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#κλικ στις γεύσεις του Ιουνίου



Ιούνιος: 
μήνας αφιερωμένος στη φωτογραφία

Ο Ιούνιος 2020 στην Cookpad είναι αφιερωμένος στη 
φωτογράφιση 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 δεύτερη εβδομάδα 8-14 Ιουνίου κάναμε #κλικ σε συνταγές 
που είχαμε καιρό στα Προς Δοκιμή. Όλοι αποθηκεύουμε 
συνταγές που μας κινούν το ενδιαφέρον, αλλά πολλές φορές 
μετά απλώς μένουν στο… ράφι και τις ξεχνάμε. Ήρθε η ώρα να 
τις δοκιμάσουμε!

Σε αυτό το e-magazine θα βρεις όλα τα φωτοσχόλια που 
έλαβαν μέρος στο 2o αυτό challenge! 208 συνταγές πήραν από 
τουλάχιστον ένα φωτοσχόλιο, ενώ 99 φωτοσχολιαστές 
ενέπνευσαν με τις φωτογραφίες τους 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

★ Συμβουλές για όμορφες φωτογραφίες
★ Συνέντευξη με την alsi που έκανε τα περισσότερα 

φωτοσχόλια, αλλά πήρε και πολλά
★ Γιατί να ακολουθήσω άλλους χρήστες

Εδώ θα βρεις το προηγούμενο τεύχος

Κάνουμε #κλικ στη γεύση!

https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos1.pdf


"Breakfast Club" Sandwich με τηγανητό 
αυγό 🍳🍔🍞

Υλικά 

Cathy 🌺

Clementine

γιαμιιι.....
#κλικ  ❤❤❤

3 φέτες ψωμί τοστ
2 φέτες κίτρινο τυρί
2 φέτες αλλαντικό της αρεσκείας μας
1 αυγό
2 φέτες ντομάτα
Μαγιονέζα
Μαρούλι

~Γαύρος στο τηγάνι

Chara

Γαυράκι και να μην μου κάνει #κλικ 
αδύνατον!!!! Υπέροχος  💖💖💖💖!!!!! Έβαλα 
στους μίσους ξύδι και στους άλλους μίσους 
λεμόνι! Δεν έμεινε ούτε κόκαλο... 😋!

1 κιλό γαύρο
1 κούπα αλεύρι
1 κουταλάκι αλάτι
ελαιόλαδο
λεμόνι

Υλικά zinovia papa

💛 Γίγαντες με λουκάνικα στο φούρνο

Υλικά 

kleopatra diakou

Χρυσούλα Κοντοπούλου

#κλικ Εξαιρετικό φαγητό!

500 γρ. γίγαντες
2 κρεμμύδια σε φετούλες
1 πράσο σε ροδέλες
2 πιπεριές φλωρίνης σε κομμάτια
2 μεγάλα καρότα σε ροδέλες
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
λίγο σέλινο
1 συσκευασία ντομάτα κονκασέ
…..

https://cookpad.com/gr/sintages/11502768
https://cookpad.com/gr/sintages/11502768
https://cookpad.com/gr/xristes/22569029
https://cookpad.com/gr/xristes/10081751
https://cookpad.com/gr/sintages/9299534
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/9303581
https://cookpad.com/gr/sintages/10760012
https://cookpad.com/gr/xristes/9300870
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719


Frittella πατάτας με αυγά και 
μπέικον. 

Υλικά 

George Adamides

ggr

Μμμμ τέλειο!! Μου είχε κάνει #κλικ αυτή η 
συνταγή και την είχα στα #προςδοκιμή  
εδώ και καιρό! Να που την έφτιαξα 
επιτέλους! Σε ευχαριστούμε Ggr

300 γρ πατάτες (ζυγισμένες αφού τις 
ξεφλουδίσουμε)
200 γρ τριμμένο τυρί τύπου Cheddar
6 αυγά
αλάτι
πιπέρι
6 φέτες μπέικον

Baby πατάτες (για συνοδευτικό)

sofia's

Πολύ ωραίες οι πατατούλες σου!!! Δεν είχα πολλές baby 
έτσι τις ξεφλούδισα γιατί χρησιμοποίησα και μεγάλες 
που τις έκοψα!!! Πρόσθεσα μέλι και μπαλσαμικο γιατί 
είχα και στο κρέας που τις συνόδευε !!! Υπέροχες!!!! 
Ευχαριστούμε!!!!  #κλικ

1 κιλό baby πατάτες
2 κ.σ. βούτυρο
Μυρωδικά της αρεσκείας σας (ρίγανη, 
θυμάρι κτλ)
1 σκελίδα σκόρδο
αλάτι & πιπέρι

Υλικά Σάρρα Γιαλατζοπούλου

Biscuits tahini au cacao !! Μπισκότο με 
ταχίνι κακάο !

Υλικά 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.

Nektarios N

Πολύ ωραίο το γλυκακι! 😋😋 
#κλικ

Μπισκότο Αλλατίνη Χωρίς ζάχαρη
6 κτς ταχίνι ολικής
2 κτς σοκολάτα μαύρη λιωμένη σε 
μικροκύματα ή μπεν μαρί
1 κτς μέλι
Ελάχιστο αλάτι στην μύτη του κτγ

https://cookpad.com/gr/sintages/7291281
https://cookpad.com/gr/sintages/7291281
https://cookpad.com/gr/xristes/9585492
https://cookpad.com/gr/xristes/8449668
https://cookpad.com/gr/sintages/10821390
https://cookpad.com/gr/xristes/9105572
https://cookpad.com/gr/xristes/18807036
https://cookpad.com/gr/sintages/12637046
https://cookpad.com/gr/sintages/12637046
https://cookpad.com/gr/xristes/9203586
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276


Club sandwich 🍞🧀🥓🍳

Υλικά 

Λητώ

Χρήστος

Πρώτη φορά επιχείρησα να φτιάξω κλαμπ 
σάντουιτς κ βγήκε φοβερό! Το μόνο που 
πρόσθεσα ήταν λίγη ντοματουλα και 
μαρουλακι! #κλικ

6 Φέτες ψωμί του τοστ
4 Φέτες τυρί
2 Φέτες κοτόπουλο
2 Φέτες μπέικον
2 Πατάτες
Τυρί κρέμα
Ηλιέλαιο
Αλάτι
Πιπέρι

Cookies σαν τα soft kings

Eleni Tasiopoulou

Φοβερά!! Πάρα πολύ γρήγορα 
και πεντανοστιμα!! 😋😋😋 
#κλικ

360 γρ. Νουτέλα
2 αυγά
300 γρ. Φαρινάπ
Σταγόνες σοκολάτας

Υλικά 

lianaki

Χρυσή

Έχω πάθει την πλάκα μου με αυτήν την 
συνταγή και να φανταστείς ότι δεν 
έβαλα τις σταγόνες! Πολύ γρήγορα, 
πανεύκολα και προπαντός 
πεντανόστιμα! Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα ♥👩🍳! #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/11898232
https://cookpad.com/gr/xristes/9380210
https://cookpad.com/gr/xristes/16635175
https://cookpad.com/gr/sintages/10862857
https://cookpad.com/gr/xristes/15075121
https://cookpad.com/gr/xristes/8478600
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939


Dream salad 🥗

Υλικά 

Eirinaki

Nektarios N

Αυτή η σαλάτα μου είχε κάνει #κλικ, ήρθε η ώρα 
να τη δοκιμάσω! Πάρα πολύ νόστιμη Νεκτάριε, η 
ρόκα ταιριάζει πολύ, ισορροπεί τη γλύκα από το 
παντζάρι και η μους το απογειώνει!

300 γρ παντζάρι βρασμένο και κομμένο
50 γρ ρόκα άγρια
1 παξιμάδι κρίθινο
Σουσάμι
1 κτγ μαύρο σουσάμι
1 κτς ηλιόσπορο
1 κτς λιναρόσπορο
Αλάτι
…..

Energy balls με χουρμάδες

Rena13

Χουρμαδομπαλάκια νομίζω η λέξη μου έκανε #κλικ. (...) Η κανέλα τα 
απογείωσε και έχεις απόλυτο δίκιο, αν τα βάλεις στο ψυγείο και τα φας 
δροσερά είναι ακόμα πιο ωραία. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν θες να 
σταματάς στο ένα.🤤 Ευχαριστώ για την συνταγή.😊

200 γρ. Χουρμάδες χωρίς πυρήνες
200 γρ. Κάσιους ωμά (ή καρύδια)
2 κ.σ. καρύδα τριμμένη

Υλικά Ρούλα Λάββα

Freddo Cappuccino με γεύση σοκολάτα!

Υλικά 

Sissy Emilova

Stella.

#κλικ Υπέροχο και γευστικότατο, δεν είχα σιρόπι σοκολάτας οπότε 
προσθεσα 4 κ.γλ. σοκολάτα σε σκόνη και τη χτύπησα μαζι με το 
espresso. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το κατάλληλο γάλα για 
αφρογαλο; Παραλίγο να το πιω μονορούφι! Τέλειο!

1 δόση καφέ εσπρέσο φτιαγμένο
Σιρόπι σοκολάτας
Γάλα για αφρόγαλα
Πάγο

https://cookpad.com/gr/sintages/10876301
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
https://cookpad.com/gr/sintages/12798698
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/sintages/12327490
https://cookpad.com/gr/xristes/9635962
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264


Freddo Cappucino της Γεωργίας

Υλικά 

alsi

IordanisGeorgia

Είχα ξανάπροσπαθησει να κάνω αυρόγαλα με 
εβαπορέ και δεν πέτυχε, αυτή τη φορά  
πρόσθεσα και ένα παγάκι μέσα και πέτυχε! #κλικ

μηχανή espresso
καφές
παγάκια
γάλα εβαπορέ
Optional
Κανέλα, σιρόπι (καραμέλα ή ότι άλλο 
θέλουμε).

Milkshake μπανάνα

alsi

Ήταν τέλειο! Ξέχασα να βάλω την κανέλα 
και θα του ταίριαζε πολύ! Πάγο δεν έβαλα 
γιατί ήταν παγωμένες οι μπανάνες. #κλικ

1 μεσαία μπανάνα
3/4 ποτηριού γάλα κρύο
Πάγο προαιρετικά
Κανέλα προαιρετικά

Υλικά stasy angel

Mocha frappuccino σαν των Starbucks

Υλικά 

Χρυσή

alsi

Επειδή τα μπισκότα θένε τον 
mocha frappuccino τους!!! #φωτο 
με 45° #κλικ 😎♥👩🍳

2 δόσεις παγωμένο espresso 80ml (ή 80ml 
νερό με 2 κ.γ. στιγμιαίο καφέ(εγώ βάζω με 
γεύση φουντούκι))
1/3 φλιτζάνι γάλα (80ml) (Ότι θέλετε: 
πλήρες, light, σόγιας, αμυγδάλου)
1 κ.σ. κοφτή ζάχαρη (9 γρ.)
1 φλιτζάνι γεμάτο παγάκια
2 κ.σ. σιρόπι σοκολάτας
Για το σερβιρισμα 
σιροπι σοκολάτας η σαντιγί

https://cookpad.com/gr/sintages/3087994
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/8523833
https://cookpad.com/gr/sintages/12801490
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/20908966
https://cookpad.com/gr/sintages/8576946
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Muffins Καλαμποκιού με τυρί φέτα

Υλικά 

Cleopatra

Ματίνα Σ.

Πολύ νόστιμα και αφράτα... Ακολούθησα 
την εκδοχή της dancecook , χωρίς 
πιπεριά Φλωρίνης (θα βάλω όμως την 
επομένη φορά). Delicious!!!💝 #κλικ

1 κούπα γάλα
1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι
3/4 της κούπας τυρί φέτα τριμμένη στα 
δάχτυλα
1 κούπα καλαμποκάλευρο
1 κούπα αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/4 της κούπας ζάχαρη (40 γραμ)
1 κουταλιά της σούπας baking powder
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
….

Muffins μπανάνας γεμάτα σοκολάτα

Cleopatra

Ήταν η ιδανική επιλογή για ένα απόγευμα 
γεμάτο παιχνίδι. Τα παιδιά τα τσάκισαν 
🥰🍫🍌💝. Τέτοιες νόστιμες μπουκίτσες, 
δεν μπορούσαν να μην μας κάνουν #κλικ 📸

1 1/2 κούπα αλεύρι
1 κούπα ζάχαρη
1/4 κούπας κακάο
1 κ. γλ. σόδα
1/2 κ.γλ. αλάτι
1/4 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1 1/2 κούπα ώριμες μπανάνες 
1/3 κούπας σπορέλαιο
1 αυγό
1 κούπα ψηφίδες σοκολάτας

Υλικά 
evisam

Pancakes

Υλικά 

Chara

Nelly Georgiadou

Το καλύτερο μου πρωινό!!!!! Έβαλα 
μέλι, κανέλα και μπανανούλες! Το 
κατευχαριστήθηκα!!! #κλικ

2 αυγά
290 γρ. γάλα
240 γρ. φαριναπ
1,5 κ.σ. μπέικιν παουντερ
70 γρ. ζάχαρη άχνη

https://cookpad.com/gr/sintages/3082496
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8499074
https://cookpad.com/gr/sintages/3078324
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8463792
https://cookpad.com/gr/sintages/10359504
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/17727359


Pancakes της Κυριακής

Υλικά 

Ρούλα Λάββα

Ειρήνη Φ.

#κλικ στη γεύση αυτά τα 
pancakes! Ο γιος μου 
ξετρελαθηκε! Ευχαριστώ για 
την συνταγή!

2 αυγά
500 ml γάλα
100 γρ. Ζάχαρη
350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
80 γρ. Βούτυρο λιωμένο
Λίγο αλάτι

Pasta Fresca (Tagliatelle)

sintagogo food blogger

#κλικ χρησιμοποίησα για 
σερβίρισμα κάπαρη λιαστή 
ντομάτα φέτα και πιπεριές

150 γρ αλεύρι γενικης χρήσης
150 γρ σιμιγδάλι
3 μεσαιου μεγέθους  αυγά
1 κουταλια της σουπας λάδι
1 πρεζα αλάτι

Υλικά 
Nessuno Folopetti

Ratatouille Provençal 

Υλικά 

Argiro Glyka

kimwlos

Αγαπημένος ξένος σεφ πολυαγαπημένη 
μαγείρισσα λατρεμένο φαγητό με υπέροχη 
γεύση χρώματα καλοκαιριού και αρώματα 
εξοχής. (...)#κλικ.

2 κολοκυθάκια χοντρούτσικα
2 μελιτζάνες (εγώ προτιμώ τσακώνικες)
2 πιπεριές κόκκινες μεγάλες
3 ντομάτες ώριμες
2 μεγάλα κρεμμύδια
2 πατάτες μεγαλούτσικες (αν τελικά 
βάλετε)
2 καρότα (προαιρετικά)
4 σκελίδες σκόρδο
…..

https://cookpad.com/gr/sintages/4566517
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/xristes/11960853
https://cookpad.com/gr/sintages/12822684
https://cookpad.com/gr/xristes/23693629
https://cookpad.com/gr/xristes/16384962
https://cookpad.com/gr/sintages/5323827
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Smoothie φράουλα (ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ)

Υλικά 

Ismini

sakira

Άρεσε σε όλους! Ευχαριστούμε 
πολύ για τη συνταγή! 😉 #κλικ

4 φράουλες
1 γιαούρτι 2%
2 κ.σ. κουάκερ (βρώμη)
1 κ.σ. κόφτη μέλι
1 μικρή μπανάνα (προαιρετικά)
1/2 ποτήρι του νερού γάλα αμυγδάλου η 
οποιο γάλα προτιμάτε

Spring rolls με γλυκόξινη σάλτσα

Gigi Muffin

Από καιρό μου είχε κάνει #κλικ η συγκεκριμένη 
συνταγή και επιτέλους τη δοκίμασα!!!!έκανα μερικά με 
λαχανικά και μερικά με κοτοπουλο, τυρί και 
φιλαδέλφεια! Σούπερ! Ευχαριστούμε για τη συνταγή!!!

1 πακέτο φύλλα ρυζιού
1/2 μωβ λάχανο ψιλοκομμένο
1/2 πράσινο λάχανο ψιλοκομμένο
2 καρότα τριμμένα
1 κ.σ. μέλι
1 κ.σ. σόγια σως
1 κόκκινη πιπεριά
1 κ.γλ. αλάτι
1 πρέζα κάρυ
….

Υλικά Eleni Sd 🍋

Sweet Summer morning 👌👌👌

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Nektarios N

Εξαιρετικο😏😏😏 #κλικ

120 γρ γιαούρτι στραγγιστό 2%
10 καρύδια σπασμένα
3 κτς μαρμελάδα σπιτική χωρίς ζάχαρη με 
στέβια
10 φουντούκια
1 κτγ βρώμη
2 βερίκοκα σε φέτες

https://cookpad.com/gr/sintages/4366712
https://cookpad.com/gr/sintages/4366712
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/9176528
https://cookpad.com/gr/sintages/11942530
https://cookpad.com/gr/xristes/21417847
https://cookpad.com/gr/xristes/21257404
https://cookpad.com/gr/sintages/9689436
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276


Sweet Summer morning 👌👌👌

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Nektarios N

Δροσερό και πολύ χορταστικό. Δεν 
το μετάνιωσα που μου έκανε κλικ!  
#κλικ

120 γρ γιαούρτι στραγγιστό 2%
10 καρύδια σπασμένα
3 κτς μαρμελάδα σπιτική χωρίς ζάχαρη με 
στέβια
10 φουντούκια
1 κτγ βρώμη
2 βερίκοκα σε φέτες

Trifle το εναλλακτικό με βρώμη, 
φράουλες και γιαούρτι!!!

