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Ιούλιος 
Μέρος δεύτερο: Κόκκινο

Η θερμοκρασία έχει ανέβει και το τραπέζι μας βάφτηκε 
κόκκινο! Κάντε το πιάτο σας ακόμα πιο καλοκαιρινό, ακόμα 
πιο χαρούμενο, ακόμα πιο “καυτό”, χρησιμοποιώντας 
κόκκινα υλικά! Από ντομάτες και κόκκινες σάλτσες, μέχρι 
καρπούζια και κεράσια, θα δώσουν χρώμα και ένταση στα 
γευστικά σας ταξίδια!

Στις επόμενες σελίδες σας έχουμε όλα τα κόκκινα πιάτα 
που δοκίμασαν οι φίλοι της παρέας στα πλαίσια του 
Challenge “Πείνα στο κύμα” για να εμπνευστείτε και να τα 
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/%23%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%20%CF%83%CE%AC%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B9%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1


Δροσερές και 

κατακόκκινες σαλάτες!



Σαλάτα ντομάτας.

Υλικά 

Ναυσικά

🦋Sofia Sofaki M...🌺🌺

Σαλάτουλα αγαπημένη! Ξέμεινα 
από κρεμμύδι και εναλλακτικά 
έβαλα κόκκινη πιπεριά και 
κάπαρη. Πιο καλοκαίρι δε πάει!!! 
#κύμα

Ντομάτες ώριμες ζουμερές
Πιπεριά πράσινη
Κρεμμύδι ξερό κόκκινο
Ρίγανη
Ελαιόλαδο παραγωγής μας
Ελιές καλαμών παραγωγή μας
Αλάτι ψιλό Ιμαλαΐων
Φέτα καλαβρύτων βαρέλι

Σαλάτα της Λένας με αυγά ποσέ

Έλενα Χονδρογιάννη

persaki

Η σαλάτα της Λένας από σήμερα 
είναι και σαλάτα της Πέρσης 
🥰🥰Ευχαριστώ αγαπημένη μου 
τρελοΚερκυραία😍😍😍😍😍(με 
βραστό κοτοπουλάκι και φρέσκο 
βραστό αυγουλάκι......όνειρο😋)
#κύμα στο #κόκκινο

1 φιλέτο κοτόπουλο (κομμένο 
κομματάκια)
φύλλα Πράσινα
15 ντοματίνια
2 αυγά ποσέ
1 κουτ σούπας ξύδι
Για το dressing
1/2 σφηνάκι χυμό λεμονιού
1/2 σφηνάκι ξύδι βαλσάμικο
1 σφηνάκι ελαιόλαδο
Αλάτι
Ρίγανη
Για σερβίρισμα
4 παξιμαδάκια ντάκο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13091536
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/21005129
https://cookpad.com/gr/sintages/12663320
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Η ντοματοσαλάτα μου

Υλικά 

Eleftheria Dimopoulou

Ismini

Ετοιμη και η δικη μου #κυμα

3-4 ντομάτες σε μεγάλους κύβους (ή 
ντοματίνια κομμένα στα 2)
1 αγγούρι σε μισές φέτες
1 πράσινη πιπεριά ή και κόκκινη σε 
ροδέλες
1/4 κόκκινο κρεμμύδι σε φέτες
Ξύδι και λεμόνι (βάζω και τα 2 μαζί. 
Δοκιμάστε το)

dcroula

Συνόδευσε ψάρια, όχι όμως 
δίπλα στο #κυμα. 🌊Την 
ευχαριστηθηκαμε πολύ κι ας 
μην έβαλα φέτα, καθότι δεν 
μας ταιριάζει με τα ψάρια.

1 κομμάτι φέτα
Μπόλικη ρίγανη
Ελαιόλαδο
Αλάτι-πιπέρι
Προαιρετικά:
5-6 παξιμάδια

https://cookpad.com/gr/sintages/11107274
https://cookpad.com/gr/xristes/21032892
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420


Χωριάτικη σαλάτα Ελληνική !!

Υλικά 

Sasso

Aggeliki 🌻

Τόσο καλοκαιρινή και τόσο 
δροσερή, υπέροχη η σαλάτα σου 
και πολύ παραδοσιακή🍅🌶❤ 
#κύμα

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

mgiannok

Τι πιο απολαυστικό και ελαφρύ 
πιάτο τώρα το καλοκαιράκι με 
τόση ζέστη από μια δροσερή 
ντοματοσαλάτα!Σε ευχαριστώ 
πολύ Αγγελική!😊😘 #κύμα

https://cookpad.com/gr/sintages/11114558
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131
https://cookpad.com/gr/xristes/12657686


Μαυρομάτικα Σαλάτα

Athina

Ρεβιθοσαλάτα η απίθανη!!!

Υλικά 

Saucypan

Katerina Palaiologou

Ρεβιθοσαλάτα μιαμ-μιαμ! Με 
πιπεριά Φλωρίνης, αγγουράκι, 
ντομάτα, φέτα και λίγο βασιλικό 
από τη γλάστρα. Συ λαδολέμονο. 
#κύμα

250 γρ. Ρεβίθια
4-5 λιαστές ντομάτες
2 πιπεριές Φλωρίνης ψητές
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
Μαϊντανό και Δυόσμο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
2 καρότα
1 σκελίδα σκόρδο
Φέτα
Αλατοπίπερο
Ελαιόλαδο και λεμόνι

Katerinaxan

Τέλεια καλοκαιρινή σαλάτα! 
Έβαλα και πιπεριά Φλωρίνης. 
#κύμα

250 γρ. μαυρομάτικα φασόλια
2 καρότα τριμμένα στο χοντρό του τρίφτη
1 πιπεριά πράσινη σε καρεδάκια
2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
4 αγγουράκια τουρσί ξεπλυμένα από την 
άρμη και
τριμμένα στο χοντρό του τρίφτη
15 τοματίνια κομμένα στη μέση
5 κλωνάρια μαϊντανό ή άνηθο 
ψιλοκομμένο
Για τη σως
1 φλ. τσ.  ελαιόλαδο
3-4 κ. σ. κρέμα βαλσάμικου
1 κ. σ. μουστάρδα
1 σκελίδα σκόρδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12877589
https://cookpad.com/gr/xristes/8448848
https://cookpad.com/gr/sintages/11868212
https://cookpad.com/gr/xristes/9777765
https://cookpad.com/gr/xristes/17353796
https://cookpad.com/gr/xristes/8518504


Χωριάτικη σαλάτα... cretan !!

