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#κλικ στις γεύσεις του Ιουνίου



Ιούνιος: 
μήνας αφιερωμένος στη φωτογραφία

Με αυτό το τεύχος φτάσαμε στο τέλος του Μήνα Φωτογραφίας. 
Ο Ιούνιος 2020 στην Cookpad ήταν αφιερωμένος στη 
φωτογράφιση των πιάτων μας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία!! 

Κάθε εβδομάδα ήταν κι ένα διαφορετικό challenge που 
αφορούσε τα φωτοσχόλια. 
Την τέταρτη εβδομάδα 22-28 Ιουνίου κάναμε #κλικ σε συνταγές 
συγγραφέων που δεν ακολουθούσαμε. Όταν ακολουθούμε έναν 
συγγραφέα, εμπιστευόμαστε και δοκιμάζουμε πιο εύκολα τις 
συνταγές του. Ήρθε η ώρα τώρα να δοκιμάσουμε κάτι 
καινούριο!

Σε αυτό το e-magazine θα βρεις όλα τα φωτοσχόλια που έλαβαν 
μέρος στο 4o αυτό challenge! 149 συνταγές πήραν από 
τουλάχιστον ένα φωτοσχόλιο, ενώ 75 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

★ Συνέντευξη με τη Harley, φανατική οπαδό των 
φωτοσχολίων!

★ Τα νέα της Cookpad - διάβασε για το Παγκόσμιο Project 
Γλυκού

Εδώ θα βρεις το πρώτο τεύχος, το δεύτερο και το τρίτο!

https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos1.pdf
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos2.pdf
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/tefxos3.pdf


Νες καφέ με αμαρέτο

Smaragdi Neiloudi

Δυναμωτικός χυμός

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Summit

Πολύ ωραία γεύση! Έβαλα και λίγο 
τριμμένο γαρύφαλλο! Ταίριαζε 
πολύ! #κλικ #φωτο

2 πορτοκάλια, το χυμό τους
1 μήλο, καθαρισμένο και κομμένο σε 
κυβάκια
1 μπανάνα, σε ροδέλες
1 κσ μέλι
2 κσ φουντούκια τριμμένα
1 κγ κανέλα
Αρκετό πάγο τριμμένο

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Τ ο αμαρέτο είναι αγαπημένο 
λικέρ ,οπότε η προταση με τον 
καφέ μου έκανε αμέσως κλικ. 
Και φυσικά μου άρεσε 
ιδιαίτερα!! #κλικ

Νερό όσο η κούπα μας
1 κουταλάκι του γλυκού καφές Νες
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
1 κουταλάκι του γλυκού αμαρέτο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6428425
https://cookpad.com/gr/xristes/12712815
https://cookpad.com/gr/sintages/10686045
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/14894081
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719


Ρόφημα λευκής σοκολάτας

🌼🧡Katerina&Iakovos🧡🌼

Freddo Cappucino της Γεωργίας

Υλικά 

mariouli7

IordanisGeorgia

Ουάου τέλειο κολπο αυτό με το 
εβαπορε στην υγεία σου σε 
ευχαριστώ παααααρα πολύ εδώ 
λάτρης του καφέ κ της καραμέλες 
#κλικ μ όλη τη καρδιά μου!!!!!

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

Eleni

#κλικ πολύ ωραία για μένα που 
δεν μ'αρεσει η σοκολάτα με 
κακάο, αλλά λατρεύω την 
λευκή. Ευχαριστώ για την ιδέα, 
όταν δεν μπορούμε άλλους 
καφέδες ❤

1/3 της κούπας κομματάκια λευκής 
κουβερτούρας
2/3 της κούπας γάλα
1 πρέζα κανέλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12893444
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213
https://cookpad.com/gr/sintages/3087994
https://cookpad.com/gr/xristes/8642127
https://cookpad.com/gr/xristes/8523833
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154


Smoothie energy boost 💪🏽

Ναταλια Λωλη

Η ροζ λεμονάδα της Αργυρώς

Υλικά 

Ismini

EYDOKIA NIK

Εδώ και καιρό μου έκανε #κλικ 
αυτή η διαφορετική λεμονάδα και 
πλέον μπορώ να πω πως είναι 
τέλεια! Μας θύμησε γρανίτα! 
😋😋😋 Ευχαριστούμε πολύ για 
τη συνταγή! 😉

1 φλ. ζάχαρη
200 γραμ. φράουλες ώριμες και γερές
2/3 φλ. φρεσκοστυμμένο λεμόνι
750 ml σόδα αναψυκτικό
πάγο για το σερβίρισμα
1 λεμόνι κομμένο σε λεπτές φέτες για το 
σερβίρισμα

persaki

#κλικ 📸 με τη πρώτη ματιά‼ 
Μετά τη δοκιμή.....έρωτας 💘

5 παγωμένες φράουλες
1/2 μπανάνα παγωμένη
2  κ.σ. πλούσιες  γιαούρτι τοταλ 2%
1 κ.γ. κόφτη κανέλα
1 κ.γ. σπόροι τσια (προαιρετικά)
2-3 παγάκια
1 κ.σ μέλι
Γκρανόλα βρώμης για την διακόσμηση / 
μπισκότο / φρούτα ή ότι προτιμάει ο 
καθένας

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11921036
https://cookpad.com/gr/xristes/21591687
https://cookpad.com/gr/sintages/6226258
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/9297103
https://cookpad.com/gr/xristes/8521732


Smoothie φρούτων

Αναστασια

Ροζ smoothie

Υλικά 

Ismini

the vegan

Μου έκανε #κλικ αυτό το υγιεινό 
σμούθι κι όντως ήταν πολύ ωραίο 
κι ελαφρύ! Ευχαριστούμε για το 
μοίρασμα! 😉

1 μπανάνα
100 γρ καθαρισμένες φράουλες
1 χούφτα μύρτυλα (προαιρετικά)
150~200 γρ  γάλα αμυγδάλου (αναλόγως 
πόσο αραιό το θέλετε)

Cathy 🌺

ta da 😋
#κλικ

4 φράουλες 🍓
1/2 μπανάνα 🍌
1 πορτοκάλι 🍊 τον χυμό 
Λίγα κεράσια 🍒
Παγάκια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12914897
https://cookpad.com/gr/xristes/21338971
https://cookpad.com/gr/sintages/10387326
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/17577307
https://cookpad.com/gr/xristes/22569029


Πρωινό στο βάζο

Υλικά 

alsi

Στεργίου Χρυσάνθη

Τέλειο για ακόμα μια φορά. Αυτή 
τη φορά δεν βρήκα φράουλες και 
έβαλα κεράσια, πολύ ωραίο και 
έτσι!💓 #κλικ

Σαν βάση :
1/2 φλιτζάνι βρώμη
1/2 φλιτζάνι γάλα
Για γεύση μήλου :
1 μήλο
1 κουταλιά μέλι
Λίγη κανέλα
5 καρύδια
5 σταφίδες
Για γεύση φράουλα σοκολάτα :
1 κουταλάκι κακάο
1 κουταλιά άχνη ζάχαρη
4 φράουλες
Κουβερτούρα σε τρίμματα
6 αμύγδαλα

Ismini

Αν και δεν είμαι φαν του κακάου, 
μου άρεσε ο συνδυασμός! 
Μπράβο Κατερίνα! #κλικ

Χυλός βρώμης με κακάο!!!

Υλικά 

Katerina Palaiologou

1 κούπα γάλα
4 κ.σ. νιφάδες βρώμης
1/2 κ.σ. κακάο
1/2 μπανάνα
2 φράουλες
1 κ.γ. μέλι

https://cookpad.com/gr/sintages/4467853
https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/xristes/10086378
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/12151111
https://cookpad.com/gr/xristes/17353796


Oatmeal μπανάνας 🍌🥣

Υλικά 

Ismini

Νικολέτα

Πολύ ωραία συνδυάζονται τα 
υλικά! Μπράβο και #κλικ κι από 
εμένα.

1 ποτήρι γάλα αμυγδάλου
4-5 κ.σ βρώμη
1 μπανάνα
1 μύτη  κανέλα
1 κ.γ φυστικοβούτυρο

🍰Ελβίρα📖

Πώς να μη σου κάνει #κλικ ένα 
τέτοιο ωραίο και θρεπτικό 
πρωινό!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/12660669
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/23755379
https://cookpad.com/gr/xristes/19726619


Σπιτικά δημητριακά χωρίς γλουτένη

🎀🌸Dimitra🌸🎀

Ρυζόγαλο 🐄🍼

Υλικά 

Prof Sophie

Χρήστος

Ωραία η γεύση του πορτοκαλιού. 
Δεν είχα φτιάξει έτσι  ξανά. Έκανε 
#κλικ Ευχαριστώ. 🍊

100 gr Ρύζι γλασέ
1 lt Γάλα πλήρες
100 gr. Ζάχαρη
2 Φλούδες Πορτοκάλι
1 Ξυλάκι Κανέλας
Κανέλα για το πασπάλισμα

Eleni Sd 🍋

Τέλεια συνταγή!! Εγώ αντί για 
200 γρ αμύγδαλα σε σκόνη 
έβαλα αλεύρι βρώμης με 
αλεύρι καρύδας!!!! #κλικ

30 γρ γάλα
1 αυγό
60 γρ σιρόπι αγαύης ή μέλι
80 γρ φυστικοβούτυρο ή ταχίνι
1 βανίλια
200 γρ αμύγδαλο σε σκόνη
30 γρ κακάο
1/2 κ.γ αλάτι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11878335
https://cookpad.com/gr/xristes/18927874
https://cookpad.com/gr/sintages/8318425
https://cookpad.com/gr/xristes/11754533
https://cookpad.com/gr/xristes/16635175
https://cookpad.com/gr/xristes/21257404


Ομελέτα

Αναστασία

Αυγό τηγανιτό

Υλικά 

kimwlos

Eleni

Δεύτερη φορά αλλά με καλύτερη #φωτο. Στο 
μεταξύ δεν είχα συνειδητοποιήσει πως τόσο 
καιρό δεν σε ακολουθούσα. Ευτυχώς η 
τελευταία δοκιμασία του μήνα φωτογραφίας 
βοήθησε να το καταλάβω. #κλικ στο πιο 
νόστιμο πρωινό

1 αυγό
1 κ.γ βούτυρο
αλάτι, ρίγανη
1 φέτα ψωμί για τοστ

Ελευθερία

#κλίκ

3 πατάτες, κομμένες για τηγάνι
5 αυγά
αλάτι και πιπέρι
γάλα
λάδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10942134
https://cookpad.com/gr/xristes/10187209
https://cookpad.com/gr/sintages/11435790
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154
https://cookpad.com/gr/xristes/20242144