Ismini

Πολύ νόστιμη κι ελαφριά επιλογή! 😊 Άρεσε 
και στα παιδιά! (Βέβαια έβαλα μέλι και στο 
γιαούρτι). Ευχαριστούμε πολύ για το 
μοίρασμα! 😉#κλικ

2 κούπες τσαγιού βρώμη
1 γιαούρτι και λίγο παραπάνω 2% λιπαρα
Φράουλες
Μέλι
Φουντούκια

Υλικά Stella.

Zoodles με κιμά

Υλικά 

alsi

femcook

Τέλεια! #κλικ

200 γρ κιμά μοσχαρίσιο
1 μικρό κρεμύδι ψιλοκομμένο στο multi
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη μαζί με το 
κρεμμύδι
1 μικρή ντομάτα λιωμένη στο multi
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
μιά χούφτα μαιντανό κομμένο
αλάτι-πιπέρι
2 κολοκυθάκια μέτρια ή ένα μεγάλο
1 ποτήρι νερό
αλάτι

https://cookpad.com/gr/sintages/9689436
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
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https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264
https://cookpad.com/gr/sintages/3639486
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/8462064


Αβγά με πατάτες

Υλικά 

Σωτηρούλλα

zoe vranikou

#κλικ Φαγάκι στο πι και φι με την μόνη 
διαφορά ότι  εγώ πρόσθεσα δυόσμο 
ξηρό… 🇨🇾 !!! Ευχαριστώ την Ζωή...

2 πατάτες καθαρισμένες και κομμένες για 
τηγανιτές
3 αβγά
Λιγο τυράκι τριμμένο, της επιλογής μας 
(προαιρετικά)
αλάτι, πιπέρι
λάδι για το τηγάνισμα

Αβοκαντέζα (νηστίσιμη μαγιονέζα)

Irene_Alex

Εξαιρετική απαλή και νόστιμη 
παρόλο που δεν είχα λαιμ και 
μπουκοβο. Μπήκε στις 
αγαπημένες μου συνταγές!!! #κλικ

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
3 σκελίδες σκόρδο
2 αβοκάντο ώριμα
ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
λίγο μπούκοβο
χυμό και ξύσμα απο 1-2 λάιμ
1 κ.σ. ξύδι
φρέσκο κόλιανδρο προαιρετικά

Υλικά aleka27

Αγγουράκι σπέσιαλ

Υλικά 

Stella.

Ναυσικά

#κλικ στο σπέσιαλ αγγουράκι της Ναυσικάς! Γιατί 
τόσο που έχω φάει σήμερα είμαι να σκάσω. Ελαφρύ, 
δροσερό και νόστιμο. Εγώ έκοψα και δύο μικρά 
κομματάκια γραβιέρα Νάξου. Ευχαριστώ πολύ ♥

1 αγγουράκι
Λίγο σκόρδο σε σκόνη
Λίγο ξύδι
Αλάτι
Ελαιόλαδο αρωματισμένο με βασιλικό
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Αλμυρές μπουκίτσες με γέμιση ελιάς

Υλικά 

Anja Edler

asproyla

Πάρα πολύ καλή ζύμη! Αυτα με το σουσάμι 
είναι γεμιστά με ελιές, ενώ αυτά με τους 
σπόρους chia τα γέμισα με φέτα και λίγη 
ρίγανη! #κλικ

500 γραμ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού
1 ποτήρι καλαμποκέλαιο
250-300 γραμ. πράσινες ελιές γεμιστές με 
πιπεριά.
λίγο πιπέρι

Αμερικάνικα πανκεικς (pancakes)

Sophia

Αγαπημένη συνταγή μας κάνει #κλικ και 
συντροφιά πολλά Σαββατοκύριακα του χρόνου 
(...)!!! Αυτήν την φορά τα δοκίμασα με λάδι 
καρύδας επίσης πολύ ωραία και αρωματικά!!!! 
Ευχαριστούμε για την συνταγή!!! 😍

2 φλυτζάνια (280 γραμμάρια) αλεύρι
1 κουταλάκι baking powder
1 κουταλιά σούπας ζάχαρη
1/4 κουταλάκι αλάτι
2 φλυτζάνια(475 ml) γάλα
2 αυγά
60 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο

Υλικά George Adamides

Αμπελόφυλλα στην άλμη

Υλικά 

Chara

zoe vranikou

Δεν είχα 100, αλλά εξασφάλισα γύρω στα 60! 
Τα έβαλα λοιπόν στην άλμη και βουαλά!!! Θα 
δω τι μεζεδάκι θα φτιάξω λίαν συντόμως 
αγαπημένη μου 💖💖💖💖💖!!! #κλικ

100 περιπου αμπελόφυλλα τρυφερά και 
αράντιστα
1 κουτ.σούπας αλάτι χοντρό
1-2 κουτ.σούπας χυμό λεμόνι
νερό
1 κ.σ. ξύδι (καλό)
1 βαζο του ενός λίτρου
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Αραβικός καφές

Υλικά 

Sitronella

Φωτεινή Αργκάνمشرق

Έβαλα πιπέρι, κανελα και καρδαμο. Την επόμενη 
φορά θα βάλω παραπάνω πιπέρι γιατί το 
φοβήθηκα! Πολύ ωραίος, ευχαριστώ πολύ! #κλικ 

Αραβικός η Ελληνικός καφές (Λουμίδης 
Μπράβο) η χύμα
Ζάχαρη κατόπιν δική σας γνώμης
Μπαχαρικά (κάρδαμο κανέλα γλυκάνισο)

Αυγά ποσέ σε θήκες για μάφιν

tahitian

Πώς να μη σου κανει #κλικ 
αυτή η σούπερ ιδεα!Και ευκολη 
και νοστιμη!

Αυγά όσα θέλουμε
Θήκες για μάφιν από σιλικόνη (όσα είναι 
τα αυγά τόσες θήκες)
1 κατσαρόλα με καπάκι
Λίγο ελαιόλαδο (προαιρετικά)

Υλικά alsi

Αυγά σε ψωμί του τοστ

Υλικά 

Saucypan

Στελλα

#κλικ για όλες τις ώρες!

4 αυγά
4 φέτες ψωμί του τοστ (ή άλλο ψωμί)
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
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Συμβουλές για όμορφες φωτογραφίες

Δε χρειάζεται να είμαστε ειδικοί ή επαγγελματίες για να 
βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία το φαγητό μας. Με λίγες 
συμβουλές από εμάς και λίγη εξάσκηση από εσάς, ο καθένας 
μπορεί να βελτιώσει το τελικό αποτέλεσμα! 

1. Καλλιεργούμε τη ματιά μας
Παρατηρώντας τις φωτογραφίες άλλων, μπορούμε να 
καλλιεργήσουμε τη ματιά μας και να κάνουμε και τις δικές μας 
φωτογραφίες καλύτερες. Παρατηρούμε το φωτισμό, τη γωνία, 
το στήσιμο…

2. Προσέχουμε το φωτισμό
Ο φυσικός φωτισμός είναι πάντα ο καλύτερος όταν τραβάμε 
φωτογραφίες το φαγητό μας. Προτιμάμε ένα χώρο με φυσικό 
φωτισμό, που να μην είναι κατευθείαν κάτω από τον ήλιο 
όμως, όπως για παράδειγμα ένα σκιασμένο μπαλκόνι.

3. Κάνουμε δοκιμές
Δοκιμάζουμε διάφορες γωνίες λήψης, στησίματα, οριζόντιο και 
κάθετο κάδρο και μετά επιλέγουμε την καλύτερη

4. Προσέχουμε το κάδρο μας
Το φαγητό μας είναι ο πρωταγωνιστής. Φροντίζουμε να πούμε 
την ιστορία του έχοντάς τον να κυριαρχεί. Προσέχουμε να μην 
τον κόβουμε και να μην τον “πνίγουμε” με πολλούς κομπάρσους.

Δες περισσότερες συμβουλές στο άρθρο μας. Θυμήσου όμως 
πως η φωτογραφία θέλει υπομονή, επιμονή και πολλή 
εξάσκηση!

https://cookpad-greece.blog/simvoules-omorfes-foto


Αφράτα ψωμάκια χωρίς μαγιά

Υλικά 

Ρούλα Λάββα

Sitronella

#κλικ στα ψωμάκια! Μας 
άρεσαν πολύ! ❤

3 φλ. αλεύρι
2 κ.γ. ζάχαρη
1 κ.γ. αλάτι
3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1 φλ. γιαούρτι
1/2 φλ. λάδι
1/4 φλ. νερό
2 κ.σ. βούτυρο

Βασιλόπιτα με γλάσσο λευκής 
σοκολάτας

Ρούλα Λάββα

#κλικ στην καλοκαιρινή έκδοση, με 
αφιέρωση στην βαφτιστηρα μου και σε 
όλα τα παιδιά που αύριο ξεκινάνε 
πανελλήνιες. Καλή επιτυχία!! ❤

500 γρ. φαρίνα
200 γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ
1 φακελάκι baking powder
1/2 κ.γ. σόδα
7 αυγά χωρισμένα
1 πρέζα αλάτι (εγώ βάζω Ιμαλαϊων)
450 γρ. καστανή ζάχαρη
350 γρ. lurpak
….

Υλικά Ρούλα Λάββα

Γαλατόπιτα χωρίς φύλλο της Ελένης

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

Ναυσικά

#κλικ στην εναλλακτική ιδέα αντί για 
την παραδοσιακή κρέμα στην 
κατσαρόλα, ευχαριστώ!

1 λίτρο γάλα πλήρες
1 φλ. Σιμιγδάλι ψιλό
2 φλ. Ζάχαρη
6 αυγά
2 βανίλιες
Ξύσμα πορτοκάλι ή λεμόνι
1 φλ. Μαργαρίνη ή βούτυρο
Κανέλα
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Γαρίδες με Tabasco και φέτα

Υλικά 

Takis Tsirtsonis

Anna-Maria

Όμορφη καλοκαιρινή γεύση! Το 
έφτιαξα με λίγο περισσότερη σάλτσα 
για μακροβούτια...Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή! #κλικ

1 πακέτο μεσαίες γαρίδες καθαρισμένες
2 κουταλιές Tabasco
200 gr τυρί φέτα
1 ποτήρι κρασί κόκκινο
1/2 πιπεριά κόκκινη
2 ντομάτες ψιλοκομμένες
1 πρεζα ζάχαρη
1/2 κρεμμύδι
Αλάτι,Πιπέρι
Ελαιόλαδο

Γαρίδες τηγανητές μαριναρισμένες από 
την Κόχυλα

Prof Sophie

#κλικ κλικ νόστιμες και 
ζουμερές - εύκολη διαδικασία !! 
Ευχαριστώ 🍤 🦐 🍤

500 γραμμάρια μεγάλες γαρίδες με το 
κέλυφος
χυμός από 2 λεμόνια
1/2 φλυτζάνι ούζο
1/2 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν
λίγο ταμπάσκο
αλεύρι για κοσκίνισμα
αλάτι
ελαιόλαδο για τηγάνισμα
….

Υλικά tzoulitsa

Γαριδομακαρονάδα

Υλικά 

agnesr 🧁

Μαρία

Μούρλια η μακαρονάδα με τις 
γαρίδες,μπράβο για τη συνταγή 
σου ❤#κλικ

8 γαρίδες ολόκληρες
250 γρ λιγκουίνι
750 ml νερό
1 κύβο λαχανικών ή ένα κρεμμύδι και ένα 
καρότο χοντροκομμένα
1/2 κουτί σάλτσα ντομάτας κονκασέ
50 γρ βούτυρο ή μαργαρίνη
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 κρεμμύδι
….
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Γεμιστά

Υλικά 

Sitronella

Eleni Kok

#κλικ στα υπέροχα γεμιστά σου! Τα 
αγαπημένα μου είναι οι κόκκινες πιπεριές 
και τα κρεμμυδάκια (και όταν είναι από τα 
χέρια σου είναι ακόμα πιο νόστιμα!)

4 ντομάτες
4 μελιτζάνες
2 κολοκυθιά
4 πιπεριές
14 κουταλιές σούπας ρύζι
4-5 σκελίδες σκορδάκια
4 κρεμμύδια
2 πατάτες
1/2 φλιτζάνι μαϊντανό 
….

Γεμιστά με καρότο και ρύζι

Δωρα

Το καροτο τα γλυκανε 
περισσοτερο.I like! #κλικ

7 πράσινες πιπεριές στρογγυλές 
6 ντομάτες
Πιπεριές κόκκινες
Πιπεριές πράσινες
1 σκόρδο
1 Κρεμμύδι ξερό
1 καρότο
μαϊντανός
Άνηθος, Αλάτι, Πιπέρι
….

Υλικά 
Eleftheria Nikolaou

Γεύμα στο ποτήρι

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Vicky VI.P.

Δεν το περίμενα τόσο χορταστικό! Δίκαια 
το ονομάζεις "γεύμα"! 👍Αντικατεστησα τα 
βατόμουρα με βερικοκα και τα δημητριακά 
με φουντούκια! Μου άρεσε πολύ! 😊 #κλικ

2 κ.σ. βρώμη
1 κ.σ. κανέλα
1/2 μπανάνα σε ροδέλες
1 χούφτα δημητριακά ολικής άλεσης ή αν 
προτιμάς ωμούς ξ. καρπούς
6-7 βατόμουρα ή κάποιο άλλο φρούτο 
επιλογής
1 κ.σ κουφέτα κουβερτούρας
1 κ.σ τριμμένο ινδοκάρυδο
Λίγες σταφίδες
Γάλα καρύδας
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Γιαούρτι με βρώμη, φρέσκα φρούτα και 
μέλι

Υλικά 

Harley

Nemi

Το έκανα με νεκταρίνια και πρόσθεσα και 2 κ.σ. 
δημητριακά ολικής άλεσης κ αμύγδαλα. Ότι 
πρέπει για ενδιάμεσο σνακ . Ευχαριστούμε 
πολύ !!! #κλικ

1 κεσεδακι γιαούρτι
1 μπανάνα
5 φράουλες
3 κουταλιές της σούπας βρώμη
1 κουταλιά της σούπας  μέλι (μεγάλη)

Γιαούρτι με κεράσια, βρώμη, μέλι και 
ξηρούς καρπούς

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ 📸σε σένα Ελευθερία μου ...
Τελειο πρωινό αντί γκότζι Μπέρι 
έβαλα σταφίδες μαύρες... σε 
ευχαριστώ για την όμορφη ιδέα!❤🙏

150 γρ γιαούρτι
Όσα κεράσια θέλετε
1 κ.σ μέλι
8-10 καρύδια
Λίγες σταφίδες
Λιγο γκότζι μπέρι
2 κ.σ βρώμη

Υλικά 

Ελευθερία

Σταυρούλα

#κλικ τέλειος συνδυασμός 
Ελευθερία μου... πολύ νόστιμο 
ευχαριστούμε πολύ
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Γιουβέτσι με λαχανικά στην κατσαρόλα

Υλικά 

Maroulita

vasiliki ver

# κλικ Νοστιμο κ θρεπτικο :)

500 γρ. (1 πακετάκι) χοντρό κριθαράκι
1-2 κολοκύθια 
1 πιπεριά πράσινη
1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό
2 καρότα σε κυβάκια
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1/2 φλιτζ. τσαγιού ελαιόλαδο
1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί λευκό
…...

Γλυκό κεράσι

tahitian

Εχω φαει τοσο γλυκο του κουταλιου παιδιου 
που πλεον δε με τραβαει αλλά   συνταγή σου 
μου  εκανε #κλικ για τα λαμπερα κερασια που 
μοιαζουν μαρασκινο και επιπλεον εχουν 
ευκολη εκτελεση.(...)

2 κιλά κεράσια πετροκέρασα σφιχτά και 
χωρις χτυπήματα
2 κιλά ζάχαρη
2 φλ.τσαγιού  νερό
2 λεμόνια
1 βανίλια μαδαγασκάρης ή 1.κ.γλ 
εκχύλισμα

Υλικά tatana

Γλυκό λεμόνι με γιαούρτι

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ 📸στον εαυτό μου και 
αλλαγή του εξώφυλλου και 
πάλι...❤ 🤘

500 γραμ γιαούρτι στραγγιστό (με όλα τα 
λιπαρά)
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
200 γραμ βούτυρο
400 γραμ μπισκότα digestive
Χυμό και ξύσμα από 1 λεμόνι
Ξύσμα για γαρνίρισμα και φρουτα
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Γλυκό στο ποτήρι....

