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Ιούλιος 
Μέρος τρίτο: Μελιτζάνα

Καλοκαίρι σημαίνει μελιτζάνα! Δοκιμάσαμε όλες τις 
πιθανές εκδοχές της από τηγανητά μεζεδάκια, μέχρι 
τυρένια σουφλέ και από ελαφριά ιμάμ μέχρι πλούσιους 
μουσακάδες!

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλες τις 
μελιτζανοσυνταγές που δοκιμάστηκαν την περασμένη 
εβδομάδα στην Cookpad για να δείτε τι είπαν οι φίλοι της 
παρέας στα πλαίσια του Challenge “Πείνα στο κύμα” και να 
πάρετε κι εσείς έξτρα ιδέες για το τραπέζι σας!

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%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B1?event=search.suggestion
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AD%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%83%CE%BF%CF%85%CF%86%CE%BB%CE%B5%20%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%82?event=search.suggestion
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BC
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%82


Ορεκτικά φουλ 

στη μελιτζάνα!



Μελιτζανοσαλάτα του Δημήτρη ❤

Sasso

Η Τέλεια Μελιτζανοσαλάτα

Υλικά 

Ismini

Athina

Αθηνά μου, όντως τέλεια η 
μελιτζανοσαλάτα σου! Είναι 
εύκολη και γρήγορη και το 
κυριότερο; Σε μεταφέρει μαγικά σε 
ένα ταβερνάκι δίπλα στο #κύμα ! 
Σε ευχαριστούμε πολύ! 😊

3 μελιτζάνες φλάσκες
1 μικρό ξερό κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο
2-3 κ.σ. ξύδι
2 κ.σ. μαγιονέζα
αλάτι, πιπέρι

Sasso

#κύμα χωρίς μελιτζανοσαλάτα 
δεν γίνεται 🍆🍆 Δροσερή, 
καλοκαιρινή, υπέροχη

8 μελιτζάνες
1 κούπα ελαιόλαδο
1 φλ του καφέ ξύδι
Αλάτι
1/2 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος
4-5 σκελίδες σκόρδο λιωμένες 
προεραιρετικά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11549873
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/sintages/3685954
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8448848
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Μελιτζάνες τηγανιτές

Silena Po

Μελιτζάνες τουρσί

Υλικά 

Vasw malopoulou

ΟιEftihia Kokota

Σε ευχαριστώ για τη συνταγή που 
μοιράστηκες μαζί μας!!  
#μελιτζάνα     #κύμα

Μελιτζάνες μέτριες προς το μικρό (όσες 
θέλετε)
Πιπεριές κόκκινες και πρασινες
Καροτα
Σκορδα
1 μεγάλο μάτσο σελινο
Αλατι
Ξυδι
Αραβοσιτέλαιο (δεν παγώνει στο ψυγείο)

kimwlos

Με μπόλικο ξυδάκι υπέροχες 
για μεζεδάκι με την μπυρα μας. 
#κύμα

5 μελιτζάνες
Αλάτι
Ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13083462
https://cookpad.com/gr/xristes/14818367
https://cookpad.com/gr/sintages/6285717
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
https://cookpad.com/gr/xristes/14144261
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Ορεκτικό με ψητά λαχανικά

Ιωαννα Τσατινιαν

Ορεκτικό με μελιτζάνες

Υλικά 

Argiro Glyka

Χατζηνικολάου Χρυσα

Σ ευχαριστώ πολύ για το 
απολαυστικό ορεκτικό να είσαι καλά 
και συγγνώμη για την φωτογραφία 
Καλό καλοκαίρι#κύμα.

2 μελιτζάνες φλάσκες
3 πιπεριές Φλωρίνης ψημένες
1 σκελίδα σκόρδο
Ελαιόλαδο (κατά προτίμηση)
Αλάτι, πιπέρι, κύμινο, γλυκειά πάπρικα 
(κατά προτίμηση)
Τυρί φέτα (κατά προτίμηση)

Ιωαννα Τσατινιαν

#κύμα

1 κιλό μελιτζάνες φλάσκες
1 κιλό πιπεριές κέρατο
1 κιλό ντομάτες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
1 κουτάλι της σούπας  μαϊντανό 
ψιλοκομμένο
75 γρ βούτυρο ή ελαιόλαδο
Αλάτι
Μαύρο πιπέρι
Κόκκινο πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10213627
https://cookpad.com/gr/xristes/9679376
https://cookpad.com/gr/sintages/12744127
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8700484
https://cookpad.com/gr/xristes/9679376


Ρολάκια μελιτζάνας με μοτσαρέλα 💜

Έλενα Χονδρογιάννη

Μελιτζάνες με τυρί κρέμα!

