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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! 

Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα διαφορετικό challenge που αφορά 
τα φωτοσχόλια. 
Την τρίτη εβδομάδα 15-21  Ιουνίου κάναμε #κλικ σε συνταγές 
που δεν είχαν κύρια φωτογραφία. Όταν οι συνταγές δεν έχουν 
κύρια φωτογραφία, δύσκολα αποφασίζει να τις δοκιμάσει 
κάποιος, ενώ μπορεί να είναι εξαιρετικές. Ήρθε η ώρα να τις 
δοκιμάσουμε!

Σε αυτό το e-magazine θα βρεις όλα τα φωτοσχόλια που 
έλαβαν μέρος στο 3o αυτό challenge! 125 συνταγές πήραν από 
τουλάχιστον ένα φωτοσχόλιο, ενώ 63 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! Προσπαθήσαμε να 
χωρίσουμε τις συνταγές κάπως, οπότε θα βρεις πρώτα 
ροφήματα, πρωινό, ορεκτικά και μετά κυρίως και λικεράκια.

Επίσης θα βρεις

★ Τα νέα της Cookpad
★ Συνέντευξη με τη Stefania: παίρνει φωτοσχόλια, αφήνει 

φωτοσχόλια αλλά παίρνει και μέρος στην Ομάδα του 
Facebook για το μήνα φωτογραφίας.

Εδώ θα βρεις το πρώτο τεύχος και εδώ το δεύτερο!

Κάνουμε #κλικ στη γεύση!

https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos1.pdf
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos2.pdf


Freddo Cappuccino

thanos serres

Γαλλικός καφές

Υλικά 

Eirinaki

Ελένη

Αγαπημένος καφές, πρωινή 
συνήθεια! Κι εγώ με την ίδια 
αναλογία τον φτιάχνω! #κλικ

1 κούπα νερό
2 κγ καφές

alsi

Πολύ καλός! #κλικ

εσπρέσσο
γάλα φρέσκο με 3,5% λιπαρά
ζάχαρη (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3081035
https://cookpad.com/gr/xristes/8492945
https://cookpad.com/gr/sintages/6117107
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/14042060
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Θρεπτικό και χορταστικό πρωινό

Βασιλη Χατζηλια

Εσπρέσο σέικ

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Summit

Απολαυστικό πρωινό ξύπνημα!! 
#κλικ

2 κούπες εσπρέσο έτοιμο
Ζάχαρη όση θέλει ο καθένας
6 παγάκια

Harley

Και θρεπτικό και χορταστικό και 
θαυματουργό Βασίλη ειδικά άμα 
κάνεις διατροφή . Αυτή την φορά 
το συνόδεψα με 🍒 συνήθως το 
τρώω χωρίς φρούτο.  #κλικ 📸

1 κεσεδάκι γιαούρτι με 2% λιπαρά
2-3 κουταλιές της σούπας βρώμη ολικής 
άλεσης(Quaker
1 φρούτο της επιλογής σας
1 κουταλιά του γλυκού μέλι (αν θέλετε)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10736053
https://cookpad.com/gr/xristes/18723671
https://cookpad.com/gr/sintages/8042788
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/14894081
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


🥨 Κουλούρι Θεσσαλονίκης

Γιώργος Η_ 🥣

Φυστικοβούτυρο

Υλικά 

persaki

Σταυρούλα Τσούτη

Αυτή που σου άρεσε σου στέλνω 
Σταυρούλα μου,με πολύ αγάπη και πολλές 
ευχαριστίες ❣🥰🥰🥰🥰 Τώρα που με τη 
βοήθειά σου το έφτιαξα μόνη μου ,το 
αγαπώ ακόμα περισσότερο ‼😋💓 
#φωτο#κλικ

400 γραμμάρια φιστίκια αλατισμένα
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας μέλι

mary-mary

#κλικ Πολύ νόστιμα και 
τραγανά!

150 γρ. αλεύρι σκληρό
350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
7 1/2 γρ. αλάτι
35 γρ. ζάχαρη
275-300 γρ. νερό σε θερμοκρασία 
δωματίου
2 φακελάκια μαγιά ξερή
Για την επικάλυψη:
Σουσάμι
2 κ.σ. ζάχαρη
500 γρ. χλιαρό νερό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7060682
https://cookpad.com/gr/xristes/15368767
https://cookpad.com/gr/sintages/7200875
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953


Ψωμί με ταχίνι και μέλι

lenado

Έκρηξη αισθήσεων

Υλικά 

persaki

Ntina Anagnostou

Με τέτοιο πρωινό πως να μη πάει 
καλά η μέρα !!! Απολαυστικότατο 
!!! #φωτο#κλικ

1 κεσεδάκι γιαούρτι της αρεσκείας σας
1 κούπα κομμένα σε κύβους από φρέσκα 
φρούτα εποχής
1 κουτ. σούπας κοφτή μέλι
3 κουτ. σούπας corn flakes με γεύση 
σοκολάτας
2 κουτ. σούπας αμύγδαλα κ΄ καρύδια
1 κουτ. γλυκού νιφάδες σοκολάτας 
γάλακτος

Cleopatra

Με σπιτικό, ζυμωτό ψωμάκι 
και βιολογικό μέλι 🥖🍯💪 
#κλικ

2 λεπτοκομμενες φετες ψωμι ή 2 
φρυγανιες
1 κουταλιά ταχίνι από 100% σουσαμι
1 κουταλιά μέλι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3354325
https://cookpad.com/gr/xristes/8457584
https://cookpad.com/gr/sintages/4464929
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/11912856
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


Smoothie με μπανάνα, 
φυστικοβούτυρο και βρώμη

zoulou

Δυναμωτικά γλυκά τοστάκια (σνακ)

Υλικά 

Harley

Χάριςς

Με ταχίνι μέλι & πολύσπορο 
🍞άκι 👌 #κλικ

Ψωμι του τοστ
Φυστικοβουτυρο/ ταχινι/ 
φουντουκοβουτυρο.
Μαρμελαδα/ μελι/ νουτελα/ σοκολατα 
τριμμενη
Σπορους (chia, λιναροσπορο, σουσαμι..)

Sitronella

Τέλειο για το απογευματινό 
μας! #κλικ

1 κ.σ φυστικοβούτυρο
1/2 κούπα γάλα χαμηλών λιπαρών
1/2 μπανάνα
1/4 κούπα βρώμη
1/2 κούπα κακάο (προαιρετικό)
1 κ.σ. μέλι
2 παγάκια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5060419
https://cookpad.com/gr/sintages/5060419
https://cookpad.com/gr/xristes/8480747
https://cookpad.com/gr/sintages/5072202
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8512284
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Smoothie μπανάνα

Hermes Zervakis

Smoothie με κεφίρ και μούρα..

Υλικά 

Argiro Glyka

korinaV

Υπέροχο δροσιστικό τονωτικό ότι πρέπει 
για ένα θαυμάσιο πρωινό ξεκίνημα ή μια 
δροσερή απόλαυση μετά από μια 
κουραστική βόλτα στην ζέστη. Σ 
ευχαριστώ πολύ Κορινα μου να είσαι καλά 
πάντα χαρούμενα μαγειρέματα. #κλικ

1 φλυτζ. κεφίρ
1 1/2 φλ. κατεψυγμένα μούρα
1/2 μπανάνα
2 κγ βούτυρο αμυγδάλου
1/2 κγ εσάνς βανίλιας

Tenia Papasotiriou

#κλικ πολύ νόστιμο και 
θρεπτικό!

1 μπανάνα
1 ποτήρι γάλα
1 πρέζα κανέλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9493497
https://cookpad.com/gr/xristes/13283839
https://cookpad.com/gr/sintages/7079951
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8488982
https://cookpad.com/gr/xristes/21101347


Πρωινό smoothie

Argiro Glyka

Smoothie Φράουλα

Υλικά 

Argiro Glyka

Αθανασία Νταλαγιάννη !

Πολύ ωραία ξεκίνησε η εβδομάδα και η 
μέρα μου χάρις στο υπέροχο γευστικό 
δροσιστικό ποτό σου. Σ ευχαριστώ πολύ 
Αθανασία μου για την απόλαυση να είσαι 
καλά χαρούμενα μαγειρέματα #κλικ

250 γρ φράουλες
30 γρ μελι
200 γρ γάλα

Argiro Glyka

Υπέροχο δροσερό τονωτικό 
ρόφημα για ξεκίνημα της μέρας 
ή μετά από μια κουραστική 
βόλτα για ψώνια ή μετά το 
γυμναστήριο #κλικ

1 ποτήρι γάλα αμυγδάλου η καρύδας
1/2 μπανάνα
1/2 φλ.τσ. μούρα
2 κ.σ. whey protein
2 κ.σ. λιναρόσπορος αλεσμένος (στο 
τέλος)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4468997
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/8243184
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/12560944
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Γιαούρτι με ξηρούς καρπούς, μπανάνα, 
βρώμη και φυστικοβούτυρο

zinovia papa

Γιαούρτι με μέλι, δημητριακά και 
ηλιόσπορο

Υλικά 

Harley

Vickoyla

Πρόσθεσα και βρώμη !! 
Ταιριάζουν πάρα πολύ  δεν το 
περίμενα 💖 👌  #κλικ

1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 κουταλάκι του γλυκού  μέλι
δημητριακά της αρεσκείας μας κατά 
προτίμηση με αποξηραμένα φρούτα
1 κουταλιά της σούπας ψίχα ηλιόσπορου

Sitronella

Το ευχαριστήθηκα πολύ! Έβαλα 
βερίκοκα και φράουλες αντί 
για μπανανα μια που είχα 
φρέσκα #κλικ

1 γιαουρτάκι με 2% λιπαρά
1 μπανάνα
6-7 αμύγδακα ή φουντούκια
1 κουταλιά σούπας  βρώμη
1 κουταλάκι γλυκού φυστικοβούτυρο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5776708
https://cookpad.com/gr/sintages/5776708
https://cookpad.com/gr/xristes/9303581
https://cookpad.com/gr/sintages/4468035
https://cookpad.com/gr/sintages/4468035
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8504803
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Γιαούρτι με μέλι, ξηρούς καρπούς και φρούτα εποχής

Υλικά 

Harley

ouraniaxira

Πολύ ωραίο 💖 Στην θέση των 
ξηρών καρπών έβαλα βρώμη !!  
#κλικ 📸

1 μπολ φρούτα εποχής (φράουλες, 
κεράσια, βερίκοκα, νεκταρίνια κ.α.) 
κομμένα σε κομμάτια
1 κουταλιά μέλι
3 κουταλιές γιαούρτι
λίγα καρύδια και αμύγδαλα χοντοκομμένα

Ismini

Μου έκανε #κλικ γιατί είναι 
υγιεινό και γρήγορο! Είναι και 
νόστιμο βέβαια! 😉

https://cookpad.com/gr/sintages/5009699
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Μαρμελάδα Βερύκοκο 3

glykoula

Γιαουρτονοστιμιά

Υλικά 

Harley

🐬Niki🐬

Σε x large για περισσότερη 
απόλαυση 😊Aντι για μέλι έβαλα 
μαρμελάδα 🍓  #κλικ

2 κ.σ γιαούρτι
1/2 μπανάνα κομμένη σε ροδελες
1/2 μήλο κομμένο σε κύβους
1 κ.σ. μελι
Κανέλα εάν θέλουμε

mary-mary

#κλικ Πολύ εύκολη η 
μαρμελάδα σου! Ο,τι πρέπει 
για πάστα Φλώρα!!!! Τέλεια!!!