Klairh ...

Σαλάτα με "φιογκάκια" και γεύση πίτσας

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Zoe Tsomaka

Υπέροχο, πεντανοστιμο, 
καλοκαιρινό, δροσερό #κυμα

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 
τριμμένη
1 μικρή πιπεριά κόκκινη Φλωρίνης
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Klairh ...

Πώς μπορώ να αντισταθώ σε 
αυτή τη συνταγή ..... Τώρα το 
καλοκαιράκι...... έβαλα 
ανθόγαλο  αντί φέτα #κύμα

1 αγγούρι
Ντοματίνια
1 πιπεριά πράσινη
Ελιές πράσινες
Ελιές μαύρες θρούμπες
Λάδι
Αλάτι
ξύδι
Ρίγανη
Φέτα (σελιανή)
1 Κρεμμύδι δροσερο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12913239
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/sintages/12934333
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428


Καρπούζι σαλάτα!!! 
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

Popi Bogiatzi

Ταμπουλέ

Υλικά 

Ismini

Stin_kouzina_mou

Νοστιμότατη σαλάτα! Ευχαριστούμε 
πολύ για τη συνταγή. 😉 
(Ακολούθησα τη συνταγή, μόνο που 
δεν είχα γλυστρίδα και την έκανα 
και πιό λεμονάτη. Σέρβιρα πάνω σε 
αραβικές πίτες). #κύμα

2 φλιτζάνια πλιγούρι
1 γενναίο ματσάκι  μαϊντανό πολύ 
λεπτοκομμένο
3 ώριμες ντομάτες κομμένες σε μικρά 
κυβάκια
2 αγγουράκια κομμένα σε μικρά κομματάκια
3-4  φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε 
ροδέλες
1/2 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
Μερικά φύλλα ρόκας ψιλοκομμένα
Λίγη γλιστρίδα ψιλοκομμένη
Λίγα φύλλα φρέσκος δυόσμος
1 σκελίδα σκόρδο
4-5 κουταλιές παρθένο ελαιόλαδο
1 λεμόνι (τον χυμό του)
Αλάτι και πιπέρι

persaki

Η μαμά μου πάντα έτρωγε 
καρπούζι με φέτα !!! Κάτι ήξερε !!! 
Μοναδικός συνδυασμός υλικών 
Πόπη μου ,πιο καλοκαιρινή 
σαλάτα δε γίνεται .Θα τη φτιάχνω 
όλο το καλοκαίρι🍉🥗😋🥰 
#κύμα στο #κόκκινο

500 γρ καρπουζι
Λίγο μπούκοβο
Ξύσμα από ένα λεμόνι και το χυμό του
Λίγο χονδρό αλατι
Κολιανδρο ψιλοκομενο
Μαϊντανό χοντροκομενο
Λίγο σουσαμι
Ξύδι μπαλασαμικο με ροδι
3-4 κ. σ. Ελαιόλαδο
200 γρ φέτα
Λίγη ρόκα για το σερβιρισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9629627
https://cookpad.com/gr/sintages/9629627
https://cookpad.com/gr/xristes/14396576
https://cookpad.com/gr/sintages/5846566
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8524809
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Ορεκτικά

και σάλτσες στο κόκκινο!



Παντζαροσαλάτα με γιαούρτι 🌺

Al Dente

Μελιτζανοσαλάτα χωριάτικη 💞

Υλικά 

Αδαμαντία

folia

Μπορεί να μου μαύρισε λίγο η 
μελιτζάνα αλλά μπορώ να σου πω 
ότι ίσα που πρόλαβα να βγάλω 
φωτογραφία😂... Είναι υπέροχη 
σαλάτα.. Κ πάλι μπράβο σου.. 
Αξίζει να την δοκιμάσετε... #κύμα

1 μελιτζάνα
1 ώριμη τομάτα
1 κρεμμύδι
ελαιόλαδο - ξύδι- αλάτι

Zoe Tsomaka

Άψογη η πατζαροσαλάτα σου, 
πολύ νόστιμη και δροσερή!!  Σε 
ευχαριστούμε για την υπέροχη 
συνταγή που μας χάρισες!!   
#κύμα  #κόκκινο

1/2 κιλό παντζάρια
250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
2 μικρές σκελίδες σκόρδου λιωμένες
2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας ξύδι
1 κουταλιά της σούπας καρύδι τριμμένο
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10823842
https://cookpad.com/gr/xristes/8485953
https://cookpad.com/gr/sintages/10730208
https://cookpad.com/gr/xristes/13963851
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998


Πιτσάκια ατομικά σε πίτες

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Σκορδόψωμα με φέτα και ντομάτα

Υλικά 

Ναυσικά

Σωτηρούλλα

Απίθανα, τόσο απλά και νόστιμα!!! 
#κύμα

1 καρβέλι  ψωμί άσπρο κομμένο σε 
χοντρές φέτες
3 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
Φέτα λιωμένη στο χέρι
2 ντομάτες μεγάλες ώριμες σε φέτες
Λιγο τυρί κίτρινο τριμμένο
Λίγη ξερή ρίγανη
Αλάτι και πιπέρι

