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Ιούλιος 
Μέρος πρώτο: Μεζέδες

Το καλοκαίρι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με κρύα μπυρίτσα, 
ούζο ή τσιπουράκι, καλή παρέα και άπειρα μεζεδάκια! Και 
για αυτά τα τελευταία, δεν χρειάζεται ούτε πολύς χρόνος, 
ούτε πολύ χρήμα για να γεμίσουμε το τραπέζι μας με μικρά 
πιατάκια με μπουκίτσες λαχταριστές! 
Από κολοκυθοκεφτέδες και σαγανάκια, μέχρι αλοιφές και 
μπρουσκέτες, με λίγα και απλά υλικά που έχουν ξεμείνει 
στο ψυγείο μας, μπορούμε να κάνουμε θαύματα και να 
ευχαριστηθούμε τις καλοκαιρινές νύχτες με οικογένεια και 
φίλους αγαπημένους! 

Στις επόμενες σελίδες σας έχουμε τα μεζεδάκια που 
δοκίμασαν οι φίλοι της παρέας στα πλαίσια του Challenge 
“Πείνα στο κύμα” για να εμπνευστείτε και να τις 
δοκιμάσετε και εσείς!
Αν το κάνετε, μη ξεχάσετε να βγάλετε μια φωτογραφία και 
να προσθέσετε κι εσείς το Φωτοσχόλιό σας, δίνοντας έτσι 
ιδέες και έμπνευση στους επόμενους μάγειρες!

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CE%B5%CE%B6%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%86%CF%84%CE%AD%CE%B4%CE%B5%CF%82?event=search.search_leads
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%83%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82


Κριτσινάκια, σαλάτες

και τρελές βουτιές



Κριτσίνια με καρότο

Έλενα Χονδρογιάννη

Μπισκοτάκια με ρεγκάτο και ζαμπόν😋

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

persaki

Υπέροχα μπισκότα που θυμίζει 
έντονα παραλία ⛵🏊⛵🏊Πάνω 
στο #κυμα με παγωμένη μπύρα!!! 
😘😘😘

175 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
45 γρ. καλαμποκάλευρο
3 κ.σ. ζάχαρη
2 κ.γ. μπέικιν
1/2 κ.γ. αλάτι
1/2 κ.γ. πάπρικα γλυκιά
200 γρ. ρεγκάτο τριμμένο
200 ml κρέμα γάλακτος
100 γρ. ζαμπόν ψιλοκομμένο

Athina K.

# κύμα#  Τέλεια!! Μάλλον 
έπρεπε να κάνω διπλή δόση!!

500 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
300 γρ καρότα
1 κουτ.γλυκού  αλάτι
120 ml ελαιόλαδο
80 γρ νερό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12241182
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/sintages/6926680
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339


Καρπούζι σαλάτα

galatiapf

Κρέπες (βασική συνταγή)

Υλικά 

Μαριάννα Χαραλάμπους

Sitronella

#κύμα Ευχαριστώ πολύ η συνταγή 
σου είναι απίστευτη!!!

2 αβγά
1 φλ. γάλα
1/2 κ.γ. αλάτι
1 φλ. αλεύρι
2 κ.σ. λιωμένο βούτυρο ή μαργαρίνη ή 
λάδι

Harley

Αυτή την φορά την έφτιαξα με
αγγουράκι αντι πιπεριά και 
ακολούθησα την συνταγή Σαλάτα σε 
βάζο της Sitronellas υπέροχη 
καλοκαιρινή ότι πρέπει για δίπλα στο 
#κύμα 🍉⛵🐳

1 φέτα καρπούζι
1 μεγάλη ώριμη ντομάτα
100 γρ. φέτα
4-5 κ.σ. ελαιόλαδο
2 κ.σ. ξύδι μπαλσάμικο
2-3 φύλλα δυόσμο
1 μικρή πράσινη πιπεριά
μερικά κρίθινα παξιμαδάκια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3080782
https://cookpad.com/gr/xristes/8485380
https://cookpad.com/gr/sintages/3066643
https://cookpad.com/gr/xristes/20806788
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Σαλάτα με "φιογκάκια" και γεύση πίτσας

Zoe Tsomaka

Σαλάτα στο βάζο

Υλικά 

Harley

Sitronella

Έφτιαξα ξανά την πολύ 
δροσιστική 🍉🥗 της galatiaspf 
αλλά αυτήν φορά με τον δικό σου 
τρόπο . Πολύ ωραία ιδέα 👌 
ευχαριστούμε πολύ !!! #κύμα

2 σαλάτες
1 μαρούλι
4 αγγουράκια
20 ντοματίνια
3 φρέσκα κρεμμυδάκια
100 γρ φύλλα  σπανάκι
50 γρ φύλλα  ρόκα
5 κ.σ. ελιές σε ροδέλες
λαδολέμονο:
7 κ.σ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. χυμό λεμόνι
αλάτι, λίγο πιπέρι

Harley

Το μαγειρικό μου ένστικτο ποτέ δεν με 
απογοητεύει η συνταγή μου άρεσε απο 
την στιγμή που την δημοσιεύσατε !!! 
Αυτό που έκανα διαφορετικό είναι στον 
τρόπο της σάλτσας πέρα ότι έβαλα απλή 
ντομάτα αντι λιαστής μετά το μούλτι την 
έβρασα  και δεν έβαλα παρμεζάνα. 
Ευχαριστούμε πολύ 👌💖 #κύμα

200 γραμ φιογκάκια ζυμαρικά
100 γραμ μοτσαρέλα φρέσκια κομμένη σε 
κύβους
15 ντοματίνια κομμένα στη μέση
6 φέτες σαλάμι αέρος ή ότι άλλο 
αλλαντικό θέλετε
Λίγα φύλλα φρέσκου βασιλικού
Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για την πάστα:
4-5 λιαστές ντομάτες σε λάδι κατά 
προτίμηση
2-3 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα 
1 μικρή πιπεριά κόκκινη Φλωρίνης
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12934333
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/sintages/8018832
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Ντάκος μπουκιάς

Athina K.

