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#κλικ στις γεύσεις του Ιουνίου



Ιούνιος: 
μήνας αφιερωμένος στη φωτογραφία

Ο Ιούνιος 2020 στην Cookpad είναι αφιερωμένος στη 
φωτογράφηση των πιάτων μας! Γιατί μπορεί το πιο σημαντικό στο 
φαγητό μας να είναι η γεύση, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρώτα τρώει το 
μάτι, άρα η εμφάνιση ακόμα και του καθημερινού μας γεύματος 
παίζει έναν ξεχωριστό ρόλο. 

Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα διαφορετικό challenge που αφορά τα 
φωτοσχόλια. 
Την πρώτη εβδομάδα 1-7 Ιουνίου κάναμε #κλικ σε συνταγές χωρίς 
φωτοσχόλια. Δοκιμάσαμε πρώτοι συνταγές που κανείς δεν είχε 
τολμήσει και γευτήκαμε πριν από όλους μια νέα νοστιμιά! 

Σε αυτό το e-magazine θα βρεις όλα τα φωτοσχόλια που έλαβαν 
μέρος στο 1o αυτό challenge! 134 συνταγές πρωτοδοκιμάστηκαν, 
φωτογραφήθηκαν και οι φωτογραφίες εστάλησαν από τους 
φωτοσχολιαστές στους συγγραφείς με ένα μικρό σχόλιο, ώστε να 
εμπνεύσουν όλη την κοινότητα να συνεχίσει να μαγειρεύει και να 
δοκιμάζει διαφορετικές ιδέες!
Θα δεις το φωτοσχόλιο, μαζί με το σχόλιο του δοκιμαστή, καθώς 
και τα υλικά της συνταγής. Ο τίτλος κάθε συνταγής είναι 
σύνδεσμος, οπότε αν κάποια σου “γυαλίσει”, το πατάς για να πας 
κατευθείαν στη συνταγή!

Επίσης θα βρεις
★ Τι σημαίνει Φωτοσχόλιο, πώς και γιατί να το κάνω;
★ Συνέντευξη με την Ismini που έκανε τα περισσότερα 

φωτοσχόλια
★ Συμβουλές για όμορφες φωτογραφίες

Κάνουμε #κλικ στη γεύση!



💖 Βιεννέζικα αφράτα ψωμάκια με 
μαρμελάδα

Λεμονιά Πούλου

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Χρυσούλα μου δεν έχω λόγια για 
αυτά τα ψωμάκια, φανταστικά, με 
το ζόρι περίμενα να κρυώσουν 
λίγο για να τα τσακίσω 😀 Σε 
ευχαριστούμε πολύ πολύ για 
αυτή την τέλεια συνταγή ❤ 
#πρωινό #κλικ

για τη ζύμη
125 ml χλιαρό γάλα
50 γρ. λιωμένο χλιαρό βούτυρο
3 κ.σ. ζάχαρη
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 αυγό
2 βανίλιες
1 πρέζα αλάτι
3 φλ.τσ.  αλεύρι γ.ο.χ
------------------------------------------
για τη γέμιση
12 κ. γ. μαρμελάδα (εδώ κεράσι)
-----------------------------------------
3 κ.σ. λιωμένο βούτυρο για την επάλειψη
----------------------------------------
άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

Υλικά 

Πρωινό δίαιτας 4ο

Χριστίνα Μ

1 scandinavian crisp φρυγανιά
1 κ.γ. ταχίνι με κακάο
1/2 μπανάνα σε λωρίδες

Υλικά 

alsi

Η συνταγή σου μου έκανε #κλικ 
για το σημερινό #πρωινό! Έβαλα 
απλή φρυγανιά, φράουλες αντί 
μπανάνας και περιέλουσα με λίγο 
μέλι. Υπέροχο!

https://cookpad.com/gr/sintages/12234894
https://cookpad.com/gr/sintages/12234894
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/sintages/11510609
https://cookpad.com/gr/xristes/9152404
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Ψωμί με προζύμι κρεμμυδιών 
χωρίς μαγιά

Evgenia Kalamatiani

500 γραμ. αλεύρι κίτρινο ψιλό (για 
παρασκευή χωριάτικου ψωμιού)
500 γραμ. αλεύρι τσουρεκιού (ρόμπιν χουντ) 
ή σούπερ αμερικής
20 γραμ. αλάτι
180 γραμ. προζύμι κρεμμυδιών 
10 γραμ. λάδι
530 γραμ.νερό

Υλικά 

Ismini

Καλημέρα Ευγενία! 😊 Η συνταγή σου μου 
έκανε #κλικ, κι όχι άδικα! Είναι η 2η φορά 
που κάνω ψωμί σου και βγήκε και πάλι 
τέλειο! Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ! (Το 
προζύμι μου ήταν βασιλικού κι έβαλα 200 
γρ. Επίσης δεν το αναποδογύρισα γιατί είχε 
τέλειο σχήμα. Το έβρεξα όμως με το χέρι 
μου για να ανακτήσει την υγρασία του).

Κλασσική ομελέτα

Έλενα Χονδρογιάννη

StaviGreece

Σε ευχαριστώ για το όμορφο 
#πρωινό μου έκανε #κλικ η 
ομελέτα σου την φόρεσα πάνω σε 
ψωμάκι με τυρί  και ντομάτα ... 
δεν πείνασα καθόλου ! ❤🙏

30 γρ κρύο βούτυρο
4 αυγά
5 κ.σ. γάλα
1 πρέζα αλάτι
Λιγο πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3090516
https://cookpad.com/gr/sintages/3090516
https://cookpad.com/gr/xristes/8510893
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/12749406
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/8514999


Κολοκυθάκια στον φούρνο με 
παρμεζάνα

Ειρήνη Μιχοπούλου

200 γρ. παρμεζάνα
2 μεγάλα κολοκυθάκια
2 αυγά χτυπημένα
Ρίγανη, θυμάρι
Αλάτι

Υλικά 

Ναυσικά

Από την ώρα που είδα τούτη την 
συνταγή σκεφτόμουν ποτέ θα έρθει το 
βράδυ να τη δοκιμάσω! Δεν είχα 
παρμεζάνα, έβαλα κεφαλοτυρι, και για 
μυρωδικά λίγο σκόρδο σε σκόνη και 
καπνιστή παπρικα. Έγιναν υπερτέλεια! 
Σε ευχαριστουμε πολύ για τα τόσο 
νόστιμα κολοκυθάκια! #κλικ

Κρέμα βρώμης στο βάζο ή overnight 
oats

Saucypan

alsi

Ανακατεψε με κακάο για να βγει 
σοκολατένιο! Η μπανάνα δίνει 
γλύκα, ωραία ιδέα. Έβαλα και μια 
κουταλιά αμύγδαλοβιύτυρο. 
Ξηρούς καρπούς δεν έβαλα. Για 
επικάλυψη καρύδα. Θα το 
ξαναφτιάξω σίγουρα! #κλικ 
#πρωινό

3 κ.σ. Βρώμη (1/3 φλ)
80 ml Γάλα (1/3 φλ)
1 κ.σ. γεμάτη Γιαούρτι
1/2 μπανάνα ώριμη
1 κομματάκι σοκολάτας ή 1 κ.γ. σταγόνες 
σοκολάτας (προαιρετικά)
Κανέλα
2 ξηρούς καρπούς (αμύγδαλα, φουντούκια) 
ή 1/2 κ.γ λιναρόσπορο
1 φράουλα ή 3 κεράσια ή ότι φρούτα 
προτιμάμε

Σοκολατένια επικάλυψη
2 κ.γ. κοφτά κακάο
2 κ.γ. γλυκαντικό ή ζάχαρη
4 κ.γ. ζεστό γάλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12703241
https://cookpad.com/gr/sintages/12703241
https://cookpad.com/gr/xristes/22732609
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/sintages/12686021
https://cookpad.com/gr/sintages/12686021
https://cookpad.com/gr/xristes/9777765
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Τοστ με αυγό!!

Maria

1 φέτα ψωμί του τοστ
1 αυγό
Τυρί τριμμένο όσο θέλετε
Πιπέρι

Υλικά 

Al Dente

Η μικρή μου μέρα παρά μέρα μου 
ζητάει να της το φτιάχνω!
Σήμερα το ήθελε χωρίς τυρί 
τριμμένο!
Και πάλι ήταν πεντανόστιμο!
#πρωινό #κλικ

Αγαπησιάρικο πρωινό 💘💘💘

Angelina Ambrs

Ismini

Δν ξέρω για αν έκανα ωραίες 
λήψεις αλλά αυτό που ξέρωείναι  
ότι τέλειο το πρωινό Ισμήνη μου 
βέβαια δν το έκανα σαν εσένα 
ζουζουνιαρικο αφού έλειπε κ το 
ταίρι 😂😂σ ευχαριστώ πολύ 
#κλικ

Για το τόστ:
2 φέτες ψωμί
Βούτυρο
1 φέτα  ζαμπόν ή άλλο αλλαντικό της 
αρεσκείας σας
1-2 φέτες τυρί

Για το αυγό:
1 αυγό
Λίγο ελαιόλαδο
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη διακόσμηση:
1 αγγούρι (μικρό)
4 ντοματίνια
4 οδοντογλυφίδες
Λαδόκολα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4571163
https://cookpad.com/gr/xristes/12054146
https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/sintages/11589421
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Σαλάτα ρόκα με φράουλες!

Stacy

danaisp

Είχα κάνει από μόνη μου παλιότερα 
τον συνδυασμό ρόκα-φράουλα 
αλλά αυτή τη φορά είπα να κάνω 
μια συνταγή και αυτή μου έκανε 
#κλικ ! Πρόσθεσα blackberries και 
blueberries! ^^ τέλεια! Thank you~!  
😃

1 ματσάκι ρόκα
5-6 φράουλες
Καρύδια
Φλοίδες παρμεζανας
Λίγο λάδι
Μπαλσάμικο κρέμα
Αλάτι

Υλικά 

Γίγαντες μυρωδάτοι!

mgiannok

500 γραμμ περίπου φασόλια γίγαντες
2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
1 πράσο ψιλοκομμένο
1-2 σκελίδες σκόρδο
1/2 μάτσο μάραθο ψιλοκομμένο
Ελαιόλαδο κατά βούληση
1 σφηνάκι ούζο προαιρετικά
Λιγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κονσέρβα ντοματάκια ψιλοκομμένα
1 κουτ σούπας πελτέ ντομάτας
Λίγο πάπρικα
αλάτι & πιπέρι

Υλικά 

Angelina Ambrs

Υπέροχοι οι γίγαντες σου κ με
αυτήν την εκδοχή..αντί για 
κόκκινη πιπεριά έβαλα πράσινη..σ 
ευχαριστώ πολύ 😀😀#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/12621986
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382
https://cookpad.com/gr/xristes/16272810
https://cookpad.com/gr/sintages/11443115
https://cookpad.com/gr/xristes/12657686
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Ομελέτα

Al Dente

Dimitra

Πρόσθεσα λίγο τυρί φέτα και από 
πάνω έβαλα σάλτσα κιμά! 
Έγινε υπέροχο! #πρωινό #κλικ

3 αυγά
1 ντομάτα
1 πιπεριά
Φέτα
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

Muffins!!! ❤

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

4 αυγά
300 γρ ζάχαρη
70 γρ βούτυρο
60 ml ηλιέλαιο
150 ml γάλα
3 πορτοκάλια ξύσμα και χυμό
1 βανίλια
1 μπέικιν
1/2 κουταλάκι σόδα
1/2 κουταλάκι αλάτι
350 γρ αλεύρι φαρίνα

Υλικά 

Vasw malopoulou

Πολύ νόστιμα τα κεκάκια φίλη 
μου!!!#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/12560837
https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/xristes/21441856
https://cookpad.com/gr/sintages/12693073
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650


Υγιεινό Πρωινό! 🥛🥣

Μόνα Κοντογιάννη

Μόνα Κοντογιάννη

Υγιεινό Πρωινό  αλλιώς!!! 
#πρωινό  #κλικ

3 μήλα (2 ξινόμηλα, 1 κόκκινο)
1 χούφτα δημητριακά
2 κουταλιές ταχίνι με μέλι
Λίγες σταφίδες ξανθές ή 5 δαμάσκηνα
1 σφηνάκι κονιάκ (εναλλακτικά χυμό από 
μισό πορτοκάλι)
1 κουτάλι λιναρόσπορο
1 κουταλιά γλυκό σταφύλι ή ότι άλλο έχετε
1 κουταλιά σιρόπι από το γλυκό σταφύλι
Λίγο κανέλα

Υλικά 

Χωριάτικη

evagelia

1 μεγάλη ντομάτα
1 πιπεριά κέρατο
1 αγγούρι
1 κρεμμύδι κόκκινο
Τυράκι φέτα
Ρίγανη
Αλάτι
Λεμόνι
Ξύδι
Ελαιόλαδο