Υλικά 

Roula Voulga

Klairh ...

Κάτι απλό και εύκολο, που κάνει #κλικ 
σε μικρούς και μεγάλους, ακόμη και 
από μια #φωτο!

1 φάκελος Άνθος Αραβοσίτου Βανίλια 
Στιγμής ΓΙΩΤΗ
1 φάκελος Άνθος Αραβοσίτου Σοκολάτα 
Στιγμής ΓΙΩΤΗ
700 ml γάλα
Μπισκότα πτιμπερ

Γλυκόξινη τηγανιά κοτόπουλο

EleniAV

#κλικ Δεν υπάρχει αυτή η 
γεύση!!! Απλά θεϊκό!!!!

2 φιλέτα κοτόπουλου κομμένα σε κύβους
3 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
3 κ.σ. μέλι
1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
Αλάτι & πιπέρι

Υλικά 
alsi

Γρήγορη Πίτσα

Υλικά 

Harley

Χριστίνα Νταμ.

(...)Με την πρώτη δαγκωματιά ήταν λες 
και τρώγαμε  απο πιτσαρία . Τέλειο 
ζυμάρι  τέλεια πίτσα !!! 👌👌 Την έκανα 
με κέτσαπ  .Ευχαριστούμε για την 
συνταγή #κλικ

Έτοιμη ζύμη πίτσας της Alfa
Σάλτσα για πίτσα της Pillsbury
Φέτες ζαμπόν
Φέτες μπέικον
Τριμμένα τυριά
φέτες Πιπεριές σε
Ελιές φετουλες
Φέτα τριμμένη
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Εκμέκ κανταΐφι

Υλικά 

Μαριάννα Χαραλάμπους

Sissy Emilova

#κλικ ευχαριστώ πολύ, ωραίο γλυκό και 
ωραία ιδέα οι φράουλες, απλά δεν μπόρεσα 
να αντισταθώ και στα φυστίκια 😜

Για το σιρόπι:
500 γρ. νερό
600 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
φλούδα από 1 λεμόνι
1 ξυλάκι κανέλας
Για τη βάση
450 γρ. κανταΐφι
150 γρ. βούτυρο
….

Ελληνικός καφές

Al Dente

Αγαπημένος ελληνικός καφές!
#φωτο #κλικ

Ελληνικός καφές βαρύς γλυκός
1 φλιτζανάκι του καφέ νερό
2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη
2 κουταλάκια του γλυκού ελληνικό καφέ

Ελληνικός καφές μέτριος βραστός
1 φλιτζανάκι του καφέ νερό
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
2 κουταλάκια του γλυκού ελληνικό καφέ

Υλικά thanos serres

Ελληνικός καφές με κανέλα ☕

Υλικά 

alsi

Mαιρη Κωστοπουλου😃

Υπέροχο το καφεδάκι της 
γιαγιάς! #κλικ

1 γεμάτη κουτ.του γλυκού  καφέ ελληνικό
ζάχαρη κατά βούληση
κανέλα τριμμένη (εγώ προτιμώ Κεϋλάνης)
γάλα εβαπορέ (προαιρετικά)
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Ένα δροσερό γεύμα!!

Υλικά 

alsi

ΜΑΡΙΑ

Νόστιμο και ελαφρύ βραδινό!
🍑 #κλικ

100 γρ. γιαούρτι
1 κουταλιά της σούπας μέλι
1 ροδάκινο

Ένα τρελό κέικ!

Eleftheria Triantafilopoulou

#κλικ σίγουρα τρελό το κεικ, 
ελαφρύ και έγινε ανάρπαστο πριν 
βαλω το γλασο, δεν πρόλαβα

1,5 φλ. αλεύρι
3 κ.σ. κακάο
1 φλ. ζάχαρη
1/2 κ.γ. σόδα
1 βανίλια
1/2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. ξύδι
5 κ.σ. σπορέλαιο
1 φλ. νερό
Για το γλάσο
125 γρ. κουβερτούρα
100 ml κρέμα γάλακτος

Υλικά Ναυσικά

Η πιο εύκολη τυρόπιτα στον κόσμο

Υλικά 

persaki

tatianakie

Τη λατρέψαμε !!! Τόσο εύκολη και τόσο νόστιμη !!! Έβαλα και 
λίγο ανθότυρο και γαλοπούλα στη γέμιση.#κλικ και 
ξανακλικ.... εννοείται !!! Μου φώναζε καιρό τώρα απ'τα 
αποθηκευμένα 😊

1 φύλλο σφολιάτας
200 γρ. τριμμένη φέτα
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Θεϊκή μαρμελάδα βερίκοκο με 
μόνο 3 απλά υλικά!!

Υλικά 

Maro Makri

Γωγω..#Corfu..!!!

Πολύ ωραία ! Εγώ πρόσθεσα και μερικά 
πικραμύγδαλα από το κουκούτσι του βερίκοκου. 
Ευχαριστώ για την συνταγή ! #κλικ

2 κιλά βερύκοκα (ζυγισμένα χωρίς 
κουκούτσια)
1 1/2 kg ζάχαρη
2 λεμόνια (τον χυμό τους)
1/2 φλυτζάνι του τσαγιού νερό

Καλαμαράκια τηγανητά της ταβέρνας

kimwlos

Συνήθως τα τηγανίζω σε ελαιολαδο. Όμως με 
το ηλιέλαιο έγιναν έξτρα τραγανα! Τα 
καταευχαριστηθηκαμε. Συνοδεύσαμε με 
ντοματοσαλάτα και παγωμένη μπίρα. #κλικ

1 κιλό καλαμαράκια κατεψυγμένα
1 λίτρο Ηλιέλαιο
Αλάτι
Λεμόνι

Υλικά 

Elina Triantafillaki

Καλαμπόκια Λουλούδια 🌽 🌻

Υλικά 

Ismini

Athina

Πολύ ωραία ιδέα Αθηνά μου και τόσο 
ευπαρουσίαστη!!! Σίγουρα κάνει #κλικ σε 
πολλούς! 😉 Ευχαριστούμε πολύ για το μοίρασμα! 
😘😘😘

φρέσκα καλαμπόκια
βούτυρο
αλάτι
ξυλάκια για σουβλάκια
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Καραμελωμένη μπανάνα με παγωτό

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Candy 🍬

(...) Πολύ απολαυστική 👌, δεν ήθελα να 
τελειώσει! Και γέμισε το σπίτι με άρωμα 
καραμέλας! 🍬 Μπράβο! 💞

1 μπανάνα
1 κ.σ. γεμάτη βούτυρο αλατισμένο
2 κ.σ. ζάχαρη μαύρη
1 κ.σ. νερό
2 κ.σ. κονιάκ
Για το σερβίρισμα:
1 μπάλα παγωτό βανίλια
Φυλλαράκια φρέσκιας λουίζας

Καρότο σαλάτα  με 3 υλικά

alsi

Τέλεια σαλάτα, ωραίος 
συνδυασμός υλικών! #κλικ

1 μεγάλο καρότο
1 μικρό μήλο
40 γρ φέτα
χυμό από μισό λεμόνι

Υλικά Saucypan

Κασεροψωμάκια

Υλικά 

Zoi Zeimp

Anneta

Τέλεια, εύκολα πεντανόστιμα!! 
#κλικ

800-1000 γρ αλευρι για ολες τις χρησεις
2 φλιτζανια νερο
2 φακελακια ξηρη μαγια
3 κ.σουπας ελαιολαδο
1 κουταλακι γλυκου αλατι
1 κουταλακι γλυκου ζαχαρη
1 μπολ  νερο βρυσης
200 γρ γκουντα τριμμενο
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Κέικ καρότο
Υλικά 

Ρούλα Λάββα

griza

#κλικ πολύ ωραία συνταγή! Την 
έκανα σε ατομικά γιατί με βολεύει 
περισσότερο. Ευχαριστώ!!

5 αβγά
2 φλυτζάνια καρότο τριμμένο (στο multi)
2 φλυτζάνια αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)
2 φλυτζάνια ζάχαρη
1 φλυτζάνι καλαμποκέλαιο
1 φλυτζάνι καρύδια τριμμένα 
1 φακελάκι baking powder
1 κουταλάκι γλυκού κανέλα
1/2 κουταλάκι γλυκού τριμμένο γαρύφαλλο
1 φλυτζανάκι του καφέ σταφίδες

Κέικ καρότου

StaviGreece

Εχει εδω κ καιρό που μου κανε #κλικ η 
συγκεκριμένη συνταγή! Πολυ μικρές παραλλαγές, 
αντι για χυμο πορτοκαλι έβαλα λεμόνι, κ το 
πασαλειψα με σοκολατα. Πολυ νοστιμο, 
ευχαριστούμε πολύ!

3 αυγά
250 γρ ζάχαρη
250 γρ ηλιέλαιο
2 καρότα τριμμένα
1/2 κ.τ.γ. κανέλα
1 πρέζα μαχλέπι
1  πορτοκάλι τον χυμό
300 γρ αλεύρι
1 πακέτο μπέικιν
1 πακέτο βανίλια ζάχαρη

Υλικά Αννα Μουμλατζε

Κέικ με 6 υλικά 𝓑𝔂_𝓟𝓮𝓽𝓻𝓸𝓼_𝓜𝓪𝓸𝓾𝓷𝓪𝓽𝔃𝓲𝓼

Υλικά 

Αθανασία Νταλαγιάννη !

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ μεγάλο μου είχε κάνει και να 
που ήρθε η στιγμή να το φτιάξω 
😗😗😗😗😍😍😍

175 γρ Βούτυρο
175 γρ Ζάχαρη
3 Αυγά
175 γρ Φαρίνα
1 κούπα Γάλα
1 Βανίλια
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Κέικ με μπανάνα και τρούφα

Υλικά 

Elina Triantafillaki

andromaxi

#κλικ Φανταστικό και πεντανόστιμο. 
Βέβαια έβαλα σταγόνες αντί για τρούφα και 
γιαούρτι γιατί δεν είχα γάλα. (...)

1 φαρίνα
250 gr βιτάμ
2 κούπες του τσαγιού ζάχαρη
4 αβγά
1 κούπα γάλα
3 μπανάνες ώριμες
1/2 σακουλάκι τρούφα
1 βανίλια
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν
Βιτάμ και αλεύρι για τη φόρμα

Ψωμί με φυστικοβούτυρο, μέλι, 
μπανάνα

Έλενα Χονδρογιάννη

#πρωινό #κλικ 📸 ψωμί με μέλι , μπανάνα και 
φυστικοβούτυρο και δεν με νοιάζει που εχεις και αλλά 
φωτοσχόλια 🙈το ήθελα ,το έφαγα τέλος 🙉❤💪🙏

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

Υλικά persaki

Χωριάτικη σαλάτα Ελληνική !!

Υλικά 

folia

Aggeliki 🌻

#κλικ σε σένα ξενιτεμένο μας πουλί!!! Μιας και 
χειμωνιάζει εκεί, είπα να σου στείλω λίγο από 
greek summer μαζί με πολλούς χαιρετισμούς 
και αγάπη από την πατρίδα 😍😘

2 ντομάτες
1 κρεμμύδι ξερό
1 αγγούρι
1/2 πιπεριά πράσινη
Φέτα
Ελιές
Ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού ξύδι
Αλάτι
Ελαιόλαδο
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Κεϊκ Ταχινοκαρότο

Υλικά 

Maroulita

Esmahan Kritikou

#κλικ Πολυ πολυ νοστιμο...

6 καρότα μέτρια
1 Φλιτζάνι τσαγιού ταχίνι
1 φακελάκι bakin powder
1/2 κουτ γλυκού  μαγειρική σόδα
4 κουτ σούπας μέλι
1/2 κούπα βρώμη
1 1/2 κούπα αλεύρι γοχ
1 κούπα βούτυρο λιωμένο
1 κούπα μαύρη ζάχαρη
….

Κερασόπιτα τέλεια 🍒

Maria Mia

#κλικ Μαγική η κερασοπιτα!
12:53 βγήκε από το φούρνο, 13:02 
φωτογραφηθηκε, 13:28 είχε εξαφανιστεί!
Ευχαριστώ για την υπέροχη συνταγή!!!

900 γρ κεράσια ξεκουκουτσιασμένα
400 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
4 αυγά
180-200 γρ ζάχαρη
200 γρ βούτυρο σε θερμοκρασία 
δωματίου
160 ml γάλα
2 βανίλιες
1 πρέζα αλάτι
Λίγη κανέλα (προαιρετικά)

Υλικά Espi 🌸

Κεφτεδάκια με ούζο

Υλικά 

dcroula

tsoyrekaki

#κλικ📸 παλιά αγαπημένη 
συνταγή.

1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο με χοιρινό μαζί
2 χοντρές φέτες ψωμί χωρίς την κορα
1/2 ποτηράκι ούζο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 ποτηράκι ελαιόλαδο
1 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
1/2 κουταλάκι του γλυκού κύμινο
1/2 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη
1 αυγό, αλάτι -πιπέρι
Αλεύρι, λάδι για το τηγάνισμα

https://cookpad.com/gr/sintages/10382753
https://cookpad.com/gr/xristes/16380815
https://cookpad.com/gr/xristes/16160812
https://cookpad.com/gr/sintages/12628881
https://cookpad.com/gr/xristes/20786010
https://cookpad.com/gr/xristes/20919119
https://cookpad.com/gr/sintages/3076342
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/8462218


Κεφτέδες με πατάτες βραστές

Υλικά 

Giota

Ioulia -Juliana

Υπέροχα!!!! Τα εξαφανίσαμε!!!! 
😍 #κλίκ

3/4 μοσχαρίσιος κιμάς
1/2 φρατζόλα και λίγο περισσότερο ψωμί 
μουλιασμένο σε νερό μαζί με την κόρα
2 μεγάλα αυγά 
2 μεγάλα κρεμμύδια στον τρίφτη (στο 
χοντρό μέρος)
3 κ.σούπας μυλόξυδο
2 κ.σούπας  βασιλικό
2 κ.σούπας  δυόσμο
…...

Κολοκυθοανθοί τραγανοί και δροσεροί!

ermioni79

Πολύ καλή ιδέα για να μην 
πετάξετε τίποτα και νόστιμα . 
#κλικ

12 κολοκυθάκια μικρά με ανθό πάνω 
μαζεμένα (ημέρας)!
Ηλιέλαιο ή αρσβοσιτέλαιο
Για το κουρκούτι (εξαιρετικά τραγανό 
και μετά από μισή ώρα)!
1 μπύρα 330ml κατά προτίμηση Heineken
150 γρ καλαμποκάλευρο
Αλάτι, πιπέρι, δυόσμο (κατά βούληση)
1 αυγό
…..

Υλικά Κωστας M

Κολοκυθοκεφτέδες με σως γιαουρτιού

Υλικά 

dcroula

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ📸 σε μια συνταγή που είχα 
ξαναδοκίμασει,  τώρα και με σος γιαουρτιού. 
Τέλεια για άλλη μια φορά. Αλεύρι έβαλα 
κίτρινο, κάνει ωραία τραγανή κρουστα.

4 φλιτζάνια(τριμμένα) Κολοκύθια
150 γρ (τριμμένη) Τυρί φέτα
100 γρ Παρμεζάνα
1 Κρεμμύδι
2 Αυγά
φρέσκο Δυόσμο
Μαϊντανό
φρέσκο Άνηθο
2 φλιτζάνια Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
…..
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Κολοκυθόπιτα χωρίς φύλλο

Υλικά 

alsi

stasy angel

Πολύ νόστιμη πιτούλα! #κλικ

4 κολοκυθάκια τριμμένα
2 καρότα τριμμένα
2 κρεμμύδια τριμμένα
3-4 κσ μαϊντανό ψιλοκομμένο
Λίγο μάραθο ψιλοκομμένο
2 σκέλιδες σκόρδο τριμμένο
1 κούπα γιαούρτι
2 αυγά
1 κούπα αλεύρι
…..

Κοτόπουλο με εστραγκόν, μέλι, λεμόνι 
και ρύζι μπασμάτι

kimwlos

(...)Νόστιμο, ελαφρύ, γευστικό και το 
εστραγκόν υπέροχο! Σε ευχαριστώ 
για τη συνταγή!
#κλικ

2 κοτόπουλα, τα φιλέτα στήθους
1 γεμάτη κσ μουστάρδα
1 γεμάτη κσ μέλι
1 μεγαλο λεμόνι ξύσμα και χυμό
1 κσ αποξηραμένο ή φρέσκο εστραγκόν 
εάν βρείτε
3/4 ποτηριού του κρασιού  ελαιόλαδο
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1 κούπα ζεστό νερό
….