Δροσερή πατατοσαλάτα με κουρκουμά 
και μους γιαουρτιού !

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Nektarios N

Τέλειααααααα....η δροσιά του 
γιαουρτιού ταιριάζει πολύ!!! 
Ευχαριστούμε πολύ 😁#κυμα

4 μέτριες πατάτες βρασμένες
50 γρ ελαιόλαδο παρθένο έξτρα
1 φρέσκο κρεμμύδι κομμένο σε ροδέλες
1 κτς κάπαρη
2 κτς αγγουράκι τουρσί
2 αυγά βρασμένα σφιχτά
Ανθο αλατιού
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο
Σος
4 κτς γιαούρτι στραγγιστό 2%
1 1/2 κτς μαγιονέζα με λίγα λιπαρά
1/4 κτγ κουρκουμά
1 κτς ελαιόλαδο
1/4 κτγ σκόνη κρεμμυδιού (προαιρετικά)

Eirinaki

Αυτές οι μπουκίτσες είναι όνειρο! 
Αγαπημένο βραδινό τώρα το 
καλοκαίρι!!! 
#κύμα

4 ντομάτες
ντακάκια (κατά βούληση)
1 πλάκα  φέτα (απο τη συσκευασία που 
είναι χωρισμένη σε πλάκες)
Λίγο λάδι
Αλάτι, ρίγανη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5280764
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339
https://cookpad.com/gr/sintages/12788342
https://cookpad.com/gr/sintages/12788342
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425


Ντακάκια με τόνο

Ζου Ειρηνη

Ντάκος με αυγό μάτι και μελιτζάνα

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

persaki

Βάλτο τέρμα
Σ' αγαπάω εσένα
Βάλτο τέρμα
Ποιός κοιμάται, ξέχνα....στην υγειά 
σου... ( δεν έβαλα μελιτζάνα 😢δεν 
είχα) έκοψα αγγουράκι μπυριτσα και 
δεν με πιάνει  ούτε ο κορονοιος 
😂😂😂🥰✌😘❤🙏 #κύμα

1 ντάκο κριθαρένιο
1 ντομάτα
1 μελιτζάνα
2 αυγά
λίγο μοτσαρέλα τριμμένη
1/2 κ.γ. μέλι
1 κ.γ. μπαλσάμικο
2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
αλάτι,πιπέρι,ρίγανη
μαϊντανό

Chara

Ντακάκι σούπερ ενισχυμένο!!!! 
Πάρα πολύ ωραίο! Το χθεσινό 
μου μεσημεριανό το 
κατευχαριστήθηκα 💖!!! #κύμα

4 ντακάκια ή κρίθινα παξιμαδάκια
1 ντομάτα
1 μικρό τόνο σε νερό
Ελαιόλαδο (κρητικό φυσικά)
Αλάτι, ρίγανη, λεμόνι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7821683
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/sintages/11437033
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Μεζές για ουζάκι και όχι μόνο

Matina Georgaki

Μικρά πεντανόστιμα και γρήγορα 
ντακάκια 😋😋

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Stefania Zoubouli

Καταπληκτικό μεζεδάκι μια μέρα 
στην παραλία. Ελαφρύ και 
χορταστικό!!  #κυμα

1 πακέτο με μικρά παξιμαδάκια ό,τι σας 
αρέσει
2 μεσαίες ώριμες ντομάτες
1 μικρό ξερό κρεμμύδι
200 γρ. cottage cheese ή φέτα (αν 
επιλέξετε φέτα πρέπει να είναι τριμμένη)
1 βαζάκι ελιές χωρίς κουκούτσι
1 κοφτή κ.γ. μέλι
1 1/2 κ.γ. ξύδι βαλσάμικο
Λίγο ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι, βασιλικό, θυμάρι (αν έχετε 
φρέσκο βασιλικό και θυμάρι ακόμα 
καλύτερα)

Ρούλα Μίγκα

Τελειώνοντας ο Ιούνης δεν 
λέμε να αφήσουμε το #κύμα, 
στην υγεία μας

1 Ντομάτα
1 αγγούρι
Ελιές θρούμπες
Ελιές Καλαμών
Τυρί φέτα
Σαλαμάκι Θάσου
Παριζάκι
Διάφορα τυριά (ρεγκάτο απλό, ρεγκάτο 
καπνιστό, γραβιέρα, κασέρι)
Λίγη ρίγανη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12932800
https://cookpad.com/gr/xristes/12316732
https://cookpad.com/gr/sintages/7920775
https://cookpad.com/gr/sintages/7920775
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956


Γουακαμόλε

Δίσκος Σερβιρίσματος

Σπιτικό τυρί κρέμα με γάλα που 
περίσσεψε

Υλικά 

Ismini

alsi

Αλεξάνδρα μου, έξυπνη και νόστιμη 
λύση για το γάλα που λήγει! (Εγώ 
έβαλα και λίγη κρέμα γάλακτος και το 
κάναμε ντιπάκι). Σε ευχαριστούμε 
πολύ για το μοίρασμα!   #κύμα

1000 ml πλήρες γάλα (μόνο φρέσκο)
2-3 κουταλιές χυμό λεμονιού ή λευκό ξύδι
1/4-1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
2-3 κουταλιές απο το ζουμί του