Υλικά 

Chara

Πως είναι δυνατόν να μη σου 
κάνει #κλικ μια τέτοια σαλάτα!!! 
Κλασική και άκρως αγαπημένη!!!!! 
Έβαλα και μπόλικο παξιμαδάκι! 
Τέλεια Ευαγγελία μου! Σε 
ευχαριστούμε πάρα πολύ 🙏😍!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/12421742
https://cookpad.com/gr/xristes/20772696
https://cookpad.com/gr/xristes/20772696
https://cookpad.com/gr/sintages/9945988
https://cookpad.com/gr/xristes/14838168
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Κυριακάτικο κοτόπουλο λεμονάτο με 
πατάτες

zinovia papa

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Η μουστάρδα και το μέλι έδωσαν 
τέλεια γεύση στο κοτόπουλο κι 
ακόμη πιο πολύ στις πατάτες,
μπορω να πω χωρίς φόβο και 
πάθος πως έτρωγα ασταμάτητα 
πατάτες από το ταψί μόλις βγηκαν 
απ το φούρνο. #κλικ

1 κοτόπουλο τεμαχισμένο
8-10 μέτριες  πατάτες κομμένες κυδωνάτες
5-6 κ.σ. ελαιόλαδο
θυμάρι
αλάτι
πιπέρι
---------------------------------------------------------
Για τη μαρινάδα:
4 σκελίδες σκόρδο
1 κύβο κοτόπουλο
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. θυμάρι
1 λεμόνι, ξύσμα
2 λεμόνια, χυμός
100 ml  ελαιόλαδο
1 φλ.τσ. νερό
2 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. μουστάρδα
----------------------------------------------------------
γιαούρτι (προαιρετικά)

Υλικά 

Μελιτζάνες με ντομάτα!!🍆🍅

Γιάννα

2 μελιτζάνες φλάσκες
1-2 ντομάτες τριμμένες
Λίγο αλάτι
Λίγο πιπέρι
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Υλικά 

Vasw malopoulou

Υπέροχη συνταγή!!Εμεις τρώμε 
πολύ τη μελιτζάνα και γι αυτό την 
άφησα σε φέτες!!!#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/4962548
https://cookpad.com/gr/sintages/4962548
https://cookpad.com/gr/xristes/9303581
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/sintages/12713188
https://cookpad.com/gr/xristes/20006183
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650


Τι είναι το Φωτοσχόλιο; Πώς το κάνω και γιατί;

Μπήκες στην Cookpad, βρήκες την συνταγή που έψαχνες και την μαγείρεψες! 
Είναι πανεύκολο λοιπόν να τραβήξεις μια όμορφη φωτογραφία και να την 
ανεβάσεις ως φωτοσχόλιο. Γιατί όμως να το κάνεις;;; 

● Είναι ένας τρόπος να πούμε «ευχαριστώ» στον συγγραφέα της συνταγής. Είχε 
την καλή διάθεση να μοιραστεί μαζί μας την αγαπημένη του συνταγή, ας του 
δείξουμε πως την φτιάξαμε και την ευχαριστηθήκαμε!

● Με τη φωτογραφία σου δίνεις ακόμα μεγαλύτερη αξία στη συνταγή. Έχει και 
την πινελιά σου πλέον!

● Η φωτογραφία σου θα δώσει κίνητρο και σε άλλους να δοκιμάσουν τη 
συνταγή. Όλοι προτιμάμε να φτιάχνουμε μια δοκιμασμένη συνταγή!

● Είναι ένας τρόπος να μοιραστείς την «κουζίνα» σου με όλους. Τι μαγείρεψες, τι 
δοκίμασες…

● Αν έβαλες τη δική σου πινελιά στη συνταγή, αν άλλαξες κάτι για να τη φέρεις 
στα μέτρα σου, είναι καλό και χρήσιμο να το ξέρουν και άλλοι. Ίσως να θέλουν 
κι εκείνοι να το δοκιμάσουν έτσι!

● Η συνταγή θα μπει αυτόματα στα Μαγειρεμένα σου. Μπορείς έτσι με μια 
ματιά, εύκολα και γρήγορα, να θυμηθείς ξανά τι έχεις μαγειρέψει και σου 
άρεσε, αλλά και τι αλλαγές είχες κάνει!

Τώρα που έμαθες γιατί είναι σημαντικό να κάνεις ένα φωτοσχόλιο, ήρθε η ώρα 
να δείς και πόσο εύκολο είναι να αφήσεις ένα φωτοσχόλιο σε μία συνταγή που 
δοκίμασες από την Cookpad! Τα κορίτσια μας ετοίμασαν για εσένα ένα πολύ 
βοηθητικό βίντεο:

http://www.youtube.com/watch?v=Ie9Ho87Y9P0
https://cookpad.com/gr
https://cookpad-greece.blog/simvoules-omorfes-foto
https://cookpad-greece.blog/ufaqs/%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF/


Smoothie μπανάνα 😋

elenixania

ΕΙΡΗΝΗ ΣΦ

Τέλειο Ειρήνη μου!!! Σε 
ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ

2 μπανάνες ώριμες
200 γρ. γάλα
1/2 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.σ. κακάο
2 κ.σ. μέλι

Υλικά 

Στην.. penna

Ελευθερία

250 γρ πέννες
100 γρ  τυρί κρέμα
100 γρ κρέμα γάλακτος
1/2 φλ του τσαγιού  γάλα
50 γρ τριμμένο τυρί μοτσαρέλα
50 γρ κεφαλοτύρι
50 γρ παρμεζάνα
4 μανιτάρια φρέσκα
1/2 πιπεριά κόκκινη
100 γρ ζαμπόν
1  κύβο μανιταριών
Πιπέρι

Υλικά 

Cleopatra

Έτοιμο για να το ψήσουμε αύριο 
το μεσημέρι 🕛 🔥... Προβλέπεται 
να είναι σκέτη τρέλα 😍💓🏅. 
#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/12432810
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728
https://cookpad.com/gr/xristes/8516168
https://cookpad.com/gr/sintages/11972916
https://cookpad.com/gr/xristes/20242144
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


Χυλοπιτάκι σούπα!

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Dimitra Evangelinou

Νόστιμη σουπίτσα!! Έβαλα μια 
ντομάτα τριμμένη και στο τέλος 
λίγο φιδέ,γιατι μου είχε βγει λίγο 
αραιή . Σ ευχαριστούμε για τη 
συνταγή Δήμητρα!! #κλικ

200 γρ χυλοπιτάκι
3 ζωμούς λαχανικών
1 καρότο ψιλοκομμένο
Αλάτι
Πιπέρι
Ρίγανη
1 κρεμμύδι περασμένο στο μπλέντερ
1 κσ μουστάρδα
Λίγο ελαιόλαδο
1,5 λίτρο νεράκι

Υλικά 

Τυροπιτάκια νόστιμα

SOFITSA

2 ποτήρια γάλα χλιαρό
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
1/2 φακελάκι μαγιά ξηρή
2 αυγά
1/2 κγ αλάτι
Αλεύρι γοχ όσο πάρει (περίπου 900 γρ)
1/2 κιλό φέτα
1 αυγό χτυπημένο

Υλικά 

Angelina Ambrs

Τα είχα βάλει καιρό στο μάτι κ 
ήθελα να ανοίξω φυλλο ειδικά όταν 
δν είμαι στα καλά μου 
😊😊Πεντανόστιμα κ μαλακα τα 
τυροπιτάκια σου έκανα κ μερικά με 
λουκάνικα..αν κ έκανα περισσότερα 
#κλικ 😊😊😉😉σ ευχαριστώ πολύ

https://cookpad.com/gr/sintages/12114764
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Ρεβίθια με σπανάκι

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Anna Beni

Μας άρεσε πολύ ο συνδυασμός...
προσωπικά έφαγα δυο πιάτα!! Σ 
ευχαριστούμε για τη συνταγή 
Άννα.Σίγουρα θα την ξαναφτιάξω! 
#κλικ

200 γρ ρεβίθια
1 κιλό σπανάκι
3 κάροτα
1 κρεμμύδι
4 κρεμμύδακια
2 ντομάτες
Αλάτι, πιπέρι
Ελαιόλαδο
1 μάτσο μαϊντανό

Για το σερβίρισμα
Τυρί φέτα κατσικίσιο τριμμένο

Υλικά 

Τορτίγιες με κιμά 💞

folia

1 τορτίγια
2 φέτες κίτρινο τυρί
3 κ.σ. έτοιμο κιμά που περίσσεψε
1 γενναία κ.σ.  γιαούρτι στραγγιστό
3 τοματίνια
1 χούφτα μαρούλι

Υλικά 

Χριστίνα Μ

Γιατι εκανε #κλικ στην κορουλα 
μου😉

https://cookpad.com/gr/sintages/12562987
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
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💖 Νηστίσιμη κρέμα πορτοκαλιού ή 
λεμονιού ή μανταρινιού 🍋🍊

Antonia Kagiafas

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια και 
βρίσκεις αυτή την πολύ νόστιμη 
συνταγη! Το δοκιμασαμε σε τρεις 
παραλλαγές... μπισκότο, φέτα 
λεμονιού και σκέτο! 
Ευχαριστούμε για την ιδέα! #κλικ

2 κούπες φρέσκο χυμό λεμονιού 🍋 ή 
πορτοκαλιού 🍊 ή μανταρινιού
2 κούπες νερό
1/2 κούπα κορν φλάουρ
1/2-3/4 της κούπας  ζάχαρη
Ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού ή 
μανταρινιού
-------------------------------------------------------------
Για γαρνιτούρα (προαιρετικά) ότι 
θέλουμε:
Γλυκό του κουταλιού ή μαρμελάδα 
πορτοκάλι
Ξηροί καρποί ψιλοκομμένοι
Κροκάν
Φέτες από το φρούτο που χρησιμοποιήσαμε

Υλικά 

Pizza

Ελευθερία

4.5 γρ μαγιά ξηρή
125 γρ χλιαρό νερό
1 πρέζα ζάχαρη
150 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
50 γρ σιμιγδάλι ψιλό και έξτρα για το 
άνοιγμα της ζύμης
50 γρ καλαμποκάλευρο
1 πρέζα αλάτι
1,5 κ.σ λάδι

Σάλτσα για πίτσα
 φέτες Μοτσαρέλα
Ρίγανη
φέτες Ζαμπόν
3 φέτες μπέικον
μανιτάρια
1/2 φλ τυρί τριμμένο όποιο είδος θέλετε

Υλικά 

Aggeliki 🌻

Έτοιμη η πίτσα, πολύ νόστιμη δεν 
έμεινε ούτε ένα κομμάτι 🍕 #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/11706661
https://cookpad.com/gr/sintages/11706661
https://cookpad.com/gr/xristes/11706219
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Βενεζουέλα: Κέικ Tres Leches

Μαριάννα Χαραλάμπους

Cookpad Greece

#κλικ. Ευχαριστώ πολύ υπέροχη 
συνταγή!!!

Για το κέικ:
225 g αλεύρι
225 g ζάχαρη
8 αυγά
1 κονσέρβα ζαχαρούχο γάλα
1 κονσέρβα γάλα εβαπορέ
350 ml φρέσκο γάλα με πλήρη λιπαρά
1 κγ baking powder
1 κγ βανίλια

Ελβετική μαρέγκα για επικάλυψη:
2 ασπράδια αυγού
150 g ζάχαρη

Υλικά 

Μοσχαράκι κοκκινιστό το 
λουκουμένιο 💞

folia

5 μερίδες  μοσχάρι από ελιά
2 κρεμμύδια
1-2 σκελίδες σκόρδο
1 κρασοπότηρο κόκκινο κρασί
1 πιπεριά πράσινη
1 πιπεριά κόκκινη
1 κ.σ. πελτέ τομάτας
1 κούπα σάλτσα τομάτας (σπιτική)
2 κ.γλ. ρίγανη
2 ξύλα κανέλας
2 φύλλα δάφνης
1/2 κ.γλ. μπαχάρι
1/4 κ.γλ. γαρύφαλλο τριμμένο
αλατοπίπερο
1  κύβο βοδινού
1  κύβο λαχανικών

Υλικά 

Angelina Ambrs

Κορίτσι μου πεντανόστιμο έγινε 
λουκούμι...απλά έκανα μια μικρή 
βλακεία ξέχασα να βάλω το κρασί 
στην αρχή κ το έβαλα πιο μετά 
😛😛επίσης χύτρα δν χρησιμοποιώ 
εννοείτε άσε να έχω το κεφάλι μου 
ήσυχο 🤪🤪σ ευχαριστώ πολύ 
πάντως #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/12753680
https://cookpad.com/gr/xristes/20806788
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Φρουτοσαλάτα. #εξετάσεις

Έλενα Χονδρογιάννη

Ελένη-Όλγα

#πρωινό γιατί μου έκανε #κλικ 
δεν έβαλα φράουλες ! ❤

6 φράουλες
6 κερασιά
1 μπανάνα
2 φέτες πεπόνι

Υλικά 

Φάντα κέικ με ροδάκινα!