Υλικά evasgoods

Κοτόπουλο με μουστάρδα & μέλι

Υλικά 

Anja Edler

Joanna S.G.Gram

Το είχα χρόνια στα "προς δοκιμή", αλλά δεν μου 
είχε δωθεί η ευκαιρία να το δοκιμάσω! Εεε λοιπόν 
να η ευκαιρία!! Εύκολο, γρήγορο και κυρίως πάρα 
πολύ νόστιμο!! Απλά τέλειο! #κλικ

2 στήθη κοτόπουλου κομμένα μπουκιτσες
3 κ.σ. μουστάρδα
2 κ.σ. πάπρικα
1 κ.γ. πολτό σκόρδου
1 κ.σ. μέλι
1 λεμόνι (τον χυμό του)
Ελαιόλαδο
Αλάτι
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Συνέντευξη με την alsi

1. Λίγα λόγια για σένα και τη σχέση σου με τη μαγειρική: 
Ξεκίνησα να μαγειρεύω στα 13 μου, παρακολουθώντας εκπομπές στην τηλεόραση, την 
Μπαρμπαρίγου στη Μενεγάκη. Πάντα μου άρεσε να μαγειρεύω αλλά δεν με άφηνε η 
μητέρα μου. Ίσως γιατί φοβόταν να καθαρίζει ή ίσως για να μη μείνουμε νηστικοί! 
Οπότε εγώ μαγείρευα ότι δεν έκανε εκείνη, έφτιαχνα παντζαρόπιτα, έφτιαχνα γλυκά 
που δεν έκανε αυτή… Τώρα πια μαγειρεύω κάθε μέρα σχεδόν για μένα και το σύζυγό 
μου.

2. Αυτήν την εβδομάδα έλαβες 5 φωτοσχόλια σε συνταγες σου που έχεις 
μοιραστεί. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για αυτό; 

Τα φωτοσχόλια  είναι πολύ σημαντικά! Με κάνουν χαρούμενη, γιατί είναι σαν να μου 
λένε ευχαριστώ! Μου αρέσει πολύ να βλέπω πώς στήνει κάποιος άλλος το φαγητό 
του και αν έχει κάνει κάποια παραλλαγή στη συνταγή μου. Τις περισσότερες φορές 
είναι θετικά τα σχόλια που λαμβάνω.

3. Πώς πιστεύεις ότι οι συνταγές σου επιδρούν στη μαγειρική κοινότητα; 
Οι πιο απλές συνταγές είναι αυτές που κερδίζουν τον περισσότερο κόσμο και για αυτό 
προσπαθώ να ανεβάζω απλές συνταγές. Και εγώ αυτές αναζητώ συνήθως.

4. Πώς επιλέγεις τις συνταγές που θα μοιραστείς και πως αυτές που θα 
δοκιμάσεις; 

Μοιράζομαι τις συνταγές αυτές που μας άρεσαν εμάς πρώτα. Στο αρχείο μου θέλω να 
έχω αυτές που απολαύσαμε εμείς και βέβαια αυτές το πιστεύω ότι θα ενδιέφεραν και 
τον κόσμο. Σχετικά με το ποιες επιλέγω, επιλέγω ανάλογα με τα υλικά που έχω και αν 
είναι υγιεινές.

5. Εσύ γιατί κάνεις φωτοσχόλια; 
Για πολλούς λόγους. Πρώτον, για να πω ευχαριστώ στον συγγραφέα και δεύτερον γιατί 
βοηθάει εμένα να έχω ένα αρχείο και να ξέρω τι μας άρεσε. Όταν έχω ένα τραπέζι 
ανατρέχω στο αρχείο μου και επιλέγω αυτές τις συνταγές που μας άρεσαν 
περισσότερο. Υπάρχουν συνταγές που τις έχω μαγειρέψει δύο και τρεις φορές. Όταν 
τις ξαναφτιάχνω, αφήνω και πάλι φωτοσχολιο. 

6. Τι θα έλεγες σε όσους μαγειρεύουν συνταγές που βρίσκουν εδώ αλλά διστάζουν 
τις μοιραστούν; 

Θα τους έλεγα: “Να μοιράζεστε, γιατί κάνετε χαρούμενους τους συγγραφείς και 
βοηθάτε και τους επόμενους που θα θέλουν να δοκιμάσουν μία συνταγή.”

7. Θα ήθελες να μοιραστείς κάτι τελευταίο με όλους μας, εντός και εκτός 
Cookpad;

Θα ήθελα να πω να ασχοληθείτε με το φαγητό, να μπείτε στην κουζίνα σας, να 
μαγειρέψετε και να μοιραστείτε. Είναι πολύ ωραίο! Το κέρδος μου είναι η χαρά που 
παίρνω, αλλά και η χαρά που δίνω! 



Κοτόπουλο με μπάρμπεκιου σως και 
πατάτες 🍗

Υλικά 

Καρολίνα Καμπούρη

Cannibal Leod

#κλικ νοστιμοτατο! Ευχαριστώ 
για την ιδέα:) Το γιαούρτι είναι 
πολύ καλό τιπ :)

1 κοτόπουλο (ολόκληρο ή σε μερίδες)
1 κιλό πατάτες κομμένες για φούρνο
6 κουταλιές μπάρμπεκιου σώς
3 κουταλιές γιαούρτι
3/4 ποτήρι του κρασιού λάδι
11/2 ποτήρι κρασιού νερό
Αλάτι-πιπέρι-κουρκουμάς-ρίγανη. (Εγώ 
έβαλα φρέσκια)
1 κοφτό κουταλάκι γλυκού σκόρδο σκόνη

Κοτόπουλο με πατάτες στη γάστρα

Ismini

Η συνταγή αυτή μου έκανε 
#κλικ κι όχι άδικα! 😊 
Ευχαριστούμε πολύ για το 
μοίρασμα! 😉

1 κοτόπουλο
1,5 κιλό πατάτες
Για τη μαρινάδα:
60 ml ελαιόλαδο
1 κύβο κότας
3 κ.σ. μουστάρδα
3 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. θυμάρι
1 κ.σ. ρίγανη
1 κ.σ. σκόρδο σε σκόνη
1 λεμόνι (τον χυμό του)

Υλικά 
Sissy Emilova

Κοτόπουλο με πικάντικη σάλτσα 👩🍳 🐓

Υλικά 

sintagogo food blogger

Prof Sophie

#κλικ φανταστική συνταγή την 
έφτιαξα με φτερούγες και 
πασπάλισμα με σουσάμι

1.5 κιλό κοτόπουλο, κομμάτια
1/2 φλυτζάνι (125 ml) Κέτσαπ (Ketchup)
1/2 φλυτζάνι (125 ml) σάλτσα 
Worcestershire
1/2 φλυτζάνι (125 ml) Τσάτνεϊ (chutney)
3 κ.σ. (45 ml) μαγιονέζα
1 κ.σ. (15 ml) μουστάρδα, σκόνη
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Κοτόπουλο με πορτοκάλι

Υλικά 

Antonia Kagiafas

Sitronella

Είναι μία απο τις συνταγές που είχα 
φτιάξει για να εντυπωσιάσω τον Τάκη 
στην αρχή της γνωριμίας μας! (...) 
Sitronella σε ευχαριστούμε! 💜#κλικ

1 μέτριο  κοτόπουλο κομμένο σε μερίδες
3 μεγάλα  πορτοκάλια τον χυμό τους
1 μεγάλο πορτοκάλι κομμένο σε φέτες
1 κ.σ. βούτυρο φρέσκο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2  λεμόνι το χυμό του
αλάτι, πιπέρι, καρίνο (μείγμα για 
κοτόπουλο) - προαιρετικά

Κουλουράκια καρότου!!! 🐰

Stacy

Είχα την συνταγή καιρό «προς δοκιμή» και σήμερα 
μου έκανε το #κλικ. Μόλις βγήκαν από τον φούρνο 
και τα απολαμβάνουμε στο μπαλκόνι! Thank you! 
^_^

2 μεγάλα καρότα τριμμένα
1 φλ ηλιέλαιο
1/4 φλ νερό από την βρύση
1/2 κτγ αλάτι
1 πρέζα πιπέρι
1 κτγ baking powder
400-500 γρ αλεύρι γ.ο.χ.

Υλικά I❤to Cook by Rania

Κουλουράκια Μεθυσμένα

Υλικά 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ρούλα Μίγκα

Ρούλα μου ,υπέροχα τα κουλουράκια 
σου.Συνόδευσαν το πρωινό μου 
καφεδάκι σήμερα. Ευχαριστώ 
πολύ!!#κλικ

1 πακέτο βιτάμ
1 1/2 φλυτζάνι τσαγιού ζάχαρη
1 φλυτζάνι τσαγιού καλαμποκέλαιο
1 φλυτζάνι τσαγιού κρασί λευκό
2 φλυτζάνια τσαγιού σουσάμι
2 κουταλάκια κανέλα
1 κιλό και λίγο αλεύρι (φαρίνα κόκκινη)
ξύσμα λεμονιού ή 3 βανίλες για άρωμα
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Κουλούρια με φέτα (τυροκούλουρα)

Υλικά 

Zoe Tsomaka

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μια συνταγή που μου εχει κάνει #κλικ εδώ και πολύ 
καιρό. (...) Υπέροχα! Τραγανά  από έξω και αφράτα 
στο εσωτερικό τους. Τέλεια απαλή ζύμη!!  Σωστές 
αναλογίες! (...)

200 γρ γάλα
150 γρ λάδι
2 αυγά (1 στη ζύμη και 1 για άλειμμα)
1 φακελάκι μαγιά
1 κουταλάκι ζάχαρη
2 κουταλάκια αλάτι
700 γρ περίπου αλεύρι
300γρ  φέτα (περίπου)

Κρέμα ζαχαροπλαστικής του 
Παρλιάρου

SofiaLefkada

Εκανα διπλή δόση και τη χωρισα 
στη μέση. Στη μισή έβαλα κακάο. 
#κλικ

1/2 λίτρο γάλα
100 γρ. ζάχαρη
60 γρ. αλεύρι
2 αυγά ολόκληρα
20 γρ. βούτυρο (1 κομματάκι)
λίγη βανίλια (εγώ βάζω 1 με 1 1/2 
κάψουλα)

Υλικά zafirenia

Κριθαράκι στο φούρνο (παραδοσιακά)

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Έβαλα και κοτόπουλο εκτός από κύβο 
κοτόπουλου! Πολύ νόστιμη ιδέα! 
👌Ευχαριστώ! #φωτο #κλικ

3 φλιτζάνια τσαγιού Κριθαράκι
9 φλ.τσαγιού νερό
1 κύβο κοτόπουλο
Αλάτι και πιπέρι
150 ml ελαιόλαδο
1 κουτ γλυκού  πάπρικα

https://cookpad.com/gr/sintages/7125753
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/xristes/14535452
https://cookpad.com/gr/sintages/3079953
https://cookpad.com/gr/sintages/3079953
https://cookpad.com/gr/xristes/8509442
https://cookpad.com/gr/xristes/8461587
https://cookpad.com/gr/sintages/11034559
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/8509892


Λαβράκια στη σχάρα με λαδολέμονο 
και λαχανικά 🍷 🥗

Υλικά 

alsi

🌺Ευα🌺

(...) το έψησα στο γκριλ για 5 λεπτά από κάθε 
πλευρά και έγινε ζουμερό και νόστιμο! #κλικ

1-1,5 κιλό λαβράκι
2 κ.σ. Ελαιόλαδο
1 κ.σ. Μουστάρδα
1 κ.γ. Ρίγανη
1 Λεμόνι
500 γρ. Ανάμεικτα λαχανικά

Λεμονάδα με μέλι και κανέλα

meli_kanela

Φανταστική λεμονάδα! Πολύ 
μυρωδάτη και ξεφεύγει από τη 
συνηθισμένη γεύση :)  #κλικ

0.5 ποτήρι ζάχαρη
0.5 ποτήρι νερό
3 κουταλιές της σούπας μέλι
0.5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1 ποτήρι χυμό από λεμόνια

Υλικά Μαρίνα

Μακαρόνια ολικής με τόνο

Υλικά 

Barbie Darbie

Κρήνη Κωνσταντίνου

Γιάμιιι!!! #κλικ

Μακαρόνια ολικής (η ποσότητα εξαρτάται 
από εσάς)
2 τόνους σε νερό μεγάλους
1 κρεμμύδι ξηρό
1-2 κ.σ. ελιές σε ροδελες
2 μεγάλες ντομάτες περασμένες στο multi
1 σκελίδα σκόρδο
Αλάτι, πιπέρι, λίγη ρίγανη
2 κ.σ ελαιόλαδο
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Μαλακά μπισκότα βρώμης γεμιστά 
με κρέμα κακάο ή βουτυρόκρεμα

Υλικά 

Argiro Glyka

alsi

Αλσι μου σ ευχαριστώ πολύ για το 
όμορφο γλυκό δώρο σου είναι 
ονειρεμένα μου θυμίζουν 
αμυγδαλωτα. Τα ερωτεύτηκα.# κλικ

Λευκά μπισκότα:
100 γρ. νιφάδες βρώμης
130 γρ. αλεύρι
100 γρ. Ελαιόλαδο
130 γρ. ζάχαρη
60 γρ. χυμό πορτοκαλιού
ξύσμα 1 πορτοκαλιού
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/4 κ.γ σόδα
…..

Μαρινάδα για μπριζόλες στο φούρνο

Σωτηρούλλα

# κλικ Βγήκαν πολύ νόστιμες  η 
μαρινάδα ήταν τέλεια… Ευχαριστώ την 
Στέλλα για την πολύ ωραία συνταγή της
🥰 🇨🇾 !!!

Για 1,5 κιλό μπριζόλες:
100 ml ελαιόλαδο
2 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.σ. μέλι
1 κυβος κότας
1-2 σκελίδες σκόρδο
Ξύσμα από 1 λεμόνι
Χυμός από 2-3 λεμόνια
Αλάτι / Πιπέρι / Ρίγανη / Θυμάρι

Υλικά 🌼Stella🌼

Μαρινάδα για χοιρινά σουβλάκια

Υλικά 

Angelina Ambrs

Βάσω Π.

Είναι η δεύτερη φορά που κάνω αυτήν την 
μαρινάδα αλλά στην πρώτη είχα ξεχάσει να 
βγάλω φωτό 🤪τέλειο μας άρεσε οικογενειακώς 
🥰🥰γιαυτο κατοχυρώνεται 😉😉 #κλικ

2 φλιτζανάκια καφέ  ελαιόλαδο
1 κουταλάκι σκόρδο σκόνη 
1 κουταλάκι ρίγανη
1 κουταλάκι κόκκινο πιπέρι
1 κουταλάκι κύμινο
1 κουταλάκι ρίγανη
1 κουταλάκι κανέλα
1 κουταλάκι μαϊντανό αποξηραμένο
Ξύσμα από 1 λεμόνι
1/2 κουταλάκι μαύρο πιπέρι
Χυμό από μισό λεμόνι
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Μαρμελάδα βερίκοκο με 2 υλικά

Υλικά 

Ειρηνη

I❤to Cook by Rania

#κλικ Γρήγορη εύκολη και πάρα πολύ 
γευστική!! Ευχαριστώ πολύ για την 
συνταγή 🥰

500 γρ βερίκοκα ώριμα (ζυγισμένα χωρίς 
το κουκούτσι)
500 γρ ζάχαρη

Μαρμελάδα φράουλα 😋

Ειρηνη

Σήμερα έγινε της .. μαρμελάδας!!! Είχα καιρό να κάνω 
.. μαρμελάδα.. θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια! 
Νόστιμη εύκολη!! Θα γεμίζει τα πρωινά μας.
ευχαριστω για τη συνταγή  #κλικ

1 κιλό φράουλες πλυμένες καθαρισμένες
1 κιλό ζάχαρη λευκή
1/2 λεμόνι τον χυμό του
1 βάζο γυάλινο με καπάκι του κιλού

Υλικά 
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

Μεζεδάκι πιπεριάς Φλωρίνης

Υλικά 

Σταυρούλα

Katia Chondrogianni

#κλικ Katia μου τέλεια μυρωδιά και φοβερή 
γεύση ..τις άφησα με τις φλούδες γιατί 
τρελαίνομαι... ευχαριστούμε  πολύ πολύ

2 κιλά πιπεριές Φλωρίνης
1 ποτ κρασιού  ξίδι μπαλσάμικο
Λάδι
1-2 σκελίδες σκόρδο
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Μελιτζάνες παπουτσάκια με πουρέ 
πατάτας

Υλικά 

dcroula

pontikaki1985

#κλικ 📸 τα ξαναέφτιαξα γιατί 
πραγματικά μας αρέσει πολύ αυτή 
η εκδοχή.

3 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες
500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένο
1 π.κ. κρασί κόκκινο
1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ
ξερή ρίγανη
τριμμένο κεφαλοτύρι
….

Μελιτζανόπιτα με κιμά

dcroula

#κλικ📸 επανήλθα γιατί μας αρέσει η 
συνταγή. Αυτή τη φορά σε ατομικά 
πιτακια.... για μπυριτσες.

6 μελιτζάνες τσακωνικές κομμένες σε 
καρεδάκια
2 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 ντομάτες ψιλοκομμένες
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
250 γραμ. κιμάς μοσχαρίσιος
1/2 ματσάκι μαϊντανός
250 γραμ. φέτα βαρελίσια σε τρίμματα
1/2 φλ. ελαιόλαδο
….