Τορτίγια με ομελέτα (ενσωματωμένη)

🌼Stella🌼

Ομελετα με πατάτες - λουκάνικο

Υλικά 

Ismini

zoe vranikou

#κλικ στη νόστιμή σου ομελέτα Ζωή μου! 
😉 Ήθελα κάτι γρήγορο για μεσημεριανό, 
είχα τα υλικά και voilà!   (Έβαλα 
χαλουμάκι και 3 πατάτες για να φτάσει 
για όλους μας, ε... Κι επειδή μας 
αρέσουν)! 😀 Ευχαριστούμε πολύ! 😊

4 αβγά
1 πατατα
3 λουκανικα τυπου Φρανκφούρτης
λιγο τυρι τριμμενο (της επιλογής σας)
2 κ.σ. γαλα
αλατι
λαδι

Eleni

#κλικ, τζάμπα πήρα μαχαίρι 
και πιρούνι, το έφαγα με το 
χέρι και έγλυψα και τα δάχτυλα 
μου. Τέλειο! ❤

1 (μεσαίου μεγέθους) τορτίγια 
2 αυγά
Τυρί του τοστ
Γαλοπούλα
Ντομάτα
Αλάτι / Πιπέρι
Ελαιόλαδο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12542006
https://cookpad.com/gr/xristes/20775316
https://cookpad.com/gr/sintages/6258100
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/xristes/18900154


Γιαούρτι με μέλι και καρύδια

Amalia Constantinou

Argiro Glyka

Υπέροχο νόστιμο απολαυστικό δροσιστικό 
επιδόρπιο για όλους όλες τις ώρες της ημέρας. Σ 
ευχαριστώ πολύ που μου το θύμισες χαρούμενα 
μαγειρέματα Καλό καλοκαίρι στην όμορφη 
Κύπρο#κλικ.

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
1-2 κουταλάκια μέλι
Καρύδια όσα θέλουμε

Υλικά 

Θρεπτικό σνακ

Υλικά 

Harley

Sissy Emilova

Πολύ ωραία ιδέα μπράβο σας 👌 
Πολύ νόστιμοοοο !!! #κλικ

2 κράκερ χωρίς ζάχαρη
μέλι
1/2 μπανάνα
κανέλα κεϋλάνης

https://cookpad.com/gr/sintages/8111189
https://cookpad.com/gr/xristes/15442127
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/sintages/11418757
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/9635962


Φρουτογιαουρτάκι

Georgia Nikolaidou

💛 Γιαούρτι με μπανάνα και ξηρούς 
καρπούς

Υλικά 

Harley

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Επειδή δεν είχα καρύδια έβαλα ως 
βάση μπανάνα και δημητριακά 
όλικης άλεσης ενδιάμεσα  . Πάρα 
πολύ ωραίο και υγιεινό 💖 #κλικ

1 γιαουρτάκι ελαφρύ (2%) κατά 
προτίμηση
1 μπανάνα κομμένη σε φετούλες
1 κ. σ. ξηρούς καρπούς (ότι σας αρέσει)
1 κ. σ. μέλι

Harley

Απο τα 💖ημένα μου πρωινά !! 
Χωρίς ρόδι με ότι είχα στην 
διάθεση μου, πρόσθεσα κ λίγο 
βρώμη.  #κλικ

350 γρμ γιαούρτι στραγγιστό
Φρούτα της αρεσκείας μας(ώριμα 
καλύτερα) Εγώ εβαλα:
1/4 μάνγκο
2 φράουλες
Λίγους σπόρους από ρόδι
Λίγα κορν φλέικς ολικής με αμύγδαλα
2 κουταλιές μέλι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11481446
https://cookpad.com/gr/xristes/9648169
https://cookpad.com/gr/sintages/8860262
https://cookpad.com/gr/sintages/8860262
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Το ανοιξιάτικο βραδινό μου

Lacta

Το ανοιξιάτικο βραδινό μου

Υλικά 

Ismini

Lacta

#κλικ σε αυτή τη γρήγορη κι 
υγιεινή πρόταση! (Και με 
φράουλες από το μποστάνι μας). 
😉 Ευχαριστούμε πολύ! 😊

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
2 κ.γ. μέλι θυμαρίσιο
1 χούφτα καρύδια σπασμένα
5-6 φράουλες

Μαρία Ασήμογλου

#κλικ  νοστιμο, χορταστικο και 
υγιεινο!

1 κεσεδάκι γιαούρτι στραγγιστό
2 κ.γ. μέλι θυμαρίσιο
1 χούφτα καρύδια σπασμένα
5-6 φράουλες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12504231
https://cookpad.com/gr/xristes/8457471
https://cookpad.com/gr/sintages/12504231
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8457471
https://cookpad.com/gr/xristes/8515800


French toast σε λωρίδες

Eleni Sd 🍋

Μουσταλευριά σπιτική χωρίς γλουτένη

Υλικά 

Argiro Glyka

Dinakara

Μου αρέσει πολύ κι ευτυχώς στην 
γειτονιά μου υπάρχει μούστος όλο το 
χρόνο στην κατάψυξη. Σ ευχαριστώ για 
την όμορφη συνταγή σου χωρίς 
γλουτένη είναι ακριβώς όπως μου 
αρέσει. Να είσαι καλά χαρούμενα 
μαγειρέματα Καλό καλοκαίρι#κλικ.

4 κούπες μούστος (1 λίτρο)
1 κούπα νισεστέ ΑΚΙΣ
1 κουτ. γλ. κανέλα
1/4 κουτ.γλ. γαρύφαλλο
3 φύλλα αρμπαρόριζας
1 κούπα καρύδια και αμύγδαλα τριμμένα 
και καβουρδισμένα

Aggeliki 🌻

#κλικ σε αυτό το νόστιμο 
French toast ,το συνοδευσα με 
maple syrup και μπανάνα! 🤩

3 φέτες ψωμί του τοστ
2 αβγά
2 κούπες γάλα
Βανίλια
1 κ.γλ. Ζάχαρη καστανή
Ζάχαρη και κανέλα για το πασπάλισμα
1 κ.σ. βούτυρο για το τηγάνισμα
Μαρμελάδα φράουλα (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12820913
https://cookpad.com/gr/xristes/21257404
https://cookpad.com/gr/sintages/10979797
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/8504166
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131


Good morning 🌞🌞🌞🌞

Klairh ...

Επαγγελματικές κρέπες

Υλικά 

Ismini

Sotiris Villiotis

Νόστιμες κρέπες με πολύ καλή 
σύσταση! Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή! 😉 (Το μόνο που θα 
πρόσθετα είναι βανίλια για να σπάει 
η μυρωδιά του αυγού, όχι ότι το 
κατάλαβε κανείς άλλος δηλ... Αλλά 
λέμε). #κλικ

3 αυγά
150 gr ζάχαρη
1 πρεζα αλάτι
450 gr γάλα
300-350 gr αλεύρι
50 gr λιωμένο βούτυρο

Harley

Αντί για καρύδια έβαλα 
αμύγδαλα πρόσθεσα και 🍒  
#κλικ

1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 χούφτα Χόντροσπασμένα καρυδια
2 βερυκοκα
1 κ.σουπας μέλι
2 κ.σουπας βρώμη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12896032
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/sintages/11845674
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/21258625
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Μπανανοτηγανίτες για μωρά

Kiki

Αυγόφετες φούρνου

Υλικά 

Mary's kitchen🍴

Δημητρα Ιωαννιδου

Είχα μπαγιάτικη μπαγκέτα και 
#κλικ στην συνταγή σου!! Πολύ 
νόστιμες και αγαπημένες!!

4-5 φέτες ψωμί
3 αυγά
1 βανίλια
Λίγο γάλα
1 πρέζα αλάτι
Βούτυρο
Μέλι
Κανέλα

Stacy

Πρωινό που κάνει #κλικ στα 
παιδιά. Γρήγορο και εύκολο! 
Thank you!

1 ώριμη μπανάνα
2 αυγά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3686103
https://cookpad.com/gr/xristes/9106457
https://cookpad.com/gr/sintages/12302754
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
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Υγιεινά κι εύκολα πανκέικς με 3 υλικά

Υλικά 

Cathy 🌺

Μάρω

🥞 #κλικ

για τις τηγανίτες
1 κούπα αλεσμένη βρώμη (δηλ. 2 κούπες 
μη αλεσμένη βρώμη)
1 κούπα γάλα (αγελαδινό 1,5% ή 
αμυγδάλου)
1 μικρό αβγό
για το σερβίρισμα
1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
1 κουταλάκι του γλυκού ταχίνι
1 μπανάνα
κανέλα

Φρουτοσαλάτα

Ελευθερία

Ρούλα Μίγκα

#κλικ σε μια δροσερή 
φρουτοσαλάτα, γεμάτη χρώμα 
και χυμούς, ειδικά μετά τη 
μεσημεριανή ψαροφαγία ...

1/2 λεμόνι το χυμό
1.5 κ.σ καστανή ζάχαρη
Χυμό από 3 πορτοκάλια
30 μλ κονιάκ
2 φέτες μεγάλες  πεπόνι
4 βερίκοκα
1 χούφτα μεγάλη  κεράσια
10 φράουλες
2 ροδάκινα κομμένα σε φέτες
1 μήλο σε κυβάκια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12689284
https://cookpad.com/gr/xristes/22569029
https://cookpad.com/gr/xristes/22911054
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Ελαφριά μπισκότα βρώμης με άρωμα 
πορτοκάλι

ariadnibb

Λαχταριστά cookies 🍪

Υλικά 

Nina’s Kitchen 👩🍳🥗

Mary's kitchen🍴

Τόσο νοστιμα και αφρατα!!! Τα 
λάτρεψα!!! Συγχαρητήρια! Όλο το 
σπίτι μοσχομυρισε ένα άρωμα 
σοκομπισκοτενιο!!! Γεια στα χέρια 
σας!!🍪 απολαυστικά και πολύ 
ευκολα! #κλικ

1 κούπα αλεύρι
1 κούπα καστανή ζάχαρη
1/4 κούπα άχνη
1 βανίλια
125 γρ βούτυρο
1 αυγό
1 κγ μπεικιν
1 κούπα σταγόνες σοκολάτας
1/2 κούπα ινδοκάρυδο

Χρυσή

Δεν έχω λόγια για αυτά τα μπισκότα μόνο μια 
σκέψη έχει κάνει κατάληψη στο μυαλό μου : 
"Σταμάτα μην τα φας όλα μόνη σου!" Εβαλα 
μόνο δύο κ.σ. ζάχαρη καστανή και βγήκαν 
σούπερ σε γλύκα. Από έξτρα υλικά μόνο 
σταφίδες αλλά θα τα φτιάξω σίγουρα ξανά 
και με άλλες προσθήκες.    ♥👩🍳 
Ευχαριστούμε για το μοίρασμα! #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
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Μουστοκούλουρα μαλακά της 
Αργυρώς..!! 📌

Annailiop

Κουλουράκια με Ρόφημα Σοκολάτας 🍪

Υλικά 

Ζου Ειρηνη

Al Dente

Ωραία και αφρατα👍, τους 
πρόσθεσα λίγη κανέλα για αρωμα. 
#κλικ

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φακελάκι baking powder
50 γρ. ρόφημα σοκολάτας
1 πολύ μικρή πρέζα  αλάτι
200 γρ. ζάχαρη λευκή κρυσταλλική
120 ml φρέσκο γάλα πλήρες
120 ml ελαιόλαδο
50 γρ. βούτυρο λιωμένο
2 αβγά

🍰Ελβίρα📖

Τα κάνω κάθε φορά με φρέσκο μούστο 
που μου έρχεται από το χωριό τον 
Οκτώβριο, αλλά αυτή η συνταγή μου 
έκανε αμέσως #κλικ. Έγιναν πεντανόστιμα 
και με το πετιμέζι, δεν είχαν καμία 
διαφορά......και στο πτυσσόμενο τάπερ 
της tupperware διατηρούνται μαλακά και 
φρέσκα!!!!