Roula Voulga

4 αυγά
280 γρ. ζάχαρη
2 βανίλιες
420 γρ. Αλεύρι
1 κουταλάκι μπέικιν
500 γρ φάντα (πορτοκαλάδα)
100 γρ ηλιέλαιο
1 κομπόστα ροδάκινο στραγγισμένο
Άχνη για από πάνω

Υλικά 

tahitian

Πραγματικά οταν βλέπεις ένα κέικ 
με ροδάκινα  από το # μποστάνι# 
δεν μπορεί να μη σου κανει 
#κλικ# και να σε αφήσει 
αδιάφορο.Ζουμερό,ελαφρύ και 
άκρως καλοκαιρινό 
🌞Ευχαριστούμε  Ρούλα 💖

https://cookpad.com/gr/sintages/5070179
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/8525615
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Μπατζίνα εύκολη

Vivi Papa

Angie Loukatou

#κλικ Τέλεια η μπατζίνα!!! 
Ευχαριστούμε για τη συνταγή!!!

500 γρ φέτα
Αλάτι
Πιπέρι
1 ποτήρι νερό
1 ποτήρι γάλα
2 αυγά
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
Λίγο κεφαλοτύρι
Αλεύρι όσο πάρει

Υλικά 

Φρέσκος τόνος με μουστάρδα!

zoulou

1 φέτα  τόνου 500 gr σε κομμάτια
2 κ.σ. μουστάρδα Ντιζόν
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γ. μουστάρδα σκόνη
1 κ.γ. κουρκουμά
1/2 κ.γ. κανιστή (καυτερή) πάπρικα
Χυμό από μισό λεμόνι
Καπνιστό πιπέρι
Αλάτι βάζει ο κάθε ένας στο πιάτο του αν 
χρειάζεται

Υλικά 

Chara

Μου έκανε #κλικ από την πρώτη 
στιγμή που την είδα! Δεν βρήκα όμως 
μεγάλο κομμάτι τόνου, αλλά τονάκι. 
Βγήκε αρκετά ωραίο και η σαλτσούλα 
του είναι πραγματικά μούρλια!!!! 
Είμαι σίγουρη ομως πως το μεγάλο 
φιλέτο θα έκανε διαφορά. Θα 
δοκιμαστεί πάλι δεν υπάρχει 
περίπτωση και υπόσχομαι με το 
σωστό φιλέτο ❤🙏!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/12446892
https://cookpad.com/gr/xristes/16668624
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Ψωμάκια μαργαρίτες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.

IRINI FILIPPI

Αν και ήθελε λίγο νεράκι ακόμα, 
με ή χωρίς σουσάμι...βγήκαν 
τέλειες οι μαργαρίτες ☺#κλικ

200 ml νερό
16 γρ ξηρή μαγιά
800 γρ αλεύρι γοχ
30 γρ ζάχαρη
20 γρ αλάτι
60 ml ηλιέλαιο

Υλικά 

Μπισκότα βρώμης με μπανάνα και 
καρύδα

maniaboli

100 γρ. Αλεύρι ολικής
150 γρ. Βρώμη
50 γρ. Καρύδα
70 γρ. Ζάχαρη
70 γρ. Βούτυρο
2 ώριμες μπανάνες λιωμένες
1 βανίλια
1 κ.γ. μπέικιν

Υλικά 

persaki

Πανεύκολα και νοστιμότατα !!! 
Ιδανικά για πρωινό μα και για 
όλες τις ώρες . Ευχαριστώ για την 
όμορφη συνταγή 😍 #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/9698361
https://cookpad.com/gr/xristes/9203586
https://cookpad.com/gr/xristes/17539753
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Γιαουρτοζελέ με φρέσκα φρούτα και 
μαρμελάδα

EYDOKIA NIK

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Ανάλαφρο και δροσερό,ότι πρέπει 
τώρα με τις ζέστες!! Έφτιαξα την 
επιλογή 5)ζελέ ανανά + 
μαρμελάδα πορτοκάλι + φρέσκα 
βερίκοκα ή ροδάκινα ή γιαρμάδες 
,'εβαλα κομπόστα ροδάκινο. Thx 
mum!💖💖  #κλικ

1 κουτί ζελέ του εμπορίου (2 φακελάκια)
1 1/2 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι
φρέσκα φρούτα εποχής της επιλογής μας ή 
κομπόστα
2-3 γεμάτες κ.σ.  μαρμελάδα
400 ml βραστό νερό
500 ml κρύο νερό

Υλικά 

Ντάκος πειραγμένος

kimwlos

2 παξιμάδια κρίθινα
15-20 ντοματίνια πομοντόρο
1 χουφτίτσα ρόκα
5-6 ελιές καλαμών
30-40 γρ. φέτα
καλής ποιότητας ελαιόλαδο
λίγο αλάτι
λίγο μπαλσάμικο

Υλικά 

mgiannok

Τέλειος ο ντάκος ο πειραγμένος 
Δήμητρα το ωραίο άρωμα & η 
δροσιά της ρόκας ταίριαξε πολύ 
με τα υπόλοιπα υλικά.Έβαλα 
ντομάτα αντί για ντοματίνια.Σε 
ευχαριστώ πολύ!😊#κλικ#

https://cookpad.com/gr/sintages/11709908
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Τηγανιά κοτόπουλο

Argyro2006

Ιωαννα Τσατινιαν

#κλικ

500 γρ φιλέτο στήθος κοτόπουλου
0,5 κρεμμύδι ψιλοκομμένο προαιρετικά
30 μλ ελαιόλαδο
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
Αλάτι
Μαύρο πιπέρι
Κόκκινο πιπέρι
1/2 λεμόνι στυμμένο
Λίγο ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού θυμάρι
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
50 ml νερό

Υλικά 

Λαντουριστό

ΑΝΝΑΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΤΑΚΗ

1 παξιμάδι κριθαλοκουλούρα
1 τομάτα
Λίγο φέτα
Λάδι αλάτι ρίγανη

Υλικά 

Maria Mia

#κλικ 
... όπως και να το λένε,  είναι 
απολαυστικότατο!!!
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Συνέντευξη με την Ισμήνη!

  Η Ισμήνη είναι μαζί μας από τις 13 Αυγούστου του 2017 και έχει μοιραστεί μαζί μας 187 
συνταγές και άπειρα φωτοσχόλια. Της αρέσει πολύ η μαγειρική και θεωρεί πως δεν υπάρχει 
τίποτα πιο ωραίο από το να μοιράζεσαι με άλλους αυτό που σου κεντρίζει πολύ το 
ενδιαφέρον. Της δίνει μεγάλη χαρά η αντίδραση του κόσμου καθώς την κάνει να νιώθει πως 
τους ανοίγει την κουζίνα της καθημερινά! 
Την προηγούμενη εβδομάδα έκανε φωτοσχόλια σε πάνω από 10 συνταγές, οπότε τη ρωτήσαμε 
να μας πει γιατί της αρέσει τόσο να δοκιμάζει συνταγές και να αφήνει το φωτοσχόλιό της:

1. Γιατί κάνεις φωτοσχόλια;
Το φωτοσχόλιο είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος και μόνο που θα διαβάσει το σχόλιο και 
θα δει την φωτογραφία σου να καταλάβει πολλά πράγματα για μία συνταγή. Όπως για 
παράδειγμα αν υπάρχουν κάποιες αστοχίες σε αυτή. Εμένα με βοηθάνε πάρα πολύ!
Αυτό όμως που μου αρέσει περισσότερο είναι πως κάνοντας ένα φωτοσχόλιο η συνταγή 
μεταφέρεται απευθείας στις «Συνταγές που δοκίμασα». Έτσι έχω το δικό μου αρχείο και 
μπορώ να ανατρέξω σε αυτό ανά πάσα στιγμή και να θυμηθώ τι ακριβώς έχω κάνει στην κάθε 
συνταγή.

2. Τι αξία έχουν τα φωτοσχόλια για εσένα;
Αρχικά θα λέγαμε πως το φωτοσχόλιο είναι το πιο όμορφο δώρο που μπορείς να κάνεις σε 
έναν συγγραφέα. Εμένα μου δίνουν μεγάλη χαρά, κάθε φορά που παίρνω ένα, χαίρομαι σαν 
μικρό παιδί! 
Επίσης, ο περισσότερος κόσμος δεν μαγειρεύει εύκολα μία συνταγή που δεν έχει δοκιμαστεί, 
δεν έχει φωτοσχόλια δηλαδή. Ειλικρινά είναι πολύ βοηθητικά και καθοδηγητικά όταν υπάρχουν, 
και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν έχουν μεγάλη εμπειρία στην κουζίνα.  

3. Με ποια κριτήρια θα διαλέξεις μία συνταγή για να τη δοκιμάσεις;
Το κυριότερο κριτήριο είναι τι υλικά υπάρχουν στο σπίτι μου. Συνήθως δεν θα πάω να πάρω 
υλικά για να δοκιμάσω μία συνταγή, εκτός αν είναι κάτι που το έχω προγραμματίσει. Θέλω 
πάντα να εκμεταλλεύομαι ό,τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο μου ή στα ντουλάπια μου, δεν μου 
αρέσει να πετάω τρόφιμα, έτσι τα εκμεταλλεύομαι πάντα με τον καλύτερο τρόπο!

4. Ποια ήταν η αφορμή που την προηγούμενη εβδομάδα έκανες τόσα πολλά φωτοσχόλια;
Το 2020 έχω βάλει στόχο να κάνω ένα φωτοσχόλιο την ημέρα, δηλαδή 360! Μα ειλικρινά δίνουν 
χαρά στους συγγραφείς και αφού μπορούμε να τα εντάξουμε τόσο εύκολα στο καθημερινό 
μας πρόγραμμα-φαγητό, γιατί όχι;
Η σκέψη αυτή ξεκίνησε από το μηνυματάκι «Η χρονιά μου στην Cookpad» που έλαβα από εσάς 
στο τέλος του 2019. Είχα δοκιμάσει σύνολο 280 συνταγές, έτσι είπα “Φέτος θα γίνω ακόμη 
καλύτερη σε σχέση με πέρσι, φύγαμε για τις 360!”

5. Πως θα παρακινούσες τους φίλους μας να κάνουν και αυτοί φωτοσχόλια
Δοκιμάστε όσες περισσότερες συνταγές μπορείτε, δίνουν τεράστια χαρά στο συγγραφέα που 
μοιράστηκε απλόχερα την συνταγή του, αλλά είναι καλό και για εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να 
δημιουργήσετε το δικό σας αρχείο και να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δείτε ποιες συνταγές 
έχετε δοκιμάσει, αλλά και τι παραλλαγές έχετε κάνει στην κάθε μία.

5. Με ποια φράση θα έκλεινες αυτήν τη συνέντευξη;
Να μοιράζεστε, να νοιάζεστε και να δίνετε χαρά! Sharing is caring!!!!

   

https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Τριανταφυλλένιο 🌹 dip με παντζάρι 
και ταχίνι

ouraniaxira

Cleopatra

Φανταστικό!!!!!! Μόνο που αντί 
για λεμόνι έβαλα ξίδι. Έτσι έχω 
συνδυάσει τα παντζάρια. 
Ευχαριστώ για την ιδέα. #κλικ

1 μέτριο βρασμένο παντζάρι σε κομμάτια
3-4 κ.σ. ταχίνι
Σκόρδο σε σκόνη ή σκελίδες (προαιρετικά, 
όσο θέλετε)
Χυμό από μισό λεμόνι 🍋
Αλάτι, πιπέρι
Λίγο ζεστό νερό, αν χρειαστεί

Υλικά 

Ρεβίθια 🌱

🌼🧡Katerina&Iakovos🧡🌼

500 g ρεβίθια
1 κουταλάκι σόδα
1 καρότο
1 κρεμμύδι
1 κουταλιά ελαιόλαδο
1 κύβο λαχανικών
αλάτι
πιπέρι
1 κουταλάκι αλεύρι
3 κουταλιές χυμό λεμονιού

Υλικά 

sofia's

Τέλεια ιδέα!!! Με τον ίδιο τρόπο 
φτιάχνω και εγώ τα ρεβίθια αλλά δεν 
έβαζα τον κύβο λαχανικών.... Μπορώ 
να πω, πως θα καθιερωθεί!!!! 👍👍👍 
Έδωσε πιο έντονη γεύση στο πιάτο!!! 
Ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/11897859
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Φράουλες μαρμελάδα

Λεμονιά Πούλου

Λεμονιά Πούλου

Κλασσική κι αγαπημένη 
μαρμελάδα για πρωινό και όχι 
μόνο!! #πρωινό #κλικ

1 κιλό φράουλες
1/2 κιλό ζάχαρη
1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

Υλικά 

Ομελέτα με βρώμη 🍳

Espi 🌸

6 αυγά
70 γρ. βρώμη
2 πιπεριές φλωρίνης ψιλοκομμένες
2 φέτες τυρί κίτρινο
2 φέτες γαλοπούλα
πιπέρι
μανιτάρια (προαιρετικά)
ελάχιστο ελαιόλαδο για το τηγάνι