Υλικά 
Χρυσούλα Κοντοπούλου

Μήλο

Υλικά 

Stavi Tzia

Ioanna Thanopoulou

Απλό και θρεπτικό.. αντί για κόκκινο μήλο, χρησιμοποίησα 
πράσινο που μου αρέσει περισσότερο 😊😊 σε ευχαριστούμε 
πολύ για την συνταγή..μου θυμισες τα παιδικά μου χρόνια 
😀😀🍏🍎 #κλικ

1 μήλο
Λίγους ξηρούς καρπούς(κατα προτίμηση 
καρύδια)
1-2 κουταλάκια του γλύκου  μέλι
Κανέλα

https://cookpad.com/gr/sintages/3083807
https://cookpad.com/gr/sintages/3083807
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/8498980
https://cookpad.com/gr/sintages/4653423
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/sintages/4469182
https://cookpad.com/gr/xristes/9295330
https://cookpad.com/gr/xristes/11899833


Μοσχάρι σούπα

Υλικά 

Anja Edler

feggaraki

Τι και αν είναι καλοκαίρι... Εμείς την 
φάγαμε την σουπίτσα μας και την 
απολαύσαμε! #κλικ

1/2 κιλό μοσχάρι
3 πατάτες
1 πιπεριά πράσινη
1 ντομάτα
2-3 καρότα
1-2 κρεμμυδια ξερά
1 κύβο βοδινού
σελινο
αλάτι , πιπέρι

Μους Γιαούρτι με μπισκότο και 
βύσσινο !!

Aggeliki 🌻

Τέλειο, γευστικό και ελαφρύ 
γλυκό.  Ευχαριστούμε που 
μοιραστηκες αυτή την συνταγή.  
#κλικ

100 γρ φυτική σαντιγί καλά χτυπημένη
200 γρ στραγγιστό 2%
10 digestive καλά χτυπημένα στο μουλτι
1 κτς βούτυρο
5 σταγόνες στέβια ή 3 κτγ εάν δν υπάρχει 
υγρή στέβια
4 κτγ γλυκό βύσσινο

Υλικά Nektarios N

Μους γιαουρτιού με μέλι και κακάο για 
δίαιτα!

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Χριστίνα Μ

Πολύ ωραίο, έβαλα nesquik και 
κουακερ. 👍#κλικ

1/2 γιαούρτι στραγγιστό 2%
2 κ.γ. κακάο
1 κ.γ. γεμάτο μέλι
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Μουσακάς της πεθεράς

Υλικά 

Harley

Ευη

Μούρλια 👌👌 Που να περιμένουμε 
να κρυώσει 😊 Ευχαριστούμε πολύ 
για την συνταγή το μόνο που δεν 
έβαλα κρασί στον κιμά  #κλικ

220 γρ πατάτες σε λεπτές φέτες
180 γρ μελιτζάνες σε λεπτές φέτες
250 ml ελαιόλαδο
250 γρ κιμάς μοσχαρίσιος
300 γρ ντομάτα τριμμένη
80 γρ πράσινη πιπεριά
140 γρ κρεμμύδι
2 σκ. σκόρδο
….

Μπανανοτηγανίτες!!

Takis Tsirtsonis

Τα πρωινά των εργασίμων ημερών είναι μια 
πονεμένη ιστορία. Οι τηγανίτες αυτές (τις οποίες 
σερβίρισα με μια κουταλιά μέλι) την κάνουν σαφώς 
πιο γλυκιά! Ευχαριστούμε για τη συνταγή! #κλικ

1 ώριμη μπανάνα
2 αυγά
1/4 φλ. Αλεύρι

Υλικά 
Korina Zervidou

Μπεζέδες ή αλλιώς Μαρεγκάκια

Υλικά 

Ismini

Manthos

Εύκολη συνταγή, αν εξαιρέσεις την αναμονή, 
βέβαια... Ευχαριστούμε για το μοίρασμα! 
(Πρόσθεσα βανίλια). Και #κλικ και #άσσος

100 γρ ασπράδια
100 γρ ζάχαρη
100 γρ άχνη ζάχαρη
1 πρέζα αλάτι
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Μπεσαμέλα της Χρύσας Παραδείση

Υλικά 

Sasso

donnacsg

Η καλύτερη μπεσαμέλ με σίγουρη επιτυχία. Εύκολη, βελούδινη, με 
τέλειες αναλογίες, δεν την αλλάζω με καμία, μπράβο σου για αυτήν 
την υπέροχη και τόσο χρήσιμη συνταγή. ❤⛱🏖🌅😘🤗 #κλικ

1 λίτρο γάλα
2 κ.σ. βούτυρο
7 κ.σ αλεύρι
1 κ.γ. αλάτι
1 αυγό

Μπισκότα μελιού ολικής άλεσης 🍯

ouraniaxira

Τέλεια!!!!!!!  Μέχρι να τα αρχίσεις τα 
τρως κιόλας. Εύκολα, γρήγορα και 
πεντανόστιμα. Έβαλα εσάνς βανίλιας 
και μοσχομύρισε όλο το σπίτι. 
Ευχαριστώ για την συνταγή. #κλικ

220 γραμ αλεύρι ολικής αλέσεως
3 κουτ σούπας μέλι (όχι κοφτές)σε 
θερμοκρασία δωματίου
1 αυγό (θερμοκρασία δωματίου)
8 κουτ σούπας αγνό ελαιόλαδο
1 κουτ γλυκού  μπέικιν παουντέρ
2-3 βανιλέτα
σουσάμι για το πασπάλισμα προαιρετικά

Υλικά mgiannok

Μπισκότα μπάλες παγωτού

Υλικά 

tahitian

Ιωαννα Τσατινιαν

Mπισκότα στρατσιατέλλα,πώς να μη σου 
κανει #κλικ τέτοια έξυπνη ιδέα? (...) 
Σ'ευχαριστουμε για την υπεροχη συνταγη!!!

200 γρ βούτυρο ή μαργαρίνη σε 
θερμοκρασία δωματίου
100 μλ λάδι
200 γρ ζάχαρη άχνη
1 αυγό
1 νεροποτηρο κορν φλαουρ
1 βανίλια
1 κουταλάκι του γλυκού μπεικιν παουντερ
4 ποτήρια αλεύρι
1 φλιτζάνι κομματάκια σοκολάτας
Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα
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Μπιφτέκια με πουρέ μελιτζάνας..

Υλικά 

Σταυρούλα

Klairh ...

#κλικ Πολύ ωραίο πιάτο ...και τα 
μπιφτέκια με το ξύσμα κάνουν τη 
διαφορά... ευχαριστούμε πολύ

Πουρές μελιτζάνας
5-6 μέτριες μελιτζάνες φλάσκες (ψημένες)
500 ml φρέσκο γάλα
2 κ.σ. βούτυρο 
2 κ.σ.  αλεύρι
1/2 μικρό κρεμμύδι
1 γαρίφαλο
1 πρέζα μοσχοκάρυδο
Αλάτι
….

Μπριάμ με γλυκοπατάτα

kimwlos

Ύπεροχο φαγητό και έγινε και στο τσακ 
μπαμ από τη #φώτο και μόνο μπορείς 
να καταλάβεις ποσό πέτυχε. Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή. 💕 #κλικ

2 γλυκοπατατες
1 μελιτζανα
1 κοκκινη πιπερια
2 κολοκυθια
2 καροτα
200-300 γρ. φετα
Καπνιστη παπρικα
Πιπερι καγιεν
Λαδι
Αλατι

Υλικά ΓΚΙΛΙ

Μπρουσκέτες ομελέτα

Υλικά 

tzoulitsa

Hristinka Georgieva 
Maslarska

#κλικ.Τοσο μα τόσο νόστιμο! 
Έγινε και με σπιτικό ψωμάκι και 
ήταν τέλειο.Ευχαριστουμε πολύ!

4 αυγά
200 γρ φέτα
6-7 φέτες γαλοπούλα
6 φέτες ψωμί (η όσες σας βγουν ανάλογα 
το μείγμα)
Μαύρο πιπέρι
Ρίγανη
Λίγο ελαιόλαδο για το ψωμί
Δυόσμος για ντεκόρ η βασιλικός
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Νηστίσιμοι λουκουμάδες

Υλικά 

Βάσω Π.

Angeliki97

#κλικ

1/2 κιλό αλεύρι
1 φακελάκι μαγιά
4 κουταλιές ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι Βιτάμ λιωμένο
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
1 ποτήρι νερό

Ντάκος

Harley

Είναι η πιο αγαπημένη μου σαλάτα για αυτό 
παίρνει όλα τα #κλικ . Πρόσθεσα λίγη 
πορτοκαλί πιπεριά & ξερό κρεμμυδάκι που 
ταιριάζουν αφάνταστα !!

2 κριθαροκουλουρα
2 ντομάτες καλά γινωμένες
Φέτα
Λάδι
Ρίγανη
Ελιές (προαιρετικά)

Υλικά 
Θεοδώρα.

Ντάκος μιλφέιγ

Υλικά 

Ναυσικά

Theogr

Το είχα χρόνια στα Προς δοκιμή μου και ήρθε η ώρα για το #κλικ 
! Είναι απίθανη και πολύ ελαφριά νοστιμιά που σου δίνει την 
αίσθηση ότι έφαγες κάτι πολύ πιο πλούσιο! Έβαλα Φιλαδέλφεια 
και φέτα αντί για κάτικι και βασιλικό αντί για ρίγανη!

αραβικές πίττες
κατίκι
ψιλοκομμένη φρέσκια ντομάτα
ρίγανη
λίγο λάδι και πάπρικα
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Ντολμαδάκια γιαλαντζί

Υλικά 

dcroula

σοφουλα κτενιδου

#κλικ📸 Πολύ νόστιμα έγιναν. 
Ευχαριστώ για την λιχουδιά.

250 γρ. Αμπελόφυλλα
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
1 φλ. τσαγιού Ελαιόλαδο
1/12 φλ. τσαγιού Ρύζι
1/2 ματσάκι άνηθο
1/2 ματσάκι δυόσμο
1 λεμόνι τον χυμό

Ντόνατς στο φούρνο 👍

Anny's kitchen

#κλικ 📷

500-600 γρ. αλεύρι
1 κούπα γάλα χλιαρό
2 αυγά
5 κ.σ. ζάχαρη
1 βανίλια
1 μαγιά ξηρή
3 κ.σ. βούτυρο λιωμένο
μερέντα η οτιδήποτε θέλετε να βάλετε 
μέσα

Υλικά Ioannis

Ξυπόλητη πίτα με λαχανικά και τυριά

Υλικά 

Irene Pag

Irene Pag

#κλικ χθεσινοβραδυνο

5 αυγά
280 γρ γαλα
140 γρ λάδι (Εγώ έβαλα σπορέλαιο)
1 κ.γ. αλάτι
200 γρ φέτα
500 γρ αλεύρι γ.ο.χ
25 γρ μπέικιν πάουντερ
2 μέτριες πατάτες
2 μέτριες ντομάτες
…..
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Γιατί να ακολουθήσω άλλους χρήστες;

Το να ακολουθείς άλλους χρήστες της Cookpad είναι μια 
δυνατότητα που σου προσφέρει πολλά και θα σε κάνει 
σίγουρα καλύτερο μάγειρα.
Μόλις ξεκινήσεις να ακολουθείς κάποιον άλλον ενεργό χρήστη, 
αμέσως η αρχική σου σελίδα αλλάζει και βλέπεις πρώτα 
πρώτα τις συνταγές που αυτός ο χρήστης προσθέτει καθώς 
και τα φωτοσχόλιά του, ενώ στην συνέχεια ακολουθούν οι νέες 
συνταγές που μοιράζονται οι υπόλοιποι συγγραφείς της 
Cookpad. 
Σε τι σε εξυπηρετεί όμως εσένα αυτό ως μάγειρα;

● Ακολουθείς συνήθως τους χρήστες με τους οποίους έχετε 
παρόμοια μαγειρικά γούστα. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική 
σου σελίδα γίνεται πιο προσωποποιημένη, εμφανίζοντας 
πρώτα πρώτα συνταγές που σου ταιριάζουν.

● Βλέπεις ακόμα περισσότερες εποχιακές συνταγές. Κάθε 
εποχή ο κόσμος συνηθίζει να δοκιμάζει περισσότερες 
συνταγές που αντιστοιχούν στα προϊόντα που 
παράγονται. Ακολουθώντας περισσότερο κόσμο, 
εμφανίζονται στην αρχική σου περισσότερα φωτοσχόλια 
σε εποχιακές συνταγές.

● Δεν βλέπεις πια μόνο τις νέες συνταγές που 
δημοσιεύονται από τους συγγραφείς τις τελευταίες ώρες. 
Στην αρχική σου σελίδα θα εμφανίζονται, εκτός από τις 
νέες, και παλαιότερες συνταγές, εφόσον αυτές 
δοκιμάστηκαν και φωτοσχολιάστηκαν από τους χρήστες 
που ακολουθείς.

Δεν μένει παρά να το δοκιμάσεις. Ακολούθησε για αρχή τους 
συγγραφείς που έχεις μαγειρέψει κάποια συνταγή τους και 
σου άρεσε και δες πώς θα αλλάξει η αρχική σου σελίδα και 
πόση έμπνευση θα πάρεις από αυτούς! Και φυσικά μαγείρεψε 
και άφησε κι εσύ φωτοσχόλιο για να εμπνεύσεις όλους τους 
ακόλουθούς σου!



Ομελέτα

Υλικά 

Σωτηρούλλα

🌼🧡Katerina&Iakovos🧡🌼

# κλικ 
στην συνταγή σου που έγινε τέλειααα πρόσθεσα 
μόνο πιπεριά και φρέσκα κρεμμυδάκια!! 🇨🇾 ❤

4 αυγά
65 g φέτα
4 φρέσκα μανιταράκια
6 μπουκετάκια  μπρόκολο
1/2 κολοκυθάκι

Ονειρεμένα Brownies με Τυρί Κρέμα

George Adamides

#κλικ Αντώνη υπέροχα τα 
brownies! Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή!

450 γρ. Βούτυρο Ανάλατο
8 Αυγά
400 γρ. Ζάχαρη Κρυσταλλική
200 γρ. Μαλακή Καστανή Ζάχαρη
2 κ.σ. Κορν Φλάουρ
300 γρ. Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις 
Κοσκινισμένο
200 γρ. Κακάο Κοσκινισμένο
2 κ.γ. Καφές Εσπρέσο 
2 κ.γ. Εκχύλισμα Βανίλιας
…..

Υλικά Antonis Hadjiconstanti

Παγκάσιους με καραμελωμένα λαχανικά

Υλικά 

EleniAV

tonia42

#κλικ Δοκιμάστε αυτή την 
καταπληκτική συνταγή!!!!
Πανδαισία χρωμάτων και γεύσεων!!!

850 γρ παγκασιους
500 γρ. πατατες
1 μεγαλο κρεμυδι
2 μεγαλα καροτα 
Αλατι, πιπερι
1/2 σφινακι  ξυδι μπαλσαμικο
Λαδι
2 κοκκινες πιπεριες φλωρινης
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Παγωμένη Κόλαση

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Maria Mia

Γλυκιά Κολασηηηη!!!!Θα το έλεγα 
εγώ το γλυκό σου Μαρία μου!!!! 
Για αυτό σου κάνω #κλικ στην 
συνταγή σου!!!! Υπεροχο 
μαμαδιστικο γλυκάκι!!! 
Ευχαριστούμε πολύ!!!! 😘

250 gr βιτάμ
2 κουβερτούρες γάλακτος (125 gr η κάθε 
μία)
5 κ. σ. κορν φλάουρ
240 ml γάλα εβαπορέ
300 ml νερό
2 κ.γ. ζάχαρη
2 πακέτα μπισκότα πτι μπερ
Τρούφα για το γαρνίρισμα
Για τη σαντιγί
1 morfat κονσέρβα
1 ζαχαρούχο γάλα
1 βανίλια

🍰Ελβίρα📖

Ήθελα μία εύκολη και γρήγορη συνταγή για 
τη γιορτή μου σήμερα, γιατί δεν είχα 
δυνάμεις να κάνω κάτι δύσκολο και 
περίπλοκο (μετά από τέσσερις μέρες που 
είχα να σηκωθώ από το κρεβάτι) και αυτή η 
συνταγή μου έκανε αμέσως #κλικ. Όχι μόνο 
δεν κουράστηκα καθόλου, αλλά ήταν 
υπέροχη και φανταστική!!!👌👌

Παγωτό βερίκοκο

Υλικά 

Athina K.