Υλικά 

Argiro Glyka

Stella.

Σ ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο 
ορεκτικό το απολαύσαμε να είσαι 
καλά χαρούμενα μαγειρέματα 
Καλό καλοκαίρι#κύμα.

1-2 μελιτζάνες
Τυρί κρέμα τύπου Philadelphia
1 πιπεριά Φλωρίνης τουρσι
Λίγες ελιές κομμένες
Ελαιόλαδο
Αλάτι

Argiro Glyka

Σ ευχαριστώ πολύ για την 
υπέροχη συνταγή η 
φωτογραφία την αδικεί αλλά η 
γεύση ήταν απολαυστική 
χαρούμενα μαγειρέματα Καλό 
καλοκαίρι#κύμα.

2 μελιτζάνες
500 γρ Μοτσαρέλα
Βασιλικό ψιλοκομμένο
100 γραμ παρμεζάνα τριμμένη
1 ντομάτα
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 μεγάλο κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο
Ελαιόλαδο
1 κ.γ. ζάχαρη
Αλάτι
Πιπέρι
2 φλιτζάνια ζεστό νερό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6830016
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/sintages/13132776
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Φανταστικές μελιτζάνες στο φούρνο με 
ντοματίνια και μοτσαρέλα 🤤

Stefania Zoubouli

Μελιτζάνες σαγανάκι με ντομάτα και 
φέτα

Υλικά 

Michaela

Zoe Tsomaka

Εύκολο , νόστιμο και καλοκαιρινό 
σαγανάκι μελιτζάνα . Απλά... 
τέλειο!!!  ευχαριστούμε πολύ για 
την συνταγή! #κύμα

2 μελιτζάνες κομμένες σε χοντρές φέτες
1 σφηνάκι ελαιόλαδο και μια κουταλιά 
ακόμα για το κρεμμύδι
1 κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένη
250 γραμ σάλτσα ντομάτας σπιτική κατά 
προτίμηση (σε βάζο)
1 ντομάτα κομμένη σε κύβους 
50 ml κρασί άσπρο
100 γραμ φέτα κομμένη
70 γραμ γραβιέρα Νάξου ή ότι άλλο
1 πρέζα ζάχαρη καστανή
Λίγο θυμάρι, φύλλα βασιλικού
Αλάτι, πιπέρι

rose Rose

Τις έφτιαξα σήμερα και έγιναν 
φανταστικές!!! Πεντανοστιμες!! 
Η μόνη αλλαγή που έκανα ήταν 
η φέτα που έβαλα από πάνω!! 
👌👌 #κύμα #μελιτζάνα

2 μελιτζάνες
200 γρ. ντοματίνια
200-250 γρ. μοτσαρέλα
4 κ.σ. πελτέ ντομάτας
2 ντομάτες φρέσκες
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι μικρό, ψιλοκομμένο
Ελάχιστη ζάχαρη
Φρέσκο θυμάρι
2 κ.γ. herbs of provence
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα και σκόρδο σε 
σκόνη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13114815
https://cookpad.com/gr/sintages/13114815
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/sintages/13146875
https://cookpad.com/gr/sintages/13146875
https://cookpad.com/gr/xristes/22117622
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/xristes/21969129


Πλούσια φαγητά με 

μελιτζανούλες! 



Μελιτζάνες ογκρατέν

Elina Triantafillaki

Σουφλέ μελιτζάνας

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Έλενα Χονδρογιάννη

Ομορφιά μου έλιωνε στο στόμα 
🤤🤤🤤 Υπέροχη γεύση και 
πανεύκολη συνταγή, 
συγχαρητήρια! 👏👏 Λατρεμένο 
σουφλέ με #μελιτζάνα πάνω στο 
#κύμα 😍 Σ' ευχαριστούν πολύ και 
τα παιδιά στη δουλειά μου, για τα 
οποία το μαγείρεψα ♥😘😘😘