Κοντόπουλος Κωνστ

Το πιο γρήγορο και νόστιμο 
βραδινό!!!  #κόκκινο #κυμα

4 πίτες για σουβλάκι
σάλτσα μπάρμπεκιου
λίγο τριμμένο ένταμ
4 φέτες πάριζα
4 φέτες μπέικον
4 φέτες μοτσαρέλα
λεπτές φέτες ντομάτας
λεπτές ροδέλες πιπεριάς

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5900986
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/sintages/12900014
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/21612416
https://cookpad.com/gr/xristes/13509195


Ντοματοκεφτέδες Σαντορίνης 
(Αυθεντική Συνταγή) ❤

Ειρήνη

🎅 Μπουγιουρντί ο απόλυτος μεζές για 
τσίπουρο

Υλικά 

dcroula

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Δίπλα στο #κυμα δεν ειμασταν 
χθες το βράδυ αλλά το μεζεδάκι 
μας το θέλαμε. Πολύ νόστιμο!

2 ντομάτες κομμένες σε μικρούς κύβους
1 μέτριο  κρεμμύδι κομμένο σε φέτες
1 πράσινη καυτερή πιπεριά κέρατο 
κομμένη σε φέτες
1 πράσινη γλυκιά πιπεριά κέρατο κομμένη 
σε φέτες
1 μεγάλη πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε 
μέτριους κύβους
100 γρ. φέτα κομμένη σε μικρούς κύβους
100 γρ. κασέρι πικάντικο κομμένο σε 
μικρούς κύβους
1 κ.γ. ρίγανη
1/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο

Argiro Glyka

Ειρήνη μου καλημέρα σ 
ευχαριστώ πολύ για τους 
υπέροχους ντοματοκεφτεδες 
σου τους απολαύσαμε να είσαι 
καλά χαρούμενα μαγειρέματα 
Καλό καλοκαίρι #κύμα

500 γρ. ντοματάκια Σαντορίνης ή άλλα 
ντοματίνια του εμπορίου
1 μέτρια πατάτα
2 μεγάλα κρεμμύδια
1 χούφτα δυόσμο φρέσκο
300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
100 γρ. φαρίνα
1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
Αλάτι, πιπέρι
1 πρέζα ζάχαρη
Ηλιέλαιο για τηγάνισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12725935
https://cookpad.com/gr/sintages/12725935
https://cookpad.com/gr/xristes/21378216
https://cookpad.com/gr/sintages/11260888
https://cookpad.com/gr/sintages/11260888
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Γλυκοπατάτες στο φούρνο 🍴🍴

tarzz

Κολοκυθοκεφτέδες με σως γιαουρτιού

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

Έλενα Χονδρογιάννη

Δεν πιστεύω να μην τρώτε 
κολοκύθια ε;;;; 😂Χύμα στο #κύμα 
γιατί ότι δεν μπορείς να 
αποφύγεις ( καλοκαίρι 😂) το ζεις 
🤦 170 μέρες για τα 🎄🎉🎅🤶

4 φλιτζάνια(τριμμένα) Κολοκύθια
150 γρ (τριμμένη) Τυρί φέτα
100 γρ Παρμεζάνα
1 Κρεμμύδι
2 Αυγά
φρέσκο Δυόσμο, Μαϊντανό
φρέσκο Άνηθο
2 φλιτζάνια Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
4 κουτ σούπας Φρυγανιά Τριμμένη
2 (τριμμένα) καρότα
Αλάτι, Φρέσκο πιπέρι
Ελαιόλαδο (για τηγάνισμα)
Για την σος γιαουρτιού
250 γρ (με όλα τα λιπαρά) Γιαούρτι
…..

Sasso

Υπέροχη συνταγή, μπράβο για 
την ιδέα. Έβαλα και λίγες πατάτες 
και έγιναν εξαιρετικές. Πρώτη 
φορά τόσο τραγανές 
γλυκοπατάτες, να είσαι καλά 
🍠🍠🍠🍠🍠🧡🧡🧡🧡 #κύμα

4 γλυκοπατάτες
1/2 φλ. ελαιόλαδο
1 1/2 κ.γ. αλάτι
3 κ.γ. πάπρικα καπνιστή 
2 κ.γ. κουρκουμά (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9151264
https://cookpad.com/gr/xristes/8522683
https://cookpad.com/gr/sintages/12661012
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Σπιτική κέτσαπ στα γρήγορα (χωρίς 
βράσιμο)

alsi

Σπιτική πάπρικα (σάλτσα)

Υλικά 

alsi

ΚΙΤΣΟΣ

Φοβερή συνταγή, συνόδεψε 
τέλεια τα σουβλάκια μας!! Θα την 
ξανακάνω σίγουρα.  #κύμα

1 μεγάλο τενεκεδάκι τοματοπολτό
1 μπουκάλι μουστάρδα απαλή ή πικάντικη
1/2 κούπας λάδι

Athina K.