Sitronella

Πρόσθεσα και λίγο σκορδακι 
και έγινε τέλειος μεζές! #κύμα

1 ώριμο αβοκάντο
1/2 κρεμμύδι κόκκινο
Χυμός από ένα λεμόνι
1 σκελίδα σκόρδο
Σάλτσα Tabasco κατά βούληση
Λίγο αλάτι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8839466
https://cookpad.com/gr/xristes/15446129
https://cookpad.com/gr/sintages/5147628
https://cookpad.com/gr/sintages/5147628
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Μελιντζανοσαλάτα αγιορείτικη

ziakoskon

Χούμους

Υλικά 

Chara

AlexZ

Έφτιαξα πρώτη φορά!!! Έκανα 
σχεδόν τη διπλή δόση! Από 
ολόκληρη την γαβάθα έμειναν μόνο 
3 κουταλιές μετρημένες! Υπέροχο 
😋😋😋!!!! Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ!!! #κύμα

400 γρ. Ρεβύθια βρασμένα και 
στραγγισμένα
1/2 κ. γλυκού αλάτι
2-3 φλυτζανάκια του καφέ ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο
1 λεμόνι, το χυμό 
2-3 κουταλιές σούπας ταχίνι
1/2 κ. γλυκού πάπρικα (προαιρετικά)
Ζα'αταρ (μείγμα με βάση θυμάρι,σούμακ 
κλπ) ή ελάχιστη πάπρικα ή ελάχιστο 
κύμινοή ψιλοκομμένο μαϊντανό και ελιές 
(ό,τι έχετε)
1 φλυτζανάκι καφέ βρασμένο νερό

dcroula

#κυμα, σ'αυτο το υπέροχο 
μεζεδάκι. Με απλά υλικά αλλά 
υπέροχη γεύση. Το μόνο που 
πρόσθεσα ήταν μαϊντανός, που 
του πήγε πολύ.

4 μελιτζάνες φλάσκες
2 πιπεριές Φλωρίνης ψιλοκομμένες
(κονσέρβα ή ψημένες από τα χεράκια σας)
4 σκελίδες σκόρδο (λιωμένο με το γουδί ή 
περασμένο από τον τρίφτη)
1/3 κούπας ελαιόλαδο
Ξύδι
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4561275
https://cookpad.com/gr/xristes/8454350
https://cookpad.com/gr/sintages/4911829
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/12418581
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420


Ομελέτες, σαγανάκια και 

λαχανομεζεδάκια!



Omelette aux champignons et 
parmesan !!

Nektarios N

Σαντουιτσάκι Ομελέτα!

Υλικά 

Χρυσή

Chara

Τον λες και μεζέ αν τον κόψεις σε 
τέταρτα!!!!! με ή χωρίς #κύμα το 
απολαύσαμε! Τέλειο όλες τις ώρες! 
Ευχαριστούμε για το μοίρασμα!
♥👩🍳

2 αυγά
2 φέτες ψωμί του τοστ
1 φέτα γαλοπούλα
1 φέτα τυρί του τοστ
2 κ.γλ. βούτυρο
Λίγο αλάτι και πιπέρι
1 σφηνάκι γάλα
Λίγη κέτσαπ
Λίγη μουστάρδα

Ioulia -Juliana

Τελεια η ομελετα με τα μανιταρια
Οτι πρεπει για τις  ξαφνικες λιγουρες του 
καλοκαιριου! Η παρμεζανα δινει ρεσιταλ 
περισσοτερο απο καθε αλλο τυρι!
Συνοδευσα με μαρουλακι και μηλοξυδο αντι 
σπανακι!
Μπραβο!!!  # κυμα#

4 αυγά
80 γρ γάλα
3 μανιτάρια λευκά σε κύβους
2 κτς παρμεζάνα τριμμένη
Αλάτι
Πιπέρι
Συνοδευτικό
Σπανάκι babe
Nτομάτα καρέ !!
2 κτς ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11919387
https://cookpad.com/gr/sintages/11919387
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
https://cookpad.com/gr/sintages/11124830
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/21113054


Κολοκυθάκια τηγανητά

Χριστίνα Νταμ.

Πανεύκολο σαγανάκι φέτα

Υλικά 

Ιωαννα Τσατινιαν

sissy_arch

#κυμα 
πολύ αγαπημένη έκδοση! Έβαλα 
από πάνω και κομματάκια από 
τηγανιτές πιπεριές και για 
συνοδευτικό πατάτες σπιράλ!

Τυρί φέτα σε λεπτή φέτα
Νερό
Αλεύρι

litsa

🍻🍻🍻
#κύμα

4 κολοκυθάκια
Αλεύρι
2 κ.σ αλάτι
Ηλιέλαιο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11349753
https://cookpad.com/gr/xristes/11778574
https://cookpad.com/gr/sintages/12612916
https://cookpad.com/gr/xristes/9679376
https://cookpad.com/gr/xristes/8527172
https://cookpad.com/gr/xristes/8505505


Κολοκυθοκεφτέδες (my favourite) 🥰

Anastasia

Τηγανητά κολοκυθάκια σαν της 
ταβέρνας

Υλικά 

Χρυσή

Klairh ...

Μεζές από τσι πρώτους!! 
Ευχαριστούμε για το μοίρασμα!! 
#κύμα

6 κολοκυθάκια 
350 ml  μπύρα 
Αλάτι
Πιπέρι
200 γρ αλεύρι μου πήρε το μείγμα
Λάδι για τηγάνισμα

Roula Voulga

Και δικοί μου αγαπημένοι! 
Απλοί με πατάτες τηγανητές 
για να μας χορτάσουν όταν μας 
πιάσει πείνα στο #κύμα!