2 kg. βερύκοκα
1 1/2 kg. ζάχαρη
3 κ.γ. χυμό λεμονιού

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3075815
https://cookpad.com/gr/xristes/8455020
https://cookpad.com/gr/sintages/11367600
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/19437884
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953


Λαχταριστά fluffy pancakes

Marina Pech💞

Μαρμελάδα καρπούζι

Υλικά 

Nikoleta Gkouva

κατερινα κριθου

Εμένα αυτή η συνταγή μου έκανε 
#κλικ και άρεσε πολύ στα 5/6 της 
οικογένειας (η άλλη κόρη 
ψάχνουμε να δούμε σε ποιον 
έμοιασε... 😜😜😂)

1 κιλο καθαρισμένο καρπούζι λίγο από το 
ροζ κ άσπρο
300 γρ ζάχαρη
1 βανίλια
1/2 λεμόνι στυμμένο
2 κσ γρεναδίνη

Chara

Μια και σήμερα είναι η Ημέρα του 
Πατέρα, είπαμε να περιποιηθούμε τον 
μπαμπά μας λίγο παραπάνω!!!! 
Σηκωθήκαμε με τον μικρό μου πρωί, 
πρωί και του φτιάξαμε τα υπέροχα 
pancakes σου! Τα γαρνίραμε με μερέντα 
και σοκοφρετάκια, πραγματικά έγιναν 
ανάρπαστα 💖!!! #κλικ

2 κούπες αλεύρι
3 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
1/2 κουταλάκι του γλυκού 
αλάτι
1 μπέικιν
1 1/2 κούπα γάλα
2 αυγά
3 κουταλιές της σούπας 
βούτυρο λιωμένο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9002943
https://cookpad.com/gr/xristes/9302356
https://cookpad.com/gr/sintages/9552311
https://cookpad.com/gr/xristes/13316609
https://cookpad.com/gr/xristes/16554601
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Εύκολα μπισκότα βρώμης 3 υλικών!

the proud vegan

Κουλουράκια βανίλιας

Υλικά 

Ναυσικά

Πατατούφα

#κλικ σε αυτά τα βουτυρατα 
κλασικά κουλουράκια! Τρώγονται 
μετά μανίας!

1 πακέτο βούτυρο 250gr (εγώ βάζω 
lurpak)
150 gr άχνη
3 αυγά
2 κ.σ. μέλι
1 κ.γ. baking powder
1 βανίλα
500 gr αλεύρι

folia

Όντως πρέπει να είσαι πολύ proud 
για αυτά τα τέλεια, υγιεινά 
μπισκοτάκια! Τετραπλασίασα τη 
συνταγή και μου βγήκαν 40 - 45 
κομμάτια, τα οποία οποία φυσικά δε 
θα υπάρχουν μέχρι αύριο!!! #κλικ

100 γρ βρώμη
2 λιωμένες μπανάνες
3 κ.σ φυστικοβούτυρο ή 3κ.σ κομματάκια 
σοκολάτας ή 3κ.σ σταφίδες ή 3κ.σ νιφάδες 
καρύδας ή 3κ.σ ότι άλλο έχετε στο σπίτι 
και σας αρέσει! 🥰

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12139018
https://cookpad.com/gr/xristes/8521895
https://cookpad.com/gr/sintages/3085413
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/8453956
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266


Ελαφριά μπισκότα βρώμης με άρωμα 
πορτοκάλι

ariadnibb

Μπισκότα καρύδας με μαρμελάδα!!

Υλικά 

Αντώνης Σαρρής

Aggeliki 🌻

Δεν είχα κεράσια και τα έκανα με μαρμελάδα 
φράουλα (επικαλύπτει την καρύδα άλλα 
νόστιμο ) και μαρμελάδα βερίκοκο που πήγαινε 
πάρα πολύ. Μου βγήκαν κάπου στα 20 
κομμάτια (ίσως επειδή τρώω μεγάλες μερίδες.) 
ωραία μπισκότα και ωραία μυρωδιά. #κλικ

1 κουτάκι ζαχαρουχο γάλα
200γρ Καρύδα τριμμένη  (μπορεί να 
χρειαστεί και λίγο περισσότερο)
Μαρμελάδα της αρεσκείας
Μπορείτε να βάλετε και κερασάκι

folia

Θα πω απλά ότι είναι τα πιο 
νόστιμα μπισκότα που έχω 
φάει ποτέ... Τέλος!!! 👏👏#κλικ

1 κούπα αλεύρι (εγώ βάζω ολικής άλεσης)
1 κούπα βρώμη
1/2 κούπα λάδι
1/2 κούπα χυμό πορτοκάλι
4-5 κ.σ. μαύρη ζάχαρη
1/4 κ.γ σόδα
1/4 κ.γ αλάτι
1 βανίλια
ξύσμα ενός πορτοκαλιού
ξηροί καρποί (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3081998
https://cookpad.com/gr/sintages/3081998
https://cookpad.com/gr/xristes/8492915
https://cookpad.com/gr/sintages/6637830
https://cookpad.com/gr/xristes/23169999
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266


Cookies

Μαρία Τσιγάρα

Cookies με βρώμη, κανέλα και μήλο

Υλικά 

Χρυσή

Ρούλα Λάββα

Τι υπέροχα μήλο-μπισκότα είναι αυτά!! 
Μόνο το βούτυρο αντικατέστησα με 
μαργαρίνη και έβαλα αλεύρι γοχ. Είναι 
τέλεια με ή χωρίς #κλικ φωτογραφικό! 
Ευχαριστούμε για το μοίρασμα! #φωτο

150-200 γρ. βούτυρο
1 ποτήρι μαύρη ζάχαρη
1 ποτήρι αλεύρι ολικής
3 μήλα ψιλοκομένα
1 ποτήρι βρώμη
1 κ.σ. κανελλα
1 κ.σ. baking powder
και αν θέλουμε σταφίδες

Athina K.

# κλικ στα μπισκοτάκια σου.

120 gr τυρί κρέμα
8 κουταλιές της σούπας βούτυρο
150 gr ζάχαρη
130 gr αλεύρι για όλες τις χρήσεις
10-12 μπισκότα (Oreo)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12874135
https://cookpad.com/gr/xristes/15496690
https://cookpad.com/gr/sintages/6278461
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339


Βάφλες

chatzidou sofia

Πρωινό με βρώμη

Υλικά 

Eirinaki

Penny Kontomihali

Σούπερ πρωινό! Θρεπτικό και 
νόστιμο, έβαλα μπανάνα και 
νεκταρίνι από πάνω για χρώμα 
και γεύση! Καλημέρα 🌺
#κλικ

30 γρ. νιφάδες βρώμης
80 γρ. γάλα άπαχο
70 γρ. γιαούρτι με λίγα λιπαρά
11/2 κ.γ. σπόρους τσία
1/2 κ.γ. κανέλα, τριμμένη
1 κ.γ. μέλι

Ειρήνη Μιχοπούλου

Τέλειες! Απλή και νόστιμη 
συνταγή! Ο καθένας τις γαρνίρει 
με ό,τι του κάνει #κλικ (για μένα 
μπανάνα, κανέλα, μέλι και 
καρύδια)! 🥰😋🤩

2 αυγα
300 γρ φαρινα
1 κ.γ. Μπέικιν
1 κσ ζαχαρη
1 βανίλια
80 γρ βούτυρο λιωμένο
Λίγο αλατι
400 ml γάλα χλιαρό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10687374
https://cookpad.com/gr/xristes/14538227
https://cookpad.com/gr/sintages/4499147
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/9337878
https://cookpad.com/gr/xristes/22732609


Φανουρόπιτα

Καρολίνα Καμπούρη

Κέικ Ταψιού με Άρωμα Βανίλιας

Υλικά 

Al Dente

Al Dente

Αυτή τη φορά πρόσθεσα και λίγο 
ξύσμα λεμονιού! Απογειώθηκε! 
#κλικ

1 φλυτζάνι του τσαγιού αραβοσιτέλαιο
2 φλυτζάνια του τσαγιού ζάχαρη λευκή 
κρυσταλλική
4 αβγά
1 φλυτζάνι του τσαγιού φρέσκο γάλα 
πλήρες
2 φλυτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις
1 φακελάκι baking powder
1 φακελάκι αρωματισμένη ζάχαρη με 
βανίλια
2 δόσεις βανίλιας
άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα

Καρολίνα Καμπούρη

#κλικ

3/4 φλιτζανιού λάδι
3/4 φλ. ζάχαρη
1 φλ. νερό
1 φλ. χυμό
1 κ.γ. κανέλα
3.5 κ.γ. baking powder
3.5 ποτήρια  αλεύρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9856623
https://cookpad.com/gr/xristes/15958622
https://cookpad.com/gr/sintages/11357891
https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/xristes/15958622


Καρυδάκι γλυκό κουταλιού

Υλικά 

ouraniaxira

Αικατερίνη Παπαδοπούλου

Το έχω φτιάξει πριν από μέρες και 
περίμενα αυτή την εβδομάδα να βάλω 
τη φωτογραφία. Πολύ ιδιαίτερο 
γλυκάκι. Πρόσθεσα και λίγο 
γαρύφαλλο, του δίνει ένα ιδιαίτερο 
άρωμα ♥ #κλικ

1 κιλό καρυδάκια φρέσκα
1 κιλό ζάχαρη
3 φλιτζάνια τσαγιού νερό
3 φακελάκια βανίλια
1 κουταλάκι χυμός λεμονιού
αμυγδαλόψιχα ασπρισμένη

Γλυκό σάντουιτς με μπισκότα και 
μαρμελάδα φράουλα

Argiro Glyka

mgiannok

Καλημέρα με ένα υπέροχο γλυκό σνακ 
χορταστικό και νόστιμο.Δεν έβαλα 
μαρμελάδα φράουλα αλλά μαρμελάδα 
πορτοκάλι που είχα &μπισκότο 
σοκολάτας που ταιριάξαν πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την όμορφη ιδέα!😍 
#κλικ

2 φέτες ψωμί τόστ
4 κ.γ. μαρμελάδα επιλογής μας(εγώ 
χρησιμοποίηση φράουλα)
1 1/2 μπισκότο γεμιστό χοντροσπασμένο 
(της επιλογής σας)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7297501
https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/xristes/12369260
https://cookpad.com/gr/sintages/4802478
https://cookpad.com/gr/sintages/4802478
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/12657686


Τα νέα της Cookpad:
Μοιράσου τις συνταγές που σου αρέσουν!

Σου αρέσει πολύ να βρίσκεις ή και να καταγράφεις συνταγές στην Cookpad. Όμως 
είναι εξίσου υπέροχο το γεγονός ότι μπορείς να μοιράζεσαι όσες βρίσκεις 
ενδιαφέρουσες με πολλούς ακόμα χρήστες της πλατφόρμας και να τους δίνεις 
έμπνευση για το αυριανό τους πιάτο.

Εμείς κάναμε ακόμα πιο όμορφο και εύκολο τον τρόπο για να  μοιραστείς τις 
συνταγές σου με ακόμα περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να μαγειρέψουν, 
εντός ή εκτός Cookpad!

Αν λοιπόν βρεις ή προσθέσεις μια συνταγή που βρίσκεις πολύ ενδιαφέρουσα, 
μπορείς να την μοιραστείς στο Cookpad chat (αν συνδέεσαι μέσω εφαρμογής) ή και 
σε όλα τα υπόλοιπα social media με δύο κινήσεις.

Πάτα απλώς το μισό τριγωνάκι ή τις 3 τελίτσες 
(ανάλογα αν έχεις android ή iOS αντίστοιχα). 
Θα εμφανιστεί η προεπισκόπηση της εικόνας 
και επιλέγεις πού θες να μοιραστείς τη 
φωτογραφία σου! Μπορείς να κάνεις 
αντιγραφή τον σύνδεσμο και να τον 
επικολλήσεις σε οποιοδήποτε μέσο επιθυμείς 
(θα εμφανιστεί μαζί και η εικόνα αυτόματα), να 
αποθηκεύσεις την φωτογραφία ή και να 
μοιραστείς τη συνταγή απευθείας στις 

εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που έχεις στο κινητό σου (instagram, facebook, 
twitter, viber κλπ.). Όταν επιθυμείς να μοιραστείς την συνταγή απευθείας σε 
instagram και facebook, επίλεξε και επικόλλησε στα posts σου και τον σύνδεσμο!

Μοιράσου λοιπόν με οικογένεια, φίλους και γνωστούς τις 
συνταγές που αγαπάς και βοήθησέ τους να εμπλουτίσουν και 
αυτοί με πιάτα νόστιμα που τους ταιριάζουν και πρέπει 
οπωσδήποτε να δοκιμάσουν!

Και όπως πάντα μη ξεχάσεις να αφήσεις το φωτοσχόλιό σου 
όταν μαγειρέψεις τη συνταγή, για να ευχαριστήσεις τον 
συγγραφέα της αλλά και για να την έχεις στο δικό σου αρχείο.