Πεντανόστιμη!! 
Κατοχυρώθηκε!! #κύμα 
#κόκκινο

170 γρ. τοματοπελτέ
1/2 φλιτζάνι ζεστό νερό
1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη 
κρεμμυδιού (εγώ δεν βάζω)
2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη
1/4 κουταλάκι του γλυκού σκόνη 
μουστάρδας
1/4 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1/4 κουταλάκι αλάτι
1/8 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
1/8 κουταλάκι γαρύφαλλο (εγώ δεν βάζω)
1/8 κουταλάκι γλυκού μπαχάρι
3 κουταλιές της σούπας λευκό ξίδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4851205
https://cookpad.com/gr/sintages/4851205
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/sintages/3072315
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/8452383
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339


Μελιτζάνες μανιτάρια και μπέικον σε 
κόκκινη σάλτσα!!! 🍅🍆🍅🍆

sofia's

Σάλτσα ντομάτας για ζυμαρικά (απλή 
και πεντανόστιμη)

Υλικά 

persaki

Δίσκος Σερβιρίσματος

Και σε .....δίσκο σερβιρίσματος😂 
παρακαλώ, η μακαρονάδα με την 
απλή και πεντανόστιμη σάλτσα σου 
!!! Κάτι ξέρουν οι κοπελιές που 
ξέρουν να φροντίζουν τα αγόρια 
τους ‼ #κύμα στο  #κόκκινο

1 κιλό ντοματάκι
1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη
2 μεσαία προς μεγάλα κρεμμύδια
2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο
Ελαιόλαδο
1 ξύλο κανέλας
3 δαφνόφυλλα
Λίγο βασιλικό ξερό (η μερικά φύλλα 
φρέσκου ψιλοκομμένα)
2 πρέζες ζάχαρη (ιιιισως λίγο παραπάνω 
αν είστε γλυκατζήδες)
Αλάτι- πιπέρι

sofia's

Spaghetti  με την φανταστική 
σάλτσα μελιτζάνας μανιταριών 
και μπέικον και με παρμεζάνα 
τριμμένη!!!  ... Απόλαυση!!!! 
#μελιτζάνα #κόκκινο #κύμα

2 μεγαλούτσικες μελιτζάνες κομμένες σε 
κύβους
1/2 κεσεδάκι φρέσκα μανιτάρια κομμένα 
σε κύβους
7 φέτες μπέικον κομμένες σε κομμάτια
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ντομάτας ψιλοκομμένη
1 συσκευασία χυμό ντομάτας
Λίγο νερό
Μαϊντανό ψιλοκομμένο
Ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι και πάπρικα γλυκιά
1 κ.τ.γ. ζάχαρη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13081099
https://cookpad.com/gr/sintages/13081099
https://cookpad.com/gr/xristes/9105572
https://cookpad.com/gr/sintages/11988158
https://cookpad.com/gr/sintages/11988158
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732
https://cookpad.com/gr/xristes/15446129
https://cookpad.com/gr/xristes/9105572


Κόκκινο φαγητό 

στο πιάτο!  



Τουρλού

Ελένη Πασχάλη

Γίγαντες φούρνου γλυκόξινοι!

Υλικά 

Ναυσικά

Αναστασία Ζαφ.

Από τότε που είδα τη συνταγή σου δεν 
έφτιαξα ξανά με άλλον τρόπο τους 
γίγαντες. Για τα γούστα μου είναι ο, τι 
καλύτερο έχω δοκιμάσει! Το έστειλα και 
πεσκεσι σε έναν φίλο που τελευταία τον 
κυνηγάει μια κακοτυχία και ελπίζω να 
τον γλύκαναν λίγο! Ευχαριστώ και πάλι 
για αυτήν την απίθανη συνταγή! #κύμα

500 γρ γίγαντες
2 καρότα
1 κουτί ντομάτα στο τρίφτη
1 κ.γ. πάπρικα καπνιστή
2 κ.σ. μέλι
1/2 ποτήρι κρασιού ξύδι Μπαλσάμικο
Ελαιόλαδο
Αλάτι
Νερό

magdalini13

Ένα τέλειο καλοκαιρινό φαγητό 
με μπόλικη κόκκινη 
ντοματούλα. Ιδανικό για 
φαγητό πλάι στο #κύμα. Του 
βάζω 10!

5 πατάτες
2 μελιτζάνες
2 πιπεριές πράσινες
2 πιπεριές κόκκινες
2 κολοκυθάκια
1 ποτήρι ελαιόλαδο
6 ποτήρια νερό
1 κ.σ αλάτι
1 κ.γ πιπέρι
1 κ.γ ρίγανη
λίγο κουρκουμά
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1 ντομάτα
3 κ.σ πελτέ

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11948074
https://cookpad.com/gr/xristes/19839537
https://cookpad.com/gr/sintages/6984868
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/14366084
https://cookpad.com/gr/xristes/8514418


Μπριάμ στην κατσαρόλα

Χριστιάννα Λ.

Τουρλού στον φούρνο

Υλικά 

Mary's kitchen🍴

*Έλενα*

Πολύ νόστιμο το φαγάκι μας 
ευχαριστούμε πολύ !! #κύμα 
Εβαλα και λίγα ανάμεικτα 
λαχανικά!

2 μελιτζάνες
2 κολοκυθάκια
2 πατάτες
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
1 Κόκκινη πιπεριά
1 καρότο
1 ντομάτα
Μαϊντανός, Ρίγανη
Θυμάρι, Πάπρικα γλυκιά
Μπούκοβο
Αλάτι, Πιπέρι
5 κ.σ. ελαιόλαδο
5 κ.σ. σάλτσα ντομάτας
1 φλυτζάνι νερό

kimwlos

Έβαλα και μια κόκκινη 
γλυκοπατάτα για μένα που δεν 
τρώω πατατούλες. Μελωμένο και 
στο Τσακ μπαμ χωρίς να κάψουμε 
το φούρνο για ώρες ατέλειωτες.  
Τέλειο! Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή. #κύμα

2 μεγάλες πατάτες
2 κολοκυθάκια
2 καρότα
3-4 πολύχρωμες πιπεριές
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
1 μελιτζάνα
1 κ.σ λάδι
1 κ.γ αλάτι, Πιπέρι, Ρίγανη
1 Δάφνη
2 τομάτες
1 κ.σ πελτέ
1/2 ποτήρι  νερο
Λίγο φρέσκο μαϊντανό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11196015
https://cookpad.com/gr/xristes/13854140
https://cookpad.com/gr/sintages/12374958
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
https://cookpad.com/gr/xristes/21526955
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Αρακάς κοκκινιστός

Ματίνα Θ.