2-3 κολοκύθια
1 κρεμμύδι
1 αυγό
100 gr φέτα
1/2 φλιτζάνι φρυγανιά (μπορεί να 
χρειαστεί και λίγο παραπάνω)
Αλεύρι όσο χρειαστεί για να γίνει σαν 
μείγμα σφικτό
Αλάτι, πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13032039
https://cookpad.com/gr/xristes/17049885
https://cookpad.com/gr/sintages/12913120
https://cookpad.com/gr/sintages/12913120
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Κολοκυθοκεφτέδες! 🥒🧅🥔

Νικολέτα

Κολοκυθοκεφτέδες

Υλικά 

Λεμονιά Πούλου

Λεμονιά Πούλου

Φωτοσχόλιο στη συνταγή μου και 
ευκαιρία για αλλαγή 
φωτογραφίας😀 Από τα πιο ωραία 
καλοκαιρινά μεζεδάκια , ότι 
πρέπει για την παραλία. Είναι 
σίγουρο ότι θα τα εκτιμήσουν 
μικροί και μεγάλοι! #κύμα

1 κιλό κολοκυθάκια
2 αυγά
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοτριμμένη
Δυόσμο
Μαϊντανό
1 κούπα τυρί τριμμένο (κατά προτίμηση 
φέτα)
Αλάτι, πιπέρι
2 κουταλιές ελαιόλαδο
Φρυγανιά τριμμένη
Αλεύρι για το αλεύρωμα
Λάδι για τηγάνισμα

Chara

Μια που τους είδα, μια που 
τους λιγουρεύτηκα, μια που 
τους έφτιαξα!!! Υπέροχο 
μεζεδάκι!!! Τέλειοι Νικολέτα 
μου 💖!!! #κύμα

2 μεγάλα κολοκύθια
2 μεγάλες πατάτες
1 κρεμμύδι
1 φλ. γάλα
1/2 φλ. λάδι
1 αυγό
Αλεύρι όσο πάρει
Αλάτι, πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13012238
https://cookpad.com/gr/xristes/23755379
https://cookpad.com/gr/sintages/5208278
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140


Τηγανίτες κολοκυθοκαροτιού 😋

Stefania Zoubouli

Κολοκυθάκια σαν τηγανητά

Υλικά 

Sasso

marymyt

Τέλεια έγιναν με το σιμιγδάλι! 
Καλύτερα από τηγανητά, πολύ 
τραγανά, μπράβο για την ωραία 
εναλλακτική, 🥰😍⛱🏖 #κύμα

κολοκυθάκια
αλάτι
σιμιγδάλι ψιλό

persaki

Μα τι νόστιμο μεζεδάκι Στεφανία 
μου!!! Και στο τσακ μπαμ !!! Καιρό 
τώρα το είχα στα αποθηκευμένα ,
απορώ γιατί δε το είχα φτιάξει 🤔  
φιλάκια γλυκιά μου  #κύμα θα 
σηκώνω σε λίγο....με βλέπω 🤪🤢

Για τις τηγανίτες:
1 κολοκυθάκι
2 καρότα
2 αυγά
2 κ.σ. μαϊντανος ψιλοκομμένος
1 κ.σ. χυμός λεμονιού
1 κ.σ. νιφάδες βρώμης στιγμής
Αλάτι, πιπέρι
2 κ.σ. ελαιόλαδο
Για της σως:
250 γρ. γιαούρτι χαμηλών λιπαρών
2 κ.σ. γάλα 3.5% λιπαρά
1/2 κ.σ. χυμός λεμονιού
3 κ.σ. italian herbs

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8805907
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/sintages/3088840
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/xristes/8479445
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Ψητά λαχανικά στον φούρνο 
🍅🥕🥔🥒

Lena Papapokerface

Ρολάκια μελιτζάνας με φέτα

Υλικά 

kimwlos

ΛαδοΜπούκι

Τι μεζεδάκι μούρλια είναι αυτο!!! 
Αγαπώ ότι έχει μελιτζάνα. Ο δε 
συνδυασμός ντομάτα, σκόρδο, 
μελιτζάνα, φέτα απλά θεϊκός! Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή!
#κύμα

3-4 μελιτζάνες μεγάλες
ελαιόλαδο για τηγάνισμα
φέτα κομμένη σε μπαστουνάκια μικρού 
δακτύλου
2-3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
ελαιόλαδο
500 γρ. ντομάτα στον τρίφτη
αλάτι, πιπέρι
γραβιέρα τριμμένη

dcroula

#κυμα, γενικά μας αρέσουν τα 
ψητά λαχανικά. Η σος ήταν 
υπέροχη. Στο τέλος αποφάσισα 
να ρίξω λίγη τριμμένη φέτα και 
ντοματινια, για το χρώμα αλλά 
και την γεύση.