Τορτίγιες ρολάκια με μαρμελάδα, μπισκότα digestive και μερέντα

Υλικά 

tahitian

Argiro Glyka

Oh my God!Ο,τι πιο νοστιμο εχω φαει!Τέλειο μονολογούσε η μεγάλη 
μου κορη απολαμβάνοντας το μπουριτο Lila pause που αν δεν το χουν 
ανακαλύψει οι μεξικανοι, τότε χάνουν πολλά.Βέβαια το κανα αλλιώς 
αλλά δε φταιω,το lidl  δεν είχε τιποτα.Ετσι,εβαλα πιτα αραβική,
μερέντα νηστίσιμη,μπισκοτα βρωμης και δεν μπορεσα ν αντισταθώ σε 
λιγες φραουλες και καρύδια.Θα επανελθω όμως και με τορτιγιες.
Ευχαριστώ κσι σένα και την Ελένη που της έκανε #κλικ αυτή η 
απολαυστική ιδεα🍫

1 τορτίγια
1 1/2 κ.σ. μερέντα
2 κ.γ. μαρμελάδα επιλογής σας
1 μπισκότο digestive χοντροσπασμένο

elenixania

Σκέτη γλύκα!!! Μόνο που εμένα Αργυρώ 
μου με κάλεσε άλλο ένα μπισκοτάκι.Σε 
ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/4802562
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728


Δροσερή γρανίτα με κομπόστα 
ροδάκινο

Μαριέττα Νικήτα

Παραδοσιακό ρυζόγαλο

Υλικά 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Αναστασουλα Κουτση

Αναστασούλα μου,το ωραίο σου 
ρυζογαλάκι ταξίδεψε απόψε από 
την όμορφη Θεσσαλονίκη στην 
όμορφη Κρήτη.Ευχαριστούμε 
πολύ!!! Φιλιά!!! #κλικ

2 φλ. (1/2 λίτρο) νερό
4 φλ. (1 λίτρο) γάλα
1 φλ. ζάχαρη
4 κουταλιές κορν φλάουερ
1 1/2 κουταλάκι βανίλια
1/2 φλ. ρύζι γλασέ
κανέλα για το σερβίρισµα

Rena13

Μια γρανίτα ήταν ότι πρέπει με 
τόση ζέστη! Περίμενα να βγει 
πολύ γλυκό, αλλά μια χαρά 
δροσερό και νόστιμο βγήκε. 
Ευχαριστώ για την συνταγή. 
#κλικ 📸

5-6 Ροδάκινα κομπόστα παγωμένα
6 παγάκια από το ζουμί της κομπόστας
12-15 Παγάκια νερού
3-4 κουταλιές της σούπας Μέλι
1/2 λεμόνι (τον χυμό του)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5392283
https://cookpad.com/gr/sintages/5392283
https://cookpad.com/gr/xristes/9198735
https://cookpad.com/gr/sintages/12513932
https://cookpad.com/gr/xristes/14535452
https://cookpad.com/gr/xristes/16231387
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646


Γιαουρτογλυκό με oreo και φράουλες

Αναστασουλα Κουτση

Παγωτό

Υλικά 

Gigi Muffin

Κατερινα Σγουρελλη

Παγωτό και να μη μου κάνει #κλικ 
δε γίνεται!! Να σαι καλά, 
γευστικότατη συνταγή και τι 
καλύτερο από σπιτικό παγωτό με 
τόσο ευχάριστη υφή!!!!

1 morfat (φυτική σαντιγί)
1 ζαχαρούχο γάλα
1 γάλα εβαπορέ
λίγο  κακάο για χρώμα να πάρει την γεύση 
σοκολάτας

Stefania Zoubouli

Τέλειο καλοκαιρινό και 
δροσερό γλυκό, γι' αυτό και 
μου έκανε #κλικ 😃 Ευχαριστώ 
πολύ για τη συνταγή, το 
απολαύσαμε 🙏😊 #φωτο

βάση 
200γρ  μπισκότα oreo
50 γρ λιωμένο βούτυρο
γλυκό
 150 γρ  μπισκότα oreo
350 γρ γιαούρτι στραγγιστό
150 ml κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
2 κ.σ μέλι
ξύσμα /από 1 λεμόνι
10 φράουλες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12273973
https://cookpad.com/gr/xristes/16231387
https://cookpad.com/gr/sintages/12901988
https://cookpad.com/gr/xristes/21417847
https://cookpad.com/gr/xristes/15813627
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231


Μους γιαουρτιού (πανεύκολο και 
γρήγορο)

Σταυρούλα

Ζελέ με γιαούρτι

Υλικά 

Stacy

giota (Γιώτα)

Το απόλυτο γλυκο που σου κάνει 
#κλικ το καλοκαίρι είναι αυτό!!!

2 φάκελοι φρουί ζελέ Γιώτης χωρίς 
ζάχαρη(όποια γεύση επιθυμείτε..
φράουλα, κεράσι, λεμόνι...)
2 κεσεδάκια γιαούρτια στραγγιστό από 
0-2% λιπαρά(400 γρ)

Stefania Zoubouli

Σταυρούλα μου τι να πω για αυτό το 
πεντανόστιμο γλυκάκι 😍😍 Όχι μου 
έκανε #κλικ απλά η συνταγή σου και η 
#φωτο σου, τρελάθηκα μιλάμε 😃😃 Σ' 
ευχαριστώ πολύ για την απόλαυση που 
μου χάρισες, καθιερώθηκε 🙏😘 
Καλημέρααααααα!!!!

180 ml γάλα
100 γρ. κουβερτούρα (έβαλα 
κουβερτούρα γάλακτος είναι πιο νόστιμη)
500 ml στραγγιστό γιαούρτι
1 κ.σ. μέλι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12366345
https://cookpad.com/gr/sintages/12366345
https://cookpad.com/gr/xristes/9642590
https://cookpad.com/gr/sintages/9584990
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382
https://cookpad.com/gr/xristes/16407380
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231


Choco-Bananaki

sugarchef

Μπακλαβάς - Κανταΐφι Γιαννιώτικος

Υλικά 

Μαριάννα Χαραλάμπους

votsalo1972

#κλικ Μου κέντρισαν το 
ενδιαφέρον τα υλικά του, 
ευχαριστώ πολύ καλή συνταγή!!!

500 γρ. φύλλο Βηρυτού
500 γρ. φύλλο κανταΐφι
3 1/2 φλ. καρυδόψιχα
1 1/2 φλ. αμυγδαλόψιχα (ασπρισμένη, 
ψημένη και χοντροκομμένη)
1 κ.σ. κανέλα
1 κ.σ. γαρίφαλο
3 κ.σ. τριμμένη φρυγανιά
4 1/2 φλ. βούτυρο γάλακτος
Για το σιρόπι
1 1/2 κιλό Ζάχαρη
1 λίτρο Γάλα
Λίγες σταγόνες ροδόνερο (προεραιτικό)

Vasw malopoulou

Δροσερό εύκολο και γρήγορο 
γλυκάκι που έκανα για την 
επέτειο γάμου μου 🌹🌹🌹🌹  
#κλικ

1 πακέτο digestive
3-4 ώριμες μπανάνες
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
1 κουτί μόρφατ (στο τσιγκινο κουτί)
1 χούφτα τρούφα σοκολάτας ή σταγόνες 
σοκολάτας
Γλάσο
1 κουβερτούρα 125 γρ.
1 κρέμα γάλακτος 200 γρ.

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3082103
https://cookpad.com/gr/xristes/8497183
https://cookpad.com/gr/sintages/3079371
https://cookpad.com/gr/xristes/20806788
https://cookpad.com/gr/xristes/8485141
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650


Mars Bar Slices

Cleopatra

Πάστα φλώρα

Υλικά 

mary-mary

Eirini Xatzi

#κλικ στην νόστιμη αυτή πάστα 
Φλώρα!!! Έβαλα μαρμελάδα 
βερίκοκο σπιτική 🤤🤤

1 κούπα βούτυρο
1/2 κούπα ζάχαρη
1 βανίλια
2 αυγά
2 κουτ.σούπας  κονιάκ
1  πορτοκάλι ή λεμόνι, το ξύσμα
1 μπείκιν πάουντερ
2 κούπες αλέυρι γ.ο.χ
500 γρ. μαρμελάδα της αρεσκείας μας

tahitian

Ο πειρασμός είναι τεράστιος 
αλλά θα ξεπερασω τον εαυτο 
μου και θ αντισταθω.Δεν εμεινε 
και πολυ εξαλλου....Ξανά,μανά 
#κλικ!Και μια πανοραμικη!!!

4 σοκολάτες Mars (των 51 γρ)
90 γρ φρέσκο βούτυρο σε κομματάκια
3 φλυτζάνια νιφάδες ρυζιού (τύπου Coco 
Pops, λευκές ή σοκολατένιες)
250 γρ σοκολάτα γάλακτος 🍫

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12450866
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/sintages/9749250
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953
https://cookpad.com/gr/xristes/8523777
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247


Σιροπιαστό κέικ φράουλας με γιαούρτι

Σταυρούλα Τσούτη

Ατομικό Cheesecake

Υλικά 

Harley

cherrypie_helena

Ότι πρέπει ...👌  #κλικ

7 μπισκότα πτι-μπερ
25 γρ. βούτυρο
1 κύπελο γιαούρτι
1 κουταλιά σούπας άχνη ζάχαρη
1 κουταλιά του γλυκού κρέμα γάλακτος
1 φράουλα
σιρόπι φράουλας ή μαρμελάδα

Ismini

Σταυρούλα μου, μου είχε κάνει 
κλικ εδώ και καιρόοο (όπως 
ξέρεις) και όχι άδικα! Είναι 
υπέροχο και ο συνδυασμός 
φράουλα-λεμονάκι του πάει πολύ! 
😋😋😋 Ευχαριστούμε πολύ-πολύ 
για το μοίρασμα! 😘😘😘

125 γραμ. μαργαρίνη
150 γραμ. ζάχαρη
2 μεγάλα αυγά
ξύσμα από 1/2 λεμόνι
200 γραμ. αλεύρι γ.ο.χ
1 1/2 κ.γλ. baking powder
150 γραμ. φράουλες μικρές 
1 πρέζα αλάτι
120 γραμ. γιαούρτι χαμηλών λιπαρών
Για το σιρόπι
150 γραμ. ζάχαρη
150 γραμ. νερό
2 κ.σ. χυμό λεμόνι
ξύσμα από 1/2 λεμόνι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8489193
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/sintages/3084656
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8508619
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Ψωμάκια μπύρας

Violet

Φουρτάλια (ομελέτα) Τήνου

Υλικά 

Eleni

Saucypan

#κλικ, είμαι πολύ μακριά από τη 
Τήνο, για αυτό έβαλα λουκάνικα 
Φαρσάλων. Είναι τέλειο. Πολύ 
καλή ιδέα να δοκιμάζουμε 
συνταγές χωρίς φώτο. ❤

1 κιλό πατάτες
3 αυγά
λίγο γάλα
αλάτι, πιπέρι
10 ροδέλες λουκάνικο Τήνου (ή χωριάτικο 
λουκάνικο)
λάδι για το τηγάνισμα

Ioulia -Juliana

Τελικα γινονται πολυ ωραια!
Τα εφτιαξα σημερα  και μυρισε 
ολο το σπιτι!
Ειναι τελεια! « κλικ».

