ και τη ρίχνουμε μέσα 

στο πυρέξ πάνω από τα μπισκότα
7. Στολίζουμε με μαρμελάδα και το βάζουμε στο ψυγείο μία ώρα για να κρυώσει 

καλά

Cheesecake της αγάπης

Μερίδες: 12 
Χρόνος: 2 ώρες

● 1 βαζάκι μαρμελάδα αρεσκείας σας
● 1 πλάκα  βούτυρο
● 2 πακέτα μπισκότα Παπαδόπουλου

Κρέμα
● 1 ζαχαρούχο γάλα
● 3 πακέτα Φιλαδέλφια
● χυμό από μισό λεμόνι

https://cookpad.com/gr/xristes/17218757
https://cookpad.com/gr/sintages/10255793


ΜΕΖΕΔΕΣ
ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ



Γεωργία Θ.

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Τοποθετούμε ένα βαθύ τηγάνι με ηλιέλαιο στη φωτιά για να κάψει. Θέλουμε το 

λάδι να έχει 2-3 εκ. βάθος.
2. Κόβουμε τη φέτα σε 6 κομμάτια. Απλώνουμε ένα φύλλο κρούστας στον πάγκο 

εργασίας μας και πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο. Κόβουμε σε τρία ίσια κομμάτια 
από τη μεγάλη πλευρά. Αλευρώνουμε τη φέτα, τη βάζουμε πάνω στο φύλλο 
κρούστας και τυλίγουμε.

3. Μεταφέρουμε στο τηγάνι με το καυτό λάδι και ψήνουμε 3-4’ και από τις δύο 
πλευρές.

4. Αφαιρούμε από τη φωτιά και μεταφέρουμε σε πιατέλα στρωμένη με 
απορροφητικό χαρτί. Σερβίρουμε με μέλι και σουσάμι.

Φέτα σε φύλλο κρούστας με μέλι

Μερίδες: 4 

● 2 φύλλα κρούστας
● 300 γρ. φέτα
● 2 κ.σ. ελαιόλαδο
● αλεύρι
● ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Για το σερβίρισμα
● μέλι
● σουσάμι

https://cookpad.com/gr/xristes/16568255
https://cookpad.com/gr/sintages/10359396


Zoe Tsomaka

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε τις πλυμένες μελιτζάνες και τις κόβουμε σε ροδέλες 2 εκατοστών.
2. Κόβουμε το λουκάνικο σε ροδέλες των 2 εκατοστών
3. Συνεχίζουμε παίρνοντας 8 σουβλάκια ξύλινα ή σιδερένια. Περνάμε 2 κομμάτια 

μελιτζάνας, ένα κομμάτι λουκάνικο, ένα ντοματίνι, ένα κομμάτι λουκάνικο και 
τέλος 2 κομμάτια μελιτζάνας. Κατά τον ίδιο τρόπο περνάμε στα σουβλάκια όλα τα 
κομμάτια μελιτζάνας και του λουκάνικου που κόψαμε.

4. Τοποθετούμε όλα τα σουβλάκια σε μια πιατέλα και ετοιμάζουμε την μαρινάδα.
5. Πλένουμε και καθαρίζουμε το σκόρδο και τις πιπεριές. Τις τοποθετούμε στο 

μούλτι και προσθέτουμε το ελαιόλαδο, την ζάχαρη, την πάπρικα, το λεμόνι, το 
αλάτι και το πιπέρι.Τα αλέθουμε όλα μαζί και φτιάχνουμε μια μαρινάδα για τα 
σουβλάκια.

6. Αφού ετοιμάσουμε την μαρινάδα, τα αλείφουμε με ένα πινέλο. Αφήνουμε λίγη 
μαρινάδα για μετά. Τοποθετούμε στις εστίες ένα σχαροτήγανο. Όταν ζεσταθεί το 
περνάμε με λίγο λαδι και τοποθετούμε τα σουβλάκια μας. Τα αλείφουμε με την 
μαρινάδα που κρατήσαμε αφού πρώτα ψηθούν από την μια πλευρά.

7. Όταν ψηθούν και από τις δύο πλευρές τα σερβίρουμε ζεστά αφού πρώτα τα 
πασπαλίσουμε με λίγο θυμάρι και τους ρίξουμε λίγες σταγόνες ελαιόλαδο. Αν 
θέλουμε μπορούμε να τα συνοδέψουμε με πιτούλες, με τζατζίκι ή τυροκαυτερή, 
τους πάει τέλεια!

Σουβλάκια με Χωριάτικο Λουκάνικο και 
Μελιτζάνες

● 1/2 κιλό χωριάτικο λουκάνικο κομμένο 
σε ροδέλες των 2 εκατοστών

● 1/2 κιλό μελιτζάνες μακριές κομμένες 
σε ροδέλες των 2 εκατοστών

● 8 ντοματίνια

Για την μαρινάδα:
● 3 σκελίδες σκόρδο
● 100 ml ελαιόλαδο
● 2 κουταλάκια του γλυκού καστανή 

ζάχαρη
● 1/2 κουταλάκι πάπρικα καπνιστή
● 1/2 λεμόνι-το χυμό
● 1 καυτερή πιπερίτσα κόκκινη ή 

μπούκοβο
● 2 πιπεριές πράσινες κέρατο όχι 

καυτερές
● Αλάτι, πιπέρι
● Λίγο θυμάρι για πασπάλισμα
● 8 σουβλάκια ξύλινα ή σιδερένια

https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/sintages/10392212
https://cookpad.com/gr/sintages/10392212


“Α” ΟΠΩΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ



Foyla Doda

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ψιλοκόβουμε τα υλικά μας και τα αφήνουμε στην άκρη. Χτυπάμε τα αυγά.
2. Βάζουμε το λάδι σε ένα τηγάνι να ζεσταθεί και προσθέτουμε τα υλικά μας. 