Υλικά 

stasy angel

Πολύ ωραία, γευστικη, υγιεινή και 
χορταστικη!!! ...  #κλικ
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Ρεβιθάδα

Anja Edler

Evie Mendrin

Τα ρεβίθια γενικά μου αρέσουν 
πάρα πολύ και η συνταγή σου μου 
έκανε #κλικ! Απλά έβαλα λιγότερο 
δεντρολίβανο και θυμάρι γιατί τα 
παιδιά μου είναι λιγάκι περίεργα! 
Πάντως μου άρεσε πάρα πολύ! ☺

Ρεβύθια
Κρεμμύδι
Δεντρολίβανο
Θυμάρι
Ξύσμα και χυμό από δυο λεμόνια
Κυβο λαχανικών η κότοπουλου
Αλάτι
Πιπέρι
4 κ.σ ελαιόλαδο
Άνηθο

Υλικά 

Αφράτη ζύμη για αλμυρά και γλυκά

Μαριάννα Καρρά

250 γρ χλιαρό γάλα
250 γρ χλιαρό νερό
250 γρ ηλιέλαιο
1 φακελάκι μαγιά
1 κγ ζάχαρη
1 κγ αλάτι
700 γρ αλεύρι γοχ

Υλικά 

ΜΕΝΕΞΙΑ ΧΑΧΟΥΤΑ

Πάρα πολύ νόστιμα !!! Έκανα με 
διάφορες γεύσεις τυρί σπανάκι 
γαλοπούλα λουκάνικο.,😋
#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/12576679
https://cookpad.com/gr/xristes/8472695
https://cookpad.com/gr/xristes/16248775
https://cookpad.com/gr/sintages/12738450
https://cookpad.com/gr/xristes/14905420
https://cookpad.com/gr/xristes/19268453


Οι ωραιότερες τυροκροκέτες με 
μαρμελάδα με μόνο 2 υλικά

Μαριάνθη

alsi

Απίθανες τυροκροκέτες, νόστιμες και 
πανεύκολες! Αξιοποιείς και ασπράδια 
που κάποιες φορές περισσεύουν από 
άλλες παρασκευές, φυλάσσονται και 
στην κατάψυξη για άλλη φορά. Τι 
άλλο να ζητήσεις! Ευχαριστώ πολύ 
για την ιδέα  ❤  #κλικ

200 γρ. τυριά τριμμένα (εγώ βάζω γκούντα, 
μοτσαρέλα και λίγο γραβιέρα, ο Άκης 
προτείνει μόνο γραβιέρα)
2 ασπράδια αυγού
Λάδι για το τηγάνισμα
Μαρμελάδα της επιλογής σας (εγώ έβαλα 
φράουλα) ή μέλι (για το σερβίρισμα)

Υλικά 

Tarte aux fraises / τάρτα φράουλα

Maro Makri

1 μπολ  φράουλες

Για την crème pâtissière :
2 κρόκους αυγών
250 ml γάλα
2 βανίλιες
30 γρ. αλεύρι
50 γρ. ζάχαρη
1 κ.σ. ρούμι

Για την ζύμη :
1 αυγό
1 κρόκο αυγού
100 γρ. ζάχαρη
125 γρ. βούτυρο
250 γρ. αλεύρι
1 πρεζα αλάτι

Υλικά 

Ελένη

Αυτή η τάρτα μας έκανε #κλικ . 
Εύκολη και πεντανόστιμη! Σ' 
ευχαριστούμε για τη συνταγή!
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Πιτσάκια🍕με μπαγιάτικο ψωμί στο 
τσάκα τσάκα

Al Dente

taVrina Gar.Lit.Sef.

Νοστιμότατα και γρήγορα!
Μια εύκολη λύση για σνακ με ότι 
υλικά έχουμε πρόχειρα!
#πρωινό #κλικ

φέτες λεπτές μπαγιάτικου ψωμιού
2 ντομάτες κομμένες σε σε κυβάκια
Βούτυρο
Τυρί κίτρινο τριμμένο
Φέτες ζαμπον ή μορταδέλα
Φέτες απο φρέσκες πιπεριές
Αλατοπίπερο
Φέτα τριμμένη
Ρίγανη
Ελιές ροδέλα
Κρεμμύδι ψιλοκομμένο ή

Μπορείτε να βάλετε ότι άλλο θέλετε ή έχετε 
στο σπίτι

Υλικά 

Μανιταρόπιτα

stasy angel

2 φύλλα ζύμη σφολιάτας ή κουρου
1 κρόκο
2 κ.σ γάλα
Για τη γέμιση:
1 κιλό  μανιτάρια φρέσκα (ανάμεικτα)
3 κ.σ ελαιόλαδο
3 φέτες γαλοπούλα (ψιλοκομμένες)
1 πιπεριά Φλωρίνης (ψιλοκομμένη)
1 κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)
1 σκ. σκόρδο
3 κ.σ σιμιγδάλι ψιλό ή αλεύρι
1 1/2 φλ. γάλα
αλάτι
πιπέρι
Για το μείγμα τυριών:
300 γραμ. κασέρι
2 κ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 πρέζες μοσχοκάρυδο

Υλικά 

Μαρία Δασκαλάκη

Πεντανόστιμη η πιτουλα! 
Ευχαριστούμε για την συνταγή! 
🌼🌻🌸#κλικ
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Ποπ κορν ιστορία!!!🍿🍿🍿

ΜΕΝΕΞΙΑ ΧΑΧΟΥΤΑ

Lena Maria Di Leuca!!

#κλικ

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
100 γραμ pop corn βιολογικά
Αλάτι
Ρίγανη ή πάπρικα

Υλικά 

Τζατζίκι

Ina Tzani

300 γρ γιαούρτι στραγγιστό
1 καρότο
2 σκόρδα
1 αγγούρι
Αλάτι, ξύδι και ελαιόλαδο

Υλικά 

Giota

#κλικ    Πολυ νοστιμο!!!! ☺
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Ψωμοτύρι τραγανό

EleniAV

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

#πρωϊνο #κλικ
Ελαφρύ και δυναμωτικο!!!

2 φέτες ψωμί
Τυρί φέτα
Ρίγανη
Ελαιόλαδο

Υλικά 

Σοκολατένιο και ζουμερό κέικ χωρίς 
αλεύρι

mairoulamar

200 γρ. βούτυρο αγελάδος 
λίγο βούτυρο για το τσέρκι
300 γρ. κουβερτούρα (dark) σε κομμάτια
6 αυγά χωρισμένα (ασπράδι και κρόκος)
1 βανίλια
180 γρ. ζάχαρη

Υλικά 

Xhesika Metolli ❤🌹🎀

Μου έκανε #κλικ
Πολύ νόστιμο ❤🍫
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Μαντηλάκια

Katharina Kouniou

Ιωαννα Τσατινιαν

Κλικ κλικ #κλικ 😮😋🤳🏻

800-1000 γρ φύλλο σφολιάτα
Για το σιρόπι:
750 γρ νερό
650 γρ ζάχαρη
0,5 πορτοκάλι ή λεμόνι
1 βανίλια
Για την κρέμα:
280 γρ ζάχαρη
110 γρ αλεύρι ή κορν φλάουρ
650 μλ γάλα ή νερό
50 γρ βούτυρο ή φυτική μαργαρίνη
500 γρ κρέμα γάλακτος ή φυτική σαντιγί
Για να αλείψουμε τα φύλλα:
2 κουταλιές ζάχαρη
5 κουταλιές νερό
Για πασπάλισμα φιλέ αμυγδάλου

Υλικά 

Κέικ σοκολάτα-πορτοκάλι 🍊🍫

Mαιρη Κωστοπουλου😃

1 μεγάλο πορτοκάλι ολόκληρο (μαζί με τη 
φλούδα του)
2 κούπες του τσαγιού ζάχαρη απλή
1 κούπα του τσαγιού σπορέλαιο
4 αυγά μεσαίου μεγέθους
1/2 κούπα του τσαγιού γάλα φρέσκο
3,5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουτ.του γλυκού μπεέκιν πάουντερ
λίγο κακάο
λίγη άχνη ζάχαρη

Υλικά 

Al Dente

Γλυκό τόσο όσο!
Πολύ μου άρεσε το κεκάκι αυτό!
#πρωινό #κλικ
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Το πρωινό μου vol 2

Markellaspyridoula

irene

#κλικ
 sweet and sour...αγαπημένες 
γεύσεις

2 φέτες ψωμί του τοστ ολικής αλέσεως
2 κγ τυρί κρέμα light
2 κγ μαρμελάδα φράουλας χωρίς ζάχαρη

Υλικά 

Κέικ Λεμόνι

eleanavl10

250 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ποτήρι ζάχαρη
125 γρ λάδι ελιάς
2 αυγά
1/2 φλ. χυμό λεμονιού
1 λεμόνι (το ξύσμα του)
1 κ.γλ baking powder
1/2 κ.γλ baking soda
1 βανίλια
1/2 κούπα γάλα

Υλικά 

EleniAV

#κλικ
Elenavl10 υπέροχο κέικ!!! Το μισό 
το πρόσφερα ήδη σε μια φίλη!!! 
Το  απολαύσαμε με τον καφέ 
μας!!!!
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Easy mashed sweet potatoes

Cleopatra

George Adamides

Ξεκίνησα να φτιάξω γλυκοπατάτες φούρνου και 
σκέφτηκα να τις περάσω πρώτα από τον ατμομάγειρα 
για να μαλακώσουν. Δυστυχώς, μαλάκωσαν 
υπερβολικά και δεν ήταν πια κατάλληλες για ψήσιμο. 
Ήταν όμως ιδανικές για τη φανταστική σου συνταγή, 
George 👌. Κι έτσι, απολαύσαμε τον πουρέ σου μαζί 
με το πεντανόστιμο αρωματικό μοσχαράκι της 
Πέρσας 💞. #κλικ #μποστάνι

3 γλυκοπατάτες, μέτριο προς μεγάλο 
μέγεθος
2 κ.σ. βούτυρο
2/3 φλ. γάλα
2 κ.σ. maple syrup

Υλικά 

Πατάτες με αυγό και τυρί  στο τηγάνι

Μαριάνθη

2 μέτριες πατάτες ή μια μεγάλη
1 μεγάλο αυγό (ή και 2 αν προτιμάτε)
φέτα σε κομμάτια (τουλάχιστον μισή κούπα) 
ή φέτα και μυζήθρα φρέσκια, για πιο ήπια 
γεύση
ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

Ismini

Εύκολη και απολαυστική συνταγή 
που κάνει #κλικ σε όλους! 😉 
Ευχαριστούμε πολύ Μαριάνθη! 
😊 (Πρόσθεσα ρίγανη).
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Onion rings

Takis Tsirtsonis

Πέτζυ Σεντεμέντε

πολύ ωραία και τραγανά. Σκέτος 
πειρασμός! #κλικ

κουρκουτι
250 ml μπύρα
150 γρ αλεύρι
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα ζάχαρη
1 κσ baking powder
κρεμμύδια
Κρεμμύδια σε ροδέλες
2 κσ ξύδι
Αλάτι
Πιπέρι
Αλεύρι

Υλικά 

Σπανακοτυρόπιτα

PetrosMaounatzis

1 συσκευασία παραδοσιακά φύλλα για πίτα 
(5 φύλλα)
250 γραμμάρια τυρί φέτα
1 μπόλ σπανάκι (περίπου ένα κιλό)
100 γραμμάρια γιαούρτι
1 ποτήρι ελαιόλαδο
3 αυγά
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ποτήρι γάλα

Υλικά 

Eleni

Αυτή τη πίτα την έβαλα στο πλάνο 
εδώ και 1 μήνα. Σήμερα, που ήρθαν 
3 φίλες μου για καφέ το απογευμα, 
έφτιαξα και τη πίτα. Και τι να πω, 
δεν έμεινε τίποτα. Εγώ θα την 
ονόμασα πίτα στο πιτσ φιτίλι. 
❤#κλικ
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Κουκουβάγια

Χρυσή

Μαρία Δεμερτζή'

Αγαπημένη κουκουβάγια!!!! Μου 
κάνει πάντα #κλικ μόλις μπει το 
καλοκαίρι!!! Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα!