500 γρ κρέμα γάλακτος (χαμηλά λιπαρά)
6 μελιτζάνες (κομμένες ροδέλες)
10 φέτες μπέικον
250 γρ τυριά τριμμένα μιξ
200 γρ τυρί φέτα
2 αυγά (μεγάλα)
Αλάτι
Πιπέρι
Μαϊντανό

Roula Voulga

Λατρεμένο φαγητό του 
καλοκαιριού! Θα το ονόμαζα 
και "μελιτζάνες σαγανάκι! 
#κύμα

3 μεγάλες μελιτζάνες
200 γρ φέτα (ίσως πάρει λίγο παραπάνω)
Αλάτι,λάδι
Για τη σάλτσα
1 κεσεδάκι ψιλοκομμένη ντομάτα
1 μεγάλο κρεμμύδι
Μαϊντανό ψιλοκομμένο
Λίγη ζάχαρη
Λίγη ρίγανη
Σκόνη σκόρδου
Αλάτι, πιπέρι
Λάδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12825687
https://cookpad.com/gr/xristes/9080782
https://cookpad.com/gr/sintages/13101516
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/xristes/14181912
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Μελιτζάνες με φέτα!🍆

Υλικά 

Μόνα Κοντογιάννη

Μόνα Κοντογιάννη

Έτοιμο το φαγητό μας προσθέτω 
την φέτα πριν ψηθεί τελείως!! 
#μελιτζάνα #κύμα

10 μικρές μελιτζάνες
5 μικρές πατάτες
200 γρ τυρί φέτα
1 χούφτα κρεμμυδάκια φρέσκα
1 χούφτα μαϊντανό ψιλοκομμένο
4 σκελίδες σκόρδο
Αλάτι
Πιπέρι
1 ποτηράκι του κρασιού λάδι
1 ποτηράκι του κρασιού νερό

Ναυσικά

Έγιναν νόστιμες αλλά 
χρειάστηκαν τον διπλάσιο 
χρόνο για να ψηθούν. Δεν είχα 
κρεμμυδάκια και μαϊντανό, εσυ 
έβαλες και ντοματουλα; Θα του 
πήγαινε πολύ πιστεύω, θα 
βάλω την επόμενη φορά! 
#κύμα

https://cookpad.com/gr/sintages/12953272
https://cookpad.com/gr/xristes/20772696
https://cookpad.com/gr/xristes/20772696
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210


Σουφικό Ικαρίας, μελιτζάνες στο 
φούρνο

ouraniaxira

Μελιτζάνες στο φούρνο με φέτα!!!

Υλικά 

evasgoods

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Ωδή στο τρίπτυχο μελιτζάνα ντομάτα 
φέτα η συνταγή σου! Έκοψα και τηγανισα 
τις μελιτζάνες σε κύβους και έγιναν 
ζουμερές και μελωμένες ! 
Χρησιμοποίησα ντοματίνια φρέσκα και 
κονκασέ και πέρασα τη φρυγανιά από το 
τηγάνι με αλάτι πιπέρι βουτυρακι  και 
ξερό βασιλικό  για χρώμα!
 Σε ευχαριστώ για την έμπνευση!❤ 
#κύμα

4 μελιτζάνες
Ελαιόλαδο
300 γρ. περίπου  φέτα τυρί
Λίγη  φρυγανιά τριμμένη για το 
πασπάλισμα
Για την σάλτσα
5 ντομάτες ώριμες 
1 σκελιδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1/2 ματσάκι βασιλικό ψιλοκομμένο
1/2 φλυτζάνι  ελαιόλαδο
1 πρέζα ζάχαρη
λίγο αλάτι

Argiro Glyka

Σ ευχαριστώ πολύ Ουρανία 
που μου  θύμισες την νόστιμη 
συνταγή της γιαγιάς μου. 
Υπέροχο φαγητό μόνο που 
έγινε κατσαρόλας λόγω 
έλλειψης φούρνου. Να είσαι 
καλά χαρούμενα μαγειρέματα 
Καλό καλοκαίρι. #κύμα

1 κιλό μελιτζάνες
2-3 κόκκινες ψιλοκομμένες ντομάτες
250 γρ. φέτα
1 κρεµµύδι τριμμένο
3 σκελίδες ψιλοκομμένο σκόρδο
2 φλιτζάνια ελαιόλαδο
2 κουταλάκια ζάχαρη
1 φλιτζάνι αλεύρι
αλατοπίπερο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13123601
https://cookpad.com/gr/sintages/13123601
https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/sintages/13129241
https://cookpad.com/gr/xristes/19483651
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Μπριάμ στο φούρνο της 
Μπαρμπαρίγου