Lila Lilak

# κλικ στο δροσερό παγωτό σου. 
Πλέον δεν είναι στα προς δοκιμή.

850 γρ βερίκοκα
400 γρ ζάχαρη (τα 100 γρ ήταν καστανή)
350 γρ νερό
1 κ.γ. χυμός λεμονιού
2 κουτιά γάλα εβαπορέ πλήρες
3 κ.σ. μέλι αγνό
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Παγωτό μπανάνα με 
φυστικοβούτυρο

Υλικά 

Σταυρούλα

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ Τι να πω φιλενάδα ... απίθανο ... 
πρώτη φορά το έκανα με φυστικοβούτυρο

4 κατεψυγμένες μπανάνες (ώριμες)
3 κουτ σούπας φυστικοβούτυρο
100 γρ (καλής ποιότητας) Κουβερτούρα 
σοκολάτα

Παγωτό φράουλα!!! (STRAWBERRY ICE 
CREAM) 🍓🍦

Cannibal Leod

#κλικ

Παγωτό
500 γρ. Κρέμα γάλακτος
400 γρ. Ζαχαρούχο γάλα
500 γρ. Πολτοποιημένες φράουλες
Σερβίρισμα
Μέντα

Υλικά 
Γεώργιος Πουρναράκης

Πανακότα

Υλικά 

Evgenia Kalamatiani

Έλενα Χονδρογιάννη

Νοστιμότατη Πανακοτίτσα 
Ελένη..για σένα ένα #κλικ

500 γραμ κρέμα γάλακτος
90 γραμ γάλα φρέσκο 
4 κουταλάκια ζάχαρη
2 φύλλα ζελατίνης
1 κουταλάκι εκχύλισμα βανίλιας
Φρούτα και σιρόπι της αρεσκείας σας
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Πατάτες "Ζήτα τη συνταγή"

Υλικά 

folia

Elenaaaki

#κλικ, διότι ήγγικεν η ώρα επιτέλους!!! Κι 
απορώ πάρα πολύ γιατί καθυστέρησε 
τόσο.. Είναι yummy, είναι τραγανές, είναι 
ΤΕΛΕΙΕΣ!!!

Πατάτες (φρέσκες ή κατεψυγμένες)
Ελαιόλαδο
Κέτσαπ
Μουστάρδα
Ζωμός λαχανικών σε σκονη
Φρυγανιά (εγώ έφτιαξα τη δική μου από 
ψωμί σικάλεως)
Αλάτι, πιπέρι

Πατάτες με αυγό και τυρί  στο τηγάνι

mgiannok

Αγαπημένο πιάτο, απλό αλλά 
ταυτόχρονα τόσο υπέροχο. Έβαλα 
γλυκιά γραβιέρα που είχα και έγινε 
τέλειο! #κλικ 👌🏻💖

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 Μαριάνθη

Πατάτες σοφιγάδες Κεφαλονίτικες al 
Caruso

Υλικά 

ouraniaxira

Μαριάνθη

Μαριανθη μου, πολύ νόστιμες οι 
πατατουλες σου. Τις είχα στα υπόψιν και 
σήμερα τις έφτιαξα. Πρόσθεσα και λίγη 
ρίγανη που μου αρέσει. Ευχαριστώ. #κλικ

6 πατάτες (καθαρισμένες ή με τη φλούδα 
τους) κομμένες σε κύβους των 2-3 εκ
1 μεσαίο  κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες
400 γρ. σάλτσα ντομάτας
50 γρ. ντοματοπελτέ
3 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 κ.γ. ζάχαρη
1/2 λεμόνι, τον χυμό
….
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Πατάτες φούρνου baby

Υλικά 

dcroula

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

#κλικ📸 σ'αυτες τις ζουμερές πατάτες. Τις 
έφτιαξα με κανονικές πατάτες και πρόσθεσα 
λίγα καρότα, που μας αρέσουν πολύ, ψητά.

2 κιλά πατάτες baby
Σακούλα ψησίματος
2 κ.σ. δεντρολίβανο
1/2 κούπα ελαιόλαδο
1/2 κούπα μουστάρδα
1 κ.σ. μέλι
1 κούπα νερό
Αλάτι
Πιπέρι

Πατάτες φούρνου με μπριζόλες χοιρινές 
λαιμό στη ψηστιέρα

Chara

Μπριζολίτσες και να μην μου 
κάνουν #κλικ κομματάκι 
δύσκολο!!!! Την επόμενη φορά θα 
φτιάξω και τις πατατούλες 😋!!!!

4 πατάτες κομμένες για φούρνο σε 
ροδέλες
Αλάτι
Πιπέρι
2 κουταλιές μεγάλες Ρίγανη 
2 κουταλιές μεγάλες μουστάρδα
1 λεμόνι χυμός
1 ποτήρι νερού ελαιόλαδο
1 ποτήρι νερό
4 μπριζόλες

Υλικά eleni gioubanaki

Πατατοσαλάτα

Υλικά 

Sasso

Roula Voulga

Η δροσερή και όμορφη πατατοσαλάτα σου μου έκανε 
αμέσως #κλικ. Εξαιρετικά εύγευστη, πολύ χορταστική, 
πρόσθεσα και λίγο αγγούρι κομμένο σε κύβους. Πολύ 
ωραία ιδέα και νόστιμη, χίλια μπράβο 💛💚🧡

3 μεγάλες πατάτες
3 φύλλα μαρουλιού
1 χοντρό κρεμμύδι
10 κλαράκια μαϊντανό
2 κουταλιές κάπαρη
Αλάτι, πιπέρι, ξύδι, ελαιόλαδο
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Πατατούλες... οι γρήγορες!!!

Υλικά 

Rena13

Mariatet

#κλικ στις νόστιμες πατατούλες που είναι και γρήγορες. 😀Δεν έβαλα 
γαλοπούλα γιατί δεν είχα, πρόσθεσα όμως λίγο σκόνη σκόρδου και λίγο 
αποξηραμένο βασιλικό έτσι για την γεύση. (...) Έγιναν πολύ νόστιμες. 
Ευχαριστώ για την συνταγή!  😊

5 πατάτες μεγάλες
100 γρ. τριμμένα τυριά διάφορα
3 φέτες γαλοπούλα
1 κρέμα γάλακτος μαγειρικής
Αλάτι
Πιπέρι

Πέννες με πολύχρωμες πιπεριές

Angelina Ambrs

Την είχα δει τότε στην νηστεια κ μου είχε 
κάνει το #κλικ βέβαια έκανα κ κάποιες 
παραλλαγές από μόνη μου (...)έγινε τέλεια 
σίγουρα στiς νηστείες κατοχυρώνεται.. 
ευχάριστουμε πολύ 😘

Υλικά 
Σταυρούλα Τσούτη

Πίτσα στα γρήγορα

Υλικά 

Aggeliki 🌻

Ιωαννα Τσατινιαν

Πίτσα μαργαρίτα με την 
συνταγή σου !! #κλικ

100 μλ γάλα
2 γεμάτες κουταλιές της σούπας  γιαούρτι
1 αυγό
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ 
ή 0,5 κουταλάκι σόδα μαγειρική
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1 κουτάλι της σούπας  ξύδι
3-3,5 ποτήρια αλεύρι γοχ
Η γέμιση με την προτίμηση σας

200 γρ πέννες
1 κρεμμύδι ξερό
1 πράσινη πιπεριά
1 κόκκινη πιπεριά
1 πορτοκαλί πιπεριά
1 σκελίδα σκόρδου
1 κ.σ. ρίγανη και επιπλέον για το 
σερβίρισμα
1 κ.σ. θυμάρι
1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
….
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Πολύχρωμο μπριάμ

Υλικά 

Eirinaki

Κατερίνα71

Πολύ αγαπημένο φαγητό!!!! Εύκολη & 
πεντανόστιμη συνταγή, πραγματικά το 
απόλαυσα!  #κλικ

5-6 πατάτες μεσαίες
5-6 καρότα
5-6 κολοκύθια
2-3 μελιτζάνες
3-4 πιπεριές πράσινες κέρατα
1 κρεμμύδι
3 σκελίδες σκόρδο
1 ντομάτα
Λάδι, αλάτι, πιπέρι
3 κ.σ. δυόσμο

Πουμπουρολουκουμάκια στο πι και φι!
😀

Roula Voulga

Πολύ ωραία γίναν! Λέω να τα σερβίρω με 
γιαούρτι και μέλι για να φάνε τα παιδιά! Σε 
κάποια άλλη φάση θα τους βάλω και φέτα 
μέσα! #κλικ

140 γραμμάρια φαρίνα
190 γραμμάρια γιαούρτι

Υλικά Άννα Μπαγιαρτάκη

Πράσα με κεφτέδες 💞

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

folia

#κλικ (...)ειχα πράσα στην κατάψυξη και μου 
άρεσε περισσότερο μάλλον, γιατί δεν χάλασαν 
καθόλου στο μαγείρεμα. Ευχαριστούμε για την 
ιδέα, πολύ "γλυκιά" γεύση!

Κεφτέδες:
1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
2 μεγάλα κρεμμύδια τριμμένα
2 αβγά
1 φλ.του καφέ  ελαιόλαδο
1 φλ.του καφέ  γάλα
1 κ.σ. ξύδι
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.σ. κέτσαπ
1 κούπα φρυγανιά τριμμένη
….
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Πρασόπιτα Ρουμελιώτικη με έτοιμο 
φύλλο

Υλικά 

Μαριάνθη

Eirini

Πολύ ωραία πιτούλα που όσο εύκολα 
φτιάχνεται τόσο γρήγορα καταναλώνεται! (...)
Εγώ χρησιμοποίησα κουρού. Ευχαριστώ 
πολύ Ειρήνη 💖  #κλικ

500 γρ. (10-15 φύλλα) Φύλλο κρούστας 
για γλυκά (είναι πιο τραγανό)
5-6 μεγάλα πράσα κομμένα σε μικρές 
ροδέλες
1 ξερό κρεμμυδι ψιλοκομμένο
350 γρ. Φέτα μαλακή ή τρίμματα
3 αυγά
Λάδι όσο πάρει κάθε φύλλο και για να 
ραντίσουμε την πίτα στο τέλος
Αλατοπίπερο

Πρωινό για πρωταθλητές

Ρούλα Λάββα

#κλικ στο σημερινό πρωινό 
του πρωταθλητή μου 😍

1 ποτήρι γάλα
1 κουταλιά μέλι
1 μπανάνα
5-6 φράουλες
Λίγες σταγόνες υγρή βανίλια
2-3 κ.σ. δημητριακά πρωϊνού με βρώμη

Υλικά Ρούλα Λάββα

Πρωινό με τυρί κρέμα και μαρμελάδα 
φράουλας

Υλικά 

Cleopatra

Σταυρούλα Τσούτη

Η συνταγή αυτή δεν είναι καθόλου απλοϊκή... Είναι όμως απολαυστική 
μέσα από την απλότητα των γεύσεων. Δεν μου έκανε απλά #κλικ, με 
ενθουσίασε και ξεκίνησε τη μέρα μου με τον πιο γευστικό τρόπο 🥰🤤💖. 
Ευχαριστούμε που την ανέβασες...

2 μεγάλες ή 3 μικρές φέτες ψωμί
2 κ. σ. τυρί κρέμα
2 κ. σ. μαρμελάδα φράουλα
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Πρωινό με τυρί κρέμα και 
μαρμελάδα φράουλας

Υλικά 

Σταυρούλα

Σταυρούλα Τσούτη

#κλικ Σταυρούλα μου άνετα και απογευματινό 
... πολύ νόστιμη αντίθεση το τυρί με τη 
μαρμελάδα  .. ευχαριστούμε κοριτσάκι μας

2 μεγάλες ή 3 μικρές φέτες ψωμί
2 κ. σ. τυρί κρέμα
2 κ. σ. μαρμελάδα φράουλα

Πρωινό υγιεινό και νηστίσιμο

Stefania Zoubouli

Αυτό το πρωινό μου έκανε #κλικ και το 
αγάπησα με την πρώτη... μπουκιά αλλά 
και ματιά 😃😍 Τέλειο πραγματικά, σε 
ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδέα και 
αυτή τη νοστιμιά ♥ #φωτο

1 φέτα ψωμί για τοστ
Λίγο βούτυρο ή μαργαρίνη
Λίγο μέλι
Κανέλα
Δημητριακά πρωινού 
θρυμματισμένα ή ξηροί καρποί 
τριμμένοι
5 φέτες μήλου κομμένες πολύ 
λεπτές

Υλικά Candy 🍬

Πυργάκια μελιτζάνας με ντομάτα, τυρί 
και σως μπαλσάμικου

Υλικά 

Ειρήνη Μιχοπούλου

zoe vranikou

Γεύση από Ιταλία! #κλικ

4-5 μελιτζάνες φλάσκες
4-5 ντομάτες
400 γρ μοτσαρέλα (περίπου)
αλατι - πιπέρι
λάδι
Για τη σώς:
1-2 κ.σ. μέλι
3 κ.σ. μπαλσάμικο
6-7 κ.σ. Λάδι, 1 πρέζα αλάτι
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Ριζότο με μανιτάρια σε 15΄ λεπτά

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

PetrosMaounatzis

#κλικ σε σένα ... 📸δεν έβαλα μπέικον 
αλλά πρόσθεσα λίγο κοτοπουλάκι ... 🤘 
👩🍳👨🍳 αγαπώ αυτή την συνταγή μας !

200 γρ Ρύζι Αρμπόριο
1 Κρεμμύδι (κομμένο) 
1/2 ποτήρι Κρασί λευκό
3 κουτ σούπας Ελαιόλαδο
1 Λεμόνι (ξύσμα και χυμό) 
Φρέσκο θυμάρι
1 σκελίδα Σκόρδο
5 Φρέσκα Μανιτάρια
5 φέτες Μπέικον
….

Ρολάκια κανέλας εύκολα

Ελευθερία

#κλικ

Ζύμη
75 γρ βούτυρο
25 γρ μαγιά νωπή
250 γρ νερό
100 γρ ζάχαρη
450 γρ αλεύρι
1 πρέζα αλάτι
Γέμιση
15 γρ κανέλα
100 γρ ζάχαρη κρυσταλλική
Λίγη ζάχαρη για το πασπάλισμα
1 αυγό για το πασπάλισμα

Υλικά 
Περίνα

Ρολλίνια!!!

Υλικά 

Prof Sophie

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Βίκυ καλησπέρα Τέλεια η συνταγή σου. Εγώ 
χρησιμοποίησα μοτσαρέλα με ζαμπόν.....το 
πιάτο άδειασε ώσπου  να γυρίσω ! 🌹 #κλικ

1 πακέτο φύλλο κρούστας  1/2 κιλό
12 φέτες τυρί γκούντα
12 φέτες Πάριζα ή γαλοπούλα ότι 
προτιμάτε
4-5 αυγά
300 γρ περίπου  αλεύρι
1 σακουλάκι τριμμένη φρυγανιά
Σπορέλαιο για τηγάνισμα
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Ρολό κοτόπουλο με μανιτάρια, 
πατάτες & καρότα! 

Υλικά 

elenixania

ATHINA_SERRES  SynAthina

Αθηνά έγινε λουκούμι.Σε 
ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνταγή!!! #κλικ

1 ρόλο κοτόπουλο έτοιμο 
5-6  πατάτες κομμένες κυδωνάτες
1/2 συσκευασία ασπρομανίταρα κομμένα 
σε φέτες
2-3 καρότα
Πάπρικα καπνιστή γλυκιά σκονη
Μουστάρδα σε σκόνη
Χυμό από 1 Λεμόνι
….

Σαβαρέν πορτοκαλιού

Eleni

#κλικ , είναι τέλειο, αλλά για να 
καταλάβω το "τέλειο" έπρεπε 
να φάω 2 κομμάτια. 👌👍👏❤

125 γραμμάρια μαργαρίνη
1 φλυτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
4 αυγα
2 πορτοκάλια το ξύσμα τους
1/2 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ
2 βανίλιες
250 γρ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
Για το σιρόπι:
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι νερό
1/2 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού

Υλικά Λεμονιά Πούλου

Σαλάτα μαυρομάτικα φασόλια με τόνο

Υλικά 

Tenia Papasotiriou

Γιάννης Γκίκας 🍽 🎂 🍫🍔

Πολύ νόστιμο και θρεπτικό 
φαγητό! #κλικ

1 πακέτο μαυρομάτικα
2 κουτάκια τόνο σε νερο
1 κρεμμύδι
6  ντοματίνια 🍅
Ελιές σε ροδέλες
Αλάτι, πιπέρι
Ελαιόλαδο
1 Λεμόνι 🍋
1 πρέζα κουρκουμά
3 φυλλαράκια δυόσμο

https://cookpad.com/gr/sintages/11212504
https://cookpad.com/gr/sintages/11212504
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728
https://cookpad.com/gr/xristes/8493049
https://cookpad.com/gr/sintages/6252010
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/sintages/7939621
https://cookpad.com/gr/xristes/21101347
https://cookpad.com/gr/xristes/9543383


Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια 
και τόνο

Υλικά 

Tenia Papasotiriou

syntageskamomata

#κλικ 
Απλά πεντανόστιμα!

250 γραμμάρια φασόλια μαυρομάτικα
160 γραμμάρια τόνος σε κονσέρβα
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 καρότο κομμένο σε καρέ
4-5 τεμάχια καλαμπόκι baby κομμένο σε 
ροδέλες
1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
Μαϊντανός ψιλοκομμένος
...

Σαλάτα Νισουάζ

Prof Sophie

#κλικ μια νόστιμη, καλοκαιρινή 
σαλάτα.  Ευχαριστούμε 🌞

4 μεγάλα φύλλα μαρουλιού, 
χοντροκομμένο με το χέρι
2 αυγά
250 gr τόνο από κονσέρβα, στραγγισμένος
60 gr φασολάκια
1 μέτρια πατάτα
10-12 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
1 μικρή χούφτα κάππαρη, ξαλμυρισμένη
6-7 μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι και 
κομμένες στη μέση
….