3/4 φλ. ελαιόλαδο ή σπορέλαιο
 1/2 φλ.  χυμό από φρέσκο πορτοκάλι
1 1/2 φλ. πετιμέζι
½ κ.γλ.  σόδα 
1 κοφτό κ.γλ.  μπέικιν πάουντερ
1 1/2 κοφτό κ.γλ. κανέλα
1/4 κοφτό κ.γλ. γαρίφαλο
600 γρ. περίπου  αλεύρι μαλακό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12355681
https://cookpad.com/gr/sintages/12355681
https://cookpad.com/gr/xristes/21459090
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Μαρμελάδα βερίκοκο...!

n_laha 👩🏽🍳

Μαρμελάδα τούτι_φρούτι

Υλικά 

persaki

Χατζηνικολάου Χρυσα

Τόσο αρωματική !!! Έβαλα ροδάκινα,
βερύκοκα,κεράσια και φράουλες . Την 
έκανα με καστανή ζάχαρη και τα 
φρούτα δε τα αλέθω εντελώς ,μου 
αρέσει να τα καταλαβαίνω . Απίθανη ,
ευχαριστώ πολύ ❣ #φωτο #κλικ

1 1/2 φλυτζάνια ψιλοκομμένα φρούτα 
που περίσσεψαν (εγώ έβαλα δύο μικρά 
ροδάκινα, δύο βερίκοκα, μισό μήλο και 
κεράσια)
1 φλυτζάνι  κεράσια 
1 1/2 φλυτζάνι ζάχαρη
1/2 φλυτζάνι νερό
1/2 λεμόνι (τον χυμό του)

Sasso

Κι εγώ με τα βερίκοκα από το 
δικό μου δέντρο την έφτιαξα, 
έγινε πεντανόστιμη, εύκολη και 
λαμπερή, μπράβο σου για την 
όμορφη συνταγή #κλικ 
🏵🍑🧡💛🌅

1200 γρ. βερίκοκα ώριμα
30 γρ. νερό
μισό λεμόνι τον χυμό
400 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 βανίλια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12956206
https://cookpad.com/gr/xristes/9064715
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Συνέντευξη με την Harley

1. Τι αξία έχουν για εσένα τα φωτοσχόλια;
Είναι πολύ ωραίο πράγμα να βάζει κάποιος ένα φωτοσχόλιο σε μία συνταγή σου. Ο άλλος σε 
επιλέγει, σου αφιερώνει χρόνο, υλικά, διάθεση και αυτά από μόνα τους είναι πολύ σημαντικά. 
Δίνεις χαρά στο συγγραφέα της συνταγής, αλλά παίρνεις μία συνταγή και την πας ένα βήμα 
παρακάτω, μπορεί να του δώσεις μία οπτική της συνταγής του που ούτε καν την είχε 
φανταστεί ο ίδιος. Tο φωτοσχόλιο είναι πραγματικό νοιάξιμο. Η συνταγή είναι σαν να 
ανοίγεις ένα βαλιτσάκι με πολύτιμα πράγματα δικά σου, ενώ στο φωτοσχόλιο ανοίγεις το 
βαλιτσάκι του αλλουνού και επιλέγεις να φτιάξεις κάτι μέσα από τον θησαυρό του. Με το 
φωτοσχόλιο, έρχεσαι ακόμα πιο κοντά με τον συγγραφέα, μπαίνεις στο σπίτι του, στην 
κουζίνα του, στην καθημερινότητά του, αυτό λοιπόν από μόνο του αξίζει πάρα πολλά! 

2. Ποια είναι τα κριτήρια που επιλέγεις μία συνταγή;
Πρώτα από όλα κοιτάω να μου αρέσει και κυρίως να εξάπτει την φαντασία μου, δεν με νοιάζει 
αν έχω τα υλικά, αν δεν τα έχω θα πάω να τα αγοράσω. Επειδή όμως η μαγειρική είναι και 
ένας τρόπος να πεις «Σε αγαπώ» στην οικογένειά σου, κοιτάω να αρέσει και στους 
υπόλοιπους. Επίσης αυτά που με βοηθάει να επιλέξω μία συνταγή, είναι τα σχόλια και τα 
φωτοσχόλια που μπορεί να έχει αφήσει κάποιος, για μένα είναι σημαντικό κριτήριο.

3. Τι ήταν αυτό που σε ενθουσίασε στο «#κλικ»;
Έχω πάρει μέρος σε αρκετά παιχνίδια φωτοσχολίων, αυτή τη φορά όμως τα θέματα μου 
τράβηξαν ιδιαίτερα το ενδιαφέρον. Για πρώτη φορά χρησιμοποίησα τόσο πολύ την 
αναζήτηση και τις υπόλοιπες λειτουργίες της εφαρμογής. Ανακάλυψα νέες συνταγές και νέα 
μέλη, μου φάνηκε εντυπωσιακά δημιουργικό!  Είναι κρίμα που κάποιες συνταγές χάνονται, 
είτε επειδή δεν έχουν κυρία φωτογραφία, είτε επειδή δεν έχουν δοκιμαστεί από κανέναν, είτε 
επειδή κρύβονται μέσα στα «Προς δοκιμή σου» για πολύ καιρό. Υπάρχουν πολλές και 
αξιόλογες συνταγές μέσα στo σάιτ και αυτό το challenge τις έβγαλε στην επιφάνεια. Για εμένα 
το «Κλικ» ήταν η ουσιαστική μου γνωριμία, το κλικ το δικό μου δηλαδή στην Cookpad, γιατί 
κυριολεκτικά με κινητοποίησε.

4. Γιατί θα πρότεινες στους φίλους μας να κάνουν περισσότερα φωτοσχόλια;
Να κάνετε φωτοσχόλια, μη δοκιμάζετε μία συνταγή και την κρατάτε μονάχα για εσάς, δεν έχει 
νόημα να μαγειρέψεις τη συνταγή ενός συγγραφέα και να μην το μοιραστείς μαζί του. Το 
φωτοσχόλιο δεν είναι ένα απλό ευχαριστώ, είναι κάτι πολύ παραπάνω, ενθαρρύνει τον 
συγγραφέα να συνεχίσει να μοιράζεται. Είναι το «γκάζι», ενώ το ΟΧΙ φωτοσχόλιο είναι φρένο!

5. Κλείσε με μία φράση
Η μαγειρική είναι πάθος και η Cookpad ακόμα μεγαλύτερο! Μαγειρέψτε με την ψυχή σας!!!!!!

https://cookpad.com/gr/xristes/8489237


Κομπόστα ροδάκινο

Μεγαλη Έκρηξη

Μαρμελάδα φράουλα

Υλικά 

mgiannok

Δημητρα Ιωαννιδου

Πολύ ωραία μαρμελάδα,η 
καστανή ζάχαρη της έδωσε γεύση 
και άρωμα!Ευχαριστώ 
πολύ!#κλικ#

1 κιλό φράουλες
550 γρ. ζάχαρη καστανή
1/2 λεμόνι

Ναυσικά

#κλικ στην κομπόστα σου που λάτρεψε η 
μεγάλη μου κόρη! Θα φροντίσω να 
φτιάξω κάμποσα βάζα για τον χειμώνα 
που έρχεται! Έβαλα μόνο τη μισή ζάχαρη 
και για μένα ήταν σούπερ!

1 κιλό ροδάκινα
1 νεροπότηρο ζάχαρη
1 νεροπότηρο νερό
1 ξυλάκι κανέλα
1 βανίλια
1/2 λεμόνι τον χυμό

Υλικά 
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Πετροκέρασο γλυκό κουταλιού

Enejda Mosju Nebi

Γλυκό κουταλιού λεμόνι

Υλικά 

Argiro Glyka

Νίκη καρα

Υπέροχη η συνταγή σου σ 
ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά 
χαρούμενα μαγειρέματα Καλό 
καλοκαίρι#κλικ.

1 κιλό χοντρόφλουδα λεμόνια βιολογικά
1 κιλό ζάχαρη
500 γρ νερό
2 κ.σ. χυμό λεμονιού
2  βανίλιες

Frida Laskaj Hajdari

απλά τέλειο 😋👍 #κλικ

1 κιλο κεράσια 🍒
1 κιλο ζάχαρη
1 λεμόνι
1 βανίλια

Υλικά 
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Κρέμα Βανίλιας με σιμιγδάλι 🍓🍒🍇

Υλικά 

Michaela

Sophia

#κλικ στην εύκολη και στην τόσο 
νόστιμη κρεμουλα !! 
Ευχαριστούμε πολύ !!!😊

1 Λίτρο Γάλα
130 γρ. Σιμιγδάλι ψιλό
4-6 ΚΣ Ζάχαρη
1 πρεζα Αλάτι
1 Αυγό
2-3 Βανίλιες
Κανέλα σκόνη
Φράουλες η Φρούτα του Δάσους για να 
την συνοδέψετε!