Σταυρούλα

Tα γεμιστά της μαμάς

Υλικά 

Chara

Giota

Τέλεια τα γεμιστά της μαμάς!!!! 
Γεια στα χέρια σας κορίτσια 
❤❤❤!!! Εκμεταλλεύτηκα τα 
λαχανικά που μου έφεραν με τον 
καλύτερο τρόπο 👌👌👌!!!! #κύμα

4 ντομάτες
4 πιπεριές
1 μελιτζάνα
1 κολοκυθάκι
3-4 πατάτες
2 μέτρια κρεμμύδια
μαϊντανός
δυόσμος
10 κ.σ ρύζι καρολίνα
ελαιόλαδο
αλάτι, πιπέρι κατά βούληση
2-3 ώριμες ντομάτες για τη σάλτσα

eleni_sidiro

Πολύ νόστιμη συνταγή κ 
γρήγορη! Την απολαμβάνουμε 
πολύ συχνά... Μπράβο που την 
ανέβασες. #κύμα

4 μελιτζάνες φλάσκες
4 κολοκυθάκια
4 μεγάλες πατάτες
4 ντομάτες ώριμες και σφιχτές 
4 σκελίδες σκόρδο
2 κρεμμύδια
2 κ.σ. δυόσμος ψιλοκομμένος
2 κ.σ. βασιλικός ψιλοκομμένος
2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
1 φλ. ελαιόλαδο
1 φλ. νερό
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12460806
https://cookpad.com/gr/sintages/12460806
https://cookpad.com/gr/xristes/9642590
https://cookpad.com/gr/sintages/10618126
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/16707300
https://cookpad.com/gr/xristes/9625917


Μελιτζάνες λαδερές (του φούρνου)

foodie1973

Μπριάμ

Υλικά 

Eirinaki

Θεοδώρα.

Έτυχε να έχω μανιτάρια και είπα 
να το δοκιμάσω! Έγινε πολύ 
νόστιμο και φυσικά το συνόδεψα 
με φέτα! #κύμα

2 μεγάλες πατάτες 
2 μελιτζάνες
2 πιπεριές
2 μανιτάρια φρέσκα
2-3 καρότα
2-3 κολοκυθάκια
2 ντομάτες
2 κρεμμύδια ξερά
1 πακέτο χυμό ντομάτας
1 1/2 κούπες λάδι
1/2 κγ σκόρδο σκόνη
1 κσ ρίγανη
Νερό
Αλάτι, Πιπέρι
Φέτα τριμμένη για το σερβίρισμα

Irene

Τέλειες οι μελιτζάνες....🙂🙂🙂
#κύμα

4-5 μελιτζάνες τσακώνικες (ή φλάσκες)
2-3 πιπεριές πράσινες
2 μέτριες πατάτες (κομμένες σε ροδέλες)
1 μεγάλο κρεμμύδι (λεπτοκομμένο)
3 ντομάτες πολτοποιημένες
1 πρέζα ζάχαρη (για την ντομάτα)
2 ολόκληρες σκελίδες σκόρδο
λάδι για το τηγάνισμα
1/3 φλ. λάδι για το ψήσιμο
αλατοπίπερο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3087086
https://cookpad.com/gr/xristes/8499686
https://cookpad.com/gr/sintages/7023894
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/14419844
https://cookpad.com/gr/xristes/18618271


Μελιτζάνες παπουτσάκια...!

n_laha 👩🏽🍳

Μελιτζάνες κοκκινιστές με πιπεριές και 
πατάτες 🍆🥔

Υλικά 

EleniAV

Λεμονιά Πούλου

#κύμα
Λεμονιά ωραίο φαγητό!!! 
Γεύση από τα παλιά!!!! Εγώ τις 
έκοψα πιο μικρές!!!