5-6 κολοκυθάκια
3 πατάτες
4 καρότα
3 πιπεριές πράσινες 
10-12 ντοματίνια (ή τέσσερις μεγάλες 
ντομάτες)
Λάδι
Ξύδι μπαλσαμικο (και κρέμα)
Μυρωδικά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9938498
https://cookpad.com/gr/sintages/9938498
https://cookpad.com/gr/xristes/12229534
https://cookpad.com/gr/sintages/7415303
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/8451070
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420


Μανιτάρια γεμιστά με PHILADELPHIA

Ζου Ειρηνη

Μεζεδάκι τρέλα

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Mary's kitchen🍴

Τέλειο μεζεδάκι!!!! Λατρεύω τα 
μανιτάρια και η σάλτσα είναι τόσο 
νόστιμη, σ' ευχαριστώ πάρα πολύ 
😊❣ #κύμα

500 γρ μανιτάρια λευκά ή πλευρώτους
2 πράσα
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
1 κγ πάπρικα καπνιστή
Λίγο μαϊντανό
Θυμάρι ή ρίγανη
Αλάτι
Πιπέρι
1 λεμόνι χυμό και ξύσμα
Λάδι

Ζου Ειρηνη

Μεζεδάκι για μπυρα🍻#κυμα

8 μανιτάρια πορτομπέλο
Λάδι
200 γρ philadelphia
1/2 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
1/2 κ.γ θυμάρι φρέσκο ψιλοκομμένο
1/2 κ.γ ρίγανη φρέσκια ψιλοκομμένη
1 σφηνάκι άσπρο κρασί
Αλατοπίπερο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/7599665
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/sintages/9981968
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202


Πίτες, πιτούλες και 

πιτάκια - σούπερ 

μεζεδάκια!



Πίτσα με τορτίγιες

Mary's kitchen🍴

Πρωινό ή Σνακ Τορτίγια

Υλικά 

Ismini

Antiadam

Ως φαν του κάρυ, δε θα μπορούσα να μη 
δοκιμάσω αυτή τη συνταγή... Μας άρεσε 
πάρα πολύ ο συνδυασμός με το γιαούρτι 
(πήραμε και τα προβιοτικά μας και 
γλιτώσαμε και τις έξτρα θερμίδες της 
μαγιονέζας), οπότε θα καθιερωθεί! 
Ευχαριστούμε πολύ για τη γρήγορη και 
νόστιμη συνταγή! 😉 #κύμα

Τορτίγια
Γιαούρτι light
Κασέρι light
Γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή
Κάρυ

Eleftheria Triantafilopoulou

#κύμα εγω τις έψησα στην 
ψησταριά υγραερίου

2 τορτίγιες μεγάλες
8 κσ σάλτσα
10 φέτες κασέρι
10 φέτες αλλαντικό
100 γρ τριμμένο κασέρι
1 μπολάκι μανιτάρια κονσέρβα
8 φέτες σαλάμι μπύρας
Ρίγανη
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12807588
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
https://cookpad.com/gr/sintages/12420121
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8514558
https://cookpad.com/gr/xristes/12026220


Πανεύκολα πιτσάκια ρολό

dcroula

Πιτάκια με μπέικον και Φιλαδέλφεια

Υλικά 

tahitian

Ismini

Ισμήνη μου μόλις είδα τα λαχταριστά 
πιτακια σου είπα πως πρέπει να 
μπουν αμέσως για δοκιμή.Παραδόξως 
μετά είδα πως μπήκαν μόνα τους στο 
πλάνο.Και πολύ καλά έκαναν.Έγιναν 
ο, τι πρέπει για να τ απολαμβάνουμε 
πλάι στο #κύμα

1 φύλλο χωριάτικο (μισή συσκευασία του 
εμπορίου) ή και σπιτικό
Ελαιόλαδο ή βούτυρο για το άλειμμα του 
φύλλου
10 κ.σ. τυρί κρέμα (τύπου Φιλαδέλφεια)
2 φέτες μπέικον

persaki

Ιδανικά μεζεδάκια για παραλία ,
δίπλα στο #κύμα! και μακριά η 
πείνα 😊 Ωραιότατα Ρούλα μου ,
σ'ευχαριστούμε για την όμορφη 
συνταγή 🥰

Για τη ζύμη
2 & 1/2 φλ.τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει 
μόνο του 
2 κ.σ.μαργαρίνη ή βούτυρο 
1 ποτ.νερού χλιαρό γάλα
1/2 κ.γ. θυμάρι, 1/2 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. αλάτι, 1/2 κ.γ. ζάχαρη
Για τη γέμιση
1/2 φλ.τσαγιού σάλτσα ντομάτας 
4 φέτες ζαμπόν ψιλοκομμένο
2 φλ.τσ. τριμμένη μοτσαρέλα ή άλλο 
κίτρινο τυρί
1 πιπεριά πράσινη ψιλοκομμένη
Λίγη ψιλοκομμένη λιαστή ντομάτα 

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3075931
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/sintages/12366195
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Ρολάκια με πάριζα και τυρί!! Τέλεια

Sophia Antoniou

Ατομικά πιτσάκια με πίτα για 
σουβλάκι!!!🍕

Υλικά 

kimwlos

I❤to Cook by Rania

Σε χωριάτικη έκδοση με ντομάτα, 
κρεμμύδι, ελιές, πιπεριά, πεκορίνο 
και γραβιέρα. Ένα μεζεδακι 
μούρλια για την μπυρίτσα μας. 
#κύμα

6 πίτες για σουβλάκι μικρές 
2 ντομάτες σε λεπτές ροδέλες
1 πιπεριά σε λεπτές ροδέλες
1 χούφτα ελιές σε λεπτές ροδέλες 
1 κρεμμύδι ξερό σε λεπτές ροδέλες
200 γρ τυρί τριμμένο gouda ή emmental ή 
μοτσαρέλα ή όποιο άλλο σας αρέσει
10 φέτες ζαμπόν
λίγο ρίγανη για το πασπάλισμα + (λίγο 
σκόρδο σε σκόνη προαιρετικά)
2 κτσ σάλτσα ντομάτας τύπου Ketsup
Τα υλικά της πίτσας μπορείτε να 
προσθέσετε και να αφαιρέσετε ανάλογα 
με το γούστο σας!!

nitsa

Ένα νοστιμότατο μεζεδάκι που 
γίνεται στη στιγμή και  
μπορούμε να το απολαύσουμε 
στο σπίτι, στην δουλειά σαν 
κολατσιό ή ακόμη και δίπλα 
στο.... #κύμα   !!!