4 μεγάλα παξιμάδια κριθαρένια
2 ντομάτες
1 κρεμμύδι ξερό
1 κομμάτι φέτα
Ρίγανη
Ελαιόλαδο

Υλικά 

Φακές!!! Το χαβιάρι των φτωχών!

tahitian

1 γεμάτο φλ. φακές ψιλές
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. σκόρδο
1 κ.γ. τζίντζερ(προαιρετικά)
2 φύλλα δάφνης
1 κ.γ. κάρυ
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
1 κοφτή κ.σ. vegeta
3/4 φλ. σάλτσα ντομάτας(ή φρέσκια ντομάτα 
τριμμένη)
5 κ.σ. ελαιόλαδο
Λίγες σταγόνες λεμονιού ή πορτοκαλιού

Υλικά 

Sasso

Τέλεια συνταγή, το τζίντζερ του 
πάει πολύ ❤🧡 #κλικ
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Γιαούρτι με φρούτα και ξηρούς 
καρπούς

Έλενα Χονδρογιάννη

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ στο εαυτό μου νόστιμο 
#πρωινό και άλλαξα και το 
εξώφυλλο 🤘!❤📸

300 ml γιαούρτι
1/2 φλιτζάνι ξηρούς καρπούς
Μέλι κατά βούληση
Κανέλα
Φρούτα της αρεσκείας σας

Υλικά 

Καλοκαιρινή Φρουτοσαλάτα με 
γιαούρτι 🍓🍉

Κατερίνα Κατωπόδη

5 κεράσια (τα 2 να είναι ολόκληρα με το 
κουκούτσι για διακόσμηση)
1 νεκταρίνι
2 κ.σ. γιαούρτι
1 κ.γ. ζάχαρη (ή όποιο άλλο γλυκαντικό 
επιθυμείτε)
2 βερίκοκα

Υλικά 

Harley

Απλά τέλειο 🍌🍓🍒🥝 #κλικ
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Αυγό τηγανιτό

kimwlos

Eleni

Λαχταριστό #πρωινό που με 
κράτησε όλη την ημέρα. Μόνο που 
έβαλα ελαιολαδο κι όχι βούτυρο. 
Νοστιμότατο και χορταστικό #κλικ

1 αυγό
1 κ.γ βούτυρο
αλάτι, ρίγανη
1 φέτα ψωμί για τοστ

Υλικά 

Μίνι πάνκεικ

Μαρια Αρετη Παρλαπανη

90 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
2 κ.σ ζάχαρη καρύδας
1 κ.γ μπέικιν
90 ml γάλα αμυγδάλου
1 αυγό
2 κ.σ λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

Δεν είχα ζάχαρη καρύδας και 
έβαλα κανονική μου πήρε κ λίγο 
παραπάνω αλεύρι ! Παρόλα αυτά 
τέλεια σε ευχαριστώ πολύ για το 
όμορφο #πρωινό μου έκαναν 
#κλικ ❤🙏
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Βραστές πατάτες με σάλτσα 
μουστάρδα λεμόνι

Athina K.

ευα

Τέλειο συνοδευτικό για τα 
μπριζολάκια μας. #κλικ λοιπόν 
στην σαλτσουλα σου.!!

15 πατατούλες baby
50 gr ελαιόλαδο
1 λεμόνι τον χυμό
1 κουταλιά της σούπας γεμάτη μουστάρδα
Αλάτι
Πιπέρι
Ρίγανη

Υλικά 

Πρωινό με φρούτα

Ελευθερία

150 γρ γιαούρτι
4 φράουλες κομμένες
Λίγα καρύδια
1 ροδάκινο
2 κ.γ μέλι
Σπόρους υγείας

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

#κλικ πλούσιο σε ενέργεια το 
#πρωινό μας σήμερα, πρόσθεσα 
σμέουρα από τον κήπο μας και 
νιφάδες σοκολάτες👌
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Γλυκό του κουταλιού σύκο

Al Dente

Ιωαννα Τσατινιαν

Με γιαούρτι στραγγιστό και λίγα 
κορν φλεικς! Σούπερ #πρωινό! 
#κλικ

1 κιλο σύκα
1 ποτήρι νερό
1 κιλό ζάχαρη
1 βανίλια προαιρετικά
1 κουταλάκι του γλυκού ξινό η 1 λεμόνι 
στημένο

Υλικά 

Νηστίσιμα pancakes πανεύκολα 
(τα πιο νόστιμα)

20sidayes

3 φλ. αλεύρι
5 κ.γ. baking powder
4 κ.γ. ζάχαρη
2-5 φλ.τσαγιού  νερό
6 κ.σ. ηλιέλαιο/σπορέλαιο
1 βανίλια

Υλικά 

Χρυσή

Πανκεϊκ στη βαφλιέρα για 
#πρωϊνό ! Πρόσθεσα λίγο κακάο 
και τριμμένο ινδοκάρυδο! 
Απίθανα!  #κλικ κοντινό
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Παντζαροσαλάτα

Rena13

Evie Mendrin

Πολύ νόστιμη και δροσερή η 
σαλατούλα, αμέσως μου έκανε #κλικ.  
Το γιαούρτι πολύ του πάει. Να πω 
την αμαρτία μου την πείραξα και 
λίγο. Πρόσθεσα λίγο ξύδι και σκόνη 
σκόρδου. Ευχαριστώ για την 
συνταγή.  👌

Παντζάρια
Γιαούρτι
Αλάτι
Πιπέρι
Ελαιόλαδο
Βασιλικό

Υλικά 

Τούρτα παγωτό παρφέ σοκολάτα

Ζου Ειρηνη

2 πακέτα μπισκότα ορεο
300 γρ κουβερτούρα
150 γρ ζάχαρη
50 ml νερό
4 κρόκους αυγών
750 γρ κρέμα γάλακτος 35%
1 σακουλάκι σταγόνες σοκολάτας

Για το γλάσο
100 γρ κουβερτούρα
100 ml γάλα πληρες

Υλικά 

Ιωαννα Τσατινιαν

#κλικ από την πρώτη στιγμή με 
έκανε κλικ το παγωτό σου Ειρήνη 
μου, και το τιμήσαμε, πολύ ωραίο, 
μπράβο 🌹
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💖 Ιταλική τάρτα-κέικ με μαρμελάδα 
βύσσινο

Ευδοκία

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Απίθανο κέικ!! Αξιοποίησα την 
περσινή μαρμελάδα κεράσι που 
είχα (πριν φτιάξω με τα φετινά 
κεράσια μας) και ξετρελάθηκαν 
όλοι!!! Love you!!!  #κλικ

200 γρ. αλεύρι φαρίνα (1 και 3/4 φλ. τσ.)
150 γρ. αγελαδινό βούτυρο λιωμένο
100 γρ. ζάχαρη (1/2 φλ. τσ.)
2 αυγά
ξύσμα 1 λεμονιού
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
300 γρ. σπιτική μαρμελάδα κεράσι ή 
βύσσινο
3 κ.σ. αμύγδαλο φιλέ ή σπασμένο

Υλικά 

Limoncello γεμάτο άρωμα και γεύση

I❤to Cook by Rania

10 λεμόνια (την φλούδα τους)
1 λίτρο αλκοόλ (εγώ έβαλα βότκα)
500 γρ ζάχαρη
500 γρ νερό

Υλικά 

litsa

#κλικ
🍋🍋🍋
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Tips για ωραίες φωτογραφίες!

Ξέχνα το ζουμ!

Για να βγάλεις 

καλύτερη φωτογραφία, 

πλησίασε το πιάτο 

σου...

Προτίμησε τον φυσικό φωτισμό. Κάπου που να έχει φως ημέρας, χωρίς να το χτυπάει κατευθείαν ο ήλιος 

Βγάλε αρκετές 
φωτογραφίες, από 

διάφορες γωνίες και 
μετά διάλεξε την 

καλύτερη!

Φρόντισε να 
κεντράρεις το πιάτο 

σου στη φωτογραφία

Το φαγητό σου είναι ο 

πρωταγωνιστής! Δώσε 

βάρος σε αυτό και άσε 

τα άλλα για συνοδεία

Δοκίμασε το οριζόντιο, κάθετο και τετράγωνο πλάνο, για να δεις τι ταιριάζει καλύτερα



Ελαφριά πίτσα με τορτίγια

Harley

Anja Edler

Μου άρεσε πάρα πολύ 
🍕Πρόσθεσα και σαλάμι αέρος 
#κλικ  📸

1 τορτίγια
2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας
1 μοτσαρέλα φρέσκια σε φέτες
1 πιπεριά σε φέτες
μερικά φύλλα βασιλικού
ρίγανη, πιπέρι

Υλικά 

Μοσχαράκι κοκκινιστό

Έλενα Άνω πόλη...

1 κιλό μοσχάρι ότι μας αρέσει
1/2 ποτήρι του κρασιού ελαιόλαδο 
1,5 κουτί ντομάτα στον τρίφτη
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

persaki

Ήθελα μια ελαφριά συνταγή για 
κοκκινιστό και η δικιά σου μου έκανε 
#κλικ !!! Απλό και νοστιμότατο !!! Το 
απολαύσαμε ,ευχαριστούμε ❣ (έβαλα 
στο σερβίρισμα κομματάκι κατσικίσιο 
τυρί ) .
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Πρωινό στο βάζο

alsi

Στεργίου Χρυσάνθη

Αυτή η κρέμα μου έκανε #κλικ 
γιατί δεν περιέχει γιαούρτι όπως 
οι άλλες overnight κρέμες. Ήταν 
ένα υπέροχο #πρωινό. 
Ευχαριστώ!

Σαν βάση :
1/2 φλιτζάνι βρώμη
1/2 φλιτζάνι γάλα
Για γεύση μήλου :
1 μήλο
1 κουταλιά μέλι
Λίγη κανέλα
5 καρύδια
5 σταφίδες
Για γεύση φράουλα σοκολάτα :
1 κουταλάκι κακάο
1 κουταλιά άχνη ζάχαρη
4 φράουλες
Κουβερτούρα σε τρίμματα
6 αμύγδαλα

Υλικά 

Κοτόπουλο με πατάτες στον 
φούρνο

Χριστιάννα Λ.

1 κοτόπουλο κομμένες σε μερίδες
Πατάτες baby
2 κ.σ μέλι
3 κ.σ μουστάρδα
2 λεμόνια
1 πορτοκάλι
Μπαχαρικά για κοτόπουλο
3 κ.σ λαδι
1 ποτήρι του κρασιού νερό 

Υλικά 

Sitronella

Απολύτως τέλειο! Έγινε λουκούμι, 
το άφησα δυο ώρες σε χαμηλή 
σχετικά θερμοκρασία και έγινε 
απίστευτα μαλακό και νόστιμο. 
Ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ
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Αμπελόφυλλα στην κατάψυξη!!!

elenixania

EleniAV

Αρχίζω κι εγώ το τύλιγμα :) 
Δροσερά, δροσερά από την 
κληματαριά μου.#κλικ

1/2 κιλό αμπελόφυλλα
Αλουμινόχαρτο
Σακουλάκια μιας χρήσης

Υλικά 

Κέικ λεμονιού!

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

250 γρ μαργαρίνη
2 κούπες ζάχαρη
500 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1/2 κούπα γάλα
4 αυγά
Ξύσμα από 1-2 λεμόνια
Χυμός από 1 λεμόνι
Άχνη ζάχαρη για το σερβίρισμα

Υλικά 

Ειρήνη Μιχοπούλου

Τέλειο! Του ταιριάζει πολύ το 
λεμόνι!🤩🍴♥ #κλικ
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🍆 Ιmam bayildi / Ιμάμ μπαϊλντί 🍆

fountouki

Μαρία Δασκαλάκη

Το έφτιαξα σήμερα και δεν έμεινε 
κρεμμυδάκι!!! Πολυ νόστιμο! Και 
σίγουρα θα το ξαναφτιάξω! 
Ευχαριστούμε πολύ#κλικ

6 μελιτζάνες μεγάλες
3 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα ροδέλες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 κονσέρβα ντοματάκι κονκασέ
Λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδου ψιλοκομμένη
Ελαιόλαδο
Λίγη ζάχαρη
Ντομάτα κομμένη ροδέλες
Τυρί φέτα (προαιρετικά)

Υλικά 

Smoothie bowl

Cathy 🌺

1/2 μπανάνα
Περίπου 3/4 ποτήρι γάλα της αρεσκείας σας
φρούτο/α πχ φράουλες, μήλο

Υλικά 

Cleopatra

Τα γλυκά, ζουμερά κερασάκια 
είναι ιδανικά γι αυτό το super 
δυναμωτικό smoothie 🍒💖🍒💖 
#κλικ
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Φρουτοσαλάτα

Χρυσή

Ιωαννα Τσατινιαν

Με φρούτα εποχής από το 
μποστάνι μας αλλά και αγοραστά 
αυτή η πεντανόστιμη συνταγή 
μου έκανε #κλικ για  #πρωϊνό 
σήμερα . Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα ♥👩🍳!

1 μήλο
1 μπανάνα
2 ακτινίδια
1 ροδάκινο
1 βερίκοκο
100 γρ κεράσια
1/4 ρόδι καθαρισμένο
Φύλλα μέντας

Για το σιρόπι
2 κουταλιές της σούπας μέλι
3 κουταλιές της σούπας νερό πολύ ζεστό
1 κουτάλι της σούπας  χυμό λεμονιού

Υλικά 

Sauce Γιαουρτιού για chips!