Γιαουρτογλυκό με μαρμελάδα βερίκοκο

Κατερίνα Κατωπόδη

Χρυσή

Γιατί μια φορά δεν ήταν αρκετή! 
Με νέα #φωτο έρχομαι να σε 
ευχαριστήσω για άλλη μια φορά 
για το μοίρασμα αυτής της 
συνταγής! ♥👩🍳 #κλικ

🔸720 γρ. γιαούρτι
🔸360 γρ. άχνη ζάχαρη
🔸2 βανίλιες
🔸1 βαζάκι μαρμελάδα βερίκοκο
🔸 Φύλλα δυόσμου για το σερβίρισμα
🔸 Ζάχαρη άχνη και κανέλα σε σκόνη για 
πασπάλισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12953755
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Μπουγάτσα με κρέμα βανίλια και 
σιμιγδάλι

Alexandra Xaritidi

Πάστα Φλώρα εύκολη

Υλικά 

Έλενα Χονδρογιάννη

mgiannok

#κλικ σε αυτήν την πεντανόστιμη 
πάστα Φλώρα . Υπέροχη Μαρία μου 
καιρό την είχα βάλει στο μάτι λίγα 
υλικά τελειο αποτέλεσμα! Έβαλα 
μαρμελαδα βερίκοκο που είχα φτιάξει 
και πήρα τα καλύτερα σχόλια από 
όλους! Σε ευχαριστώ πολύ ❤🙏

250 γραμμ βούτυρο ή μαργαρίνη σοφτ
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα
500 γραμμ αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του
2 βανίλιες
Μαρμελάδα της αρεσκείας σας(εγώ έβαλα 
φράουλα)

Mary's kitchen🍴

Πολύ νόστιμη μπουγάτσα από 
τις αγαπημένες μου 😋 #κλικ

1 πακέτο φύλλο σφολιάτας
1 σακουλάκι βανίλια (άνθος αραβοσίτου)
1-2 κ.σ σιμιγδάλι ψιλό
1-2 ποτήρια ζάχαρη (όση θέλει ο καθένας)
2 ποτήρια νερό
1 κ.σ βούτυρο
Κανέλα (σε σκόνη)
Άχνη ζάχαρη

Υλικά 
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Κέικ με Βερίκοκα

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Athina

Ένα πολύ νοστιμο και αφράτο 
κέικ!!! Ευχαριστούμε πολύ για την 
τόσο νόστιμη συνταγή σας!!! 
#κλικ.

220 ml αραβοσιτέλαιο
5 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου
250 γρ. ζάχαρη
2 κ.γλ. εκχύλισμα βανίλιας
350 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
(φαρίνα)
1 κιλό βερίκοκα, ίσως και λίγο παραπάνω
200 γρ. μαρμελάδα βερίκοκο

Κέικ καρότου

Ιωάννα Ν

Nova

#κλικ για δεύτερη φορά σε μια 
συνταγή που λάτρεψα!!😍😍

8-10 καρότα τριμμένα
2 κ.σ χυμό λεμόνι
1 βανίλια
1 φακελάκι  μπέικιν
1/2 κ.γ αλάτι
1 κ.σ κανέλα
1 πορτοκάλι ξύσμα
1 1/2 κούπες ζάχαρη
4 αυγά
1 κούπα λάδι
2 κ.σ κονιάκ, 1 κγ σόδα
3 κούπες αλεύρι
γλάσο
1/2 κούπα βούτυρο
…..

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5197882
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Κέικ με φράουλες

cookaholic

Κέικ κυδώνι με άρωμα κανέλας (με 
κρυσταλλική στέβια)

Υλικά 

agnesr 🧁

zoulou

Κι ότι που τη γλίτωσαν τα δυο 
κυδώνια που είχα για απόσυρση! 
Πολύ νόστιμο! Έβαλα ζάχαρη και 
σταφίδα 😋 #κλικ

350 γρ. κυδώνι
500 γρ. αλεύρι
2 κουτάλια (γλυκού)  μπέικιν πάουντερ
1/2 κουτάλι (γλυκού)  σόδα μαγειρικής
1 πρέζα αλάτι
1 κουτάλι (γλυκού) κανέλα
1/2 κουτάλι (γλυκού)  μοσχοκάρυδο
5 αυγά
200 γρ. κρυσταλλική στέβια
1 κούπα λάδι

Ioulia -Juliana

Τελειο βγηκε!
ΕΥΓΕ!!!# κλικ#

300 γρ γιαούρτι στραγγιστό
180 γρ ελαιόλαδο
3 αβγά
400 γρ αλεύρι
100 γρ ζάχαρη
2 κ γλ μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες
1/2 κ γλ αλάτι
10 φράουλες πλυμένες και κομμένες στα 
τέσσερα

Υλικά 
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Κέικ με δαμάσκηνα

Sitronella

Κέικ με μέλι και γιαούρτι

Υλικά 

Michaela

Hello

#κλικ στο πιο νόστιμο και υγιεινό 
κέικ !! Ευχαριστούμε πολύ!!😊

2 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3/4 φλ μέλι
1/2 φλ γιαούρτι
1/3 φλ φυτικό έλαιο
3 αυγά
1 1/2 κγ μπέικιν
1 κγ σόδα μαγειρέματος
Λίγο αλάτι
Ξύσμα από 1 λεμόνι

Stacy

Μου έκανε #κλικ και έκανα την εκτέλεση 
με τα μήλα που λες ότι είναι το 
παραδοσιακό! Συμπλήρωσα με κανέλα, 
γαρύφαλο και σταφίδες γιατί θεωρώ πως 
πάνε τέλεια με τα μήλα! Α! Επίσης έβαλα 
και καστανή ζάχαρη από πάνω! Τέλεια 
μηλόπιτα, εύκολη και πολύ αφράτη!

250 γρ βούτυρο
250 γρ ζάχαρη
5 αυγά
350 γρ αλεύρι
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1 κιλό δαμάσκηνα

Υλικά 
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Κέικ ζέβρα

Υλικά 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Xenia Arsiotou

Πολύ  εντυπωσιακό  και 
πεντανοστιμο!!! Τα φιλιά μου
 στην όμορφη Κύπρο!#κλικ

4 αυγά
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι λάδι
1 ποτήρι γάλα
2 ποτήρια αλεύρι self raising
1 κουταλάκι βανίλια
1 κουταλάκι baking powder
3 κουταλιές κακάο

Η μηλόπιτα της Γιάννας (πανεύκολη!)

selrap

tahitian

Είχα κάμποσα μήλα και μιας και δεν 
είμαστε φρουτομανεις-δυστυχώς- μου 
έκανε #κλικ#η συνταγή σου.Εβαλα φρέσκο 
χυμό με σόδα μέσα,τα μήλα τα κομμάτιασα 
στο  multi και εψησα σε φόρμα κεικ.Έγινε 
τρομερά αφράτο και με μια ωραία  
υγρασία.(...) Πεντανοστιμο,εύκολο,υγιεινό 
έχει όλο το πακέτο.Ευχαριστούμε💖

4 μεγάλα μήλα ή 5 μικρά
500 γρ. φαρίνα
1 κούπα σπορέλαιο
1 κούπα πορτοκαλάδα με ανθρακικό
1 κούπα ζάχαρη
2 βανίλιες
1 κουτ. γλ. κανέλα
4 κουτ. σούπας μαύρη ζάχαρη

Υλικά 
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Mini light vegan cheesecake 😋

Sofia

persaki

#κλικ και χειροκρότημα για αυτό 
το απίθανο γλυκάκι . Το έκανα με 
μικρά κερασάκια,την επόμενη θα 
το κάνω με μούρα !!!  Το έβαλα 
λίγο κατάψυξη για να το 
ξεφορμάρω . Μου άρεσε τρελά ❣

Για τη βάση:
5-6 χουρμάδες
1/2 φλ. νιφάδες βρώμης
Για την κρέμα:
100 γρ φυτικό τυρί κρέμα
3 μπανάνες πουρέ
3 κ.σ. αλεύρι βρώμης
1/2 φλ. μούρα

Υλικά 

Cheesecake με Πραλίνα Φουντουκιού 
και Πουράκια Σοκολάτας

Υλικά 

Vasw malopoulou

Zoe Tsomaka

Εύκολη γρήγορη νόστιμη 
κατάλληλη για ολες τις στιγμές!!!
Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες!!!  
#κλικ

Για την βάση:
300 γραμ μπισκότα Digestive
80 γραμ βούτυρο μαλακό
1 μεγάλη κουταλιά πραλίνα φουντουκιού
6-7 πουράκια σοκολάτας
Για την κρέμα:
400 γραμ τυρί κρέμα
400 γραμ πραλίνα φουντουκιού
1 βανιλια
Για την γκανάζ:
100 ml κρέμα γάλακτος
200 γραμ πραλίνα φουντουκιού
Για τη διακόσμηση
Λίγα πουρακια σοκολάτας 
…..
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Γαλακτομπούρεκο μοσχομυρωδάτο!

Angelina’s Cooking🍽 Homemade Only 🤲🏻

Eleftheria Triantafilopoulou

#κλικ στην γεύση του

1 πακέτο φύλλο κρούστας
Κρέμα
1 λίτρο γάλα φρέσκο
5 αυγά χτυπημένα
1,5 φλ. ζάχαρη
1 φλ. Σιμιγδάλι ψιλό
1 βανίλια
2 κ.σ βούτυρο γάλακτος
Βούτυρο λιωμένο για άλειμμα των 
φύλλων
Σιρόπι
3 φλ. Ζάχαρη
2,5 φλ. Νερό
1 βανίλια
…..

Υλικά 

Γαλακτομπουρεκάκια!

Υλικά 

Eleni

Αθανασία

#κλικ πολύ ωραία, μπράβο! ❤

1/2 πακέτο φύλλα κρούστας
1 φλ. Σιμιγδάλι ψιλό
1 1/2 φλ. Ζάχαρη
700 ml γάλα
300 ml κρέμα γάλακτος
3 κ.σ. φρέσκο βούτυρο
2 βανίλιες
1 κ.γ ξύσμα λεμονιού
250 γρ. Βούτυρο για αλλειμα
5 αυγά
Σιροπι
700 γρ. Ζάχαρη
400 γρ. Νερό
2 κ.σ. γλυκόζη
1 φλούδα λεμονιού
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
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Cleopatra

Νόστιμο, παραδοσιακό γλυκάκι για τη γιορτή 
του πατέρα... Χρησιμοποίησα πτι μπερ 
σοκολάτας 🍫. Ο (εορτάζων χθες) και λάτρης 
του μωσαϊκού αντρούλης μου δήλωσε ότι 
είναι μακράν το καλύτερο που έχει δοκιμάσει 
🏆🎉🎊💕. #κλικ

Μωσαϊκό

Υλικά 

Hello

1 πακέτο μπισκότα “ΠΤΙ-ΜΠΕΡ” 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 225 γρ
170 γρ. κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)
140 γρ. ζάχαρη άχνη
35 γρ. κακάο
85 γρ. βούτυρο
35 γρ. σοκολάτα υγείας
25 γρ. λικέρ σοκολάτας (προαιρετικά)

Merenda - Πραλίνα φουντουκιού η 
υγιεινή εκδοχή!