Ορφανά γεμιστά με πιπεριές Φλωρίνης

Υλικά 

Ismini

Foyla Doda

Υπέροχη καλοκαιρινή συνταγή! 
Πραγματικά, την απολαύσαμε! 
Ευχαριστούμε πάρα πολύ! 😊 
#κύμα (Δεν έβαλα άνηθο και 
πρόσθεσα τριμμένη πιπεριά και 
αγκινάρα στο ρύζι).

πιπεριές φλωρίνης (μπορούμε να 
βάλουμε διάφορες πιπεριές για γέμισμα 
όπως και ντομάτες)
1-2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
μαϊντανός
άνιθος
500 γρ. ρύζι καρολίνα (για ένα ταψί 
φούρνου)
αλάτι, μαύρο πιπέρι,ρίγανη και δυόσμο 
κατά βούληση
1/2 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο και λίγο 
για να ρίξουμε πάνω από τα γεμιστά μας

kimwlos

Ολόγλυκος, πεντανόστιμο,ς 
κοκκινιστός αρακάς. 
Αγαπημένο φαγητό χειμώνα 
καλοκαίρι, με μπόλικη φετα και 
ελιές! #κύμα

500 γρ αρακά
100 ml ελαιόλαδο
3 πατάτες
2 καρότα
1 συσκευασία ντομάτα τριμμένη
1 κρεμμύδι
2 ποτήρια νερό
Αλάτι πιπέρι
Λίγο άνηθο
Ελίτσες και φετούλα για το σερβίρισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11373890
https://cookpad.com/gr/xristes/8458675
https://cookpad.com/gr/sintages/7899935
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/14675463
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Φασολάκια με πατάτες

Νικολέτα

Αρακάς🍅

Υλικά 

alsi

Cannibal Leod

Αγαπημένη συνταγή πλέον και 
μόνο έτσι τον κάνω μόνο που 
βάζω τη μισή ποσότητα λάδι. 
#κύμα

500 γρ αρακά
1 μεγάλη πατάτα σε κύβους
1 μεγάλο καρότο σε ροδέλες
1/2 κουτί ντοματοχυμό
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκ. σκόρδο ψιλοκομμένη
1/2 φλυτζάνι τσαγιού λάδι
Αλάτι, πιπέρι, κουρκουμά, ρίγανη
3 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο
1 κ.γ. πελτέ

Eirinaki

Κλασικό και αγαπημένο φαγητό!!!!! 
Το έφτιαξα με φρέσκα φασολάκια, 
τέλεια συνταγή Νικολέτα, έγινε 
πεντανόστιμο!!!
#κύμα

250 γρ. φασολάκια κατεψυγμένα
1 μεσαίο κρεμμύδι
3 μεσαίες  πατάτες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
2 κ.σ. λάδι
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12662537
https://cookpad.com/gr/xristes/23755379
https://cookpad.com/gr/sintages/11197965
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/9081209
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425


Μοσχάρι κοκκινιστό στη χύτρα

Εύα

Φασολάκια

Υλικά 

Vasw malopoulou

Gwgoulito

Καλοκαιρινό φαγάκι και οταν τα 
φασολάκια είναι και απο το περιβόλι 
σου ακόμα πιο ενδιαφέρον!!Ωραία η 
συνταγή σου φίλη μου συγχωρεσέμε 
που έκανα λίγες αλλαγές!! 
Αντικαθάστησα το δυόσμο με 
μαιντανό και δεν έβαλα καθόλου 
κύβο!!!  #κύμα   #κόκκινο

1 κιλό φασολάκια
3 πατάτες
2 καρότα
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
Σάλτσα ντομάτας
Αλάτι-πιπέρι
Κύβο λαχανικών
Δυόσμος
Ελαιόλαδο

Antonis Mallis

Πολύ ωραίο φαγητό παιδιά να 
το κάνετε!! #κύμα

1 κιλό μοσχάρι ποντίκι
1/2 κιλό κριθαράκι μέτριο
2 ντομάτες φρέσκες
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 κουταλιά ντοματοπελτέ
1 φύλλο δάφνης
Αλάτι,πιπέρι
Ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9775323
https://cookpad.com/gr/xristes/17350597
https://cookpad.com/gr/sintages/13087720
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
https://cookpad.com/gr/xristes/8517685
https://cookpad.com/gr/xristes/12193589


Κεφτεδάκια ΣΑΛΤΣΑ!!

Χάριςς

Κοκκινιστό κοτόπουλο με πιπεριές

Υλικά 

Eirinaki

elina vlaxou

Πάρα πολύ νόστιμο Ελίνα! Έβαλα  
μόνο πελτέ, πράσινη πιπεριά και 
λίγα μανιτάρια! Το συνόδεψα με 
ρυζάκι... έγινε μούρλια! 
#κύμα

1 κιλό κοτόπουλο στήθος κομμένο σε 
μπουκιές
3 πιπεριές πράσινες ή χρωματιστές (ότι 
σας αρέσει)
1 κρεμμύδι
1 κουταλιά της σούπας πάστα πελτέ
1 μικρό πουμαρό
Λάδι
Αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι

Ismini

Πολύ μου αρέσει που υπάρχουν έξυπνες λύσεις για να 
"ανακυκλώσουμε" το φαγητό μας και συγχρόνως να φάμε 
τόοοσο νόστιμα! 😉 Ευχαριστούμε πολύ για τη συνταγή! 
😊 (Πρόσθεσα ρίγανη, θυμάρι και βασιλικό που μου 
αρέσουν συνδυαστικά στις κόκκινες σάλτσες και έβαλα και 
λίγο από το "ζωμό" από τα μακαρόνια για πιό ζουμερό 
αποτέλεσμα). #κύμα