Κωνίνα

4 κ.σ. γιαούρτι
1.5 κ.σ. κέτσαπ
1 κ.γ. ξύδι
1 κ.γ. ξερός δυόσμος
λίγο αλάτι

Υλικά 

Chara

Σήμερα έφτιαξα burger και η σος 
αυτή μου έκανε #κλικ , έβαλα 
μέσα και 2 κ.σ. Φιλαδέλφεια! 
Σούπερ έγινε 💖!!!
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Γεμιστά

sissy_arch

σοφουλα κτενιδου

Τέλεια τα γεμιστά!!! #κλικ

5 ντομάτες ώριμες
5 πιπεριές πράσινες
250 γρ. ρύζι γλασέ
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1/2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένα
1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
 10 φύλλα  βασιλικού ψιλοκομμένα
400 ml χυμό ντομάτας
150-200 ml χλιαρό νερό 
Αλάτι
 Πιπέρι
 100 ml ελαιόλαδο

Υλικά 

Μακαρόνια με φρέσκια 
πεντανόστιμη σάλτσα ντομάτας!!! 
🍝 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.

1 Πάκο μακαρόνια (Ότι θέλουμε)
1 κρεμμύδι μεγάλο
3 ντομάτες
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 κουταλιά κύκνο πελτέ ντομάτας
Λάδι
1/2 κύβο λαχανικών
Πιπέρι
Τυρί τριμμένο (η φέτα τριμμένη)

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Απλά υλικά με άριστο 
αποτέλεσμα. Απολαύσαμε μια 
νοστιμότατη μακαρονάδα!! #κλικ
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Ψωμί με φυστικοβούτυρο, μέλι, 
μπανάνα

Σταυρούλα Τσούτη

persaki

Απ' όταν το είδα πρώτη φορά μου 
έκανε #κλικ και είναι το #πρωινό 
που φτιάχνω συχνότερα από 
τότε!!! 👌❤😉

1 φέτα ψωμί
1 κ.σ. φυστικοβούτυρο
1 κ.γ. μέλι
φέτες μπανάνας
λίγη κανέλα

Υλικά 

Σαλάτα με ζυμαρικά και τόνο σε 10 
‘ λεπτά

PetrosMaounatzis

500 γρ Ζυμαρικά
1 (ψιλοκομμένο) Κρεμμύδι
1 ματσάκι Άνηθο
150 γρ Ντοματίνια
2 (τριμμένα) καρότο
300 γρ Τόνος νερού 
2 κουτ σούπας Μουστάρδα
3 κουτ σούπας Ελαιόλαδο
100 γρ Καλαμπόκι
250 γρ (με όλα τα λιπαρά) Γιαούρτι
3-4 (ψιλοκομμένες) Πίκλες

Υλικά 

Eleni

#κλικ, τα είχα όλα χωρίς να τρέχω 
στο σούπερ μάρκετ, τα ένωσα, και 
το συμπέρασμα, μόνο το όνομα 
είναι σαλάτα, στη 
πραγματικότητα είναι ένα γεύμα 
χορταστικό, νόστιμο και γρήγορο. 
Ευχαριστώ ❤

https://cookpad.com/gr/sintages/7264489
https://cookpad.com/gr/sintages/7264489
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/sintages/12327433
https://cookpad.com/gr/sintages/12327433
https://cookpad.com/gr/xristes/8519730
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154


Γίγαντες με λουκάνικο στο φούρνο

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

persaki

Υπέροχο φαγάκι σαν και σένα,Περσάκι 
μου.Το λουκάνικο τους απογείωσε τους 
γίγαντες.Και επειδή οι συνταγές σου 
μου κάνουν ΚΛΙΚ,ξεκινώ το challenge με 
σένα.Ευχαριστώ πολύ!!! Φιλιά!!! 😘❤ 
#κλικ

500 γρ.φασόλια γίγαντες μπουλιασμένα από 
βραδύς
1 κρεμμύδι μεγάλο ψιλοκομμένο
1 σκ.σκόρδο ψιλοκομμένη
2 κλωνάρια σέλινο ψιλοκομμένο
2 καρότα σε ροδέλες
2 πιπεριές Φλωρίνης χονδροκομμένες
3 ντομάτες μεγάλες ώριμες τριμμένες στο 
multi
2 λουκάνικα χωριάτικα με πράσσο 
χονδροκομμένα
100-150 ml ελαιόλαδο
αλάτι,πιπέρι,μπούκοβο προεραιτικά
1 κ.σ. ζάχαρη

Υλικά 

Πατάτες ο γκρατέν

litsasdr - colourful tastes

1 κιλό πατάτες, μετρίου μεγέθους
1/2 φλ. τσαγιού κρέμα γάλακτος, με λίγα 
λιπαρά
1/2 φλ. τσαγιού γάλα φρέσκο
2 κ.σ βούτυρο
3 φέτες λεπτές φέτες, ζαμπόν γαλοπούλας 
ψιλοκομμένο
1 φλ. τυρί γκούντα
2 αυγά
λίγο μοσχοκάρυδο
αλατοπίπερο
Θα χρειαστώ και ένα ταψάκι ή μια φόρμα 
30cm

Υλικά 

Harley

Χαλάλι όλες οι θερμίδες του εκπληκτικό 
φαγάκι 💖. Τις πατάτες τις  τηγάνισα απο 
αλλαντικά έβαλα κοτόπουλο ψητό & 
σαλάμι αέρος . Ανάμεσα στις στρώσεις 
γιατί το έκανα 2όροφο πρόσθεσα φρέσκια 
μοτσαρέλα κ πολύχρωμες πιπεριές και ένα 
αυγό επιπλέον στο μείγμα για απο πάνω. 
Άκρως απολαυστικό άκρως χορταστικό 
του αξίζουν όλα τα #κλικ . Ευχαριστούμε 
πολύ για την συνταγή !!!
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Ντοματοκεφτέδες

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Ελευθερία

Υπέροχοι οι ντομάτοκεφτεδες 
Ελευθερία μου. Σου κάνω #κλικ 
στην συνταγή σου. Νόστιμος 
καλοκαιρινός μεζές!!! 
Ευχαριστούμε πολύ!!!

1/2 κιλό ντομάτες ώριμες 
1 ξερό κρεμμύδι
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 κ.γ δυόσμο
1 φλ μαϊντανό
200 γρ φέτα
1 κ.σ ρίγανη
7-8 κ.σ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Λάδι
Αλάτι πιπέρι

Υλικά 

Μακαρόνια με Κιμά

Maria Mia

500 gr κιμά μοσχαρίσιο
500 gr χυμό ντομάτας
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
1 πιπεριά πράσινη
1/3 πιπεριά Φλωρίνης
200 gr μανιτάρια (προαιρετικά)
2 μικρά καρότα
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
3-4 μπαλάκια  μπαχάρι
1 μικρό ξυλαρακι κανέλας
500 ml νερό
Ελαιόλαδο
Ζωμός λαχανικών (προαιρετικά)
Μαϊντανό

Υλικά 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τέλεια μακαρονάδα!!! Ευχαριστώ ,
Μαρία!!#κλικ
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Lemon pie ice-cream

🍰Ελβίρα📖

Asimomiti Dimitra

Το λεμόνι 🍋🍋μου αρέσει πολύ στα 
γλυκά, γι'αυτό μόλις είδα το παγωτό, 
μου έκανε #κλικ και μου ήταν αδύνατον 
να μην το δοκιμάσω. Πραγματικά 
υπέροχο, δεν έχω λόγια!!!👏👍
Εγώ έβαλα και τριμμένο φουντούκι 
στην κρέμα.

1 ζαχαρούχο γάλα (397γρ.)
500 ml  κρέμα γάλακτος
Ξύσμα από 1 λεμόνι
2-3 κ.σ. μαρμελάδα λεμόνι
2 κ.σ. τριμμένο μπισκότο

Υλικά 

Αυγά μάτια τα αλλήθωρα

kimwlos

2 αυγά
Λίγο ελαιόλαδο
αλάτι

Υλικά 

Aggeliki 🌻

Τέλεια και νόστιμα πρόσθεσα και 
μπέικον #πρωινό #κλικ
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Oatmeal μπανάνας 🍌🥣

Σταυρούλα Τσούτη

Νικολέτα

Δε θα μπορούσε να μη μου κάνει 
#κλικ συνταγή που συνδυάζει 
φυστικοβουτυρο με μπανάνες! 
Έβρασε σε λίγο νερό και πρόσθεσα 
λίγο τυρί κρέμα. Τέλειο #πρωινό! 👌

1 ποτήρι γάλα αμυγδάλου
4-5 κ.σ βρώμη
1 μπανάνα
1 μύτη  κανέλα
1 κ.γ φυστικοβούτυρο

Υλικά 

Πατάτες τηγανητές με αυγά

sweetmicrobe

1 πατάτα τριμμένη
2 αυγά
Λάδι για τηγάνι
Αλάτι και πιπέρι
Ρίγανη

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Γευστική συνταγή!! Μπράβο σου, 
απλή και νόστιμη! Σε ευχαριστώ 
πολύ 😊  #κλικ
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Αυγά μέσα σε ψωμάκια

🍰Ελβίρα📖

Joanna S.G.Gram

Με το που το είδα μου έκανε 
#κλικ και ήθελα να το δοκιμάσω. 
Πράγματι, είναι πολύ ωραίο και 
νόστιμο!!!👌

2 φέτες ψωμί του τοστ
2 αυγά
Αλάτι
Πιπέρι
Ελαιόλαδο
2 κ.σ. τριμμένο τυρί της αρεσκείας μας

Υλικά 

Τζατζίκι

Irene

1 κιλό γιαούρτι
5 αγγούρια
1/2 φλυτζανακι λάδι
2 κ.σ ξύδι
2 σκελίδες σκόρδο
Αλάτι

Υλικά 

Angelina Ambrs

Είδα την συνταγή σου το λιγουρεύτηκα 
κοιτάω ψυγείο ξέρω ότι έχω γιαούρτι κ 
αγγούρι κ λέω δν κάνω ένα τζατζίκι μιας 
κ το τρώω σαν φρούτο έχω έρωτα με 
τζατζίκι..σ ευχαριστώ πολύ που μου το 
θύμισες.να είσαι καλά #κλικ
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Cupcake & Buttercream (Κεκάκια 
και βουτυρόκρεμα)

donnacsg

EasyBake

#κλικ Γίνανε σούπερ!!!Τέλεια η 
συνταγή και πολύ εύκολη. 
Ευχαριστώ πολυ

Για τα κεκάκια
125 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
125 γρ. ζάχαρη
125 γρ. ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία 
δωματίου
2 μεγάλα αυγά
1/4 κ.γλ. μαγειρική σόδα
1/4 κ.γλ άρωμα βανίλια
1 1/2 κ.σ. γάλα
Για την βουτυρόκρεμα
150 γρ ανάλατο βούτυρο σε θερμοκρασία 
δωματίου
340 γρ. άχνη ζάχαρη
3 κ.σ. γάλα

Υλικά 

Κέικ σοκολάτας

Irini Monova

1 βιτάμ
2 φλ. ζάχαρη
4 κάψουλες βανίλιες 
6 αβγά
2/3 φλ. γάλα
σε μπολ κοσκινισμένα:
 2 φλ.  φαρινάπ
1 φλ.  κακάο σκόνη
1 πρέζα αλάτι (σε θερμοκρασία δωματίου τα 
υλικά)
Γλάσο σοκολάτας
50 γρ κουβερτούρα
60 γρ βούτυρο
3 κσ γάλα
4 κσ άχνη
1 βανίλια

Υλικά 

Anja Edler

Ένα κέικ σκέτος πειρασμός! Είναι 
να μην σου κάνει #κλικ? 😘
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Σπιτική σάλτσα κιμά 🍝

Al Dente

Al Dente

Ομελέτα με τυρί και σάλτσα κιμά!
Μιαμ μιαμ! #πρωινό #κλικ

100 ml ελαιόλαδο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι τριμμένο
2 σκελίδες σκόρδου ολόκληρες
1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
μαύρο πιπέρι
κόκκινο πιπέρι
ρίγανη
400 γρ. ντομάτες κονκασέ ή φρέσκια 
ντομάτα τριμμένη
100 ml χυμό ντομάτας
αλάτι
λίγη ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
1 δαφνόφυλλο
1 κλωναράκι σέλινο
1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
200 ml ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών ή 
ζωμό κότας

Υλικά 

Πίτες για σουβλάκια

Σταύρος

2 κούπες + όσο πάρει Αλεύρι Γ.Ο.Χ
1 φακελάκι Ξηρή Μαγιά
1 κουτάλι του γλυκού ζάχαρη
1 κουτάλι του γλυκού αλάτι
2 κουταλιά της σούπας λάδι
2 κούπες χλιαρό νερό

Υλικά 

sofia's

....και τελικά η πίτα μας👍👍👍👍 
έτοιμη για  τα σουβλάκια μας!!!! 
Υπέροχες!!! #κλικ
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🌳 Δύο προτάσεις για πρωινό Νο3

elenixania

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Μου άρεσε πάρα πολύ, Χρυσούλα 
μου! Σε ευχαριστούμε,να είσαι 
καλά!!! #κλικ

2 φέτες ψωμί χωριάτικο με προζύμι
---------------------------------------
φέτα ή ανθότυρο
μαλακά αποξηραμένα δαμάσκηνα ή 
χουρμάδες
τριμμένα αμύγδαλα
---------------------------------------
μπλε τυρί
φέτες αχλάδι
μέλι
τριμμένα αμύγδαλα

Υλικά 

Κουλουράκια λαδιού με πορτοκάλι 
και σουσάμι!!