Υλικά 

Ειρήνη Μιχοπούλου

Κωνσταντίνα Ντάγανου

Τέλεια ιδέα! Υγιεινή εναλλακτική 
για το κολατσιό των παιδιών! 
Ευχαριστούμε! #κλικ

2 κούπες φουντούκια
1/4 κούπας σκόνη κακάο
1/2 κούπας γάλα πλήρες
4 κσ μέλι
1/2 κσ εκχύλισμα βανίλιας ή 2 βανίλιες
2 πρέζες αλάτι
 ζάχαρη άχνη αν δεν σας ικανοποιεί η 
γλυκύτητα (Προαιρετικά)
Αλεύρι για μεγαλύτερη πυκνότητα εάν 
βγει πολύ αραιό (Προαιρετικά)
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Φλωρεντίνες

Olive

Τούρτα κέικ με κρέμα καφέ

Υλικά 

Cleopatra

Ζου Ειρηνη

Αύριο το...amore μου έχει γενέθλια κι 
έτσι επέλεξα να του προσφέρω μια 
γλυκιά καρδιά 💗. Ομολογουμένως, 
παιδεύτηκα λίγο γιατί προσπάθησα να 
κόψω το κέικ σε 3 στρώσεις, αλλά ήταν 
πολύ αφράτο και δεν κόπηκε όπως 
έπρεπε. Παρόλα αυτά, το τελικό 
αποτέλεσμα νομίζω ότι είναι αντάξιο 
της εξαιρετικής αυτής συνταγής και 
ανυπομονούμε να το γευτούμε αύριο... 
Άλλωστε, τα προηγούμενα φωτοσχόλια 
ήταν εξαιρετικά ενθουσιώδη και 
δελεαστικά 🤤🥰. #κλικ

Για το κέικ
2 φλ φαρίνα
2 φλ ζάχαρη
1 φλ κακάο άγλυκο
1 φλ λάδι
1/2 φλ γάλα
4 αυγά
1 πρεζα αλάτι
1/4 κ. γ σόδα
Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
1 σφηνάκι Bailey's
1/3 φλ χλιαρό νερό
Για την κρέμα
2 φακελάκια κρέμα ζαχαροπλαστικής
1 κ.σ νες καφέ
όσο αναγράφει η συσκευασία της κρέμας 
Γάλα 
Γκοφρέτες, πουράκια ή ό,τι άλλο θέλετε 
για διακόσμηση

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Κλικ στις τραγανές 
φλωρεντίνες που μας άρεσαν 
πολύ!!! #κλικ

60 γρ. μαργαρίνη
120 γρ. ζάχαρη
60 γρ. μέλι
200 γρ. αμύγδαλο φιλέ
200 γρ. κουβερτούρα

Υλικά 
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Γρανίτα καρπούζι

Ρούλα Λάββα

alsi

Από τις ωραιότερες γρανίτες 
που έχω δοκιμάσει! Μου 
αρέσει που δεν έχει ζάχαρη και 
λεμόνι όπως άλλες και έχει 
έντονη καρπουζενια γεύση 
αφου το νερό είναι ελάχιστο! 
#κλικ

Καρπούζι
Νερό κρύο

Υλικά 

Γρανίτα Καρπούζι σε 5'

Υλικά 

alsi

mg8miles

Με χάλασε λίγο ο χυμός λεμονιού. 
#κλικ

1 κούπα καρπούζι
1 κούπα παγάκια
2 κ.γ. χυμός λεμονιού
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Παγωτό Merenda με 3 υλικά!!

Ria Potouridou

Cathy 🌺

🍦 #κλικ 🍦

1 λιτρο κρέμα γάλακτος 35%
1 ζαχαρούχο γάλα
5 κ.σ. μερέντα

Υλικά 

Παγωτό φράουλα

Υλικά 

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Κατερινα Γιορδαμνη

#κλικ στο υπέροχο μαμαδιστικο 
παγωτό με γεύση φρέσκιας 
φράουλας! Ευχαριστούμε πολύ!!!

1 κιλό φράουλες
300 γρ άχνη ζάχαρη
400 γρ κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά
600 γρ ζαχαρούχο γάλα
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Παγωτό με 2 υλικά

Glyka

Rena13

#κλικ σε αυτό το πανεύκολο παγωτό 
που θες να το τρως με το κουτάλι, 
από το δοχείο κατευθείαν. 🤤 Έψαχνα 
να βρω μια εύκολη συνταγή για να 
φτιάξω  παγωτό με εσάνς καφέ (αυτό 
μόνο πρόσθεσα) και ναι μπορώ να πω 
ότι το βρήκα! Ευχαριστώ για την 
συνταγή. 🤩

600 ml κρέμα γάλακτος
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα

Υλικά 

Kouzinaki

Ποσα #κλικ θα κανω στο προφιλ 
σου δεν ξερω... απο οταν σε 
ανακαλυψα, δινω ρεσιταλ! Κλικ, 
κλικ, κλικ! Τελειο το παγωτο σου!! 
Ηθελε λιγο ακομα ψυγειο αλλα δεν 
προλαβε... με κυνηγουσαν στο 
σπιτι...

Παγωτό μπανάνα σοκολάτα 🍫🍌

Candy 🍬

2 μπανάνες πολύ ώριμες
20 γρ. Σοκολάτα κουβερτούρα
20 γρ. Λευκή κουβερτούρα
1 κ.σ. Μέλι (προαιρετικά)
Για το σερβίρισμα:
Δημητριακά
Σιρόπι σοκολάτας ή καραμέλας
Ξηροί καρποί ολόκληροι ή 
θρυμματισμένοι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12696349
https://cookpad.com/gr/xristes/12688837
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/17811258
https://cookpad.com/gr/sintages/12694099
https://cookpad.com/gr/xristes/8495182


Ψωμάκια με γεύση καρύδας στον ατμό 
του Jamie Oliver (αλάδωτα και 
νηστίσιμα)

Υλικά 

Saucypan

Violet

Ψωμάκια-γλύκισμα! Μοιάζουν πολύ με 
μπριός ενώ δεν περιέχουν ίχνος βούτυρο 
. Τα έφτιαξα στο φούρνο. Την επόμενη 
φορά θα τολμήσω τον ατμό.  Ευχαριστώ 
για την ωραία συνταγή! #κλικ

400 γρ. γάλα καρύδας(σε κονσέρβα)
2 κονσέρβες (από την κονσέρβα του 
γάλατος) φαρίνα
1 πρέζα αλάτι

Κουλούρια γεμιστά με μπέικον και τυρί

Liza

meli_kanela

#κλικ με γέμιση φέτα και 
πιπεριά!

1 κιλό αλεύρι (για όλες τις χρήσεις)
2 φακ. ξηρή μαγιά
2 1/2 φλιτζ. νερό (χλιαρό)
1 κουτ. γλυκ. αλάτι
1 κουτ. γλυκ. ζάχαρη
1 κουτ. σουπ. γάλα (σε σκόνη regilait)
3 φέτες μπέικον ή ζαμπόν ψιλοκομ.
1 φλιτζ. τσ. γκούντα τριμ. ή άλλο της 
αρέσκιας σας
λίγο ελαιόλαδο (για το ζύμωμα)
Σουσάμι
200 γρ τυρί κρέμα

Υλικά 
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Σπιτικές πίτες

Κική

Γλυκό ψωμάκι σιμιγδαλένιο

Υλικά 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Τ.

Theodora_Captain

Απίστευτο αρωματικό, έβαλα και 
λίγη σοκολάτα🍫..... Μπράβο για 
την συνταγή! #κλικ

500 γραμμάρια σιμιγδάλι ψιλό
450 ml χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
2 μέτρια  πορτοκάλια, το ξύσμα και ο 
χυμός τους
1 φλυτζάνι καστανή ή λευκή ζάχαρη
1/2 κούπα σταφίδες
1 βανίλια

Ismini

Πολύ ωραίες βγήκαν Κική! 😊 
(Δεν είχα σκληρό αλεύρι και 
έβαλα για όλες τις χρήσεις και 
μου πήρε αρκετό αλευράκι 
παραπάνω). Ευχαριστούμε για 
τη συνταγή! 😉 #κλικ

2 κγ μαγιά
1 κγ ζάχαρη
1 κγ αλάτι
1 1/2 κούπα χλιαρό νερό
500 γρ Αλεύρι σκληρό
2 κσ ελαιόλαδο

Υλικά 
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Ψωμάκια αφρός για... όλες τις 
χρήσεις.!!!!

Athina K.

Μαριάννα Καρρά

Τα έφτιαξα σήμερα!!! Είναι 
εκπληκτικά!!! Ευχαριστούμε 
πολύ για την Συνταγή!!!💕💕
#κλικ

500 γρ. αλεύρι
7 γρ. μαγιά (ένα φακελάκι)
2 κ.σ. ζάχαρη
250 ml γάλα χλιαρό
2 αυγά χτυπημένα
5 κ.σ. μαλακό βούτυρο
11/2 κ.γ. αλάτι
1 αυγό για το άλειμμα

Υλικά 

Τυρόψωμα !!

Υλικά 

evipele

Ioulia -Juliana

Πολύ νόστιμα τυροψωμάκια! Σε 
κάποια πρόσθεσα ελιές και επίσης 
μας άρεσαν 😊. 
Ευχαριστούμε για τη συνταγή και 
για την ευκαιρία να κάνουμε 
#κλικ!!!