1 κιλό μελιτζάνες τσακώνες
3 μέτριες πατάτες
4 μεγάλες πράσινες πιπεριές
1 κρεμμύδι
3-4 σκελίδες σκόρδο
1 μικρό ματσάκι μαϊντανό
Δυόσμος φρέσκος ή ξερός
1/2 φλυτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
3-4 ντομάτες
Λίγο συμπικνωμένο χυμό ντομάτας ή μια 
κουταλιά πελτέ
Αλάτι, πιπέρι

elisabet

Τα έκανα χωρίς μπεσαμέλ,γιατί 
πήγα στο σούπερ μάρκετ και 
ξέχασα το γάλα 😋.
Ήταν όμως τέλειες και πολύ 
χορταστικές #κύμα

4 μελιτζάνες μέτριες
Λίγο ελαιόλαδο, Αλάτι, Πιπέρι
Για τον κιμά:
1/2 κιλό κιμά της επιλογής σας
4 κουτ. της σούπας  ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλικομμένο, 1 σκ. σκόρδο 
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1/4 φλ. κρασί
1 πρέζα ζάχαρη, 1/2 ξυλάκι κανέλας
2 φλ. νερό ή ζωμό κρέατος
Αλάτι, Πιπέρι, Μαϊντανό ψιλοκομμένο
Για τη μπεσαμέλ:
1/2 λίτρο γάλα
2 κουτ. της σούπας  αλεύρι
….

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13131824
https://cookpad.com/gr/xristes/9064715
https://cookpad.com/gr/sintages/13069538
https://cookpad.com/gr/sintages/13069538
https://cookpad.com/gr/xristes/8522601
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/xristes/12509504


MOUSAKA άνευ πατάτας!!!😋😋😋

ΛΕΡΟΣ

Σαν παπουτσάκια 🍆🧀

Υλικά 

Dida Quervo

Ζου Ειρηνη

Τέλειο φαγακι. #κύμα

1 κιλό μοσχάρι σε κομμάτια
2 μεγάλα κρεμμύδια τριμμένα
2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες
1/2 κρασοπότηρο κρασί ροζέ
1 κ.σ. πελτέ
500 γρ ντομάτα τριμμένη 
Αλατοπίπερο, μπαχαρικά, μοσχοκάρυδο
5 μεγάλες μελιτζάνες
300 γρ τυρί τριμμένο που λιώνει 
(γκούντα, μοτσαρέλα, τσένταρ...)

kimwlos

Μου τον φέρανε έτοιμο για 
ψήσιμο... δεν είχε πατάτες αλλά 
κολοκυθάκια και μελιτζάνες 
(συνήθως δεν βάζω 
κολοκυθάκια αλλά πατάτα) ήταν 
όμως εξαιρετικός και έτσι όποτε 
βάζω την συνταγή σου στα 
μαγειρεμένα μου για να τον 
φτιάξω κι εγώ έτσι την επόμενη 
φορά. #κύμα

6-7 μελιτζάνες
10-15 κολοκυθάκια
Αλάτι - ρίγανη, λαδακι!!
Για τον κιμα !!
4 καρότα
1 κιλό κιμα χοιρινό και μοσχάρι
1 ποτηράκι κρασιού ελαιολαδο, νερό
3 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
3 σκ. Σκόρδο
4 ώριμες ντομάτες, 2 κ.σ πελτε
1 ξυλακι κανέλα, 2 δαφνοφυλλα
2 κ.γ αλάτι, 1 κ.γ πιπερι,  1 κ.σ ζάχαρη 
2 κ.σ δυόσμο 
Για την κρεμα
1. 1/2 λίτρα  γαλα
..… 

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/9650353
https://cookpad.com/gr/xristes/16407990
https://cookpad.com/gr/sintages/13169270
https://cookpad.com/gr/xristes/14423273
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Ο πιο νόστιμος μουσακάς με τις μισές 
θερμίδες

SONIAML

Μουσακάς

Υλικά 

Ismini

zoe vranikou

Νοστιμότατος μουσακάς με 
μπόλικη κρεμώδη και τυρένια 
μορνέ! Ευχαριστούμε πολύ Ζωή! 
Ήταν ό,τι έπρεπε μετά τη 
θάλασσα! #κύμα

4 μεγάλες φλασκες μελιτζάνες
4 μεγάλες πατάτες
ελαιόλαδο για τηγάνισμα, αλάτι
Για τον κιμά
1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα
λίγο μαιντανό ψιλοκομμένο
1 κονσέρβα ντομάτα κονκασέ
1 κ.σ. πελτέ
1/4 κ.γ. Κανέλα, 1/4 κ.γ. γαρύφαλλο
αλάτι, πιπέρι
Για τη μπεσαμέλ
1 1/2 λίτρο γάλα χλιαρό
180 γρ αλεύρι γ.ο.χ
…….