1 πακέτο σφολιάτα
15 φέτες πάριζα
15 φέτες τυρί τσένταρ
Υγρό βιτάμ

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12216869
https://cookpad.com/gr/xristes/9352091
https://cookpad.com/gr/sintages/4294462
https://cookpad.com/gr/sintages/4294462
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/9221875
https://cookpad.com/gr/xristes/8506419


Τυροκροκέτες

Katrin Alexandria

Ρολό ψωμιού γεμιστό

Υλικά 

evipele

Anna Strati

Μμμμ τέλειο είναι!!! Το απολαύσαμε 
και σίγουρα θα το ξαναφτιάξουμε 
😊. Ωραία συνταγή, εύκολη και 
επιδέχεται πολλές παραλλαγές 
ανάλογα με τα γούστα...
# κύμα

1 ποτήρι χλιαρό γάλα
6 γρ μαγιά νωπή
1 κουτ.γλ. ζάχαρη (στη μύτη)
Αλεύρι γ.ο.χ. όσο πάρει
Λίγο αλάτι
1 κ.σ. λάδι
Για την γέμιση:
7 φέτες ντομάτας
7 αγγουράκια τουρσί κομμένα στα δύο
Λιγη φέτα τριμμένη
2 φετες μορταδέλα (από αυτές με τις ελιές, 
κομμένες στα δυο κάθε φέτα)
Ψιλοκομμένο τσορίθο (αλλαντικό)
2 φετες τυρί του τοστ (κομμένες και 
απλωμένες κατά μήκος)
Για το ντεκόρ :
Σποράκια chia
Κέτσαπ για να αλείφουμε την επιφάνεια
Λίγη ρίγανη

Zoe Tsomaka

Άψογη συνταγή !!! Τραγανές οι τυροκροκέτες 
σου, με λίγα υλικά,  αρκετά αφράτες και πολύ 
νόστιμες. Τις  συνοδέψαμε με παγωμένη 
μπύρίτσα  και νοητά βρεθήκαμε  κοντά στο 
#κύμα. Ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη 
συνταγή!

3/4 του κιλού  κίτρινο τυρί τύπου μίλνερ
2 αβγά
6 κουταλιές της σούπας κόρν φλάουρ
Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13002580
https://cookpad.com/gr/xristes/16119767
https://cookpad.com/gr/sintages/5242225
https://cookpad.com/gr/xristes/8527282
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Κροκέτες με δυόσμο και χαλούμι

Γεωργία Θ.

Αφράτες και εύκολες κασεροκροκέτες!

Υλικά 

Ismini

Gwgoulito

Ένα μεζεδάκι τρέλα, που σε 
μεταφέρει απευθείας σε ένα 
ταβερνάκι δίπλα στο 🏖 #κύμα! 
😋😋😋 (Εγώ δεν τα έβαλα 
καθόλου στο ψυγείο).

500 γρ κασέρι γκούντα
250 γρ κεφαλοτύρι
250 γρ πεκορινο
1 αυγό
1 φλυτζανακι του καφέ γάλα
4-5 κσ αλεύρι

Takis Tsirtsonis

Αντικατέστησα το χαλούμι και την 
κεφαλογραβιέρα με ρεγκάτο και 
παρμεζάνα (που είχα στο ψυγείο) και 
βγήκαν πολύ καλά (ίσως λίγο πιο αλμυρά 
απ όσο θα γινόταν με το χαλούμι). Ό,τι 
πρέπει για συνοδευτικό της μπύρας! 
Ευχαριστούμε για τη συνταγή ! #κύμα

1 κιλό πατάτες
200 γρ. χαλούμι τριμμένο
1/2 φλ. κεφαλογραβιέρα
1 αυγό
Λίγο δυόσμο ψιλοκομμένο
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1 κ.γ. κορν φλάουρ
Λάδι για το τηγάνισμα
Αλάτι - πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11297321
https://cookpad.com/gr/xristes/16568255
https://cookpad.com/gr/sintages/11558112
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8517685
https://cookpad.com/gr/xristes/11705998


Χωριάτικη ζυμαρόπιτα

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Τυροπιτάκια -τυρόπιτες κουρού της 
Αργυρώς Μπαρμπαρίγου

Υλικά 

dcroula

Konstantina30

#κυμα, πολύ εύκολα πολύ 
νόστιμα, ότι πρέπει και για την 
παραλία.

Υλικά για την ζύμη κουρού
1 κεσεδάκι (200 γρ) γιαούρτι
150 γρ. βούτυρο λιωμένο και κρύο
180 γρ. ηλιέλαιο (ή καλαμποκέλαιο)
500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
3 κουτ.σούπας κεφαλοτύρι ψιλοτριμμένο
1 κ.γλ. κοφτό μπέικιν πάουντερ
2 πρέζες αλάτι
Λίγο φρέσκοτριμμένο πιπέρι
Για τη γέμιση
250 γρ. φέτα σκληρή σε τρίμματα
100 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
1 αυγό
Λίγο πιπέρι
…..