1 φακελάκι  μαγιά
1 κουτ. σούπας ζάχαρη
250 ml χλιαρό γάλα
150 ml χλιαρό νερό
1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
Λίγο αλάτι
650 γρ αλεύρι γοχ (εγώ εβαλα απ και 
εγιναν τελεια. Τραγανα απεξω στις άκρες 
και αφράτα από μεσα)
1 κροκος αυγού
1 κγ  ελαιόλαδο
Σουσάμι
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Σπιτική πάπρικα (σάλτσα)

ΚΙΤΣΟΣ

Cleopatra

Γίνεται τραπέζι με ψητά χωρίς 
τέτοια πάπρικα; Όχι βέβαια 
😍😍😍 #κλικ

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

Υλικά 

Σάλτσα ντομάτας σε γυάλινα βάζα, ή 
στην κατάψυξη 🍅🍅

Υλικά 

mairoulamar

ATHINA_SERRES  SynAthina

Πολύ ωραίααα! Ευχαριστούμε! 
#κλικ

Ντομάτες πομοντόρο
Καυτό νερό
Παγωμένο νερό
Μαχαίρι και μπλέντερ ή μούλτι
Μεγάλη κατσαρόλα
Γυάλινα αποστειρωμένα βάζα με 
καινούργια καπάκια
Σακουλάκια ή ταπερακια για κατάψυξη
Όρεξη να λερωθείτε 😊
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Δροσερή σαλάτα με πεπόνι παρμεζάνα, 
σουσάμι και γλυκιά σάλτσα μουστάρδας

Nektarios N

Prof Sophie

Τα όμορφα είναι και στα απλά. 
Ασυνήθιστη και νόστιμη. 
Ευχαριστώ. 🌺#κλικ

2 φέτες πεπόνι
Σαλάτα έτοιμη μαρούλι 4 ειδών
Τριμμένο καρότο
Παρμεζάνας φλεικς
1 κτς σουσάμι καβουρδισμένο
Σάλτσα μουστάρδας
30 γρ ελαιόλαδο
1/2 λεμονιού χυμό
3 κτς μουστάρδα απαλή
3 κτγ μέλι
1/2 κτγ αλάτι
Ελάχιστο πιπέρι
Ελάχιστο Κουρκουμά

Υλικά 

Κοτοσαλάτα 🐔

Υλικά 

Giota

Άννα

Απλά υπέροχη!!! Την εξαφανίσαμε 
(η φωτογραφία δεν πέτυχε πολύ , 
αλλά γευστικα ήταν φοβερή)😊 
#κλικ

2 στήθη κοτόπουλου
3 πατάτες
3 καρότα
4 αυγά
650 ml μαγιονέζα
2 κουτ. σούπας  μουστάρδα
2 κουτ. σούπας  λάδι
αλατοπίπερο, μείγμα μπαχαρικών
ζωμό λαχανικών

https://cookpad.com/gr/sintages/12858621
https://cookpad.com/gr/sintages/12858621
https://cookpad.com/gr/xristes/13311276
https://cookpad.com/gr/xristes/11754533
https://cookpad.com/gr/sintages/12171000
https://cookpad.com/gr/xristes/16707300
https://cookpad.com/gr/xristes/18952665


Αυγοσαλάτα με τα κόκκινα αυγά μας!

Marina

Σαλάτα στο βάζο

Υλικά 

Takis Tsirtsonis

Sitronella

Ωραία ιδέα!  Επειδή  βέβαια η 
παραλία ακόμη αργεί (κλαψ), την 
πήρα στη δουλειά! Έβαλα 
ντοματίνια, 2-3 ειδών μαρούλια, 
ψιλοκομμένο αγγουράκι και  
κρεμμύδι  και ήταν πολύ νόστιμη 
και trendy (lol)!!! #κλικ

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

nitsa

Τα αυγά μας αρέσουν πολύ, 
οπότε η συγκεκριμένη συνταγή 
μου έκανε αμέσως #κλικ......

6-7 αυγά
Κρεμμυδάκια φρέσκα
Ελαιόλαδο
Αλάτι
2-3 κ.σ. Ξύδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12210114
https://cookpad.com/gr/xristes/20189801
https://cookpad.com/gr/sintages/8018832
https://cookpad.com/gr/xristes/11705998
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/8506419


Τονοσαλάτα

Αδαμαντια...

Τονοσαλάτα στα γρήγορα

Υλικά 

Harley

mariouli7

Υπέροχη 💖 κανονικό κυρίως 
γεύμα και χορταστικό  #κλικ

λάδι, νερό
1 σακουλάκι μιξ λαχανικών (οχι 
ανάμεικτα)
Ξύδι
1 τόνο καπνιστό
1 κρεμμύδι (προαιρετικά) 
1 πρέζα μαϊντανό ξερό

Χρυσή

Πόσο την ευχαριστήθηκα δεν 
λέγεται!!! Στη #φωτο οι κομπάρσοι 
μπορεί να γυαλίζουν μα δεν θα 
κλέψουν ποτέ τη γευστική δόξα του 
πρωταγωνιστή! Δεν είχα κρουτον και 
έβαλα φρυγανιά. Ευχαριστούμε για 
το μοίρασμα Αδαμαντία! #κλικ

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

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12837498
https://cookpad.com/gr/xristes/8493555
https://cookpad.com/gr/sintages/11034146
https://cookpad.com/gr/xristes/8489237
https://cookpad.com/gr/xristes/8642127
https://cookpad.com/gr/xristes/15128939


Βλήτα με αυγά και κρέμα φέτας

femcook

Tenia Papasotiriou

#κλικ

1/2 κιλό βλήτα
3-4 αυγά
1 ώριμη ντομάτα κομμένη σε κυβάκια
1 μικρό κρεμύδι
2 μικρές σκελίδες σκόρδο
2 κσ φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο
αλάτι/πιπέρι/μπουκοβο
2 σφηνάκια ελαιόλαδο
Για την κρέμα φέτας
100 γρ φέτα
1 φλυτζανάκι καφέ κρέμα γάλακτος 
σφιχτή ή 2 κσ γεμάτες στραγγιστό 
γιαούρτι
2 κσ ελαιόλαδο
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
1 μικρή σκελίδα σκόρδο
μπουκοβο για το σερβίρισμα

Υλικά 

Αλμυρά και γλυκά καναπεδάκια finger 
food με μια σύριγγα!

Υλικά 

elenixania

Nemi

Τι όμορφη ιδέα, φίλη μου :) Σε 
ευχαριστούμε πολύ!!! #κλικ

1 πακέτο ξυλάκια για σουβλάκια κομμένα 
στην μέση. (Οι οδοντογλυφιδες δεν 
φτάνουν)
1 συσκευασία 10αρα σύριγγα
Φρούτα κομμένα σε φέτες για τα γλυκά
Τοστ με γαλοπούλα, τυρι και ψωμί του 
τοστ για τα αλμυρά

https://cookpad.com/gr/sintages/5248595
https://cookpad.com/gr/xristes/8462064
https://cookpad.com/gr/xristes/21101347
https://cookpad.com/gr/sintages/5323385
https://cookpad.com/gr/sintages/5323385
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728
https://cookpad.com/gr/xristes/9862191


Φέτα με Σουσάμι και Μέλι

folia

Prof Sophie

Το πριν και το μετά ~ τέλειο ! 
Ευχαριστώ Folia ! 🌹ξέχασα το 
#κλικ

2 φέτες τυρί φέτα (1 δάχτυλο σε πάχος)
1 αβγό χτυπημένο
αλεύρι
σουσάμι (μισή κούπα περίπου)
ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
μέλι για το σερβίρισμα

Υλικά 

Πανεύκολο σαγανάκι φέτα

Υλικά 

Eirinaki

sissy_arch

Εύκολο και νόστιμο ειδικά με 
μπόλικο λεμόνι! Σε ευχαριστώ για 
τη συνταγή! #κλικ

Τυρί φέτα σε λεπτή φέτα
Νερό
Αλεύρι

https://cookpad.com/gr/sintages/12879426
https://cookpad.com/gr/xristes/9106266
https://cookpad.com/gr/xristes/11754533
https://cookpad.com/gr/sintages/12612916
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/8527172


Αραβικές πίτες με φέτα και αλλαντικά

Xara Antonis

Πίτσα με πίτα από σουβλάκι

Υλικά 

Ismini

Giota ch

Πολύ νόστιμα τα πιτοπιτσάκια! 
Ευχαριστούμε για τη συνταγή! 
Έκανε #κλικ σε όλους! 😊 (Δεν 
έβρασα τη σάλτσα, απλά 
ανακάτεψα τα υλικά κι έτσι δε μου 
πήρε ούτε 15'). 😉

Μικρές πίτες για σουβλάκια
Πουμαρό
Τυρί γκούντα
Αλλαντικά της αρεσκείας μας
Μανιτάρια
Πράσινη πιπεριά
Αλάτι
Πιπέρι
Ρίγανη
Ελάχιστη ζάχαρη
2 κ.σ. ελαιόλαδο

Ismini

Φάγαμε νόστιμα στο τσακ-
μπαμ! 😉 Ευχαριστούμε πολύ 
για τη συνταγή! 😊 #κλικ (Δεν 
είχα κίτρινη, αλλά είχα κόκκινη 
πιπεριά και πρόσθεσα μαρούλι 
και ρίγανη που αγαπώ).

4 αραβικές πίτες
200 γραμ. τυρί φέτα θρυμματισμένη
4 φέτες τυρί γκούντα
4 φέτες πάριζα
4 φέτες μπέικον
1 πιπεριά κίτρινη κέρατο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5372762
https://cookpad.com/gr/xristes/13331038
https://cookpad.com/gr/sintages/9743199
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/16501484
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Τυρόπιτα χωρίς φύλλο!

Ειρηνούλα

Πιτσάκια ατομικά

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Eleftheria Nikolaou

Τέλεια πιτ(σ)άκια 😍😍😍😍 
Πεντανόστιμα, γι' αυτό και μου 
έκαναν #κλικ!!!! Τα έκανα με 
πιτάκια ολικής. Σ' ευχαριστώ πολύ 
και μπράβο σου 👏😃

Πιτάκια καλαμποκιού
Λίγα 
φέτεςαπ'ολα
Ελιές πράσινες στρογγυλές κομμένες 
έτοιμες
Πιπεριές πράσινες/κόκκινες ψιλοκομμένα
Διάφορα τυριά φέτα, ρεγκάτο, γκούντα, 
τσένταρ
Ντομάτες σε φέτες
Κρεμμύδια ψιλοκομμένα
Λίγο ρίγανη

Katerinaxan

Μου άρεσε πάρα πολύ η 
συνταγή σου. Ο δυόσμος και το 
κρεμμυδάκι έδωσαν πολύ 
ωραία γεύση. #κλικ

500 γρ φέτα
1 κουτί γάλα εβαπορέ
2 αυγά
4 κσ ελαιόλαδο
1 φλ Χλιαρό νερό
Αλάτι
Πιπέρι
Φρέσκο κρεμμυδάκι
Βούτυρο
400 γρ φαρίνα
Σουσάμι (αν θέλετε)
Δυόσμο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12109084
https://cookpad.com/gr/xristes/20577529
https://cookpad.com/gr/sintages/12058252
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
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https://cookpad.com/gr/xristes/8518504


Τα νέα της Cookpad:
Παγκόσμιο Project Γλυκού

Το παγκόσμιο project γλυκού της Cookpad ήταν ένας παγκόσμιος διαγωνισμός που 
"έτρεξε" τον περασμένο Απρίλιο συγχρόνως σε 25 χώρες του κόσμου, με στόχο την 
ανταλλαγή των παραδοσιακών γλυκών κάθε τόπου. 