12 κεφτεδάκια (περίπου, περισσευούμενα)
3-4 φρέσκες ντομάτες τριμμένες
1/2 κ.γ.  πελτέ
1 κρεμμύδι ξερό
1 σκελιδα σκόρδο (προεραιτικά)
Αλάτι
Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5509678
https://cookpad.com/gr/xristes/8512284
https://cookpad.com/gr/sintages/11081724
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/9081496
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Κεφτεδάκια με κόκκινη σάλτσα 🍛

ΜΕΝΕΞΙΑ ΧΑΧΟΥΤΑ

Κεφτεδάκια με σάλτσα

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Barbie Darbie

Υπέροχα,ζουμερά κεφτεδάκια ,με 
τον δυόσμο να κλέβει την 
παράσταση και να δίνει σούπερ 
άρωμα και γεύση!! #κύμα 
#κόκκινο

400 γρ μοσχαρίσιο κιμά
400 γρ χοιρινό κιμά
1 κρεμμύδι τριμμένο
1 κ.σ. δυόσμο ξερό
100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
Αλάτι, πιπέρι
Για τη σάλτσα:
1/2 κιλό τριμμένη φρέσκια ντομάτα
1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι τριμμένο
1/2 κ.γλ. κανέλα
1 κ.γλ. γλυκιά πάπρικα
1 κ.σ. πελτέ
Αλάτι, πιπέρι

Roula Voulga

Υπέροχο μαμαδίστικο φαγητό! 
Κι εγώ έτσι το φτιάχνω! #κύμα

500 γρ κιμά ανάμεικτο
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 αυγό
Φρυγανιά τριμμένη
Αλάτι πιπέρι ρίγανη
1 κουταλάκι δυόσμο
Λίγο σκόρδο σε σκόνη
1 ποτήρι ρύζι μπασμάτι
1 κουταλάκι βούτυρο
Ηλιέλαιο για το τηγάνι
Για την σάλτσα
1 μικρό κρεμμύδι ξερό τριμμένο
3-4 ντομάτες ώριμες τριμμένες
Αλάτι πιπέρι ρίγανη δυόσμο μπαχάρι
3 κουταλιές ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12911072
https://cookpad.com/gr/xristes/19268453
https://cookpad.com/gr/sintages/6591528
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/8516816
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Φιογκάκια με σάλτσα κόκκινη

Klairh ...

Συκώτι μοσχαρίσιο τηγανητό Αντώνης

Υλικά 

Prof Sophie

antonismavro

Νόστιμος  μεζές στο #κύμα. 
Τέλειες οδηγίες Αντώνη ~ 
ευχαριστώ. 🏖

1 κιλό μοσχαρίσιο συκώτι ολόφρεσκο
500 γρ γάλα πλήρες ή εβαπορέ
1 κούπα τσαγιού ελαιόλαδο για το 
τηγάνισμα
Λίγο αλεύρι ΓΟΧ & λίγο καλαμποκάλευρο 
για πανάρισμα
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
Λεμόνι (τον χυμό του)
Λίγο μαϊντανό για το σερβίρισμα

Stella.

Υπέροχο και γρήγορο!!
Ευχαριστώ!!
#κόκκινο #κύμα

500 γρ. μακαρόνια φιογκάκια
 500 γρ.  χυμός ντομάτας
 2  καρότα
2 πιπεριές κόκκινες
1 πιπεριά πράσινη 
1 ματσάκι  μαϊντανό
2 σκελίδες σκόρδο 
Τυρί κίτρινο τριμμένο 
Αλάτι 
Πιπέρι
Μπούκοβο 
Θυμάρι
Ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12304391
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/sintages/11768230
https://cookpad.com/gr/xristes/11754533
https://cookpad.com/gr/xristes/8527802
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264


Καλοκαιρινό κριθαράκι

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Angelina Ambrs

Φαγάκι αγαπημένο για όλες τις 
εποχές! Ευχαριστούμε πολύ!!! 
#κυμα.

150 γρ κριθαράκι
Λίγο λαδάκι
1/2 κούπα σάλτσα ντομάτας η τρίψτε 2 
ντομάτες μεγάλες
Αλατάκι πιπεράκι κατά βούληση

Aggeliki 🌻

Νόστιμο το καλοκαιρινό 
κριθαράκι σου, τόσο απλό και 
γρήγορο χωρίς πολλά πολλά, να 
σου πω ότι και εμένα μου θύμισε 
την δικιά μου γιαγιά! #κύμα

https://cookpad.com/gr/sintages/13074480
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131


Το αγαπημένο φαγητό του Sheldon: 
Σπαγγέτι με λουκανικάκια και σάλτσα 
ντομάτας

George Adamides

Μακαρόνια ζέας με κόκκινη σάλτσα 
λαχανικών

Υλικά 

Argiro Glyka

mama_mama

Σ ευχαριστώ πολύ για την όμορφη 
μακαρονάδα την απολαύσαμε να 
είσαι καλά χαρούμενα 
μαγειρέματα 
#κύμα

300 γρ κοντόσχημα ζυμαρικά Ζέας
Παρμεζάνα για το σερβίρισμα
Σάλτσα
250 γρ μανιτάρια λευκά
1/2 πιπεριά κίτρινη
1 πιπεριά φλωρίνης
1 κρεμμύδι ξερό
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 ποτηράκι λευκό κρασί
250 ml χυμό ντομάτας σπιτικό ή έτοιμο
1 τσιμπιά ζάχαρη
1 τσιμπιά δυόσμο ξερό 
1 τσιμπιά Θυμάρι, Πάπρικα, Αλάτι
 Ελαιολαδο, Λίγο μαϊντανό