Nektarios N

100 γρ ελαιόλαδο
60 γρ χυμό πορτοκάλι φρέσκος
80 γρ μαύρη ζάχαρη
Ξύσμα από ένα πορτοκάλι
350 γρ αλεύρι γοχ
2 κάψουλες βανίλια
1/2 κτγ κανέλα
Σουσάμι καβουρδισμένο

Υλικά 

Zoe Tsomaka

Άψογη συνταγή , σωστές οι αναλογίες,  
τέλειοι  οι συνδυασμοί των υλικών  με 
αρμονία στη γεύση!  Σε ευχαριστούμε, 
Νεκτάριε , γιαυτήν την υπέροχη 
συνταγή που μας χάρισες!    #κλικ
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Φασολάκια λαδερά

nitsa

Klairh ...

#κλικ 
Πολύ ωραία συνταγή. 
Πεντανόστιμα τα φασολάκια!!!!

1 σακούλι  φασολάκια στρογγυλά 
κατεψυγμένα
ξύσμα λεμονιού, από 1 λεμόνι
300 γρ. νερό
1 σακουλάκι σάλτα ντομάτας (είχα στην 
κατάψυξη)περίπου (300γρ)
50 γρ. κρασί λευκό
1 σκελίδα σκόρδο
 1 κτγλ  ζάχαρη
 4  πατάτες
1 κρεμμύδι
 100 γρ.  ελαιόλαδο (στο τέλος ώμο και στην 
αρχή)
Λίγο δυόσμο
Λίγο μαϊντανό 
αλάτι, πιπέρι
 2  καρότα σε κύβους

Υλικά 

Τοστ με μερέντα!!!!

Ολγα

Ψωμί του τοστ
Μερέντα

Υλικά 

Al Dente

Μιαμ μιαμ!
Γρήγορα, εύκολα, νόστιμα!
#πρωινό #κλικ
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Αυγά με πατάτες

alsi

Sissy Emilova

Πολύ νόστιμες οι πατάτες, 
τηγανιτές μεν αλλά λάδι δεν 
ρούφηξαν καθόλου έμεινε όλο για 
τα αυγά. Έβαλα και λίγο τυράκι. 
#κλικ

3 πατάτες
4 αβγά
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

Πρωινό με βρώμη και ταχίνι

Hristinka Georgieva Maslarska

150 γρ. Γάλα καρύδας (οποιοδήποτε γάλα)
3 κ.σ. βρώμη
5 πεταλούδες  καρύδια
1 κ.σ. σταφίδα ξανθιά
1 κ.γλ. ταχίνι ολικής
3-4 φράουλες
Λίγη κανέλα
1-2 κ.γλ. μέλι

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Καλησπέρα!! Δυστυχώς δεν είχα 
φράουλες, οπότε έβαλα μούρα 😊 
Είναι πεντανόστιμο #πρωινό, 
ευχαριστώ πολύ για τη συνταγή, 
θα καθιερωθεί μιας και μου έκανε 
τρελό #κλικ 😍
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Τα προζυμένια Σαλονικιώτικα

Cleopatra

Georgia Nikolaidou

Η πιο ωραία συνταγή για κουλούρια 
Θεσσαλονίκης έφθασε στα χέρια μου 
μέσω... Γερμανίας  🤩💖. Ε, τελικά, 
έχει και η παγκοσμιοποίηση τα καλά 
της 😂😂😂. Μου έκανε #κλικ από την 
πρώτη στιγμή που την είδα 📸!!! 
Ευχαριστούμε πολύ, Georgia 💕. Είναι 
εξαιρετικά και τα συνιστώ 
ανεπιφύλακτα 👌...

Πρώτο ανάπιασμα
25 γρμ προζύμι
1 γεμάτο κουταλάκι ζάχαρη
100 ml χλιαρό νερό
80-90 γαρμ αλεύρι
Για το δεύτερο ανάπιασμα
1 κούπα χλιαρό νερό (350 ml)
1/2 κούπα ζάχαρη
100 ml ελαιόλαδο
2 κοφτά κουταλάκια  αλάτι
800 γραμ περίπου αλεύρι
1 κουταλάκι μέλι
250-300 γραμ σουσάμι
Μαύρες σταφίδες (προαιρετικά)

Υλικά 

Γιαουρτογλυκό με μαρμελάδα 
βερίκοκο

Κατερίνα Κατωπόδη

720 γρ. γιαούρτι
360 γρ. άχνη ζάχαρη
2 βανίλιες
1 βαζάκι μαρμελάδα βερίκοκο
Φύλλα δυόσμου για το σερβίρισμα
Ζάχαρη άχνη και κανέλα σε σκόνη για 
πασπάλισμα

Υλικά 

Χρυσή

Τι υπέροχο πιάτο για το #πρωϊνο 
μου σήμερα! Με μαρμελάδα 
φράουλα που την αγαπώ! Ζάχαρη 
& βανίλια δεν έβαλα αλλά μου 
έκανε #κλικ! Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα !!!

https://cookpad.com/gr/sintages/12768518
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/9648169
https://cookpad.com/gr/sintages/4399973
https://cookpad.com/gr/sintages/4399973
https://cookpad.com/gr/xristes/10213756
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939


Πρωινό δίαιτας με βρώμη, μπανάνα 
και κανέλα!

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Χριστίνα Μ

Μόλις απόλαυσα το πρωινό σου 
Χριστίνα. Είμαι σίγουρη ότι θα με 
κρατήσει χορτάτη για ώρες!! #κλικ

1 ποτήρι γάλα 2%
1/2 κεσεδάκι γιαούρτι βρώμη
1/2 μπανάνα
Κανέλα

Υλικά 

Υγρό κέικ σοκολάτας χωρίς μίξερ 
απλά πανεύκολο και πεντανόστιμο!

Τζωρτζίνα Κκτ

1 κουπα αλευρι
1 κουπα & 3 κουταλιες της σουπας ζαχαρη
5 κουταλιες της σουπας κακαο
5 κουταλιες της σουπας σταγονες 
σοκολατας η τρουφα
3 αβγα
170 γρ. Βουτυρο λιωμενο
2 βανιλιες
2 κουταλακια μπέικιν παουντερ
1 πρεζα αλατι
1/2 κουπα γαλα

Για το γλασο
1 κουβερτουρα
1/2 κουπα εβαπορε

Υλικά 

Ναυσικά

Εξαιρετικο και ελαφρύ 
σοκολατενιο κέικ. Δεν έβαλα 
γλασο, αλλά για το πρωινό και το 
δεκατιανο του σχολείου θα είναι 
καλύτερο άνευ νομίζω! 
Ευχαριστούμε πολύ πολύ! #κλικ
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Καλοκαιρινό πρωινό με βρώμη και 
superfood

Eirinaki

Μαρία Τσαβαλά

Μου αρέσει πολύ αυτό το 
#πρωινο!!! Μου τελείωσαν τα 
κεράσια οπότε τα παρελειψα αυτή 
τη φορά! Πολύ νόστιμο και πάλι! 
#κλικ

1 κ.σ. γεμάτη  γιαούρτι
Λίγο γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη
4 κ.σ. βρώμη
Διάφοροι σπόροι(τσια,κάνναβη,
λιναρόσπορος)
1 κ.σ. μέλι
1/2 μπανάνα
3 κεράσια
Κανέλα
1 κ.σ. ταχίνι

Υλικά 

Η κολασμένη απόλαυση έχει όνομα: 
Muffins με μπέικον, πράσο και 
σαλάμι σκόρδου!!!

ggr

2 κ.σ. καλό παρθένο ελαιόλαδο
4-5 φέτες μπέικον κομμένες σε μικρά καρεδάκια
50-60 γρ σαλάμι σκορδάτο
1 μεγάλο πράσο (το λευκό και το πρώτο μέρος από 
το πράσινο κομμάτι)
215 γρ. (2 φλυτζάνια) αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του
2 κ.γ. baking powder
1 κ.σ. ζάχαρη κρυσταλλική
25 γρ (1/4 φλυτζανιού) τυρί cheddar, τριμμένο στη 
χοντρή διάτρηση του τρίφτη
25 γρ (1/4 φλυτζανιού) τυρί pecorino ή parmigiano, 
τριμμένο στην ψιλή διάτρηση του τρίφτη
25 γρ (1/4 φλυτζανιού) τυρί Emmental, τριμμένο στη 
χοντρή διάτρηση του τρίφτη
2 αυγά
120 γρ. (1/2 φλυτζανιού) φρέσκο γάλα
110 γρ. (120 ml=½ φλυτζανιού)  καλό παρθένο 
ελαιόλαδο
60 γρ. (1/4 φλυτζανιού) κρέμα γάλακτος, πλήρη
5-6 σταγόνες χυμό λεμονιού
Αλάτι, Πιπέρι

Υλικά 

George Adamides

Αυτή η συνταγή μου έκανε #κλικ 
από την πρώτη φορά που την 
είδα! Είναι απλά υπέροχη! Ο 
συνδυασμός πράσου, μπέικον και 
τυριών είναι θεσπέσιο!
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Pecan Pie

folia

Καρολίνα Καμπούρη

Αυτή η συνταγή μου έκανε και 
#κλικ και κλακ και κλουκ κι 
απ'όλα!!! Και ωωωω ναι! It's out of 
this world. Takes you over the 
moon in seconds...Thank you for 
sharing. Θα πήγαινα κι Αμερική 
μετανάστρια αν ήξερα ότι όλα 
τους θα ήταν τόσο νόστιμα ✌

Για τη ζύμη:
250 γρ. αλεύρι
205 γρ. ανάλατο βούτυρο 
1 πρέζα αλάτι
λίγο παγωμένο νερό

Για τη γέμιση:
3 αυγά
1 cup καστανή ζάχαρη
1 σφηνάκι ουίσκι
2 φακελάκια βανίλια
2 κ.γ. βούτυρο  ανάλατο
1 πρέζα αλάτι
2 cups  pecan
3/4 cup γλυκόζη ή corn syrup

Υλικά 

Το πρωινό μου

Cathy 🌺

Για το energy bowl
Γιαούρτι της επιλογής σας
1 μήλο
Δημητριακά
Μέλι
Κανέλα

Για το energy drink
Νερό
Στυμμένο λεμόνι
Αγγούρι
Παγάκια

Υλικά 

evipele

Σούπερ #πρωινό και μόνο με ένα 
#κλικ!!!
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Γεμιστά στην Γάστρα!

Zoe Tsomaka

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Ένα άκρως καλοκαιρινό και 
αγαπημένο λαδερό φαγητό στο 
τραπέζι μου που μου έκανε #κλικ 
της φίλης μας της Βασιλικής .

10 ντομάτες γινωμένες
3-4 πιπεριές
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ματσάκι μαϊντανός
24-25 κουταλιές ρύζι Καρολίνα
1 ποτήρι Λάδι
Αλάτι, πιπέρι
1/2 κουταλάκι κανέλα. 
4-5  πατάτες

Υλικά 

Φασολάκια πράσινα πλατιά

Maria Mia

500 gr φασολάκια
500 gr χυμό ντομάτας
1 κ. γ. ντοματοπελτέ
500 ml νερό
1 μεγάλο καρότο
1 κρεμμύδι
1-2 πατάτες
1 σκελίδα σκόρδο
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
1/2 ξυλάκι κανέλας
Ελαιόλαδο
Μαϊντανό
1/2 κ. γ. ζάχαρη

Υλικά 

kimwlos

Η κανέλα τους έδωσε μια 
τσαχπινιά. Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγη #κλικ
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Easy and healthy hot cocoa

🍰Ελβίρα📖

Asimomiti Dimitra

Μόλις το είδα μου έκανε #κλικ, 
ακριβώς το ίδιο μας έκανε η 
μητέρα μας τα παλιά χρόνια!!!👌

1 κούπα νερό
1 κ.σ. κακάο
1/2 φλούδα από ένα πορτοκάλι
1 ξύλο κανέλας

Υλικά 

Smoothie για επίπεδη κοιλιά

tahitian

85 γρ. γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά
1 κ.σούπας φυστικοβούτυρο
1/2 φλ. βατόμουρα κατεψυγμένα
1/2 φλ. ανανάς
2 κ.σ. βρώμη
1 κ.σ.λιναρόσπορο κοπανιστό
1 κ.γ. κανέλα Κεϋλάνης
1-2 κ.σ. μέλι (προαιρετικά)
3/4 φλ. νερό

Υλικά 

Argiro Glyka

Δεν θα μπορούσε αυτή η υπέροχη 
συνταγή να ξεφύγει της προσοχής 
μου και να μείνει χωρίς φωτοσχολιο 
. Είναι ένα δροσερό τονωτικό για να 
ξεκινήσεις δυναμικά την ημέρα σου. 
Σ ευχαριστώ για την 
έμπνευση.#κλικ
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Κριτσινάκια

ouraniaxira

Ελευθερία

Τέλεια!!!!!!  Εύκολα στην εκτέλεση, 
αφράτα, γευστικά, ότι πρέπει για 
όσους δεν θέλουν τα γλυκά. 
Ευχαριστώ πολύ #κλικ
♥ 😊

500 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 ξυσμένο καρότο
150 μλ κρασί κόκκινο ή ροζέ
100-120 μλ νερό
5 γρ αλάτι
150 μλ λάδι
Σουσάμι λευκό
Σουσάμι μαύρο
5 γρ ζάχαρη
40-50 γρ Ηλιόσπορος
30-40 γρ κολοκυθόσπορο

Υλικά 

Φρουτοσαλάτα!