1427 συνταγές ανταλλάχθηκαν από 879 συγγραφείς σε όλον τον κόσμο και Ελλάδα 
και Κύπρος εκπροσωπήθηκαν επάξια από 172 διαφορετικές συνταγές,  
γλυκαίνοντας την υφήλιο με τα νοστιμότερα γλυκά!  

Την πρώτη θέση κατέκτησαν για την Ελλάδα τα Λυχναράκια της Zoe Tsomaka και για 
την Κύπρο, οι Πόμπες της Ismini, οι οποίες μεταφράστηκαν σε 25 διαφορετικές 

Πέρα από αυτό όμως, εμείς μεταφράσαμε και 
συγκεντρώσαμε τις συνταγές που νίκησαν, 
σε δυο μέρη. 
Πρώτον μπορείτε να τις δείτε στην Cookpad, 
δημοσιευμένες από τον επίσημο λογαριασμό 
της Cookpad Greece.

Δεύτερον φτιάξαμε ένα ωραίο ebook που 
συμπεριλαμβάνονται όλες!

Πάρτε μια μικρή γεύση από τα καλύτερα 
γλυκά του κόσμου λοιπόν και ταξιδέψτε 
νοητά μαγειρεύοντας τα!

γλώσσες, ενώ την Πέμπτη 11/6 
δημοσιεύτηκαν στο μεγαλύτερο online 
περιοδικό μαγειρικής της Ιαπωνίας 
Cookpad  News 

Εκεί δημοσιεύονται και όλες οι συνταγές 
που νίκησαν.

https://cookpad.com/gr/xristes/8265830
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Worldwide-Dessert-Winners-Recipes.pdf
https://cookpad-greece.blog/wp-content/uploads/2020/06/Ebook-Worldwide-Dessert-Winners-Recipes.pdf


Κοτόπιτα πεντανόστιμη

Κλεοπάτρα Καραγιαννάκη

Τυρόπιτα αφράτη στο τσακ μπαμ

Υλικά 

Roula Voulga

lianaki

Οι τυρόπιτες πάντα μου κάνουν 
ένα ιδιαίτερο #κλικ και πάλεψα να 
κρατήσω τρία κομμάτια για να 
βγάλω μια ωραία #φωτο! Ήταν 
χάρμα, θα την ξανακάνω, ειδικά η 
ζύμη πολύ εύκολα έγινε και άνοιξε 
και ψήθηκε!

730 γρ. Αλεύρι γ.ο.χ
20 γρ. Μπέικιν
170 γρ. Βούτυρο σε κυβάκια (θερμοκρασία 
δωματίου)
80 γρ. Βούτυρο σε κυβάκια (θερμοκρασία 
δωματίου)
1 κουταλιά σούπας αλάτι (18-20 γρ.)
1 κουτάκι σόδα 330 ml
400 γρ. Φέτα
Ελαιόλαδο
2 κουταλιές σούπας γάλα
1 κρόκο

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

#κλικ στην συνταγή σου!!! 
Τέλεια!!!!👌👌👌

1 σφολιάτα
2 στήθη κοτόπουλο
1 μεγάλη πιπεριά κόκκινη
1 μεγάλη πιπεριά πράσινη
1 μεγάλη πιπεριά κίτρινη
1 μεγάλο κρεμμύδι
250 γρ μανιτάρια
250 γρ κρέμα γάλακτος με χαμηλά λιπαρά
300 γρ γραβιέρα ή άλλο κίτρινο τυρί
Αλάτι,πιπέρι,πάπρικα,κάρυ
1 κύβο λαχανικών

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12930472
https://cookpad.com/gr/xristes/12760921
https://cookpad.com/gr/sintages/12789022
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217
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Κιμαδόπιτα με περισσευούμενο κιμά!

Fatima Noor Ahmad

Γαρίδες σαγανάκι

Υλικά 

Takis Tsirtsonis

Lina

Το απόλυτο παρεΐστικο πιάτο. Αν το 
ελληνικό καλοκαίρι είχε γεύση μάλλον θα 
ήταν αυτή... Χρησιμοποίησα 
κατεψυγμένες γαρίδες, τις οποίες 
πρόσθεσα αφού η σάλτσα είχε δέσει 
προηγουμένως λίγο (και όχι μαζί με την 
ντομάτα) και -εννοείται!- ούζο στο 
μαγείρεμα. Ευχαριστούμε για την ιδέα 
#κλικ

1 κιλό γαρίδες
Τυρί φέτα
Αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο, ρίγανη
1/2 κιλό τριμμένη ντομάτα
20 ml (1 σφηνάκι) τσίπουρο/ούζο
1 πιπεριά και ένα κρεμμύδι
1 πρέζα ζάχαρη

Ismini

Πεντανόστιμη συνταγή, με λίγα υλικά, 
που αξιοποιεί και τα leftovers! Πολλά 
μπράβο και ευχαριστώ για την 
έμπνευση! 😊 (Έκανα σπιτικό φύλλο 
και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Kimwlos 
μας γι'αυτό! 💗💗💗). #κλικ

Κιμας απο χθες
1 πακετο σφολιατα
Τυρι φετα θρυμματισμενη (οσο θελετε)
Γκουντα τριμμενη (οσο θελετε)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8153555
https://cookpad.com/gr/xristes/16518433
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Τζατζίκι με άνηθο (γιαουρτοσκόδιον)

taVrina Gar.Lit.Sef.

Cleopatra

Greek classic 💖 #κλικ

500 gr Γιαούρτι (εγώ χρησιμοποιώ total 
5%)
1 Αγγούρι
3 σκελίδες Σκόρδο
1 κ.γ. Άνηθο ψιλοκομμένο
1 κ.σ. Ξύδι
Ελαιόλαδο
Αλατοπίπερο

Υλικά 

Μανιτάρια γεμιστά με κοτόπουλο

Υλικά 

Prof Sophie

folia

Folia  οι συνταγές σου εμπνέουν  - 
σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι 🍄 
🐓 #κλικ

1 κιλό μανιτάρια Πορτομπέλο
1 κ.γλ. σκόρδο σε σκόνη
1,5 στήθος κότας
1,5 κόκκινη πιπεριά
1,5 πράσινη πιπεριά
1-2 πράσα
500 ml κρέμα γάλακτος
500 γρ τυριά που λιώνουν
200 γρ κασέρι τριμμένο

https://cookpad.com/gr/sintages/6485397
https://cookpad.com/gr/xristes/8471631
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/sintages/11502789
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https://cookpad.com/gr/xristes/9106266


Πατάτες στο τηγάνι με κρεμμυδάκι αλλιώς!

Υλικά 

ouraniaxira

Γιωτά Μουδράκη

Μου έκανε κλικ η συνταγή σου 
μόλις την είδα. Οι κριτικές πολύ 
καλές από την παρέα που πίνει 
τσικουδιά. Γρήγορα γρήγορα τις 
έφτιαξα. Έβαλα και, 2-3 
φυλλαράκια φασκόμηλο. #κλικ

4 πατάτες μεγάλες κομμένες στην μέση 
και σε φέτες πλάγια
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο μεσαίο
Αλάτι,πιπέρι, ρίγανη
55 γρ σπορέλαιο
1 τηγάνι αντικολλητικό μεγάλο λίγο βαθύ 
και ένα καπάκι να κλείνει

🍰Ελβίρα📖

Έκανα διπλή ποσότητα και 
μόνο αυτό πρόλαβα να 
φωτογραφίσω. Υπέροχη και 
εύκολη η συνταγή σου, #κλικ 
και από εμένα!!!

https://cookpad.com/gr/sintages/12810883
https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/xristes/15894264
https://cookpad.com/gr/xristes/19726619


Ρύζι με κάρυ

HOUSEFFIE

Cleopatra

Ωραιότατο συνοδευτικό για τις 
ψητές γλώσσες που 
απολαύσαμε το μεσημέρι 
😋😍. Αντί για κύβο, έβαλα 1 κ.
σ. vegeta. #κλικ

ρυζι κατα προτίμιση basmati
2 κουταλάκια κάρυ σε σκόνη
1 κουταλάκι αλάτι
0.5 κουταλάκι πιπέρι
1 κουταλάκι σκόνη knorr λαχανικών
1 κουταλάκι βούτυρο

Υλικά 

🥔 Πατάτες που τσακράνε 🥔

Υλικά 

Angelina Ambrs

pavlina tontikidou

Δν άντεξα τις ξανά έφτιαξα που 
εμένα να φανταστείς η πατάτες η 
τηγανίτες δν μου αρέσουν μόνο 
από γκουντις τρώω 
🤪🤪😊😊#κλικ

4 μεγάλες πατάτες
3 γεμάτες κουταλιές σούπας  αλεύρι
1 κουταλάκι γλυκού σκόνη σκόρδου
Λίγο κάρυ
Αλάτι
Λάδι για τηγάνισμα

https://cookpad.com/gr/sintages/3079881
https://cookpad.com/gr/xristes/8491046
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/sintages/12738510
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/19424198


Αρακάς με πατάτες! 🥘🥘

Νικολέτα

Σπετζοφάι Παραδοσιακό

Υλικά 

Angelina Ambrs

Athina

Δν έχω λόγια το λιγουρευόμουν από 
τότε που το είχες ανεβάσει απλά 
περίμενα να βγουν οι δικές μας 
πιπεριές γιατί μαρεσει να τρώω το κάθε 
είδος στην εποχή του 
😛😛ξετρελαθήκαμε πραγματικά με τον 
άντρα μου εννοείται κατοχυρώνεται..σ 
ευχαριστούμε πολύ Αθηνα μου#κλικ

1 κιλό χωριάτικο λουκάνικο ή και 
παραπάνω
1 πιπεριά κέρατο
1 πράσινη πιπεριά
2 πιπεριές Φλωρίνης
1 πράσο
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι
1 μεγάλη κ. σ. πελτέ ντομάτας
1 κροσοπότηρο κόκκινο κρασί
500 γρ. σάλτσα ντομάτας,
αλατοπίπερο
1 φύλλο δάφνης
4 μπαχάρια, 1 γαρύφαλλο
1/2 ξύλο κανελας
1/2 κ. γλ. ζάχαρη
ελαιόλαδο

Angelina Ambrs

Μπορεί να έχει υπέροχη μυρωδιά κ 
χρωμα αλλά είναι το μοναδικό φαγητό 
που δν τρώω δν ξέρω πως το έχω πάρει 
από μικρή παρόλο αυτά το έφτιαξα για 
τους αγαπημένους μου κ το κατά 
ευχαριστήθηκαν..σ ευχαριστώ πολύ 
γλυκιά μου 🥰🥰#κλικ