1 κουτάκι μπύρα [330 ml]
1/2 κιλό αλεύρι φαρίνα [φάριν απ]
1 κ.γ. αλάτι
1 αυγό για άλειμμα(προαιρετικά)
λίγο σουσάμι [προαιρετικά]

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4689507
https://cookpad.com/gr/xristes/12045505
https://cookpad.com/gr/sintages/5709181
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154
https://cookpad.com/gr/xristes/9777765
https://cookpad.com/gr/xristes/21113054


Χωριάτικη Σαλάτα

Vasileios Galanopoulos

Σαλάτα με παντζάρια και πορτοκάλι

Υλικά 

persaki

foodie1973

Απολαυστικότατη σαλάτα ! Χάρμα 
οφθαλμών και γεύσης !!!  Η #φωτο 
είναι πριν βάλω τη σως .....#κλικ

Για την σαλάτα
500 γρ. φρέσκους βολβούς παντζαριών 
2 μικρά και ζουμερά πορτοκάλια 
25 γρ. κουκουνάρια
3 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
Για την σάλτσα
χυμό από 1 πορτοκάλι (ανάλογα πόσο 
ζουμερό είναι)
6 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.γλ. γιαούρτι στραγγιστό
τριμμένος φλοιός ενός πορτοκαλιού 
1 κ.σ. μουστάρδα με κόκκους
1 κ.γλ. μέλι
αλατοπίπερο

Georgia Mantzi

Με μαϊντανό γιατί είναι ο 
αγαπημένος μου... #κλικ

2 ντομάτες κομμένες σε φέτες
1 αγγούρι κομμένο σε ροδέλες
1 κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες
100 γραμμάρια τυρί φέτα κομμένο σε 
κομματάκια
1 κουταλιά της σούπας κάπαρη
1/2 κουταλιά της σούπας ρίγανη ή 
μαϊντανό
μερικές ελιές
Υλικά για το ντρέσινγκ:
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας ξύδι
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7016026
https://cookpad.com/gr/xristes/15012222
https://cookpad.com/gr/sintages/3087104
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/8499686
https://cookpad.com/gr/xristes/19396494


Πατατοσαλάτα με αυγό και σως

Fatima Noor Ahmad

Τονοσαλάτα

Υλικά 

Harley

popaki

Με πένες σικάλεως και φρέσκα 
λαχανικά και χωρίς μαγιονέζα 
απόλαυσα ένα πολύ ωραίο 
δροσιστικό και χορταστικό γεύμα 
💖     
  #κλικ

1 πακετο μακαρονια φιόγκοι
2 τόνους με λάδι (το σουρώνουμε το λάδι)
1/4 τυρί reggato (σε μικρά κομμάτια, 
κυβάκια)
1 πακετο 1/2 κιλου λαχανικα κατεψυγμένα 
(αρακάς καρότο καλαμπόκι)
1 μεσαία μαγιόνέζα
3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα
2 κουταλιές της σούπας κέτσαπ

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Σήμερα το μενού έλεγε  
πατατοσαλάτα.Επέλεξα τρεις 
διαφορετικές συνταγές και η μια 
καλύτερη από την άλλη. Η 
Μαριέττα διάλεξε να φάει αυτήν 
και της  άρεσε πάρα πολύ! #κλικ

500 γρ πατάτες
4 αυγά βρασμένα και ψιλοκομμένα
200 γρ ψιλοκομμένο κρεμμύδι
250 γρ μαγιονέζα
30 γρ μουστάρδα dijon
100 γρ γιαούρτι πλήρες
Λιγο ψιλοκομμένο κόλιανδρο
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8173501
https://cookpad.com/gr/xristes/16518433
https://cookpad.com/gr/sintages/3069666
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8450127
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719


Special πατατοσαλάτα καλοκαιρινή

MichalisD

Πατατοσαλάτα με αυγά

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

#κλικ σε αυτήν την πεντανόστιμη  
πατατοσαλάτα , εύκολη και 
γρήγορη ! Δεν έβαλα κάπαρη γιατί 
δεν αγαπω !!! Σε ευχαριστώ για 
την όμορφη συνταγή ! 🥰🙏❤

5-6 πατάτες
4-5 αυγά
1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο άνηθο
2 κουτ. σούπας κάπαρη
1 φλ. μαγιονέζα
1 κουτ. σούπας μουστάρδα
αλατοπίπερο

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Σήμερα το μενού έλεγε  
πατατοσαλάτα.Επέλεξα τρεις 
διαφορετικές συνταγές και η 
μια καλύτερη από την άλλη. 
Διάλεξα   να φάω αυτήν και 
μου άρεσε πάρα πολύ! #κλικ

3-4 Πατάτες
1 Αγγούρι
1 Κρεμμύδι ξερό μέτριο/μικρό
Δυόσμος
2 ΚΣ μουστάρδα
2 ΚΣ Λεμόνι
4-5 ΚΣ Λάδι
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9977553
https://cookpad.com/gr/xristes/8510977
https://cookpad.com/gr/sintages/3084754
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/8494376
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719


Πατατοσαλάτα με φρέσκο κρεμμυδάκι

giota (Γιώτα)

Πατατοσαλάτα

Υλικά 

Harley

al_kiki

Aπλά τέλεια  💖💖 Στην θέση της 
πιπεριάς έβαλα αρακά και τις 
πατάτες τις έλιωσα !!  #κλικ

4 πατάτες
2 καρότα
1 κουπα καλαμπόκι
1 κόκκινη πιπεριά
Λίγο άνηθο
Γιαούρτι
Μαγιονέζα
Αλάτι
Πάπρικα

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Σήμερα το μενού έλεγε  
πατατοσαλάτα.Επέλεξα τρεις 
διαφορετικές συνταγές και η 
μια καλύτερη από την άλλη. Ο 
αντρούλης μου διάλεξε να φάει 
αυτήν και του άρεσε πάρα 
πολύ! #κλικ

1 κιλό πατάτες
2 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα μαζί 
με το τρυφερό πράσινο μέρος
100 ml ελαιόλαδο
25 ml ξίδι λευκό από κρασί
1 κ.σ μουστάρδα
3 κ.σ μαϊντανός ή άνηθος ψιλοκομμένος
αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9743099
https://cookpad.com/gr/xristes/16407380
https://cookpad.com/gr/sintages/4743645
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/11933804
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719


Σαλάτα με τόνο

Νατάσα8

Σαλάτα με τόνο

Υλικά 

kimwlos

Giorgos Ntzaferis

Δεν είχα κρουτόν αλλά 
παξιμαδάκια χαρουπιού που τα 
αγαπώ! Επίσης παρέλειψα την 
ντοματα και το αγγούρι. Νόστιμα 
και ωραία! #κλικ στη νοστιμιά

1 κονσέρβα μικρή  τόνο
2 κ/σ  καλαμπόκι κονσέρβα
2-3 φρυγανιές (ή κρουτόν)
150 γρ. Μαρούλι
1 κ/σ  ξύδι βαλσάμικο
1 ντομάτα
1/2 αγγούρι (προαιρετικά)

Harley

Δεν έβαλα μαρούλι και ελιές 
και πρόσθεσα αγγούρι κ 
καρότο !! Υγιεινή & 
πεντανόστιμη 💖  #κλικ 📸

Κριτσίνια ή παξιμάδια
1 Μαρούλι κομμένο
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 κονσέρβα τόνο
1 μεγάλη ντομάτα σε φετες
Λάδι
Αλάτι
Λίγο ξύδι
2 κσ Ελιές σε ροδέλες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6129218
https://cookpad.com/gr/xristes/14053029
https://cookpad.com/gr/sintages/11812654
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/21237804
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Σαλάτα με μαρούλι και βινεγκρέτ 
μελιού

dancingelf

Μήλο-παντζαρό-σαλάτα

Υλικά 

Cleopatra

giota (Γιώτα)

Πολύ δροσερή, νόστιμη και 
γεμάτη βιταμίνες. Την επόμενη 
φορά θα προσθέσω και σπόρους ή 
ξηρούς καρπούς, για να υπάρχει 
και κάποιο τραγανό στοιχείο. 
Πάντως, την απόλαυσα ...🥰 #κλικ

1 φλιτζάνι τσαγιού ξινόμηλα τριμμένα
2 φλιτζάνια τσαγιού παντζάρια τριμμένα
1/2 φλιτζανάκι του καφέ λάδι
1 φλιτζανάκι του καφέ ξίδι
1 φλιτζανάκι του καφέ λεμόνι
λίγο αλάτι

Marina

#κλίκ τη  #φώτο Αυτή η σαλάτα 
δεν λείπει ποτέ απο το 
καθημερινό τραπέζι.

1 μαρούλι
2 ντομάτες
1 μεγάλο αγγούρι
2 κ.σ. κάπαρη
150 γρ.  κρουτόν (μισό πακέτο)
αλάτι
λάδι
8 κ.σ. μουστάρδα
2 κ.σ. μέλι (γεμάτες)
10 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3077733
https://cookpad.com/gr/sintages/3077733
https://cookpad.com/gr/xristes/8454711
https://cookpad.com/gr/sintages/9165683
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/16407380
https://cookpad.com/gr/xristes/11813732


Ντιπ μουστάρδας με μέλι

Eirini Xatzi

Σως μουστάρδας

Υλικά 

Ναυσικά

Panagiotis St

Τόσο απλή και τόσο νόστιμη! 
#κλικ #φωτο

2 κ.σ. Μουστάρδα απαλή
Λάδι
Λεμόνι
Σκόρδο σε σκόνη
Θυμάρι

Korina Zervidou

#κλικ στο ντιπ σου! Ειναι πολύ 
ωραίο ❤

10 κ.σ. μουστάρδα
2 κ.σ. μέλι
1 κ.σ. ξίδι
1 κ. γ. λευκό κρασί
2 κλωνάρια μαϊντανό ψιλοκομμένο 
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10971544
https://cookpad.com/gr/xristes/8523777
https://cookpad.com/gr/sintages/7027361
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/8456147
https://cookpad.com/gr/xristes/15925583


Κολοκυθάκια βραστά... αλλιώς

Κατερίνα Κ.

Το τζατζίκι το σωστό

Υλικά 

ΜΕΝΕΞΙΑ ΧΑΧΟΥΤΑ

Marina's recipes

#κλικ στο τζατζίκι το σωστό!!! Το 
δοκίμασα και είναι πεντανόστιμο 
φρέσκος δυόσμος κάνει τη 
διαφορά 🌿

2 κουταλιές κοφτές του γλυκού  δυόσμο
2 τριμμένα αγγουράκια
1 σκελίδα σκόρδο τριμμένο
Αλάτι
5 κουταλιές γιαούρτι

alsi

Τέλεια έτσι τα κολοκυθάκια! Θα 
τα φτιάχνω έτσι από εδώ και 
πέρα! #κλικ

1 κιλό κολοκυθάκια ή και μεγαλύτερα
αλάτι και πιπέρι
ρίγανη ξερή
λάδι
μυζήθρα ξερή για μακαρόνια καλής 
ποιότητας

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9195840
https://cookpad.com/gr/xristes/13325225
https://cookpad.com/gr/sintages/12896975
https://cookpad.com/gr/xristes/19268453
https://cookpad.com/gr/xristes/22349588
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584


Ελιόψωμο - τυρόψωμο

niki260472

Απλή στραπατσάδα.

Υλικά 

litsa

zoulou

🥚🍅🧀
#κλικ

3 ώριμες ντομάτες
5 αυγά
Λάδι
Αλάτι
1 κ. γ. ζάχαρη
Πιπέρι
Φέτα σε κομματάκια

Cathy 🌺

είναι πεντανόστιμα 😋
#κλικ

1/2 κιλό αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
1 κουτάκι μπύρα
λίγο αλάτι
ελιές ή τυρί
λίγη ρίγανη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3083604
https://cookpad.com/gr/xristes/8504381
https://cookpad.com/gr/sintages/6034715
https://cookpad.com/gr/xristes/8505505
https://cookpad.com/gr/xristes/8480747
https://cookpad.com/gr/xristes/22569029


Μανιτάρια πανέ

Θανάσης Αγγελής

Τυροκεφτεδάκια

Υλικά 

Saucypan

Emanuil Kuniqi

Τα έφτιαξα πλακουτσά γιατί δεν 
είχα πολύ λάδι για τηγάνισμα. 
Πεντανόστιμα! Σ' ευχαριστώ για 
το μεζεδάκι που μου έκανε #κλικ

Λίγο λάδι για το τηγάνισμα
200 γραμμάρια γραβιέρα
2 ασπράδια αυγών

Takis Tsirtsonis

Στο ΜαστερΣεφ θα έλεγαν πως τα πανέ 
είναι...άχαστα. Ιδιαίτερα αν μιλάμε για τα 
(ούτως ή άλλως αγαπημένα) μανιτάρια και 
την πολύ νόστιμη όσο και γρήγορη αυτή 
συνταγή -τα συνόδευσα με μαγιονέζα 
χτυπημένη μαζί με δυο σκελίδες σκόρδο και 
μια δόση τσίλι σος . Ευχαριστούμε! #κλικ

200 γρ μανιτάρια λευκά καλά 
σκορπισμένα
100 γρ αλεύρι γ.ο.χ
2 αυγά
30 ml γάλα
100 γρ. φρυγανιά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11125730
https://cookpad.com/gr/xristes/14660728
https://cookpad.com/gr/sintages/12487130
https://cookpad.com/gr/xristes/9777765
https://cookpad.com/gr/xristes/23309518
https://cookpad.com/gr/xristes/11705998