EYDOKIA NIK

Εφτιαξα σήμερα την ζυμαρόπιτα 
για ακόμη μια φορά,μπήκε στο 
ταπεράκι και είναι έτοιμη να την 
πάρουμε αύριο να κάνει το 
μπανάκι της.!! #κυμα

3 αυγά
1 κούπα του Νεσκαφέ ελαιόλαδο
1 κούπα του Νεσκαφέ γάλα
2 κούπες του Νεσκαφέ αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
λίγο αλάτι
πιπέρι
1 φλ. τσ.  ελιές καλαμών σε φετούλες
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε μικρούς 
κύβους
200 γρ. φέτα θρυμματισμένη
δυόσμο (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3390607
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/sintages/12320893
https://cookpad.com/gr/sintages/12320893
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https://cookpad.com/gr/xristes/9297103


Αλμυρή τάρτα

Εύα

Κις Λορέν της Λίλας

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Λίλα

Φανταστική ταρτα και πανεύκολη!!! 
Έκλεψε την παράσταση 
🤤🤤🤤🤤δεν έβαλα τη ζύμη στο 
ψυγειο, την άπλωσα κατευθείαν 
στην ταρτιερα και την έψησα 1 ώρα. 
Ευχαριστούμε πολύ. #κυμα

Για τη ζύμη
250 γρ.αλεύρι για όλες τις χρήσεις
125 γρ βούτυρο ή μαργαρίνη
3-4 κουταλιές σούπας κρύο νερό
Για τη γέμιση
250 γρ. κασέρι
250 γρ. έμμενταλ ή γκούντα
200 γρ.ψιλοκομμένο μπέϊκον
3 αυγά
250 ml κρέμα γάλακτος

Prof Sophie

Εύα πολύ ωραία ζύμη. Εγώ 
χρησιμοποίησα μοτσαρέλα και 
ζαμπόν. Δεν έβαλα 400 γρ τυρί 
- μόνο 250 γρ. Ωραίος μεζες. 
Ευχαριστώ 🧀 #κύμα

Για την τάρτα
325 γρ αλεύρι
175 γρ βούτυρο
1 αυγό
30 γρ νερό
3 γρ αλάτι
3 γρ ζάχαρη
Για τη γέμιση
400 γρ τυριά τριμμένα
250 ml κρέμα γάλακτος
2 αυγά
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12201190
https://cookpad.com/gr/xristes/20274188
https://cookpad.com/gr/sintages/3071979
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https://cookpad.com/gr/xristes/8528352
https://cookpad.com/gr/xristes/11754533


Κιμαδόπιτα - πατσαβουρόπιτα στη 
φόρμα

chefurret

Πίτα Καισαρείας

Υλικά 

Takis Tsirtsonis

Μαρία Δασκαλάκη

Κατά γενική ομολογία εξαιρετική. 
Θα την ξανακάνω σίγουρα! #κύμα

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

dcroula

Έγινε πολύ νόστιμο. Είχα λίγο 
γκούντα και λίγο ανθότυρο, τα 
πρόσθεσα κι αυτά. Έγινε 
αφράτο και φουσκωτό. Αύριο 
θα το απολαύσουμε και δίπλα 
στο #κυμα, ελπίζω να έχει 
περισσότερη δροσιά.

1 πακέτο φύλλα κρούστας
750 γραμμάρια περίπου κιμά
2-3 αυγά
100 γραμμάρια γιαούρτι
4 ξερά κρεμμύδια
50 ml περίπου ελαιόλαδο & λίγο ακόμη 
για το τηγάνι
1 κουτάκι σόδα αναψυκτικό
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3090490
https://cookpad.com/gr/sintages/3090490
https://cookpad.com/gr/xristes/8522530
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https://cookpad.com/gr/xristes/11705998
https://cookpad.com/gr/xristes/16441750
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Κιμαδόπιτα ξεχωριστή της κυρίας 
Γκόλφως

Υλικά 

dcroula

Konstantina30

#κύμα!, υπέροχη πίτα...την είχα 
φτιάξει πριν λίγο καιρό και τυχαία 
την βρήκα δημοσιευμένη και εδώ. 
Αξίζει να την δοκιμάσετε!!!

Υλικά για ταψί 30×24
6 φύλλα κρούστας
500 γρ. κιμά μαγειρεμένο κανονικά με 
σάλτσα
6 φέτες γκούντα
1 ντομάτα σε λεπτές φέτες
2 μικρές πιπεριές κέρατο πράσινες λεπτές 
κομμένες
100 γρ. φέτα
3 αυγά χτυπημένα
250 γρ. γάλα συμπυκνωμένο
Ελαιόλαδο για ταψί και για να αλείψετε τα 
φύλλα όλα ενδιάμεσα

https://cookpad.com/gr/sintages/12939347
https://cookpad.com/gr/sintages/12939347
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/8518281


Για μεζέ ή και για 

κυρίως….



Ντολμαδάκια γιαλαντζί

Irini Monova

kimwlos

Δεν υπάρχει αυτό το πιατο! Ο 
καλύτερος μεζές για τη ρακή. Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή. Το 
βάζεις και στο τάπερ και το 
τσιμπάς δίπλα στο #κύμα. Στην 
υγεία σου με δροσερή ρακή 💕 σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή!

75 αμπελόφυλλα
500 γρ ρύζι καρολίνα
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα
Μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια αν έχετε, 
ψιλοκομμένα
Άνηθο ψιλοκομμένο
Δυόσμο ξερό ή φρέσκο ότι έχετε
1/2 φλ. ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
Νερό
Χυμό λεμονιού

Υλικά 

Ρεβυθοκεφτέδες

Υλικά 

Argiro Glyka

Katrin Alexandria

Σ ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη 
συνταγή που πρώτη φορά δοκίμασα να 
φτιάξω γιατί δεν μου αρέσουν τα 
τηγανητά αλλά θα γίνουν αγαπημένος 
μεζές. Έγιναν τραγανά νόστιμα μας 
ξετρέλαναν να είσαι καλά χαρούμενα 
μαγειρέματα Καλό καλοκαίρι#κύμα.