Υλικά The CookFather

Σαλάτα πολύχρωμη!!!🥗🥗🥗

Υλικά 

Aggeliki 🌻

cookaholic

Δροσιστικη, υπέροχη σαλάτα. 
Ξέχασα να βάλω το αγγουράκι 
αλλά πρόσθεσα ρόκα 😉 #κλικ

1 πράσινη σαλάτα χοντροκομμένη
10 ντοματίνια κομμένα στα τέσσερα
1/2 πιπεριά Φλωρίνης σε κύβους
1 αγγουράκι κομμένο σε λεπτές ροδέλες
1 κ.σ. άνηθο
100 γραμ. γραβιέρα Αμφιλοχίας σε 
κυβους
Αλάτι
….
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Σκορδαλιά

Υλικά 

EleniAV

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΡΙΦΗΣ

#κλικ Μια σκορδαλιά μπουκιά και 
απόλαυση!!! Στο τσακ πρόλαβα να 
βγάλω φωτογραφία πριν 
κατασπαραχθεί!!!!

750 γρ. πατάτες καθαρισμένες και 
κομμένες σε μικρά κομμάτια
1 κ.γ. αλάτι χοντρό
3 σκ. σκόρδο
175 ml παρθένο ελαιόλαδο
50 ml ξίδι από λευκό κρασί
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο
3-4 κλωναράκια μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Σκορδαλιά παραδοσιακή ❤

Ναυσικά

Αγαπάμε πολύ αυτή τη σκορδαλιά, 
αλά σπανίως την φτιάχνω. Την 
ευχαριστηθηκαμε πάρα πολύ! #κλικ

85 γρ καρύδια στο μουλτι
75 γρ ψωμι μπαγιάτικο μουσκεμένο με 
νερό και στυμμένο
1 1/2 σκελίδα σκόρδο μεγάλη λιωμένη
75 ml νερό
6 γρ αλάτι
2 1/2 κ.σ ξυδι
60 γρ ηλιέλαιο 

Υλικά 
Γιωτά Μουδράκη

Σνακ στη στιγμή!!!

Υλικά 

Eirinaki

Katerina Palaiologou

Αξιοποίησα το λίγο αβοκάντο που μου είχε μείνει και έφτιαξα 
αυτό το σνακ στη στιγμή! Τέλεια ιδέα, θρεπτικό και νόστιμο! 
Έβαλα παπρικα αντί για πιπέρι, μου άρεσε πολύ!  #κλικ

1 ρυζογκοφρέτα
1/4 από ένα ώριμο αβοκάντο
2 ντοματίνια
Αλάτι και πιπέρι
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Σοκολατοκόλαση χωρίς ζάχαρη!

Υλικά 

Sasso

Νορβηγέζα

Τα λόγια είναι περιττά για το αξεπέραστο αυτό 
γλυκό χωρίς ζάχαρη. (...)  Χίλια μπράβο και 
άπειρα #κλικ ❤

175 γρ αλεύρι
3 κσ κακάο
1/2 κγ σόδα
1 κγ βανίλια
1/2 κγ αλάτι
2/3 φλ τσαγιού  ζεστό νερό
2/3 φλ τσαγιού  μέλι
1 κγ ξύδι
3 κσ ηλιέλαιο
…..

Σουηδικά σοκολατένια τρουφάκια 
βρώμης (chokladbollar)

Chara

Έτοιμα και τα υγιεινά τρουφάκια 
μας!!!!! Είναι ότι πρέπει για μικρή 
λιγουρίτσα, δίχως τύψεις ❤!!!! 
#κλικ

100 gr βούτυρο ή μαργαρίνη
100 ml ζάχαρη άχνη
1,5 κσ εκχύλισμα βανίλιας
2,5 κσ κακάο άγλυκο
300 ml νιφάδες βρώμης
2,5 κσ κρύο καφέ (προαιρετικά)
2 κσ κονιάκ ή ουίσκι (προαιρετικά)
Επικάλυψη:
κακάο/ ζάχαρη/ τρίμμα καρύδας….

Υλικά Saucypan

Σούπερ ποπ κορν με ένα έξυπνο τρόπο !

Υλικά 

giota 75

Nektarios N

Πολύ έξυπνος τρόπος για πολλά #κλικ 
πραγματικά με βοήθησε πολύ,σε 
ευχαριστώ.

50 γρ καλαμπόκι (ποπ κορν)
30 γρ Ηλιέλαιο
Άλατι
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Σπανακοτυρόπιτα τραγανή

Υλικά 

Ειρηνούλα

Oly_Georgia 96

Εχω κάνει κ άλλες πίτες αλλα αυτή 
έγινε φανταστική μοσχομυρισε το 
σπίτι!!!!!!! #κλικ

Για την γέμιση
500 γρ σπανάκι
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 ξερό κρεμμύδι
Λίγο άνηθο
Αλάτι, πιπέρι
500 γρ και λίγο παραπάνω  τυρί (ανάλογα 
πόσο θέλουμε)
Ελαιόλαδο
….

Σπιτικές μπάρες λεμονιού

sofia's

Υπέροχες μπάρες λεμονιού!!!!🍋🍋🍋 
Τέλειο ελαφρύ γλυκάκι!!!! 
Ευχαριστούμε πολύ!!!!#κλικ📷📷📷📷

1 κούπα βούτυρο
1/2 κούπα ζάχαρη κρυσταλλική
2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4 αυγά
1 1/2 κούπα ζάχαρη κρυσταλλική
1/4 κούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις
Χυμό από 2 λεμόνια
Ζάχαρη άχνη(προαιρετικά)

Υλικά 
elenixania

Σπιτική λεμονάδα άκης

Υλικά 

mgiannok

Ελευθερία

Πολύ δροσιστική και με το ξύσμα 
λεμονιού αρωματική.Ευχαριστώ 
πολύ.#κλικ#

500 γρ ζάχαρη
250 ml νερό
700 ml χυμό λεμόνι
Ξύσμα από 4 λεμόνια
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Σπιτικό ποπ κορν χωρίς τύψεις

Υλικά 

Ναυσικά

christin79

Φοβερά ποπ Κορν που γίνονται στο 
λεπτο. Δεν υπάρχει λόγος να 
ξαναπαρουμε έτοιμα! #κλικ

3 κουταλιές σούπας ποπκόρν (μη 
αποφλοιωμένο καλαμπόκι)
Λίγο λάδι
Λίγο αλάτι

Στριφτή μανιταρόπιτα

Sasso

Μα τι υπέροχη και ελαφριά πίτα. Έγινε 
πεντανόστιμη, με φύλλο φανταστικό, (...) 
Σου αξίζουν χίλια μπράβο, σίγουρα θα 
την φτιάχνω συχνά, πολλά #κλικ ❤🧡

Υλικά για το φύλλο:
1/2 κιλό αλεύρι
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 κουτάλι ξίδι
Αλάτι
Νερό όσο πάρει
Υλικά για την γέμιση:
1 κιλό μανιτάρια πορτομπέλο ή 
Πλευρώτους
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια
…...

Υλικά Stin_kouzina_mou

Στριφτόπιτσα με ζύμη γιαουρτιού

Υλικά 

Vasw malopoulou

tahitian

Καρό τώρα είχα βάλει στο μάτι τη πιτούλα  
αυτή!!(...)Τα παιδιά ξετρελάθηκαν και ηταν η μόνη 
φορά που λόγο του σχήματος την έφαγαν χωρις 
πολλα παρατράγουδα πασαλιματος!! #κλικ

1 αυγό και ένα ασπράδι
200 γρ. γιαούρτι
4 κ.σ. σπορέλαιο
Αλεύρι φαρινάπ όσο πάρει (περίπου 400 
γρ.)
Σάλτσα ντομάτας ή κέτσαπ
Ρίγανη
Αλλαντικά της αρεσκείας μας
Τυριά που λιώνουν
…..
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Σφακιανές πίτες !

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Nektarios N

#κλικ στην συνταγή σου γιατί είναι υπέροχες 
Την επόμενη φορά θα υπάρχει τζατζίκι και 
σουβλάκι για να τις συνοδεύσει!!!

300 γρ αλεύρι Γοχ
120 γρ. Νερό πολύ χλιαρό
2 κτς ελαιόλαδο
1 σφηνάκι ρακή ή τσίπουρο
1/2 γρ μαγιά (δικιά μου πρόταση)

Σφολιατίνια με κανέλα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.

Τα απολαύσαμε ....γρήγορα!!!
😆😆#κλικ

1 φύλλο σφολιάτας
3/4 φλ.τσ.  ζάχαρη (90 γρ.)
κανέλα (κατά βούληση)
2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο
χαρτί ψησίματος

Υλικά Candy 🍬

Ταλιατέλες με σάλτσα τόνο

Υλικά 

Eirinaki

Liakos

Αυτή η συνταγή μου είχε κάνει #κλικ γιατί 
είναι εύκολη και γρήγορη! Την έφτιαξα με 
πένες και στη σάλτσα έβαλα και κόκκινη 
πιπεριά. Πολύ νόστιμη, μου  άρεσε πάρα 
πολύ!

250 γρ ταλιατέλες ή ότι άλλο ζυμαρικό 
προτιμάτε
4 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μικρό τριμμένο στον τρίφτη
300 γρ σάλτσα ντομάτας
1 κονσέρβα τόνου σε νερό
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
2 σκελίδες σκόρδου
1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
1 σφηνάκι  κόκκινο κρασί
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Τάρτα λεμόνι

Υλικά 

Μαρία

Anna Beni

#κλικ 
Την κρεμουλα την τρώω άνετα 
και σκέτη!

Για την βάση
350 γρ αλεύρι γ.ο.χ.
180 γρ βούτυρο
2 αυγά
2 κ.σ ζάχαρη
1 βανίλια
Για την κρέμα
3 αυγά
4 λεμόνια το χυμό
….

Τέλεια Κρέμα πατισερί....

Vasw malopoulou

Πραγματικά ηταν τέλειο!!
Ευχαριστούμε!! #κλικ

1250 ml γάλα φρέσκο
500 γρ ζάχαρη
70 γρ νισεστέ
70 γρ αλεύρι
3 μεγάλα αυγά
1 βανίλια
2 κ.τ.σ. Βούτυρο

Υλικά 
Ιωάννης 
Παπαγιαννόπουλος

Ναυσικά

Υπέροχη βελουδινη κρεμα 
ζαχαροπλαστικης!! Την επόμενη φορά θα 
αφαιρέσω λίγη ζάχαρη γιατί τα προτιμώ 
αρκετά αγλυκα τα γλυκά μου, όμως την 
κρέμα σου δεν την αλλάζω ξανά! Απίθανο 
σύνολο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για 
άλλη μια φορά για όσα μας μαθαίνεις! 
#κλικ
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Τηγανιά με κρασί και μουστάρδα!!!

Υλικά 

nitsa

Φουλα. Κ

Αμέσως μου έκανε #κλικ  αυτή η 
συνταγή. Μαγείρεψα το φαγητό 
και το καταευχαριστηθήκαμε!!!!

1 κιλό χοιρινή τηγανιά
1 πιπεριά πράσινη
1 ποτηράκι κρασί κόκκινο
3 κ.σούπας μουστάρδα
2 κ.σούπας μπαλσάμικο με πορτοκάλι και 
λεμόνι
1 κ.γ. θυμάρι
1 κ.γ. ρίγανη
Αλάτι και πιπέρι
Ελαιόλαδο, 1 λεμόνι

Τηγανιά με μαριναρισμένο κοτόπουλο

Ada

#κλικ Φανταστικοτατο με 
ρυζακι!!!

Για την μαρινάδα
0.5 ποτήρι χυμό πορτοκάλι
χυμός από ένα λεμόνι
2 κουταλιές σούπας ξύδι μπαλσάμικο
1 κουταλιά σούπας μέλι
1 κουταλιά γλυκού μουστάρδα
2 κουταλιές σούπας λάδι
πιπέρι
Για το φαγητό
….

Υλικά chpapoul

Τηγανίτες με φέτα

Υλικά 

Eleni

Cleopatra

#κλικ, δεν έμεινε τιποτα μόνο 
από 2 άτομα. Τέλειες! 
❤👌👍👏

1 ποτήρι αλεύρι γ.ο.χ
1 ποτήρι νερό
1 αυγό
300 γρ (ή όση προτιμάτε) φέτα
Αλάτι, ανάλογα με το πόσο αλμυρή είναι η 
φέτα
Πιπέρι
Ξερός δυόσμος τριμμένος (προαιρετικά)
Ελάχιστο λάδι για το τηγάνισμα
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Το κραμπλ του βασιλιά (császármorzsa)

Υλικά 

Χρυσή

Sitronella

Αυτό το υπέροχο κραμπλ σου κάνει #κλικ και σε 
αφήνει να διαλέξεις σαν βασιλιάς με τι θα το 
συνδυάσεις να το φας. (...) Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα ♥👩🍳 #φωτο

65 γρ σιμιγδάλι
35 γρ αλεύρι βρώμης 
ξύσμα από μισό λεμόνι
1 φασόλι  βανίλιας
100 ml γάλα
1 αυγό
7 γρ ζάχαρη
λίγο αλάτι
….

Το πιο νόστιμο Σουφλέ ζυμαρικών 😍

dcroula

#κλικ 📷. Ίσως το πιο ζουμερό σουφλέ που 
έχω φτιάξει. Μάλλον η τριμμένη ντομάτα 
έκανε την διαφορά κι η τριμμένη φρυγανιά 
από πάνω. (...) Απίθανη συνταγουλα, εύκολη 
και γρήγορη. Σ'ευχαριστω.

1 πακέτο πέννες
1 πράσινη Πιπεριά ψιλοκομμένη
1 μεγάλη ντομάτα φρέσκια
250 γρ τριμμένο γκούντα
150 γρ κεφαλοτύρι
100 φέτα τριμμένη στο χέρι
Μπέικον ψιλοκομμένο
2 κουτιά κρέμα γάλακτος
Τριμμένη Φρυγανιά

Υλικά Χριστίνα85

Το πρωινό μου vol 2

Υλικά 

elenixania

irene

Γλυκιά καλημέρα μας :) #κλικ

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

Υλικά 

Saucypan

irene

#κλικ με τριμμένο φυστίκι αντί 
για κανέλα! Ωραίο πρωινό!

2 φέτες ψωμί για τοστ ολικής αλέσεως
1 μπανάνα
2 κσ φυστικοβούτυρο
1 κγ μέλι
λίγη κανέλα

Το πρωινό των διακοπών !!!

kimwlos

Υπέροχο #πρωινό το απόλαυσα μέχρι τελευταίο 
ψίχουλο. Η #φωτο είναι αυτή που επέλεξες στην 
ομάδα. Σε ευχαριστώ για τη συνταγή! 😘
#κλικ

1 φέτα  ψωμί του τοστ
1 κ.σ. φυστικοβούτυρο
1-2 κ.σ. μέλι
ροδάκινο σε φετούλες

Υλικά persaki

Το πρωινό των διακοπών !!!

Υλικά 

Σταυρούλα

persaki

#κλικ 📷 Τόσο νόστιμο και τόσο υγιεινό... 
Persaki μου έβαλα βερίκοκο 
ευχαριστούμε πολύ .....μας έφτιαξες το 
πρωινό μας

1 φέτα  ψωμί του τοστ
1 κ.σ. φυστικοβούτυρο
1-2 κ.σ. μέλι
ροδάκινο σε φετούλες
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Το ρυζόγαλο της γιαγιάς

Υλικά 

Μαρία

Zoe Tsomaka

Επιτέλους το πέτυχα!! Σαν της μαμάς μου 
μπορώ να πω! Όταν είχα υπογλυκαιμίες 
και ζητούσα ένα ρυζόγαλο, ενώ το γάλα 
δεν μαρεσει!!! #κλικ

3/4 φλυτζάνι του τσαγιού ρύζι γλασέ ή 
καρολίνα (150 γραμ)
2 1/2 φλυτζάνια του τσαγιού νερό
1/2 φλυτζάνι του τσαγιού ζάχαρη 
3 κουταλιές της σούπας γεμάτες κορν 
φλάουρ ή νισεστέ (40 γραμ)
1 λίτρο φρέσκο γάλα
2 βανίλιες
Κανέλα για το πασπάλισμα κατά βούληση

Τονοσαλάτα

Σταυρούλα

#κλικ Τόσο υγιεινή και τόσο νόστιμη 
σαλάτα Αδαμαντία μου ευχαριστούμε 
πολύ πολύ

1 κονσέρβα τόνο σε νερό
Λίγο ψιλοκομμένη πιπεριά
Λίγο ψιλοκομμένο κρεμμύδι
Κρουτόν
1 Ντομάτα ψιλοκομμένη

Υλικά 
Αδαμαντια...