Γαρίδες σαγανάκι στον φούρνο

Argiro Glyka

Ντοματοκεφτέδες με φέτα

Υλικά 

Zoe Tsomaka

Argiro Glyka

Αργυρώ μου σε ευχαριστώ για αυτή 
τη υπέροχη συνταγή!  Άψογη συνταγή 
με ισσοροπία υλικών. Τέλειοι οι 
ντοματοκεφτέδες σου!  Το απόλυτο 
συνοδευτικό για μπυρίτσα και ουζάκι!  
Τραγανοί και αφράτοι!!  #κλικ

6 ντομάτες
2 κρεμμύδια τριμμένα
200 γρ. φέτα τριμμένη
3 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
3/4 φλ.τσ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του
Αλατοπίπερο
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Argiro Glyka

Άλλη μια συνταγή ολοκληρώθηκε 
σήμερα. Δοκιμάστηκε πέτυχε και 
αποκτά δικαίως την φωτογραφία 
που της αξίζει. #κλικ

20 γαρίδες καθαρισμένες
100 γρ. τυρί φέτα τριμμένη
4 ντομάτες τριμμένες
50 ml ούζο
1 πιπεριά κέρατο ψιλοκομμένη
1 σφηνάκι κονιάκ η ουίσκι
3 αστεροειδείς γλυκάνισοι
50 γρ. κασέρι τριμμένο
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4503498
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/5896191
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Πίτα Καισαρείας

Μαρία Δασκαλάκη

Η θεϊκή τραχανόπιτα

Υλικά 

Maro Makri

Evi29

Τέλεια ! Μπράβο !
#κλικ

1 λίτρο γάλα (εγώ βάζω κατσικίσιο 
ΟΛΥΜΠΟΣ)
2 φλιτζάνια του τσαγιού τραχανάς
70 ml ελαιόλαδο
2 αυγά
200 gr φέτα
λίγη φρυγανιά και λίγο ελαιόλαδο για το 
πάτο του ταψιού.

George Adamides

Πολύ πολύ νόστιμη πίτα!!! Μας 
έκανε #κλικ και μας άρεσε 
πολύ! Την έκανα ακριβώς όπως 
η συνταγή απλά έβαλα από 
πάνω και μαύρο σουσάμι!

1 πακέτο φύλλα σφολιάτας
20 φέτες παστουρμά
20 φέτες κασέρι
2-3 ντομάτες κομμένες σε λεπτές φετες
1 αυγο χτυπημένο
Λίγο ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11093155
https://cookpad.com/gr/xristes/16441750
https://cookpad.com/gr/sintages/3083228
https://cookpad.com/gr/xristes/15460620
https://cookpad.com/gr/xristes/8482059
https://cookpad.com/gr/xristes/9585492


Οι πατάτες, ο πουρές και... χιλιάδες 
αναμνήσεις !!

ggr

Οι εκπληκτικές πίτες με κιμά της κυρίας 
Αριάδνης

Υλικά 

evipele

Cleopatra

Άριστα Δέκα στην κυρία Αριάδνη!!! 
Καταπληκτικές πιτούλες!!! 
Το ζυμάρι, αν και πολύ απλό, είναι 
νοστιμότατο και επίσης έξυπνη η  
ιδέα για το "τηγάνισμα" χωρίς πολύ 
λάδι. 😊  Με  #κλικ ή χωρίς, εμείς θα 
τις ξαναφτιάξουμε!!! Κλεοπάτρα, 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνταγή.

Για τη ζύμη:
1 ποτήρι χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Λίγο αλάτι
Αλεύρι όσο πάρει
Νισεστέ για το άνοιγμα των φύλλων
Για τη γέμιση:
500 γρ κιμά (εγώ προτιμώ ανάμικτο)
1 μέτριο  κρεμμύδι
1-2 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
Κύμινο (κατά βούληση)
Επιπλέον: ελαιόλαδο για το τηγάνι

Angelina Ambrs

Τέτοιο γευστικό πουρέ δν έχω 
ξανά φάει στην ζωή μου🤤🤤η 
τεχνική του διαφορετική επίσης κ 
το φρεσκο γαλα (συνήθως έβαζα 
συμπυκνωμένο)φυσικά παίζει 
ρόλο κ η πατατα γιατί αυτή η 
συγκεκριμένη έλιωνε..σ 
ευχαριστώ πολύ που μοιράστηκες 
αυτήν την συνταγή 😊#κλικ

1 κιλό πατάτες (παλιές, λευκόσαρκες και 
αμυλούχες)
200 ml γάλα
80 γρ φρέσκο βούτυρο, καλής ποιότητας
νερό, για το βράσιμο των πατατών (1η 
φάση)
γάλα, για το βράσιμο των πατατών (2η 
φάση)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3080778
https://cookpad.com/gr/sintages/3080778
https://cookpad.com/gr/xristes/8449668
https://cookpad.com/gr/sintages/10612936
https://cookpad.com/gr/sintages/10612936
https://cookpad.com/gr/xristes/8527282
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Ντολμαδάκια γιαλαντζί

Evagelia Kousta

Κλάμπ κοτόπουλο

Υλικά 

Ismini

Maria Rongiti

Με χειροποίητες πιτούλες και 
κοτόπουλο που περίσσεψε, 
φάγαμε υπέροχα! Ευχαριστούμε 
πολύ! 😉 (Πρόσθεσα τα 
μπαχαρικά όπως αναγράφονται) 
#κλικ

Πίτες για σουβλάκι (2 τεμάχια για το κάθε 
κλαμπ)
φιλέτο κοτόπουλο
Μαρούλι
Τομάτα
Τυρί γκούντα (ή κάποιο άλλο που λιώνει)
Μαγιονέζα
Μουστάρδα
Λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
Μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο
Λεμόνι
Πάπρικα γλυκιά
Πατάτες

Σταυρούλα Τσούτη

Πολύ νόστιμα! 👍 Δεν 
μπορούσα να σταματήσω να 
τρώω! #κλικ

500 γραμμάρια αμπελόφυλλα φρέσκα ή 
κονσέρβα
2 φλυτζάνια του τσαγιού ρύζι
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα
1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι του τσαγιού λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
Χυμό από 2 λεμόνια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9774933
https://cookpad.com/gr/xristes/17276063
https://cookpad.com/gr/sintages/7092084
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/13475988
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498


Μακαρονάδα με τόνο

al_kiki

Ismini

Στο τσακ-μπαμ, φάγαμε 
νόστιμα! Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή! 😉 Το ούζο μου έκανε 
#κλικ (Έβαλα διάφορα 
χρώματα πιπεριές και δεν είχα 
κολοκύθι).

1 πακέτο πέννες ολικής
1 συσκευασία τόνο
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
1 κολοκύθι ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σφηνάκια ούζο
1 κούπα ντομάτα ψιλοκομμένη
Λάδι
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

Angelina Ambrs

Πρώτη φορά επιχειρώ να κάνω ρεβύθια 
με εντυπωσίασε η συνταγή κ είπα να 
δοκιμάσω συνήθως χωρίς φωτό τις 
συνταγές δν τις δίνω σημασία 🤪🤪μόνο 
άμα μου κινήσει την περιέργεια όπως 
αυτήν..μου άρεσε παρά πολύ 🤤🤤την 
έκανα σε στυλ σουπίτσα εγώ..σ 
ευχαριστώ πολύ 😊 #κλικ

Ρεβύθια καυτερά

sweetie90

1 κιλό ρεβύθια
3 μεγάλα κρεμμύδια
1 καρότο μεγάλο
3 σκελίδες σκόρδο
1 πιπεριά πράσινη
1 πιπεριά κόκκινη
1 πιπεριά κίτρινη
ελαιόλαδο
1 κουτ. γλυκού άνηθο
Αλάτι, πιπέρι μαύρο
πιπέρι κάρυ
πάπρικα γλυκιά
1 κουταλάκι κοφτό μπαχάρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5230674
https://cookpad.com/gr/xristes/11933804
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
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Ταλιατέλες με αλλαντικά και σάλτσα 
μουστάρδας

pinalaki

Ρεβιθάδα με καρότα, κρόκο Κοζάνης και 
λεμόνι

Υλικά 

Argiro Glyka

Argiro Glyka

Η φωτογραφία είναι αφιερωμένη 
εξαιρετικά στην φίλη μας Claudia 
που βράβευσε την συνταγή μου 
χωρίς φωτογραφία και την 
ευχαριστώ για άλλη μια 
φορά.#κλικ

250 γρ. ρεβίθια
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 1/2 φλ.τσ. κρεμμύδι ψιλοκομμένο
4 φύλλα δάφνης
4 κλαδάκια φρέσκο δενδρολίβανο η λίγο 
ξερό
2 λίτρα νερό
300 γρ. καρότα ψιλοτριμμένα
Αλάτι-πιπέρι
Για το δέσιμο της ρεβιθάδας:
60 ml χυμό λεμόνι
1/4 φλ.τσ. ελαιόλαδο
1 λεμόνι (το ξύσμα του)
1 κ.γλ. ξύσμα πορτοκαλιού
4-5 ίνες κρόκος Κοζάνης

folia

Κι ένα #κλικ, γιατί μια τέτοια 
ωραία συνταγή δεν πρέπει να 
μείνει παραπονεμένη!!!

350 γρ. ταλιατέλες
350 γρ. αλλαντικά
3 κ. σ. ελαιόλαδο
1/2 φλ. ξηρό κρασί λευκό
1 .κ.σ. μουστάρδα
200 γρ. τυρί κρέμα (1 συσκευασία)
1/2 φλ. φρέσκο γάλα
πιπέρι
1/2 φλ. νερό από τα ζυμαρικά που 
βράσαμε

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3089599
https://cookpad.com/gr/sintages/3089599
https://cookpad.com/gr/xristes/8467672
https://cookpad.com/gr/sintages/4550867
https://cookpad.com/gr/sintages/4550867
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266


Burger 🍔 τόνου με μυρωδικά !

Nektarios N

Κοτόπουλο στο φούρνο με λαχανικά

Υλικά 

Sasso

Pepi Depe

Η συνταγή σου είχε πολλά από τα 
αγαπημένα μου υλικά γι'αυτό μου 
έκανε #κλικ. Πολύ νόστιμη, εύκολη, 
καλοκαιρινή με κολοκυθάκια που είναι 
στην εποχή τους. Χρησιμοποίησα 
γλυκοπατάτες αντί για πατάτες, 
μπράβο σου για την υπέροχη ιδέα, δεν 
είχα ξαναδοκιμάσει έτσι το κοτόπουλο, 
έγινε τέλεια 🍗🍠🥒🏖🧡😍

3 μπούτια
2 στήθη κομμένα στη μέση
1 κουταλιά σούπας μουστάρδα
Λάδι
Αλάτι πιπέρι
1 φλιτζάνι λευκό κρασί
Νερό
2 Κολοκυθάκια
2 ντομάτες
2 Πατάτες
1 μελιτζάνα
2 πράσινες πιπεριές

Χρυσή

Τα έφτιαξα επιτέλους μιας και μου 
είχε κάνει η συνταγή #κλικ από 
καιρό! Προσωπικά εγώ και ο άντρας 
μου ξετρελαθήκαμε ενώ στα παιδιά 
δεν άρεσε η γεύση που άφησε το 
ξύσμα λεμονιού. (...) Ευχαριστούμε 
για το μοίρασμα μιας υπέροχης 
συνταγής! #φωτο

2 κονσέρβες τόνου σε νερό
3 πατάτες μέτριες βρασμένες και λιωμένες 
1 τριμμένο καρότο
1 κρεμμύδι φρεσκο κομμένο σε ροδέλες
1/2 ματσάκι  μαϊντανό ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι  δυόσμο ψιλοκομμένο
1 λεμόνι ξύσμα και τον χυμό του
1 αβγό
5 κτς φρυγανιά
30 ml ελαιόλαδο
Αλάτι, Πιπέρι
Ψωμάκι για μπέργκερ
1 ντομάτα
3 φύλλα μαρούλι
Μαγιονέζα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11400741
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
https://cookpad.com/gr/sintages/11706679
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
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Μουσακάς ελαφρύς και νόστιμος!!!!