Συνεχίζουμε με την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. Τα ψήνουμε μέχρι να 
μαλακώσουν περίπου 15’.

3. Τα βάζουμε στην άκρη για λίγα λεπτά να πέσει η θερμοκρασία. Τα προσθέτουμε 
στο μείγμα των αυγών

4. Βουτάμε τις φέτες στο μείγμα. Στο σκεύος που τηγανίσαμε τα υλικά μας ρίχνουμε 
1 κουτ. γλυκού μαργαρίνη και προσθέτουμε την αυγόφετα. Με ένα κουτάλι 
ρίχνουμε από πάνω λίγο από το μείγμα μας.

5. Ρίχνουμε και λίγο τυρί και γυρίζουμε αμέσως την φέτα ώστε τα υλικά μας να είναι 
από κάτω και να ψήνονται. Κάνουμε την ίδια διαδικασία και με την άλλη πλευρά 
της φέτας.

6. Τηγανίζουμε να πάρουν ένα ωραίο καστανό χρώμα. Οι αυγόφετες είναι έτοιμες. 
Ότι πρέπει με μια κρύα μπύρα.

Αυγόφετες πικάντικες

● αυγά (ανάλογα τις αυγόφετες που θα 
κάνουμε)

● ψωμί του τοστ
● 1 μικρό κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
● 1 πράσινη πιπεριά ψιλοκομμένη
● 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
● Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
● 1 κολοκυθάκι μικρό τριμμένο
● 1 κ.γ. πάπρικα σκόνη
● λίγο μαύρο πιπέρι
● λίγο δυόσμο
● λίγο αλάτι
● λίγο κεφαλοτύρι τριμμένο
● 1-2 κ.σ. ελαιόλαδο για το τηγάνισμα 

των υλικών
● μαργαρίνη για το τηγάνισμα της 

αυγοφέτας

https://cookpad.com/gr/xristes/14675463
https://cookpad.com/gr/sintages/10470713


Γιάννης Γκίκας 🍜

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράζουμε σε μία κατσαρόλα τα ζυμαρικά που έχουμε επιλέξει, είτε λιγκουίνι είτε 

σπαγγέτι, και αφού έρθει η ώρα τα σουρώνουμε.
2. Στην κατσαρόλα βάζουμε το φρέσκο βούτυρο και τσιγαρίζουμε τη μυζήθρα μέχρι 

να ροδοκοκκινίσει και να αφήσει τα αρώματα της. Κατόπιν ρίχνουμε τα μακαρόνια 
τα ανακατεύουμε.

3. Τρίτο και τελευταίο βήμα, σε κάθε μερίδα τηγανίζουμε ένα ωραίο φρέσκο αυγό 
και το τοποθετούμε πάνω από τα μακαρόνια. Το πασπαλίζουμε είτε με μυζήθρα 
είτε με ωραίο κεφαλοτύρι πικάντικο και είναι έτοιμο.

Αυγό με σπαγγέτι 🍝

● 1 πακέτο σπαγγέτι
● 200 γρ μυζήθρα
● 1 αυγό
● φρέσκο βούτυρο
● αλάτι 
● πιπέρι 
● πάπρικα

https://cookpad.com/gr/xristes/9543383
https://cookpad.com/gr/sintages/10433983


George Adamides

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα και από τις 2 πλευρές. Τα αφήνουμε μια ώρα σε 

θερμοκρασία δωματίου.
2. Ζεσταίνουμε ένα βαρύ τηγάνι και βάζουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο να 

λειώσει.
3. Ψήνουμε τα στέηκ γυρνώντας τα μόνο μια φορά. Τα ψήνουμε 2-3’ για rare, 4-5’ για 

medium, και 6-7’ για well done, την κάθε πλευρά. Εγω το έψησα medium και ήταν 
πολύ ωραία! Τα βγάζουμε από το τηγάνι σε ζεστή πιατέλα.

4. Στο ίδιο τηγάνι βάζουμε τις 4 κουταλιές μπράντι και ανακατεύουμε με ξύλινη 
κουτάλα, για μερικά δευτερόλεπτα. Προσθέτουμε τη μουστάρδα, και 
ανακατεύουμε με σύρμα.

5. Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε με 
σύρμα 2-3’. Πριν το κατεβάσουμε από τη φωτιά βάζουμε τη τελευταία κουταλιά 
μπράντι.

6. Σερβίρουμε τα στέηκ και ρύζι (ή πατάτες τηγανητές) και από πάνω τη σάλτσα και 
ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Άνγκους στέηκ με σάλτσα μουστάρδα

Μερίδες: 5 μερίδες
Χρόνος: 20 λεπτά

● 5 φιλέτα black angus tenderloin steak
● 1 κ.σ. μουστάρδα Dijon
● 20 γρ. βούτυρο
● 1 κ.σ. ελαιόλαδο
● 5 κ.σ. μπράντι (4+1)
● 1 φλ. κρέμα γάλακτος
● φρεσκοτριμμένο αλάτι και πιπέρι

Σερβίρισμα
● Ψιλοκομμένο μαϊντανό

https://cookpad.com/gr/xristes/9585492
https://cookpad.com/gr/sintages/10456875


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: 

https://cookpad.com/gr
https://www.facebook.com/cookpadgreece/
https://www.instagram.com/cookpad_greece