George Adamides

#κύμα #κόκκινο

500 γρ. σπαγγέτι
400 γρ. σάλτσα ντομάτας Napoletana
5 hotdogs (450 γρ.)
1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12084058
https://cookpad.com/gr/sintages/12084058
https://cookpad.com/gr/sintages/12084058
https://cookpad.com/gr/xristes/9585492
https://cookpad.com/gr/sintages/8473242
https://cookpad.com/gr/sintages/8473242
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/10018269
https://cookpad.com/gr/xristes/9585492


Νουντλς με λαχανικά και κοτόπουλο

Μαρία Βενέτη

Μακαρόνια με σάλτσα κρεμμυδιών και 
μανιταριών

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Eirinaki

Απλή και γευστικότατη ❣❣ Ό,τι 
χρειαζόμουν κοριτσάκι μου, σ' 
ευχαριστώ πολύ για την ιδέα!! Η 
σόγια σως πολύ ωραία τσαχπινιά 
😋👏😘♥
#κύμα , #κόκκινο

1 πακέτο μακαρόνια Νο 6
Για τη σάλτσα:
2-3 μεγάλα κρεμμύδια ξερά
1-2 κρεμμυδάκια φρέσκα
1 κονσέρβα μανιτάρια ή 250 γρ φρέσκα
2 κσ σόγια σως
1 κουτί σάλτσα ντομάτας
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα γλυκιά
3-4 κσ ελαιόλαδο

Sugar&cream99

Perfect 🤗 #κύμα

4 χρωματιστά πιπεριά
200 gr μπρόκολο 🥦
2 μέτρια καρότα 🥕
200 gr κραμπι
Ανάμικτα λαχανικά κονσέρβας όπως 
φιτρες φασολιών, μπαμπού, κτλ
Baby corn
Soy sauce
Μέλι 🍯 όσο θες
1 κουταλάκι Susami oil
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη
2 πακέτα νουντλς

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11355992
https://cookpad.com/gr/xristes/14456436
https://cookpad.com/gr/sintages/8488126
https://cookpad.com/gr/sintages/8488126
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
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Καλαμαράκια κοκκινιστά με ρύζι

Παναγιωτα Παπαδοπουλου

Ρύζι με Σπανάκι, Ντομάτα & Τόνο VIDEO

Υλικά 

Κική

stinkouzinametonari

Τα παιδιά το λάτρεψαν ... Τέλειο ... 
#κύμα

150 γρ. ρύζι
1 κονσέρβα τόνο σε ελαιόλαδο
100 γρ. σπανάκι
100 γρ. ντομάτα
50 γρ. κρεμμύδι ξερό
50 γρ. κρεμμύδι φρέσκο
χυμό από ένα lime
βασιλικό
ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

kimwlos

Παρά πολύ ωραία και νόστιμα. 
Δεν έβαλα κρασί γιατί δεν είχα και 
ζάχαρη που νομιζω δεν 
χρειάζεται αν δεν έχεις φρέσκια 
ντομάτα. Φάγαμε βασιλικά. Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή. #κύμα

680 γρ. Καλαμαράκια
2 μεγάλα κρεμμύδια
2 σκελίδες μέτριες σκόρδο
2 κ.σ. ζάχαρη μεγάλες
αλάτι, πιπέρι, πιπέρι κόκκινο
2 κ.σ. κόκκινο κρασί
1 ποτήρι νερό
 2 κ.σ. μεγάλες Ντοματάκια σε κονσέρβα
 2 κ.σ. μεγάλες Σάλτσα κόκκινη 
συμπυκνωμένη
Λάδι
Ρίγανη
1 1/2 κούπα τσαγιού ρύζι
2 1/2 κούπες νερό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5744602
https://cookpad.com/gr/xristes/8522780
https://cookpad.com/gr/sintages/4219448
https://cookpad.com/gr/xristes/8524644
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https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Σουβλάκια σολομού με πιπεριές

Υλικά 

Sitronella

Antzy Fournari

Με πάπρικα και ντοματίνια (δεν 
είχα κόκκινες πιπεριές) και έγινε 
ένα υπέροχο κόκκινο πιάτο για το 
#κύμα

2 φέτες σολομού
1 κόκκινη πιπεριά
1 πράσινη πιπεριά
1 κίτρινη πιπεριά
Αλάτι και πιπέρι
8 ξυλάκια για σουβλάκια

https://cookpad.com/gr/sintages/13098991
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/21824037


Τα πιο κόκκινα 

γλυκά! 



Red velvet ginger cookies

Foyla Doda

Κουλουράκια με μαρμελάδα να λιώνουν 
στο στόμα... όνειρο 🤤

Υλικά 

Giota

vi sugar

Πολύ νόστιμα κουλουράκια!!! ☺ 
#κύμα

360 gr βιτάμ (εκτός ψυγείου)
180 gr ζάχαρη άχνη
180 gr ζάχαρη κρυσταλλική
6 βανίλιες
2 αυγά
700 gr αλεύρι
1 κ.γλ. baking powder
Μαρμελάδα (καλύτερα ρευστή) ή μερέντα 
ή ότι θέλετε

Χρυσή

🎵🎶Όλα στο #κόκκινο...🎶🎵 
με το τζίντζερ & το γαρύφαλλο 
να σε ταξιδεύουν σε γιορτινή 
ατμόσφαιρα! Έβαλα μόνο δύο 
κ.γ κακάο γιατί φοβήθηκα ότι 
δεν θα βγει το χρώμα. Μπράβο 
πολύ νόστιμα!!!! #κύμα