Τονωτικό smoothie

Υλικά 

🍰Ελβίρα📖

Ελένη Πασχάλη

Είναι το πρώτο που έκανα μετά από τρεις μέρες που είχα να φάω, γιατί 
βλέπετε ο ίλιγγος με "επισκέφτηκε" ξανά. Ήταν υπέροχο!!!👌 Εγώ έβαλα 
και 2 κ.σ. γιαούρτι για να "σπάσει"τη γλύκα της μπανάνας #κλικ #φωτο

1 μπανάνα
1 πορτοκάλι
3 φράουλες
Λίγο τζίντζερ
Λίγο χυμό λεμονιού
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Τορτίγια με ζαμπόν και τυρί στην 
τοστιέρα

Υλικά 

tahitian

Candy 🍬

Πάντα θα μας κάνει #κλικ για ένα 
απολαυστικό πρωινό  (και βραδινό 😉)

Τορτίγιες τις μεγάλες
Ζαμπόν πολύ λεπτοκομμένο
Τυρί για τοστ λεπτοκομμένο
Βούτυρο

Τορτίγια με μπανάνα

elenixania

Την έφτιαξα Sissy με κρέμα σοκοφρέτας.Δεν 
πρόλαβα να την φωτογραφίσω ολόκληρη γιατί τη 
μισή μου την έφαγαν.Την γλύκα της να έχεις,σε 
ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ

1 τορτιγια μεγάλη
πραλινα φουντουκιου
1 μπανάνα
κανέλα

Υλικά Sissy Emilova

Τοστ με αυγό

Υλικά 

elenixania

Νικολέτα

Αυτό, μάλιστα :) Πολύ νόστιμο με ωραία 
εκτέλεση.Σε ευχαριστούμε πολύ 
Νικολέτα!!! #κλικ

3 ή 2  αυγά
2 φέτες ψωμί του τοστ
Λίγο αλάτι
Λίγο λάδι
Εάν θέλουμε γαλοπούλα και τυρί για τοστ

https://cookpad.com/gr/sintages/6017538
https://cookpad.com/gr/sintages/6017538
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/8495182
https://cookpad.com/gr/sintages/9457427
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728
https://cookpad.com/gr/xristes/9635962
https://cookpad.com/gr/sintages/12712263
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728
https://cookpad.com/gr/xristes/16502461


Τοστάκι δυναμωτικό

Υλικά 

Sasso

katrin

#κλικ στο πιο νόστιμο #πρωινό , 
χορταστικό και γευστικό ⛱🏖🌅😘

Φέτες τόστ ολικής
Κοτόπουλο βραστό η γαλοπούλα του τόστ
Τυρί του τόστ (καλό για ωραίο λιώσιμο)
Βούτυρο αγελάδος
Τυρί κρέμα με μυρωδικά ή σκέτο

Τούρτα κέικ με κρέμα καφέ

tahitian

H τούρτα σου μου έκανε αμέσως #κλικ 
μόλις την είδα και δεν είχα αδικο.Να 
χαιρεσαι τη μανουλα σου με τις ωραιες 
συνταγες της κι αυτη εσενα!!!

Για το κέικ
2 φλ φαρίνα
2 φλ ζάχαρη
1 φλ κακάο άγλυκο
1 φλ λάδι
1/2 φλ γάλα
4 αυγά
1 πρεζα αλάτι
1/4 κ. γ σόδα
…..

Υλικά Ζου Ειρηνη

Τρουφάκια βρώμης με μέλι και ταχίνι για 
ενέργεια

Υλικά 

Rena13

Μάρω

Αγαπημένες γεύσεις, λατρεύω μέλι και ταχίνι, εύκολη και γρήγορη συνταγή. 
Έβαλα ταχίνι ολικής γι'αυτό τα δικά μου φαίνονται πιο σκούρα.  Μπουκιά 
και συγχώριο που λένε. Ευχαριστώ για την συνταγή #κλικ

1/2 κούπα βρώμη σε νιφάδες
1 κουταλιά της σούπας ταχίνι
1 κουταλιά της σούπας μέλι
κανέλα
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Τσιζκέικ με μπισκότα ορέο!

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

Korina Zervidou

#κλικ 📸σε σένα Κορινάκι μου ...για αυτά 
τα απίθανα  γλυκάκια  ,πρόσθεσα γλυκό 
βύσσινο , σε ευχαριστώ πολυ! ❤🙏

10 μπισκότα ορεο τριμμένα
60 γρ βούτυρο λιωμένο
500 γρ. Φιλαδέλφια
100 γρ ζάχαρη άχνη
190 γρ κρέμα γάλακτος
1 πορτοκάλι, το ξύσμα
Μπισκότα ορεο για στόλισμα

Τυρομπαλίτσες με πιπεριά Φλωρίνης 
και ελιές

Rena13

#κλικ μου κάναν τα τυρομπαλάκια από τα 
Χριστούγεννα κι όλο έλεγα να τα φτιάξω κι 
όλο το αμελούσα. (...) Ευχαριστώ για την 
συνταγή.😊

150 γραμμάρια φέτα
6 ελιες
Λίγη πιπεριά Φλωρίνης
1 κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο
Λίγο πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι 
στραγγιστό
Σουσάμι για επικάλυψη

Υλικά Λεμονιά Πούλου

Τυρόπιτα (εύκολη, τραγανή, ζουμερή)

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Kouzinaki

Η τυρόπιτα σου είναι όνειρο # κλικ στην 
συνταγή σου. (...) Ευχαριστούμε πολύ για την 
υπέροχη συνταγή!!! 😘

1 πακετο φύλλο κρούστας
Βούτυρο για το άλειμμα των φύλλων
200 γρ. Φέτα τριμμένη
200 γρ. Γκούντα τριμμένο
200 γρ. Γραβιέρα τριμμένη
Πιπέρι
Αλάτι
4 αυγά
2 ποτηρια γάλα
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Τυρόπιτα αγαπημένη

Υλικά 

evipele

Λεμονιά Πούλου

Τώρα κατάλαβα γιατί τη λένε 
"αγαπημένη"!!! Υπέροχη και πανεύκολη 
😊 #κλικ

Για τη ζύμη:
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 κεσεδάκι από το γιαούρτι ελαιόλαδο
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του όσο 
πάρει
Ελάχιστο αλάτι
Για τη γέμιση:
200 γραμμάρια φετα
50 γραμμάρια γραβιέρα
…….

Τυρόπιτα γρήγορη, εύκολη και 
εθιστική

zoe vranikou

#κλικ .... Πεντανόστιμη 
τυρόπιτα

400 γραμμάρια φέτα
100 γραμμάρια regato ή Gouda
1 πακέτο φύλλο για πίτα ή κρούστας
Ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων
1 κουτάκι σόδα αναψυκτικό
3 αυγά
Σουσάμι για πασπάλισμα προαιρετικά

Υλικά alsi

Τυροπιτάκια της στιγμής

Υλικά 

Irene_Alex

Αννα Κούκη

Εύκολα και νόστιμα. Έβαλα περισσότερη 
παρμεζανα και λίγη γραβιέρα γιατί δεν είχα 
αρκετή φετα. Σίγουρα ήθελε λιγότερο λάδι!!! 
Νόστιμα και την επόμενη μέρα. #κλικ

1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουταλιά της σούπας μπέικιν
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
Λίγο πιπέρι
2 αυγά
250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
250 γρ. σπορέλαιο
1 χούφτα παρμεζάνα τριμμένη
200 γρ. φέτα τριμμένη στα χέρια

https://cookpad.com/gr/sintages/6197770
https://cookpad.com/gr/xristes/8527282
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/sintages/10655596
https://cookpad.com/gr/sintages/10655596
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/sintages/8878637
https://cookpad.com/gr/xristes/8473832
https://cookpad.com/gr/xristes/8451763


Τυροψωμάκια Ευβοίας

Υλικά 

Cleopatra

tahitian

Μου φαίνεται απίστευτο ότι αυτά τα μαγευτικά 
τυροψωμάκια δεν έχουν ακόμα δοκιμαστεί 🤯. 
Μα, είναι φτιαγμένα για #κλικ 📸!!(...) Νομίζω 
ότι πολλοί φούρνοι θα τα ζήλευαν 🥰🥰🥰.

400 γρ. αλεύρι
1 φακ. ξερή μαγιά
2 αυγά
50 ml ελαιόλαδο
100 ml χλιαρό νερό
5 γρ. αλάτι,1 κγ. ρίγανη
70 γρ. πεκορίνο τριμμένο 
70 γρ. φέτα τριμμένη
70 γρ. γραβιέρα τριμμένη 
70 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο 

Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια

Eirinaki

Πολύ νόστιμη!!! Δεν είχα βάλει ξανά καρότο, 
ωραία ιδέα! Τα κρεμμύδια πολύ νόστιμα, 
ταιριάζουν τόσο πολύ! Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή!  #κλικ

250 γρ φάβα
2 κρεμμύδια
Νερό να καλύψουμε τη φάβα
1,2 καρότα
Αλάτι,πιπέρι,δαφνοφυλλο

Υλικά 
ΧxDARTH INVADERxX

Φακές

Υλικά 

alsi

Βίκυ Ρόουζ

Υπέροχες! #κλικ

500 gr φακές ψιλές
3/4 απο 500 γρ. πολτό ντομάντας
2 φύλλα δάφνης
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
Ελαιόλαδο
1 κ.γ. ζάχαρη
Αλάτι
Πιπέρι
1 κύβο λαχανικών maggi
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Φακές με κόλιανδρο και κύμινο

Υλικά 

kimwlos

Katerina Stergiopoulou

Μια υπέροχη γευστική εμπειρία, τα 
μπαχαρικά που προτείνεις τους ταιριάζουν 
πολύ! (...) Σε ευχαριστώ για τη συνταγή. 
#κλικ

4 κς λάδι
1/2 κούπα κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κγ κύμινο τριμμένο
1 κγ κόλιανδρο τριμμένο
4 κούπα νερό
1 κονσέρβα τομάτες κονκασέ 
ψιλοκομμένες (εδώ χρησιμοποιώ σάλτσα 
ντομάτας γιατί δεν είχα ψιλοκομμένες)
….

Φακές με σκορδαλιά που περίσσεψε

Ναυσικά

Άργησα αλλά την έκανα!! Πάει 
πολύ η σκορδαλιά στη φακη, 
απίστευτο!! Σε ευχαριστώ πολύ 
για την υπέροχη ιδέα! #κλικ

300 γρ φακές
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
Πελτέ ντομάτας
Δενδρολίβανο
Δάφνη
Λάδι
Αλάτι
Πιπερι
Σκορδαλιά

Υλικά Νίκη καρα

Φακοσαλάτα με πλιγούρι

Υλικά 

Katerina Stergiopoulou

Stavi Tzia

Φανταστική σαλάτα. (...) Έβαλα φέτα και 
νομίζω ταιριάζει καταπληκτικά (και 
κατσικίσιο τυρί ίσως να πηγαίνει φοβερά!). 
Ευχαριστώ για την συνταγή. #κλικ

1/2 σακουλάκι φακές
1-2 κούπες Πλιγούρι
2-3 φέτες καπνιστή γαλοπούλα σε 
κομματάκια
2-3 φέτες κασέρι σε κομματάκια
2 καρότα τριμμένα στον τρίφτη
2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
Λίγο ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας μαύρο ξίδι 
βαλσαμικο
Λίγο αλάτι
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Φραουλένια απόλαυση

Υλικά 

Harley

Phoebe Georgiadou

1000 ευχαριστώ για την συνταγή σου Φοίβη μου 
1000ευχαριστώ 💖💖 (...). Έπηξε κανονικά και είναι 
ίδιο ακριβώς με του εμπορίου δεν έχω λόγια !!! #κλικ

450 γρ. φρέσκες φράουλες
100 γρ. ζάχαρη
250 γρ. γιαούρτι (να μην είναι light)
250 ml κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)
2 κουταλιές σούπα χυμό λεμονιού
1 κ.γ. εσάνς βανίλιας

Φρουί ζελέ με γιαούρτι σε ποτήρι

Μαριάννα Χαραλάμπους

#φωτο #κλικ ευχαριστώ πολύ Σταυρούλα 
μου, γλυκό και ανάλαφρο!!! Ακολούθησα 
τις οδηγίες σου απλά έβαλα χρώμα 
ζαχαροπλαστικής.

3 κουτιά Ζελέ ζάχαρη με ότι γεύση 
θέλουμε (εγώ έβαλα ρόδι)
200 γρ. γιαούρτι

Υλικά Σταυρούλα

Φρουτοσαλάτα

Υλικά 

Eirinaki

Rena13

Υπέροχη!!!! Έβαλα μούρα που έκοψα χθες από τη μουριά, 
φράουλες, κεράσια, βερίκοκα και μπανάνα! Τέλειος ο συνδυασμός 
στο ντιπ με το γιαούρτι! Μπράβο για την ιδέα! #κλικ

1 κ.γλ. φυστικοβούτυρο
1 κ.γλ. ταχίνι ολικής
1 κ.γλ. σιρόπι σφενδάμου (ή μέλι)
3 κ.σ. γιαούρτι
φρούτα της αρεσκείας σας
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Φρουτοσαλάτα special!!!

Υλικά 

Harley

I❤to Cook by Rania

Με 🍓, 🍒 , ροδάκινο , βερύκοκο , νεκταρίνι και 
την σάρκα του πεπονιού !! Δροσερή υγιεινή & 
καλοκαιρινή 💖 Ευχαριστούμε πολύ #κλικ

1 μικρό πεπόνι
1 αχλάδι
1 μήλο
1 ακτινίδιο
6 ρόγες σταφύλι
2 φράουλες

Φρουτοσαλάτα δυναμωτική

Σταυρούλα

#κλικ 📷 Ελβίρα μας τρέλλανες 
.. υπέροχη  .. ευχαριστούμε 
πολύ

1/2 μπανάνα σε φέτες
1/2 μήλο σε φέτες
1 αχλάδι σε φέτες
10 φράουλες κομμένες στη μέση
10 κεράσια αποπυρηνωμένα
2-3 βερίκοκα σε κομμάτια
1 νεκταρίνι ή ροδάκινο σε κομμάτια
λίγα μούρα (προαιρετικά)
χυμό από 1 πορτοκάλι
….

Υλικά 🍰Ελβίρα📖

Φύλλο για πίτα

Υλικά 

Βάσω Π.

Χατζηνικολάου Χρυσα

#κλίκ

300 γραμμάρια αλεύρι
1 κουταλιά της σούπας ξύδι
5 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
130-150 γραμμάρια  νερό
1 πρέζα αλάτι
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Χαλβάς κόλλας με βερίκοκα!!!!

Υλικά 

Argiro Glyka

sofia's

Ο χαλβάς αυτός μου αρέσει πολύ. (...) Δεν θα μπορούσα λοιπόν να 
μην δοκιμάσω και την δική σου υπέροχη πρόταση με αγαπημένα 
βερίκοκα και σταφίδες. Πολύ νόστιμη επιλογή σ ευχαριστώ πολύ να 
είσαι καλά Καλή συνέχεια χαρούμενα μαγειρέματα #κλικ .

1 ποτήρι του νερού νισεστε
2 ποτήρια του νερού  ζάχαρη
4 ποτήρια νερό
1 φλυτζάνι του τσαγιού βερίκοκα 
αποξηραμένα
Κανέλα για το πασπαλισμα

Χοιρινή τηγανιά με μαύρη μπύρα

lianaki

#κλικ
Φανταστικό φαγητό!!

1 κιλό χοιρινό λαιμό χωρίς κόκαλο 
κομμένο σε μπούκες
350 γρ. Λουκάνικα χωριάτικα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
4 κρεμμύδι μέτρια
1 κύβος κότας
1 φύλλο δάφνης
50 γρ. Ξίδι βαλσάμικο
500 γρ. Μπύρα μαύρη
50 γρ. Μέλι
…...

Υλικά Μεγαλη Έκρηξη

Χυλοπίτες χωριάτικες

Υλικά 

Mary's kitchen🍴

mariouli7

Απλές και νόστιμες χυλοπίτες 
με λίγο κουρκουμά😋 #κλικ

1 κουπα χυλοπίτες
Νερό
Αλάτι
Τριμμένο τύρι της αρεσκείας σας
1 κ.γ βούτυρο
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Χωριάτικη μακαρονάδα

Υλικά 

evipele

Anna Beni

Την απολαύσαμε πραγματικά!! Νόστιμη 
μακαρονάδα, εύκολη στην εκτέλεση, 
σίγουρα θα την ξαναφτιάξουμε 😊 
#κλικ

500 γρ μακαρόνια για παστίτσιο
500 γρ λουκάνικα χωριάτικα
4 κρεμμυδάκια φρέσκα
3 πιπεριές χρωματιστές
3 σκελίδες σκόρδο
100 γρ ντοματίνια
2 κ.σ ντοματοπελτέ
30 ml ούζο
…...

Χωριάτικη σαλάτα

elenixania

Η αγαπημένη μου σαλάτα. 
Andromaxi,να είσαι καλά!!! 
#κλικ

3 μεγάλες ντομάτες
1 αγγούρι
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 πράσινη πιπεριά
1 κόκκινη πιπεριά
200 gr φέτα
1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη (κοφτό)
Αλάτι
Λάδι

Υλικά andromaxi
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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