Αθανασία Νταλαγιάννη !

Γεμιστά

Υλικά 

nitsa

danaipapad

Και σκεφτόμουν τι να φτιάξω 
σήμερα. Είδα τα γεμιστά και 
αμέσως μου έκαναν #κλικ😉.  Τα 
έφτιαξα λοιπόν αλλά με την 
προσθήκη δυόσμου αντί για 
άνηθο και με τον μαϊντανό 
φυσικά. Υπέροχα!!!!

10 ντομάτες
2 κολοκύθια
1 πιπεριά
3 πατάτες
Μαϊντανό
Άνηθο
2 Κρεμμύδια
Φρυγανιά
Αλάτι πιπέρι
Λάδι
Ρύζι

Αθανασία Νταλαγιάννη !

#κλικ στον μουσακά μου!

3 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες
7-8 μεσαίες πατάτες
300 γρ κεφαλογραβιέρα
Λίγο λάδι
Λίγο αλάτι
Για τον κιμά:
600 γρ κιμά μοσχαρίσιο
1 μεγάλο κρεμμύδι
4 μέτριες ντομάτες
Λάδι, Αλάτι, πιπέρι
Ρίγανη, πάπρικα γλυκιά
Μοσχοκάρυδο
Λίγο νερό, αν χρειάζεται
Για την μπεσαμέλ:
1 λίτρο (+ 1 κούπα) γάλα
…..

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5236542
https://cookpad.com/gr/xristes/12560944
https://cookpad.com/gr/sintages/12908985
https://cookpad.com/gr/xristes/8506419
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Φασολάδα γιαχνί

Amalia Constantinou

Μοσχαράκι ψητό κατσαρόλας

Υλικά 

Φουλα. Κ

Argiro Glyka

Αργυρω , αυτο το  μοσχαρακι σου, 
μου έκανε #κλικ και ιδου το 
αποτέλεσμα.Ειναι 
πεντανοστιμο😘😘😘

11/2 κιλό μοσχάρι στρογγυλό ή κιλότο
1/2 φλ.τσ. ελαιόλαδο
1 ξυλάκι κανέλας
8 κόκκους μπαχαρι
2 λεμόνια, το χυμό τους
2 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες με την 
φλούδα τους
1 κλωναράκι θυμάρι
Αλατοπίπερο

Sasso

Υπέροχες οι φασόλες σου, 
μπράβο σου, πράγματι ξυπνάει 
αναμνήσεις, το σέλινο δίνει 
γεύση και άρωμα και ταιριάζει 
τέλεια στις φασόλες. Πρόσθεσα 
δεντρολίβανο και ένα φύλλο 
δάφνης 🏖❤🧡 #κλικ

1 ποτήρι φασόλες
Ντοματοπελτές
1 κύβο λαχανικών
1 καρότο κομμένο φέτες
3 κλωνάρια σέλινο κομμένο σε χοντρές 
φέτες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8626310
https://cookpad.com/gr/xristes/15442127
https://cookpad.com/gr/sintages/6051629
https://cookpad.com/gr/xristes/17283355
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
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Εύκολη μακαρονάδα θαλασσινών

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ

Γαλοπούλα ταϊλανδέζικη με ανανά, κάρυ 
και ντομάτες

Υλικά 

Argiro Glyka

Argiro Glyka

Ήρθε επιτέλους η ώρα να την 
δοκιμάσω και να την 
φωτογραφίσω. Πραγματικά άξιζε 
τον κόπο#κλικ

1200 γρ. γαλοπούλα στήθος 8-9 εκ.πάχος
Αλάτι, Πιπέρι άσπρο φρεσκοτριμμένο
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. πάστα κάρυ κόκκινη
2 κονσέρβες γάλα καρύδας 400 γρ. ή μία
1 λάιμ το χυμό του
6 φύλλα λάιμ
1 1/2 κ.σ. ζάχαρη καρύδας ή 
ζαχαροκάλαμου
3 κ.σ. σάλτσα ψαριού
300 γρ. ντοματίνια
1/2 ανανά φρέσκο
1 ματσάκι ταϊλανδέζικο βασιλικό ή 
κόλιανδρο φρέσκο
2 τσίλι κόκκινα

EleniAV

#κλικ Υπέροχη μακαρονάδα!!! 
Φαγώθηκε μετά μανίας!!!!

300-350 γρ. σπαγγέτι
300 γρ. γαρίδες μέτριες
100 γρ. μύδια καθαρισμένα
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
3-4 ώριμες ντομάτες πολτοποιημένες
1/2 κουτ. γλυκού μπούκοβο
αλατοπίπερο
ελαιόλαδο
λίγες κουταλιές φρέσκο μαϊντανό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3080939
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Συνέντευξη με την 
Stefania Zoubouli

1. Σου αρέσει περισσότερο να προσθέτεις συνταγή ή φωτοσχόλιο και γιατί;
Προτιμώ να κάνω φωτοσχόλια. Είναι πολύ ωραίο να μαγειρεύεις κάτι από κάποιον 
άλλον και να βλέπεις αντιδράσεις! Μέσα από το φωτοσχόλιο δίνω χαρά στο 
συγγραφέα που μαγειρεύω τη συνταγή του. Μου αρέσει που βλέπω πώς βγαίνει η 
συνταγή του όταν τη μαγειρεύω και υπάρχει αλληλεπίδραση με το συγγραφέα, 
πάντα έχω κάτι να πάρω!

2. Πως νιώθεις όταν λαμβάνεις φωτοσχόλια;
ΤΕΛΕΙΑ!!!!! Χαίρομαι πάρα πολύ όταν κάποιος μου αφήνει φωτοσχόλιο. Νιώθω τιμή 
και σιγουριά για τη συνταγή μου, παίρνω μεγάλη ικανοποίηση! Μου αρέσει επίσης 
όταν μου δίνουν tips και συμβουλές γιατί με βελτιώνουν.

3. Με τι κριτήρια επιλέγεις να μαγειρέψεις μια συνταγή;
Είναι σημαντικός ο χρόνος προετοιμασίας και εκτέλεσης της συνταγής γιατί δεν έχω 
πολύ ελεύθερο χρόνο. Επειδή ζω στο εξωτερικό και δυσκολεύομαι κάποιες φορές να 
βρω όλα τα υλικά, ένα κριτήριο είναι τι υλικά περιέχει η συνταγή. Τέλος, προτιμώ 
συνταγές που έχουν φωτογραφία γιατί θέλω να έχω εικόνα του πιάτου.

4. Πως σε βοήθησε ο μήνας φωτογραφίας και η ομάδα;
Το λάτρεψα!!! Ο μήνας φωτογραφίας με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μέσα από την 
ομάδα έχω βελτιωθεί και το πιο σημαντικό είναι ότι περνάω υπέροχα!
Όλες οι δοκιμασίες είναι πολύ ενδιαφέρουσες και έχω πάρει από όλες κάτι. 
Προσέχω πολύ περισσότερο τώρα όταν βγάζω φωτογραφίες, χρησιμοποιώ όσα 
έμαθα μέσα από τις δοκιμασίες και τα εφαρμόζω! 
Πριν χρησιμοποιούσα φίλτρα κάποιες φορές, τώρα δεν το κάνω, έχω μάθει να 
βγάζω καλύτερες φωτογραφίες χωρίς να τις επεξεργάζομαι.
Μου αρέσει πολύ που δέχομαι σχόλια, τα περισσότερα είναι πολύ εύστοχα και με 
βοηθάνε να εξελιχθώ! Επίσης με βοηθάει πάρα πολύ που βλέπω και τις 
προσπάθειες άλλων χρηστών γιατί μαθαίνω μέσα από τις φωτογραφίες τους και τα 
σχόλια που λαμβάνουν! 

5. Πως θα ήθελες να συνεχίσει η ομάδα;  τι άλλο θα ήθελες;
Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί η ομάδα, θα μου άρεσε να γίνεται κάθε μήνα 
αλλά να υπάρχει μία δοκιμασία την εβδομάδα. Θα μου άρεσε να μάθω περισσότερα 
για την φωτογράφιση φαγητού ακόμα και πιο εξειδικευμένα.

https://cookpad.com/gr/xristes/15462231


Σολομός και ψητά λαχανικά με σως 
βαλσάμικο στο φούρνο

Korina Zervidou

Γεμιστά Κατσαρόλας

Υλικά 

Roula Voulga

Antonis Afthinos Corfu 
Cooking

Μου κάνουν πάντα #κλικ τα 
γεμιστά στην κατσαρόλα γιατί 
γίνονται αφράτα και ζουμερά! 
#φωτο

6 ντομάτες
4 πιπεριές
2 μελιτζάνες
300 γρ. ρύζι γλασέ
1 1/2 μεγάλο κρεμμύδι
4 σκελίδες σκόρδο
1 ματσάκι μαϊντανό
1 1/2 κουταλάκι του γλυκού τοματοπελτέ 
Ελαιόλαδο
1-1 1/2 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη 
Αλάτι
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Korina Zervidou

#κλικ σε μια συνταγή που 
πρώτη φορά δοκιμασα και 
είναι υπέροχη!  #φωτο

Για το Σολομό
3 φιλέτα Σολομό
1 λεμόνι το χυμό του
Λιγο ελαιόλαδο
Ρίγανη
Για τα λαχανικά
1 σκελίδα σκόρδο κομμένη στη μέση
2 κολοκυθάκια σε φέτες
1 μέτρια μελιτζάνα σε φέτες
1 κόκκινη γλυκιά πιπεριά σε φέτες
1 πράσινη γλυκιά πιπεριά σε φέτες
2 καρότα σε φέτες
1/2 κιλό πατάτες baby κομμένες σε φέτες
….

Υλικά 
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Γιουβέτσι με κιμά

Xara

Χοιρινά παϊδάκια Χαβανέζικα

Υλικά 

Argiro Glyka

Argiro Glyka

Πολύ καιρό ήθελα να την 
δοκιμάσω ήρθε επιτέλους η ώρα 
να προσθέσω και την 
φωτογραφία. Η γεύση μας 
αποζημίωσε ήταν τέλεια αυτό 
ακριβώς που περίμενα. #κλικ

6 παϊδάκια χοιρινά 125 γρ. το καθένα
Πιπέρι μαύρο φρεσκοτριμμένο
2 κ.σ. χυμό ανανά
1 μοσχολέμονο πράσινο (το ξύσμα του)
2 κ.σ. μέλι
6 ροδέλες ανανά κονσέρβα κομμένες στα 
2
125 γρ. τυρί έμενταλ τριμμένο
Φετούλες μοσχολέμονου για γαρνίρισμα

Ismini

Γρήγορο, απλό κι όμως τόσο 
νόστιμο! 😋😋😋 
Ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνταγή! 😉 #κλικ

1/2 κιλό κιμά
1 ντομάτα τριμμένη
1/2 κουτί πουμαρό
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο
1 χούφτα μαϊντανό
5 φλ.του καφέ  κριθαράκι
Αλάτι, πιπέρι
Ελαιόλαδο

Υλικά 
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Πένες με κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα 
και κρέμα γάλακτος

Γεωργία Θ.

Χταπόδι γιουβέτσι κατσαρόλας

Υλικά 

Argiro Glyka

Argiro Glyka

Επιτέλους ήρθε η ώρα του το 
μαγείρεψα το απολαύσαμε και 
ιδού το αποτέλεσμα. Υπέροχο 
νόστιμο και χορταστικό. Το 
συνιστώ ανεπιφύλακτα.#κλικ.

1 χταπόδι (περίπου 1 κιλό)
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια τριμμένα
400 γρ. ντοματάκια κονσέρβας 
πολτοποιημένα
1 πιπεριά κέρατο ψιλοκομμένη
3 φύλλα δάφνης
120 ml λευκό κρασί
2 κ.σ. ξίδι
60 ml ελαιόλαδο
Αλάτι πιπέρι
500 γρ. κριθαράκι χοντρό

Zoe Tsomaka

Ένα υπέροχο και πεντανόστιμο 
πιάτο  που αξίζει  να το δοκιμάσει 
κάποιος. Μου   είχε κάνει #κλικ  
από την ημέρα  που ανέβασε τη 
συνταγή η φίλη μας  Γεωργία. Σε 
ευχαριστώ  πολύ  Γεωργία  για 
αυτό το νοστιμότατο πιάτο, που 
μας χάρισες σήμερα  στο τραπέζι 
μας!!