1/2 πακέτο ρεβύθια
1 κρεμμύδι ξερό τριμμένο
2 ντομάτες τριμμένες
1/2 ματσάκι μαϊντανό
1/2 ματσάκι δυόσμο φρέσκο
1/2 ματσάκι άνηθο
3 κ.σ κεφαλοτύρι
1 κ.γ μαγιά σκόνη
1 κ.γ ρίγανη
Αλάτι και πιπέρι
2 φλ. Αλεύρι γ.ο.χ

https://cookpad.com/gr/sintages/12945088
https://cookpad.com/gr/xristes/17260289
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/sintages/12727615
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/16119767


Κοτομπουκιές με δημητριακά

Ρούλα Λάββα

Ρούλα Λάββα

Δοκιμάστε τις κοτομπουκιές 
μου, είναι ό,τι πρέπει για 
μεζεδάκια στο #κύμα !!

500 γρ. κοτόπουλο στήθος
1 αυγό
1/2 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.σ. μέλι
αλάτι
πιπέρι
140 γρ. δημητριακά ολικής (εγώ βάζω 
fitness)

Υλικά 

Κεφτεδάκια νησιώτικα με ούζο

Υλικά 

persaki

Σταυρούλα

Τα δύο ουζάκια δίπλα τα ήπιαμε 
στην υγειά σου φιλενάδα ,δίπλα 
στο #κύμα.....νοερά !!! 
Σ'ευχαριστούμε για την υπέροχη 
συνταγή που μας χάρισες . Τόσο 
τέλεια μεζεδάκια!!!😋😍🤩

800 γραμ. κιμάς μοσχαρίσιος 
3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί σε τρίμματα ή 
φρυγανιά όσο πάρει
2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια τριμμένα
1 ώριμη μεγάλη και σφιχτή ντομάτα 
τριμμένη
2 κ.σ. Ξύδι, 4 κ.σ. ούζο
1 αυγό, 1 κ.σ. δυόσμος αποξηραμένος
4-5 κ.σ. δυόσμος φρέσκος ψιλοκομμένος
1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
αλάτι
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
2-3 κ.σ. αλεύρι

https://cookpad.com/gr/sintages/12637020
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
https://cookpad.com/gr/sintages/10595106
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/9642590


Εύκολο Ζουμερό Συκώτι στο φούρνο

Κοντόπουλος Κωνστ

tzoulitsa

Πολύ καλό στο #κύμα

1 κιλό συκώτι σε κύβους
2-3 σκελ. σκόρδο
1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη
ελαιόλαδο
2 λεμόνια
μουστάρδα (προαιρετικά)

Υλικά 

Σπετζοφάι

Υλικά 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ελένη

Καταπληκτικό μεζεδάκι ,παγωμένο 
ουζάκι και καλή παρέα δίπλα στο 
κύμα.Ευχαριστώ πολύ ,Ελένη!!!
Καλό καλοκαίρι!!#κύμα

2 μεγάλα λουκάνικα με πράσο
5 πιπεριές πολύχρωμες
1 μεγάλο κρεμμύδι
2 κουταλιές πελτέ τομάτας
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο
Λίγο κρασί
Αλάτι, πιπέρι

https://cookpad.com/gr/sintages/9704130
https://cookpad.com/gr/xristes/13509195
https://cookpad.com/gr/xristes/8463323
https://cookpad.com/gr/sintages/12801416
https://cookpad.com/gr/xristes/14535452
https://cookpad.com/gr/xristes/16635665


Γαύρος ριγανάτος στο φούρνο

Sasa Salaora

Tenia Papasotiriou

Πολύ ωραίο μεζεδάκι για ούζο 
#κύμα

1,5 κιλό γαύρο φρέσκο
Λίγο αλάτι
Ρίγανη, ελαιόλαδο
Λεμόνι

Υλικά 

Καλαμαράκια τηγανητά

Υλικά 

Vasw malopoulou

Λεμονιά Πούλου

Δεν υπάρχει πιο ωραίος 
ουζομεζές απο τα τηγανιτά 
καλαμαράκια Λεμονιά μου!!
Θάλασσα και καλαμάρι  πάνε 
πακέτο!!  #κύμα

1 κιλό καλαμαράκια
Αλάτι
Λίγες σταγόνες ξύδι
Αλεύρι για το αλεύρωμα (σκληρό αλεύρι)
Λάδι για το τηγάνισμα
2 λεμόνια το χυμό τους

https://cookpad.com/gr/sintages/7344721
https://cookpad.com/gr/xristes/15340883
https://cookpad.com/gr/xristes/21101347
https://cookpad.com/gr/sintages/7560551
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Χοχλιοί (σαλιγκάρια) γιαχνί

🏵Γιάννα 🏵

kimwlos

Με άντρα απο Κρήτη έμαθα να 
εκτιμώ τον καλό μεζέ! Με παγωμένη 
ρακη και παξιμάδι! Τέλεια! Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή! 
#κύμα

1 κιλό χοχλιοί
4 Ντομάτες
1/2 κιλό κρεμμύδια
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 φλ. Ξύδι
1 κλωνάρι Δενδρολίβανο
Αλάτι, πιπέρι
1 1/2 φλ. Ελαιόλαδο
1 κ.σ. Μπελτέ

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9783625
https://cookpad.com/gr/xristes/11796867
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


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