1 1/4 κούπα αλεύρι Γ. Ο. Χ
1/4 κούπα βούτυρο σε θερμοκρασία 
δωματίου
1/3 κούπα ζάχαρη
4-5 κουτ. γλυκού  κακάο αγλυκο
2 αυγά
2/3 κουτ. γλυκού  baking powder
1/4 κουτ. γλυκού  αλάτι
1/2 κουτ. γλυκού  κανέλα
1/2 κουτ. γλυκού  τζίντζερ σκόνη
1/3 κουτ. γλυκού  γαρίφαλο σκόνη
2 βανίλιες
Χρώμα ζαχαροπλαστικής κόκκινο
Ζάχαρη άχνη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11283428
https://cookpad.com/gr/xristes/14675463
https://cookpad.com/gr/sintages/12782157
https://cookpad.com/gr/sintages/12782157
https://cookpad.com/gr/xristes/16707300
https://cookpad.com/gr/xristes/8489098
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939


Μαρμελάδα κεράσι🍒🍒

Ιωάννα Δεληγιάννη

Κόκκινες χιονούλες ♥😋

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Mαιρη Κωστοπουλου😃

Οι χιονουλες σου γίνανε κόκκινες 
μες στην καρδιά του καλοκαιριού! 
#κυμα.

1 ζαχαρούχο γάλα
κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής
400 γρ ινδοκάρυδο

Cleopatra

Εκπληκτική μαρμελάδα. Πάνω σε ζεστό 
ψωμάκι με τυρί κρέμα, απόλαυσα ένα 
πραγματικά βασιλικό πρωινό👑💝 
Πολτοποίησα τα κεράσια από την αρχή και 
τα αρωμάτισα μόνο με αρμπαρόριζα. Τώρα 
το #κύμα της απόλαυσης έχει... χρώμα 
κόκκινο 🥰

2.300 γρ κεράσι με τα κουκούτσια
900 γρ ζάχαρη κρυσταλλική
1 ποτήρι νερό
1 κάψουλα βανίλια
1 φύλλο αμπαρόριζα
1/2 χυμό λεμονιού

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12997302
https://cookpad.com/gr/xristes/20228079
https://cookpad.com/gr/sintages/11275577
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
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https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


Πάστα Φλώρα

Ρούλα Μίγκα

Γλυκό του κουταλιού βύσσινο

Υλικά 

themkap

themkap

#κυμα

1.250 γραμ. βύσσινο
1 κιλό ζάχαρη
1 1/2 φλ. νερό
1/2 φλ. κονιάκ
1/2 μικρό λεμόνι

Cathy 🌺

ειναι πεντανόστιμη! ❣😋🙂
#κύμα

500 γραμ. αλεύρι
200 γραμ. βιτάμ
100 γραμ. ζάχαρη
10 γραμ. μπέικιν
2 αυγά
2 κ.σ. κονιάκ
2 βανίλιες
1 κρόκο για το άλειμμα
500 γραμ. μαρμελάδα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13063190
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956
https://cookpad.com/gr/sintages/13072140
https://cookpad.com/gr/xristes/8517214
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https://cookpad.com/gr/xristes/22569029


Παγωτό φρούτων

Sia

Παστάκια φράουλας

Υλικά 

nitsa

Elisabeth Paramythiotou

Έβαλα μπισκότα γεμιστά φράουλα 
Παπαδοπούλου και διακόσμησα 
το γλυκό με τρούφα σοκολάτας  
και με μία ωραία κατακόκκινη 
φράουλα!!!    #κύμα

10 μπισκότα γεμιστά φράουλα oreo
1 κουτ.σούπας βούτυρο
100 γρ φράουλες κομμένες σε μέτρια 
κομμάτια
1 κουτ.σούπας  ζάχαρη
200 γρ κρέμα γάλακτος 35%
λίγη ζάχαρη άχνη
4 κουτ.σούπας  τυρί κρέμα
μαρμελάδα φράουλα

Sitronella

Λίγο διαφορετική η αναλογία 
μου, αφού έβαλα 6 κεράσια και 
μια μπανάνα, αλλά εξίσου 
κόκκινο και πεντανόστιμο 
παγωτό! #κύμα

20 κεράσια (χωρίς κουκούτσια)
1 μπανάνα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8848299
https://cookpad.com/gr/xristes/12775175
https://cookpad.com/gr/sintages/12408303
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Γρανίτα καρπούζι

Ρούλα Λάββα

Γρανίτα με μούρα

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

Cookpad Greece

Πόσο κόκκινο να χωρέσει σ'αυτό 
το #κύμα δροσιάς από σμέουρα, 
βατόμουρα και φράουλες 😋😋😋 
!!!

700 γρ. μούρα κόκκινα, που τα έχουμε 
καταψύξει
400 γρ. νερό
350 γρ. ζάχαρη
1 λεμόνι, το χυμό του

Ismini

Ρούλα μου, σε ευχαριστούμε 
πολύ για την εύκολη και 
δροσιστική συνταγή! Ιδανική 
για το καλοκαίρι, είτε δίπλα 
στο #κύμα , είτε όχι... 😘

Καρπούζι
Νερό κρύο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12953269
https://cookpad.com/gr/xristes/8465973
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Χυμός καρπούζι (φρουτοποτό)

Υλικά 

Rena13

τζέκετ

Όπως βλέπεις είμαι ήδη δίπλα στο 
#κύμα (με λίγη φαντασία 😂) 
απολαμβάνοντας το καρπουζένιο 🍉 
μου φρουτοποτό. Γρήγορο κι εύκολο 
χωρίς να χρειάζεται να καθαρίζουμε τα 
κουκούτσια πρώτα. Ευχαριστώ για την 
ιδέα. 🤩

κομμάτια καρπούζι φρέσκο σε
1 λάιμ
πάγο

https://cookpad.com/gr/sintages/3090387
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/8519100


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