Nina’s Kitchen 👩🍳🥗

Τέλειος! Πρόσθεσα φασολάκια 
και αντικατέστησα με κιμά 
γαλοπούλας! Σε ευχαριστώ για 
την σούπερ ιδέα! Η κρέμα 
γιαουρτιού ήταν τέλεια αν και 
δεν έβαλα τυράκι!! Super light 
αλλά πεντανόστιμο!!! 
Μπράβοοοοοο #κύμα

600 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
1 κρεμμύδι , 1 καρότο 
1 κολοκυθάκι κομμένο σε μακριές λωρίδες 
2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια
1/2 ματσάκι μαϊντανό
Κανέλα, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
1 φλιτζάνι ντοματάκια
4 μελιτζάνες φλάσκες κομμένες σε λωρίδες
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 λίτρο γάλα 2% λιπαρά
2 κ.σ. κορν φλάουρ
250 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 1 αυγό
100 γρ. τυρί τριμμένο με χαμηλά λιπαρά
μοσχοκάρυδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3077411
https://cookpad.com/gr/sintages/3077411
https://cookpad.com/gr/xristes/8467299
https://cookpad.com/gr/sintages/8651977
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/xristes/15895182


Αρνάκι με μελιτζάνες

Κατερίνα Κανελλίδου

Μουσακάς από την "παραγωγή" ως την 
κατανάλωση

Υλικά 

θανασης 1

Georgia Mantzi

Θ Α Υ Μ Α Σ Ι Ο Σ ο μουσακάς σου 
#κύμα

Για τον κιμά
600 γρ ανάμικτος κιμάς
1 κιλο φρέσκες ντομάτες στο ρεντέ
Λίγο πελτέ ντομάτας (προαιρετικά αν οι 
ντομάτες είναι αγουρωπές)
Λίγο ρίγανη
1/2 κόκκινη πιπεριά
1/2 πράσινη πιπεριά
1 κρεμμύδι ξερό
Ελαιόλαδο
1 κιλό  πατάτες
Λίγο λάδι για τηγάνισμα
1/2 κιλό  μελιτζάνες
800 γρ μπεσαμέλ
Λίγο τριμμένο κεφαλοτυρι

Stacy

Μπορεί εμάς να μην ήταν από το 
χωριό (μας πέφτει λίγο μακριά αυτή 
την εποχή 😝) αλλά έγινε λουκούμι!!! 
Πρόσθεσα και κολοκυθάκια!!! Βουτιά 
στο #κύμα από σαλτσούλα!!!

1 kg αρνάκι
3 μελιτζάνες
Σάλτσα ντομάτας φρέσκια
2 κουταλιές της σούπας πελτέ
Αλάτι, πιπέρι
Κρεμμύδι
Σκόρδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10336169
https://cookpad.com/gr/xristes/13910026
https://cookpad.com/gr/sintages/13156004
https://cookpad.com/gr/sintages/13156004
https://cookpad.com/gr/xristes/8527893
https://cookpad.com/gr/xristes/19396494
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382


Ψητά λαχανικά με μπέικον και τυρί

Ioanna Vali

Μοσχαράκι κοκκινιστό με μελιτζάνες

Υλικά 

Σταυρούλα

Έλενα Χονδρογιάννη

Τι να πω για αυτό το φαγητό . Το 
απογείωσες φιλενάδα μου... το 
συνόδευσα και με τις πατάτες σαν 
τηγανητές της Λεμονιάς Πούλου...
μας τρέλανες με το αριστούργημα 
σου .. #κύμα