Chara

4 φράουλες
1/2 μπανάνα
1/4 μανταρίνι
1/4 μήλο
3 μούσμουλα
1 πορτοκάλι τον χυμό του
1 κ.γλ. μέλι
Λίγη κανέλα
Λίγο λικέρ φράουλα (προαιρετικά)

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Αμφιταλαντευτηκα αν θα την φτιάξω 
για #πρωινό, γιατί περιέχει αλκοόλ...
Είπα να το παραλείψω αλλά τελικά το 
έβαλα το λικερακι με τη δικαιολογία 
ότι "Κυριακή είναι, δεν πειράζει" ! 😄 
Αφού μου έκανε #κλικ! Νόστιμη! 👌
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Φακές με κουρκουμά, κύμινο και 
καπνιστή πάπρικα!!! 👌👌👌

kimwlos

Popi Bogiatzi

Μόλις είδα τον τίτλο και είδα το 
τρίπτυχο κουρκουμά, κύμινο και 
καπνιστή πάπρικα δεν υπήρχε 
περίπτωση να μην δοκιμάσω τη 
συνταγή σου! Ήταν απολαυστικότατη 
και σούπερ νόστιμη. 
#κλικ

250 γρ φακές ψιλές
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
1 κ.γλ. κύμινο
1 κ.γλ. κουρκουμά
1 κ.γλ. καπνιστή πάπρικα
Αλάτι
Πιπέρι
300 ml νερό ή ζωμό λαχανικών
Ντομάτα κονκασέ
2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 καρότο ή ντοματίνια

Υλικά 

Φρουτοσαλάτα

Flora pap

1 κουπάκι  φράουλες
1 κουπάκι  κεράσια
4 βερίκοκα
1/2 φλιτζ.  σιρόπι από 1 κονσέρβα ροδάκινο 
κομπόστα
4 κομμάτια  Ροδάκινο από 1 κονσέρβα 
ροδάκινο κομπόστα
1 μπανάνα
1 ακτινίδιο
2 κ.σ. ζάχαρη

Υλικά 

Ναυσικά

#κλικ Δεν είχα όλα τα φρούτα αντί 
για ακτινίδια και μπανάνα έβαλα 
πεπόνι και ροδάκινα . Πολύ 
ωραία!

https://cookpad.com/gr/sintages/12694967
https://cookpad.com/gr/sintages/12694967
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/14396576
https://cookpad.com/gr/sintages/9696613
https://cookpad.com/gr/xristes/10104723
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210


🏹Κολοκυθάκια βαρκούλες με κιμά 
και ρύζι

Anja Edler

Μαρία Δασκαλάκη

Αυτή η συνταγή ξεπέρασε τις 
προσδοκίες μου! Σίγουρα θα είναι 
συχνά στο μενού μας αυτό το 
καλοκαίρι! Ευχαριστώ πολύ! 🙂 
#κλικ

3-4 μεγάλα κολοκυθάκια
1 κούπα καφέ βρασμένο ρύζι καρολίνα
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
4 αυγά χτυπημένα με σύρμα
3 ντομάτες περασμένες στον τρίφτη
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 σκ. σκόρδου λιωμένη
Λίγο ψιλοκομμένο άνηθο
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

Μπισκοτάκια βρώμης με 4 υλικά

Ελενα Πινα

2 μπανάνες
1 κούπα βρώμη
Μπορείτε να βάλετε ότι ξηρό καρπό θέλετε
Πάρα πολύ λίγο γάλα

Υλικά 

Eirinaki

Τέλεια ιδέα! Γρήγορα μπισκότα, με 
λίγα υλικά και υγιεινά! Πρόσθεσα 
κανέλα που μου αρέσει πολύ και 
λιγες σταφίδες γιατί δεν είχα 
ξηρούς καρπούς! Σε ευχαριστώ 
για τη συνταγή! 
#κλικ #πρωινό
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Φακή

ΑΝΤΑ

Δημητρα Κατεβαινιδου

Πολύ γρήγορη, εύκολη και 
νόστιμη συνταγή.  Εγώ επειδή δεν 
μου αρέσει η ρίγανη,  την 
αντικατέστησα  με 1/2 κουταλάκι 
κάρυ, που το έβαλα στην αρχη 
μαζί με το κρεμμύδι.  
Ευχαριστούμε. #κλικ

1 κρεμμύδι ξερό
1 κόκκινη πιπεριά
1 πράσινη πιπεριά
1 κούπα φακή
Ελαιόλαδο
Λίγο καρότο
Σάλτσα ντομάτας
Αλάτι
Πιπέρι μαύρο
Ρίγανη
1 Δάφνη

Υλικά 

Αλμυρό κέικ

Αφροδίτη

1 φλιτζάνι βούτυρο
1 κεσές γιαούρτι
3 φλιτζάνια αλεύρι γοχ
5 αυγά 🥚
Αλάτι (όσο και αν θέλετε λόγω 
κεφαλοτυριού)
1 κ.σ. μέτρια  baking powder
250 ζαμπόν σε κύβους (κατά προτίμηση 
καπνιστό) 🥓
250 γρ. κεφαλοτύρι πολύ χοντροκομμένο, 
για να μη λιώσει τελείως

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Έκανα #κλικ στην συνταγή σου. 
Υπεροχο αλμυρό και αφρατο 
κέικ!!! Ευχαριστούμε πολύ!!! ❤
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Σαρδέλες φούρνου με αρωματικά 
χόρτα και πουρέ φάβας

ΧxDARTH INVADERxX

DonLoufas

Ωραίος συνδυασμός #κλικ

200 γρ. σαρδέλες πλυμένες,καθαρισμένες 
χωρίς τα κεφάλια.
4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
1 ποτηράκι κρασί λευκό
1 κ.σ. ψιλοκομμένο άνηθο, μαϊντανό, 
μυρώνια, καυκαλήθρες
1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι
1/2 φλιτζάνι τσαγιού φάβα από μπιζέλι
1 μικρή πατάτα κομμένη σε καρεδάκια
1 κ.σ. ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο για τη φάβα
3-4 ντοματίνια έτοιμα (ντοματίνια κονφί)
100 ml ελαιόλαδο για το λάδι σκόρδου
5-6 σκελίδες σκόρδο με τη φλούδα τους
αλάτι - πιπέρι - ρίγανη

Υλικά 

👑 Πρωινό με τυρί κρέμα, μέλι και 
καρύδια

Μαριέττα Νικήτα

2 φέτες χωριάτικο ψωμί
τυρί κρέμα
μέλι
τριμμένη καρυδόψιχα

Υλικά 

persaki

Μαριεττάκι μου πολύ πολύ 
νόστιμος ο συνδυασμός των 
τριών υλικών !!! Έφαγα ένα 
υπέροχο #πρωϊνό !!! #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/3084125
https://cookpad.com/gr/sintages/3084125
https://cookpad.com/gr/xristes/19004708
https://cookpad.com/gr/xristes/8465709
https://cookpad.com/gr/sintages/12578615
https://cookpad.com/gr/sintages/12578615
https://cookpad.com/gr/xristes/9198735
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Αρνάκι με πατάτες στην γάστρα!!

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Πως να μην κάνεις #κλικ σε αυτή 
την συνταγή. Κυριακή μαζεύεται η 
οικογένεια τι πιο νόστιμο από 
αρνάκι με πατατουλες στο 
φούρνο!!!

1 (1 1/2 με 2 κιλά) μπούτι αρνί
 2 κιλά περίπου πατάτες
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 φλιτζάνι λάδι
Αλάτι, πιπέρι και ρίγανη
1 λεμόνι

Υλικά 

Ταμπουλέ (Tabbouleh)

syntageskamomata

1/2 ματσάκι δυόσμος ψιλοκομμένος
1 φλιτζ. τσαγιού πλιγούρι
2 ματσάκια μαϊντανός ψιλοκομμένος
2 ντομάτες κομμένες καρέ
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 αγγουράκι κομμένο καρέ
Χυμός από 2 λεμόνια
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

Takis Tsirtsonis

"Συνταγές για ταμπουλέ 
υπάρχουν πολλές. Αυτή όμως 
αποδείχθηκε η κατάλληλη και 
ήρθε την κατάλληλη στιγμή! 
Ευχαριστούμε! #κλικ"
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Φασολάκια λαδερά στην κατσαρόλα

Cleopatra

Tasos Geo

Όντως το μυστικό είναι να τσιγαρίζεις όλα τα 
υλικά...🙊! Εγώ προσθέτω πάντα και μια κ.σ. 
ζάχαρη. Τα τελευταία χρόνια προτιμάμε τα 
αμπελοφάσουλα (κατεψυγμένα κατά κανόνα) , 
γιατί είναι πιο νόστιμα γίνονται σε χρόνο dt ⌚. 
Επειδή χρησιμοποιώ χύτρα, απλά σβήνω την 
εστία μόλις ανέβει η βαλβίδα, και αφήνω το 
φαγητό επάνω για κανένα δεκάλεπτο... Αν έχω 
δουλειά εκτός σπιτιού, απλά το παρατάω και 
φεύγω 😂😂😂. Ότι ώρα γυρίσω, είναι έτοιμο 
και με περιμένει 💖. #κλικ #μποστάνι

1 κιλό κατεψυγμένα φασολάκια
3 πατάτες μέτριες κομμένες σε μικρά  
κομμάτια
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 κουτί ντομάτα κονκασέ
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
3/4 φλιτζάνας  ελαιόλαδο
Αρκετό μαϊντανό ψιλοκομμένο
Αλατοπίπερο
1 φλιτζάνα ζεστό νερό

Υλικά 

Τυρόπιτα σουφλέ γρήγορη

Elisabeth Paramythiotou

Υλικά
500 γρ. φέτα (προσθεσα και 300 γρ 
γραβιέρα)
250 γρ. λιωμένο βούτυρο (έβαλα λιγότερο)
500 γρ. φύλλο κρούστας (μου περίσσεψαν 3 
φύλλα, έβαλα Ψαχνών για πίτες)
3 αυγά
250 ml γάλα

Υλικά 

Roula Voulga

Μόλις είδα τη συνταγή μου έκανε 
#κλικ επειδή είναι εύκολη, αλλά 
και λαχταριστή, για να ξεκινήσει η 
μέρα μας με ένα υπέροχο 
#πρωινό ! Ευχαριστώ!
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Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο

Chara

Βουλα Μαυρ..🍒🍓🍉🍇

Όπως σου είπα κλασικό και πολύ 
αγαπημένο φαγάκι!!!! Δεν είχα 
χρησιμοποιήσει πάλι μείγμα μπαχαρικών 
για κατόπουλο, προμηθευτικα λοιπόν και 
βουαλά! Πάρα πολύ ωραίο! Το 
ευχαριστηθήκαμε οικογενειακώς! Ένα 
μεγάλο #κλικ από εμένα 💖!!!

1.500 κοτόπουλο
2 κιλα πατάτες
Μουστάρδα, κέτσαπ
Μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
Αλάτι, πιπέρι
1 κουτάκι μπύρα
1 κ.γλ. πάπρικα καπνιστή
Ελαιόλαδο

Υλικά 

Μπισκότα βρώμης ή μπανάνας - 
Υγιεινά 💗

Olga Poumpouridou

3 μπανάνες ώριμες
1 φλιτζάνι ή 200 γρ  βρώμης
1 χούφτα ηλιοσπορο η αλλο ξηρό καρπό της 
αρεσκείας σας
50 γρ σοκολάτα κουβερτούρα

Υλικά 

Χρυσή

Καταπληκτικά!!!!!! Πανεύκολα και 
τόσο γρήγορα για το υγιεινό 
πρωϊνό μας! Με την απουσία 
ζάχαρης μας παίρνει να τα φάμε 
λουσμένα στο μέλι! Ευχαριστούμε 
για το μοίρασμα! #κλικ
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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: 

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