1/2 πακέτο πένες
200 γρ. φιλέτο κοτόπουλο κομμένο σε 
κύβους
1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
1-2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένη 
λιαστή ντομάτα
1 κούπα τσαγιού κρέμα γάλακτος
1 φλ. λευκό κρασί
Αλάτι
Πιπέρι
Ελαιόλαδο

Υλικά 
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Μπιφτέκια έκπληξη

Argiro Glyka

Μοσχαράκι κοκκινιστό στη χύτρα

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

zoe vranikou

Μούρλια το μοσχαράκι μας 
σήμερα!! Ζουμερό και με ωραία 
αρώματα. Έβαλα κι ένα κουτάκι 
μανιτάρια. #κλικ

1 κιλό μοσχαράκι σε κομμάτια (για 
κοκκινιστό - ρωτήστε τον χασάπη σας)
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο
1 ποτήρι κρασί
αλάτι
πιπέρι
1/2 κ.γ. κανέλα
1/4 κ.γ γαρύφαλλο
1-2 κ.σ. πελτέ
2 ποτήρια νερό ζεστό ή ζωμό κρέατος
1/4 της κούπας Λάδι

Ismini

Νοστιμότατα!!! Μου έκαναν 
#κλικ λόγω γέμισης αλλά και 
επειδή μου αρέσει το κάρυ! Και 
στα παιδιά άρεσε όμως πολύ 
αλλά και στον πατέρα (που είχε 
και την τιμητική του σήμερα)! 
Ευχαριστούμε πολύ-πολύ! 😊

700 γρ. κιμά (1/2 μοσχαρίσιο -1/2 χοιρινό)
1 αβγό
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι μαιντανό ψιλοκομμένο
2-3 φέτες ψωμί μουλιασμένες η τριμμένη 
φρυγανιά η νιφάδες κουάκε
Αλάτι - πιπέρι
1 κ.γ. κάρυ (προαιρετικά)
150 γρ. φέτα
1-2 μικρές πράσινες πιπεριές 
ψιλοκομμένες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4865280
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/6051047
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Τορτελίνια al porto

evaxi

Κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα, φρέσκο 
δυόσμο και φέτα

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Argiro Glyka

Έκανα κεφτέδες και όχι 
κεφτεδάκια ,και έγιναν 
πεντανόστιμα!! Σ ευχαριστώ 
Αργυρώ!!! #κλικ

Μείγμα κιμά
1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο περασμένο 2 φορές
300 γρ. κιμά χοιρινό περασμένο 2φορές
1 κρεμμύδι μεσαίο ψιλοκομμένο
200 γρ. φέτα σκληρή κυβάκια πάχους 1εκ
10 ml ούζο, 1 αβγό
8 φέτες ψωμί τόστ μόνο ψίχα μουλιασμένες 
σε νερό ή 8 κ.σ.νιφάδες
1/3 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο
150 γρ. αλεύρι
Αλατοπίπερο
Λάδι για τηγάνισμα
Για την σάλτσα
1 κρεμμύδι μεσαίο
…..

Ismini

Πολλά #κλικ αξίζουν σε αυτή 
τη συνταγή! Είναι φανταστική 
και πανεύκολη! Ευχαριστούμε 
και πάλι! 😉

250 γρ. τορτελίνια με προσούτο και τυρί
200 γρ. κρέμα γάλακτος
2 σκελίδες σκόρδο
1 ποτήρι του κρασιού Porto (Πορτογαλικό 
γλυκό κρασί)
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
300 γρ. τοματίνια
δεντρολίβανο
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3075152
https://cookpad.com/gr/xristes/8465795
https://cookpad.com/gr/sintages/5886489
https://cookpad.com/gr/sintages/5886489
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Κοτόσουπα για το κρυολόγημα και όχι 
μόνο

theoniza

Σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές!!! 💟

Υλικά 

Angelina Ambrs

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ.

Σ ευχαριστούμε πολύ 
Κωνσταντίνα μου για τα υπέροχα 
σνίτσελ έφαγε κ το 🐶🐶κ 
τρελλαθηκε..🥰🥰😘😘#κλικ

5 σνίτσελ
4 πατάτες (έτοιμες τηγανισμένες)
3 αυγά
Πιπέρι
Αλάτι
Φρυγανιά τριμμένη ψιλή

Chara

Όπως τα λες, για κρυολόγημα και όχι 
μόνο! Ο μικρός μου τρελαίνεται για 
σούπες, ακόμα λοιπόν και μέσα στο 
καλοκαίρι του φτιάχνω συχνά πυκνά! 
Έβαλα μέσα και ένα κολοκυθάκι γιατί 
του αρέσει πολύ! Πάρα πολύ ωραία 
βγήκε και η πάπρικα ειλικρινά της 
ταιριάζει γάντι!!!! Σε ευχαριστούμε 
πάρα πολύ!!! #κλικ

1 μεγάλο πράσο (ή και 2 αν μας αρέσει 
πολύ η γεύση)
1 σέλερι, τον βλαστό όχι τα φύλλα
1 σκελίδα σκόρδο
2 καρότα
Αλάτι
2 πρέζες πάπρικα γλυκιά
1 κρεμμύδι
Ελαιόλαδο
2 μπούτια κοτόπουλο
1 φλ.του καφέ ρύζι
1 πρέζα  τζίντζερ (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6806899
https://cookpad.com/gr/sintages/6806899
https://cookpad.com/gr/xristes/8527889
https://cookpad.com/gr/sintages/12723379
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/15427999
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Μπιφτέκια κοτόπουλου

Natassa Mella

Μπιφτέκια κοτόπουλου

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Τριανταφυλλιά

#κλικ σ'αυτα τα πεντανοστιμα 
μπιφτέκια!!! Πρόσθεσα  μόνο λίγη 
πιπεριά στη ζύμη του κιμά. Πολύ 
απολαυστικά! 👌

1 κιλό κιμά από κοτόπουλο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
4 φέτες  ψωμί μουσκεμένο και στυμμένο
4 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
2 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
1 κ.σ. ρίγανη
2 αυγά
1 λεμόνι το χυμό του
1 κ.σ. ξίδι
αλάτι – πιπέρι

Ναυσικά

Τα έκανα στο μαντεμι, αλλά 
μου ξεράθηκαν λίγο. Ήταν 
ομως πεντανόστιμα! #κλικ

1 κιλό κιμά κοτόπουλου
2 αυγά
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
1/2 φλιτζάνι λάδι
Λίγο δυόσμο
Αλάτι, πιπέρι, κύμινο
1 φλιτζάνι περίπου τριμμένη φρυγανιά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5678574
https://cookpad.com/gr/xristes/12704590
https://cookpad.com/gr/sintages/10779762
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/13689606
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210


Μαλακό χοιρινό σνίτσελ

Ναυσικά

Φαλάφελ Φούρνου

Υλικά 

Eirinaki

Βέρα Γ.

Πάρα πολύ νόστιμα και ελαφριά! 
Υπέροχο άρωμα και γεύση! Τα 
έβαλα μέσα σε πίτα και έγινε 
τέλεια! Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή!!! #κλικ

300 γρ. ρεβύθια ξερά αποφλοιωμένα, 
μουλιασμένα (12 ώρες minimum)
2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κ.σ. baking powder
1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1 χούφτα φρέσκο μαϊντανό
1/2 χούφτα φρέσκο δυόσμο
1/2 κ.γ. κύμινο σκόνη
1/2 κ.γ. κουρκουμάς σκόνη
Πιπέρι

Angelina Ambrs

Σήμερα είναι η ημέρα του σνίτσελ το 
μεσημέρι κοτόπουλο το βράδυ 
χοιρινό το ζήτησε ο άντρακλας μου κ 
γω άλλο που δν θέλω να είμαι στην 
κουζίνα..σ ευχαριστώ Ναυσικά μου 
όντως μαλακό πολύ 
😉😉🤤🤤😘😘#κλικ

2 χοιρινά σνίτσελ
1 αυγό
5 τριμμένες φρυγανιές
αλάτι
πιπέρι
θυμάρι
1 λεμόνι
ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3134604
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/sintages/12738533
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/21932422
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Μακαρόνια με σάλτσα και τυρί!!!!

Ολγα

Σνίτσελ Πανέ

Υλικά 

Eleni

Sitronella

#κλικ, πολύ ωραία, εγώ τα 
έπαιρνα  από το κρεοπωλείο 
έτοιμα για το τηγάνισμα. Από 
σήμερα θα τα φτιάξω και εγώ με 
αυτό το τρόπο. ❤

4 κομμάτια σνίτσελ
2 αβγά
λίγο γάλα
φρυγανιά τριμμένη
τυρί τριμμένο
λάδι για τηγάνισμα
1 λεμόνι
αλάτι, πιπέρι

Mary's kitchen🍴

Αγαπημένη μακαρονάδα !!! 
#κλικ

1 πακέτο μακαρόνια νούμερο 10
2 κουταλιές της σούπας πουμαρο
1 κρεμμύδι
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι και πιπέρι
1 κύβο λαχανικών
Τυρί γκουντα
Λίγο λάδι
2 κουταλιές της σούπας βυταμ
1 ποτήρι νερό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7488508
https://cookpad.com/gr/xristes/14743312
https://cookpad.com/gr/sintages/3067046
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824


Κόκκινη σάλτσα για μακαρόνια

XanthiBen

Κοτόπουλο κοκκινιστό με ρύζι 😋

Υλικά 

🧁Aneta🧁

Stefania Zoubouli

Είναι από τα αγαπημένα μου 
φαγητά. Κ είπα να το δοκιμάσω 
και με τον δικό σου τρόπο! Εγώ το 
συνοδεύω και με μια κουταλιά 
γιαούρτι. Δένουν πολύ όμορφα οι 
γεύσεις! Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή... 🌺🌺🌺#κλικ

Για το κοτοπουλο:
600-700 γρ. κοτοπουλο χωρις κοκκαλα 
(στηθος η μπουτι)
2 πιπεριες κοκκινες
2 μεγαλα ξερα κρεμμυδια
2 σκελιδες σκορδο
400 γρ. ντοματοχυμο συμπυκνωμενο
1/2 φλ. τσαγιου κοκκινο κρασι
1 φυλλο δαφνης
1/2 φλ. τσαγιου ελαιολαδο
1 κυβο ζωμο κοτας
2-3 μεσαια μπαχαρια
Αλατι, πιπερι, μαιντανο
….

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ λοιπόν σε αυτήν την 
τέλεια και πολύ γρήγορη 
σάλτσα για μακαρόνια.Έβαλα 
λιγότερο κρασί! Σε ευχαριστώ 
πολυ🙏❤

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι τριμμένο
400-500 γρ τριμμένη ντομάτα
2 ποτηράκια λευκό κρασί
1 κσ λάδι
αλάτι, πιπέρι, κανέλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3072092
https://cookpad.com/gr/xristes/8452883
https://cookpad.com/gr/sintages/7438682
https://cookpad.com/gr/xristes/19664640
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912


Τσιπούρα στον φούρνο 🐟

Αλεξάνδρα Π.