1 κιλό (σπάλα ή ποντίκι κομμένο μικρά 
κομματάκια) Μοσχάρι
5 μελιτζάνες τσακώνικες
400 γρ Ντοματίνια
3 (τριμμένες) Ντομάτες
2 Κρεμμύδι
1 σκελίδα (ψιλοκομμένη) Σκόρδο
1 Κύβο λαχανικών
1 φλιτζάνι Ελαιόλαδο
1 κουτ σούπας Πελτέ ντομάτας
1 κουτ γλυκού Κανέλα
Φυλλα βασιλικού
για τηγάνισμα Ελαιόλαδο
Αλάτι, Πιπέρι
1 σφηνάκι Κρασί λευκό

nitsa

Εξαιρετικό φαγητό!!! #κύμα

2 μεγάλες μελιτζάνες
2 μεγάλα κολοκυθια
1 μεγάλο κρεμμύδι
Αλάτι, πιπέρι
5 φέτες μπέικον ή ότι αλλαντικά έχετε
250 γρ Κίτρινα τυριά τριμμένα περίπου
Για την σάλτσα
Ντοματάκι κονκασέ
Τοματοπολτο
Κρεμμύδι
Λαδακι
Αλάτι, πιπέρι
1 πιπεριά πράσινη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12401963
https://cookpad.com/gr/xristes/9916992
https://cookpad.com/gr/sintages/13144655
https://cookpad.com/gr/xristes/9642590
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https://cookpad.com/gr/xristes/8506419


Μακαρονάδα με πέστο μελιτζάνας

Ναυσικά

Putanesca με μελιτζάνες a la ελληνικά

Υλικά 

Sitronella

femcook

Ένα θα σου πω μόνο: ο 
Κωνσταντίνος είπε πως είναι 
καλύτερη και από την 
Αματριτσιανα που είναι η 
αγαπημενη του! Ούτε στο 
καλύτερο εστιατόριο δε θα 
τρώγαμε έτσι, σε ευχαριστούμε! 
#κύμα

1 πακέτο σπαγγέτι της επιλογής σας
3 μελιτζάνες σε κυβάκια
2 μέτρια  κρεμμύδια κομμένα 
3 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια
2 κσ πράσινες ελιές σε φετάκια
2 κσ μαύρες ελιές σε φετάκια
2 κσ κάπαρη ξαλμυρισμένη
2 ντομάτες φρέσκιες στον τρίφτη
1 κσ πελτέ ντομάτας
1 πρεζα ζάχαρη
αλάτι/πιπέρι, 1 κγ μπούκοβο
3/4 κούπας καλό ελαιόλαδο
φύλλα βασιλικού και αποξηραμένο 
τηγανητό κρεμμύδι
τριμμένος ξηρός ανθότυρος

Ismini

Απολαυστικό, μυρωδάτο και γρήγορο φαγητό 
που αποθεώνει τα αγαθά του καλοκαιριού! 
Ευχαριστούμε πολύ Ναυσικά μου! 😉 #κύμα (Α! 
Αφού την έκανα σκέφτηκα ότι για ακόμα πιό 
κρεμώδη υφή, μπορούμε να προσθέσουμε λίγο 
νερό από τα μακαρόνια μας, όπως κάνουμε και 
στο κλασικό πέστο) 😉

1 πακέτο μακαρόνια
2 μελιτζάνες
1 σκελίδα σκόρδο
1 ντομάτα
βασιλικός φρέσκος
150 γρ. φέτα
λάδι
αλάτι
πιπέρι
τυρί τριμμένο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3088062
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/sintages/13162708
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
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https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Σπαγγέτι με Μελιτζάνες

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

folia

Μακαρονάδα  υπέροχη!!!!! 
😘😘😘Η σάλτσα της μελιτζάνας 
θεϊκή!!!! 👌👌👌Ευχαριστούμε για 
την νόστιμη συνταγή! #κύμα .

500 γρ σπαγγέτι
4 μελιτζάνες τσακώνικες
2 κρεμμύδια
3 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. γεμάτη πελτέ τομάτας
5 μεγάλες ώριμες τομάτες τριμμένες
1 κ.σ. ρίγανη ξερή
1/2 κ.σ. βασιλικό ξερό
1 φύλλο δάφνης
1 κ.γλ. κοφτό  κανέλα
Φέτα τριμμένη για το σερβίρισμα

Zoe Tsomaka

Άψογη συνταγή!   Ακρως 
καλοκαιρινο φαγητό!  Δεν έχω  
λόγια να περιγράψω τη νοστιμιά  
αυτού του πιάτου. Ισορροπημένο 
σε γεύση , απόλυτο σε νοστιμιά 
ωραία αρώματα!  Ευχαριστούμε 
για αυτή την υπέροχη συνταγή!     
#κύμα   #μελιτζάνα

https://cookpad.com/gr/sintages/13116197
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998


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