Κανελόνια γεμιστά με κοτόπουλο

Υλικά 

Eleni

kimwlos

#κλικ👌 Μμμμμμμ, Μοσχομύριζε 
το σπίτι, τέλειο φαγητό. Έκανα το 
μικρό πιρέξ, μήπως δεν αρέσει 
στους υπόλοιπους, αλλά ευτυχώς 
που πρόλαβα να το δοκιμάσω. ❤

1 πακέτο κανελόνια
1 στήθος κοτόπουλο (ή 2 μισά 
ξεκοκαλισμένα)
1 ξερό κρεμμύδι
2 καρότα
ελάχιστο ελαιόλαδο
2 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη
1/2 ποτήρι λευκό κρασί
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1 αυγό
1 κούπα τυρί τριμμένο 
φρυγανιά τριμμένη
4 κόκκους μπαχάρι
αλάτι - πιπέρι
600 ml περίπου γάλα

Chara

Έβαλα 3 στην γάστρα! Δεν είχα 
ξαναβάκει μουστάρδα ποτέ. 
Γλείψαμε μέχρι και τα κόκαλα 
😍!!!! #κλικ

1 τσιπούρα μέτρια
Λάδι
Αλάτι
Πιπέρι
Ρίγανη
Μουστάρδα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12146087
https://cookpad.com/gr/xristes/21033492
https://cookpad.com/gr/sintages/3078385
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Φασολάκια γιαχνί χύτρας

Υλικά 

alsi

Ελευθερία Κατσιροπουλου Σπανου

Φοβόμουν ότι με τόση ώρα 
βράσιμο θα έλιωναν όμως ήταν 
τραγανά. Πολύ ωραία! #κλικ

1 κιλό φασολάκια κατεψυγμένα
1 τμχ κρεμμύδι ξερό
1 κονσέρβα ντοματακι ψιλοκομμένο
1 κουταλιά της σούπας πελντέ
2-3 τμχ καρότο
2-3 τμχ πατάτες
Αλάτι, πιπέρι, μισή κουταλιά της σούπας 
ζάχαρη
Ανιθο ή μαϊντανό κατά προτίμηση

kimwlos

Κι αφού έκαψα τη φαβα 
βλέποντας μάστερ σεφ η επόμενη 
καλύτερη και γρήγορη λύση ήταν 
η συνταγη σου, η οποία μου έκανε 
#κλικ λόγω χύτρας. Ε να μην 
ξημερωθώ κιόλας μαγειρεύοντας. 
Σε ευχαριστώ για τη συνταγη.

https://cookpad.com/gr/sintages/9553993
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/13620037
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Διαβολικό κοτόπουλο

Zwh92

Μακαρόνια με κιμά της μαμάς

Υλικά 

Eirinaki

Πωλίνα

Θα συμφωνήσω μαζί σου! Είναι 
ένα φαγητό γεμάτο αναμνήσεις... 
Έγινε πεντανόστιμο, στον κιμά 
πρόσθεσα και κόκκινη πιπεριά, η 
κανέλα του πάει πολύ! Σε 
ευχαριστώ πολύ για τη συνταγή! 
#κλικ

1 κουτί μακαρόνια σπαγγέτι ή ταλιατέλες
1/2 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
1 κρεμμύδι
1 μεγάλο καρότο
1/2 ποτήρι κόκκινο κρασί
1 κονσέρβα με ψιλοκομμένα ντοματάκια
2 κουταλιές ντοματοπελτές
1/4 ποτήρι ελαιόλαδο
 2 σκελίδες  φρέσκο σκόρδο ή σε σκόνη 
αλάτι - πιπέρι
1 ξυλάκι κανέλας
λιγος  ξηρός βασιλικός
1 κουταλάκι ζάχαρη
1/2 ποτήρι νερό

Angelina Ambrs

Όντως διαβολικό 😈😈 το 
επιχείρησα με ολόκληρο 
κοτόπουλο πολύ καυτερό 
🥵🥵αξίζει η γεύση το έψησα 
στον αέρα ☺☺ευχαριστούμε 
πολύ #κλικ

4 φιλέτα κοτόπουλου
4 κουταλιές μουστάρδα απαλή
3 κουταλιές μαγιονέζα
1 1/2 κουταλιά πιπέρι ολόκληρο σε 
κόκκους
4 σκελίδες σκόρδο
θυμάρι και μαϊντανό
χυμό και ξύσμα απο μισό λεμόνι
3-4 φέτες ψωμί του τόστ
1 κουταλιά βούτυρο
αλάτι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3081067
https://cookpad.com/gr/xristes/8493425
https://cookpad.com/gr/sintages/4881339
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/8458194
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Κοτόπουλο με ντοματίνια στο φούρνο 
και πουρέ πατάτας

Argiro Glyka

Φακές

Υλικά 

Mary's kitchen🍴

🌸 Κωνσταντίνα 🌸

Δεν είναι από τα αγαπημένα μου 
φαγητά αλλά πάντα χρειάζεται και 
ένα τέτοιο πιάτο!! Γι αυτό #κλικ 
στη δική σου συνταγή!!

500 γρ φακές
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 καρότο κομμένο σε ροδέλα
2 δαφνόφυλλα
1 κύβο βοδινού
Σάλτσα ντομάτας
Αλάτι
Πιπέρι
Λάδι

Έλενα Χονδρογιάννη

#κλικ 📸στην συνταγάρα σου!!! 
Πραγματικά ήταν εξαιρετική !!! 
Μπαίνει στα αγαπημένα !!! Σε 
ευχαριστώ πολύ Αργυρώ μου 
❤🙏

800 γρ. στήθος κοτόπουλου φιλέτο με την 
πέτσα του
400 γρ. ντοματίνια
8 σκελίδες σκόρδου
2 κ.σ. ρίγανη τριμμένη
1/2 κούπα ελαιόλαδο
Αλατοπίπερο
πουρέ πατάτας
1 κιλό πατάτες
1 1/2 κ.γ. αλάτι
1/2 κούπα γάλα ζεστό
55 γρ. βούτυρο
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7135780
https://cookpad.com/gr/sintages/7135780
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/11145810
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
https://cookpad.com/gr/xristes/13932139
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912


Αφράτα Μπιφτέκια

Ξανθίππη Σεκέρκα

Γαύρος λεμονάτος φούρνου με ρίγανη και 
σκόρδο

Υλικά 

Angelina Ambrs

Argiro Glyka

Μμμμ πεντανόστιμο κ στον φούρνο 
τα πέρασα κ από αλευρι κ απέφυγα 
το σκορδο επειδή έχω ένα ραντεβού 
μετά..τα συνοδευσα όπως πάντα με 
βλίτα η γενικά χόρτα κ καροτο 
σαλάτα.σ ευχαριστώ πολύ #κλικ

1 κιλό γαύρο καθαρισμένο
1/2 φλ.τσ. ελαιόλαδο
1 1/2 λεμόνι το χυμό του
4 σκ. σκόρδο φετουλες
1/2 κ.γ. ρίγανη
2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
1/4 φλ.τσ. κρασί λευκό
1/4 φλ.τσ. νερό
Αλατοπίπερο

Chara

Νομίζω οως το γαλατάκι έκανε 
μεγάλη διαφορά! Έγιναν 
σούπερ αφράτα!!! Έβαλα μέσα 
και λίγη μουστάρδα γιατί μας 
αρέσει πολύ! Τα τσακίσαμε..... 
😋!!! #κλικ

500 γρ. Μοσχαρίσιος κιμάς
3 φέτες ψωμί χωρίς κόρα
1 αυγό
1 μεγαλο κρεμμύδι στον τρίφτη
1,5 κ.γ κοφτό αλάτι
1/2 κ.γ. πιπέρι
2 κ.σ. ρίγανη
3 κ.σ. ξύδι
3 κ.σ. γάλα
5 κ.σ. ελαιόλαδο
Δυόσμο, κύμινο ή άλλα μυρωδικά 
(προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5905450
https://cookpad.com/gr/xristes/13779116
https://cookpad.com/gr/sintages/6300850
https://cookpad.com/gr/sintages/6300850
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Καρμπονάρα του Dennis

Dennis Mpraousi

Μακαρόνια με κιμά

Υλικά 

Ρούλα Λάββα

Έλενα Άνω πόλη...

#κλικ Κλασική, αγαπημένη 
μακαρονάδα με κιμά, εύκολο και 
γρήγορο φαγητό για Δευτέρα! :)

1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
1 πακέτο μακαρόνια ότι μας αρέσει
1 κρεμμύδι
Αρκετή ντομάτα στο τρίφτη
Αλάτι
Πιπέρι
Μπόλικη ρίγανη
Ελαιόλαδο

Angelina Ambrs

Τέλεια η μακαρονάδα σου αν κ 
την πιπεριά την έκρυψα να μην 
φαίνεται έδινε άλλη νοστιμιά 
😊😊#κλικ

1/2 πακέτο μακαρόνια
1 κρέμα γάλακτος
1 κονσέρβα μανιτάρια
1 σκελίδα σκόρδο
7 φέτες μπέικον
5 φέτες ζαμπόν
1 πιπεριά (Εάν έχετε χρωματιστές ακόμη 
καλυτερα για την εικόνα του πιατου)
2 κ.σ λάδι
Πιπέρι
Αλάτι
Παρμεζάνα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11499627
https://cookpad.com/gr/xristes/20437786
https://cookpad.com/gr/sintages/10306038
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/xristes/8838721
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Σπανακόρυζο

Stefania Zoubouli

Σπανακόρυζο

Υλικά 

mary-mary

danaipapad

Μόλις το είδα μου έκανε #κλικ! 
Αγαπημένο μας φαγακι 
οικογενειακώς!!!

1 kg σπανάκι
1/2 φλυτζάνι ρύζι Καρολίνα
1 ματσάκι μαϊντανό
1 ματσάκι άνηθο
1 φλ λάδι
1 κρεμμύδι
1 ματσάκι φρέσκα κρεμμύδια
1 φλ λευκό κρασί
Αλάτι πιπέρι
Λεμόνι

Ρούλα Λάββα

#κλικ στο σπανακόρυζο.. με 
μπόλικο λεμόνι και φρέσκο 
ψωμί είναι απόλαυση! 😍 Εγώ 
βάζω και λίγη ντομάτα.

4 κ.σ. Ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ξερό
4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα
600-800 γρ. σπανάκι κατεψυγμένο
300 γρ. ρύζι
1 κύβος λαχανικών knorr
1 μικρό ματσάκι άνηθο
Αλάτι, πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7221542
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/sintages/12917804
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953
https://cookpad.com/gr/xristes/8519516
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973


Ψαρονέφρι με σάλτσα κόκκινου 
κρασιού

stef.f

Σπανακόρυζο...όνειρο!!!

Υλικά 

sofia's

eraki

#κλικ στη συνταγή όνειρο!!!!! Πολύ 
νόστιμο το σπανακόρυζο!!! Εγώ τις 
περισσότερες φορές προσθέτω και 1 
κουταλάκι του γλυκού πελτέ μαζί με την 
ντομάτα  για να είναι πιο "σαλτσενιο " 
που το προτιμάμε!!!! Ευχαριστούμε!!!

1 κιλό τρυφερό σπανάκι (ακαθάριστο)
2-3 ώριμες ντομάτες
1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
λίγο άνιθο
0.5 φλ. ελαιόλαδο
1 ποτήρι κρασιού ρύζι
αλάτι, πιπέρι

Rania

Μπορεί να μην είχα μανιτάρια, 
αλλά βγήκε πεντανόστιμο!
#κλικ

2 ψαρονέφρια
1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε χοντρούς 
κύβους
10-12 λευκά μανιτάρια κομμένα στα 4
1 1/2 φλ. κόκκινο κρασί
1 κ.σ. κορν φλαουερ διαλυμένο σε λίγο 
κρύο νερό
2 κ.σ. βούτυρο
Αλάτι - πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3876951
https://cookpad.com/gr/sintages/3876951
https://cookpad.com/gr/xristes/8486301
https://cookpad.com/gr/sintages/3078922
https://cookpad.com/gr/xristes/9105572
https://cookpad.com/gr/xristes/8471033
https://cookpad.com/gr/xristes/12708317


Λικέρ δυόσμου με μέντα

Argiro Glyka

Λικέρ Αρμπαρόριζας

Υλικά 

Sasso

femcook

Ένα από τα πιο ευωδιαστά λικέρ 
που έχω φτιάξει. Πολύ 
πετυχημένο, πολύ εύκολο, το 
έφτιαξα με ρετσίνα και έγινε 
καταπληκτικό. Μπράβο για την 
συνταγή 🍸🥂 #κλικ

200 γρ. αρμπαρόριζα
1,5 φλ. τσαγιού ζάχαρη
3/4 φλ. τσαγιού νερό
1 λίτρο βότκα, ρακί, ή τσίπουρο χωρίς 
γλυκάνισο

Sasso

Αυτήν την εβδομάδα ασχολήθηκα 
με τα λικέρ μιας και τα φυτά είναι 
στην καλύτερή τους στιγμή. 
Ομολογώ ότι είναι εξαιρετική η 
συνταγή σου, στην υγειά σου για 
το πράσινο γλυκό λικεράκι σου 
🌱🌿 #κλικ

2 ματσάκια δυόσμο
1 χούφτα μέντα
1 λίτρο ούζο ή ρούμι ή βότκα ή τσίπουρο 
ή ρακί ή σούμα
1/2 κιλό ζάχαρη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6411155
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/5227167
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/xristes/8462064
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


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