500 γρ. αρακά
4 πατάτες
1 καρότο
2 κρεμμύδια
1 κ.σ πελτέ ντομάτας
4 κ.σ λάδι
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12910103
https://cookpad.com/gr/xristes/23755379
https://cookpad.com/gr/sintages/11116015
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/8448848
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Σαρμαδάκια με μαυρολάχανα

Georgia Nikolaidou

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ 💯💯💯

Υλικά 

Angelina Ambrs

Μαρία

Τέλειο το παστιτσακι μου κ με γαλα 
κατσίκας..ο άντρας μου τρελαίνεται 
για κατσικίσιο τυρί γενικά κ είπα να 
επιχειρήσω να το κάνω 😛εγώ να σου 
πω την αλήθεια δν τρελλαθηκα γιατί 
μου μυρίζει λίγο αλλά το κατά 
ευχαριστήθηκε..σ ευχαριστώ πολύ 
#κλικ

1,5 κιλο κιμά μοσχαρίσιο
1 κρεμμύδι
1 κουτί  πουμαρό σχεδόν
Δάφνη, αλάτι, πιπέρι
Λίγο κρασί λευκό
1 κουταλάκι ζάχαρη
1 ξυλάκι κανέλας
2 σακουλάκια πένες
Τυρί ξυσμένο
Για την κρέμα:
1,5 λίτρο γάλα (εγώ βάζω της κατσίκας)
7-8 κουταλιές αλεύρι
1 αυγό
Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο
1-2 κουταλιές βιτάμ
Λίγο τυρί ξυσμένο

Angelina Ambrs

Ποσό αγάπω μαυρολαχανα κ 
ποσό νόστιμα είναι κ με κιμά κ 
με καυτερή πιπεριά 
😉😉συνήθως τα έκανα χωρίς 
κιμά..σ ευχαριστώ πολύ #κλικ

50-60 φύλλα από  μαυρολάχανα
300 γρ. κιμάς ανάμεικτος
1 φλυτζάνι ρύζι
1 κρεμμύδι κόκκινο ξερο
3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια
Λίγο πελτέ ντομάτας
150 ml ελαιόλαδο
1 φλυτζάνι νερο
Αλάτι πιπέρι, κόκκινη και καπνιστή 
πάπρικα,ρίγανη, δυόσμο άνηθο
Λίγη καυτερή πιπεριά (προαιρετικά)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10859936
https://cookpad.com/gr/xristes/9648169
https://cookpad.com/gr/sintages/12491243
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/20213448
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842


Ρεβύθια με λαχανικά και μακαρόνια !!! 
Σούπερ γεύση !!!

Δήμητρα

Φακές

Υλικά 

Ismini

Λουκία Παναγή

Τώρα που οι ντομάτες είναι στην εποχή 
τους, μου έκανε #κλικ αυτό το φακόρυζο 
κι είπα να το δοκιμάσω! Βγήκε πολύ 
νόστιμο. (Μόνο ο φιδές δε νιώθω να 
προσδίδει κάτι). Ευχαριστούμε για τη 
συνταγή! 😉 (Να πω κι ότι αντέστρεψα 
λίγο τη συνταγή, ξεκινώντας από το 
τσιγάρισμα, ώστε να λερώσω 1 
κατσαρόλα μόνο). 😅

100 γρ φακές
25 γρ φιδέ
40 γρ ρύζι
Ελαιόλαδο για τσιγάρισμα
1 μικρό κρεμμυδάκι
1 κγ ζωμός λαχανικών
Λίγο αλάτι
Πολτοποιημένη φρέσκια ντομάτα
Νερό

Ismini

#κλικ σε αυτό το τόσο γευστικό και 
ξεχωριστό φαγητό! Μπράβο Δήμητρα! 😊 
(Δεν έβαλα μπούκοβο λόγω καιρού, αλλά 
πρόσθεσα 1 φύλλο δάφνης, σκόρδο, 
ρίγανη και πάπρικα για να γίνει έξτρα 
αρωματική η σαλτσούλα).

250 γρ ρεβύθια
1 κρεμμύδι ξερο
1 κολοκυθάκι
1 καρότο
1/2 πιπεριά πράσινη
1/2 πιπεριά κόκκινη
1/2 πιπεριά κίτρινη
1/2 πιπεριά πορτοκαλί
Αλάτι
Πιπέρι
Μπούκοβο (προεραιτικά)
Ελαιόλαδο
…...

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5009270
https://cookpad.com/gr/sintages/5009270
https://cookpad.com/gr/xristes/9126958
https://cookpad.com/gr/sintages/9861927
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/16674248
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Γεμιστά!!!

Anna Charatsari

Γλώσσα στο φούρνο "κριτσανιστή"

Υλικά 

Cleopatra

Evangel

Πολύ ελαφρύ γεύμα και με απίθανη 
γεύση. Δεν είχα δημητριακά και άλεσα 
βρώμη με παξιμάδι από χαρούπι και 
λίγο καλαμποκάλευρο. Συγχαρητήρια 
για τη συνταγή. Την προτείνουμε 
οικογενειακώς για... πολλά #κλικ 📸 .

6 φιλέτα γλώσσας
4 κουταλιές σούπας κουάκερ
4 κουταλιές σούπας δημητριακά ολικής 
άλεσης
1 λεμόνι (το ξύσμα του)
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα καπνιστή
Ελαιόλαδο

Cleopatra

Συνήθως γεμίζω μόνο πιπεριές 
(όταν είναι μεγάλες χρειάζονται 2-3 
κ.σ. ρύζι για κάθε πιπεριά), και από 
μυρωδικά βάζω κυρίως δυόσμο. 
Πολύ δυόσμο...  Αγαπημένο φαγάκι, 
χειμώνα - καλοκαίρι 😍👏 #κλικ

Ντομάτες και πιπεριές τόσες ώστε να 
γεμίσει το ταψί μας
1 μεγάλο κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1 μικρό καρότο
1 πιπεριά πράσινη
1 πιπεριά κόκκινη
Μαϊντανό
Δυόσμο, Βασιλικό
Αλάτι, Πιπέρι
Ρίγανη
Μπόλικο ελαιόλαδο
Ρύζι Καρολίνα
2 πατάτες

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10533687
https://cookpad.com/gr/xristes/17239221
https://cookpad.com/gr/sintages/6805131
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8470824
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


Φάβα πεντανόστιμη!

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ

Τσολμέκ Κεμπάμπ

Υλικά 

Cleopatra

Antzy Fournari

Ο καλός μου λατρεύει τις 
μελιτζάνες και πολύ χάρηκε με το 
νόστιμο αυτό κεμπάπ 🍆🥩🥔😍. 
Το έφτιαξα με χοιρινό, και 
μοσχοβόλησε το σπίτι. Μπράβο 
για την ωραία συνταγή που μας 
χάρισες 🏆. #κλικ

1 1/5 κιλό μοσχαρίσιο λαιμό σε κομμάτια
4 μελιτζάνες (εγώ έβαλα 2 λευκες και 2 
μαυρες)
3-4  πατάτες μέτριες
2 μεγάλες ντομάτες κομμένες σε κομμάτια
2 ντομάτες ώριμες τριμμένες στον τριφτη
2 μεγάλα κρεμμύδια ξερά κομμένα στα 
τεσσερα
5 φυλλα δάφνη
5-6 κόκκους μπαχάρι
10 κόκκους πιπέρι μαυρο
Αλάτι και πιπέρι
1 φλυτζάνι τσαγιού λάδι

Eirinaki

Όντως πεντανόστιμη Μαρία!!! 
Μου άρεσε πάρα πολύ, έβαλα 
και καραμελωμενα κρεμμύδια 
από πάνω, η πάπρικα ταιριαζει 
πολυ! 
#κλικ

250 γρ. φάβα
2 καρότα σε φέτες
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι σε φέτες
1 σκ. σκόρδο σε φετάκια
2 φύλλα δάφνης
1 κύβο λαχανικών 
1 λίτρο βραστό νερό
Ελαιόλαδο για το σοτάρισμα
1 λεμόνι τον χυμό
Για το σερβίρισμα
2 κουτ.σουπ. περίπου Ελαιόλαδο 
1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
Καπνιστή πάπρικα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12103396
https://cookpad.com/gr/xristes/16469315
https://cookpad.com/gr/sintages/12899743
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/21824037
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425


Μακαρόνια με πέστο παντζαριού

Υλικά 

Cleopatra

Κική

Πολύ καιρό τη ...ζαχάρωνα αυτή τη 
συνταγή. Βέβαια, λόγω νηστείας και 
διαθέσιμων υλικών την τροποποίησα 
ελαφρώς: έβαλα αμύγδαλα αντί για 
καρύδια και νηστίσιμο τυρί αντί για 
παρμεζάνα. Ήταν πααααάρα πολύ 
νόστιμη η μακαρονάδα και είμαι 
σίγουρη ότι στην original εκδοχή θα 
είναι ακόμα καλύτερη. 🍝 Άσε που αυτό 
το απίστευτο τριανταφυλλί χρώμα την 
κάνει να μοιάζει με ζωγραφιά 🎨... 
#κλικ

400 γρ. σπαγγέτι
Αλάτι
Πιπέρι
2 σκελίδες σκόρδο
50 γραμμάρια ελαιόλαδο
1 λεμόνι (το ξύσμα του)
1 κ.σ. χυμό λεμόνι
500 γραμμάρια παντζάρια
100 γραμμάρια καρύδια
Παρμεζάνα

Αντωνία

Είδα την συνταγή και μου 
άρεσε? Την έφτιαξα κατά 
γράμμα με λαζανάκι. Το 
αποτέλεσμα τέλειο 🙂🙂#κλικ

https://cookpad.com/gr/sintages/7750185
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8524644
https://cookpad.com/gr/xristes/14345707


Μακαρόνια ολικής με σάλτσα τόνου

Andromachi P.

Γεμιστά με κιμά

Υλικά 

Angelina Ambrs

🌺aggelina🌺

Πρώτη φορά κάνω τα γεμιστά με 
κιμά είχα συνηθίσει απ την μαμά 
μου τα «ορφανά»αλλά είδα ότι 
είμαστε συνονόματες επίσης έχω 
κ γω μια καλή μου φίλη Χριστίνα κ 
λέω κάτσε να τα φτιάξω.σ 
ευχαριστώ πολύ ήταν 
πεντανόστιμα 😍😍#κλικ

1/2 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
7 μεγάλες ντομάτες
7 μεγάλες πιπεριές (όχι μακρόστενες)
3 μεγάλα κρεμμύδια
3 μεγάλες πατάτες
2 κούπες ρύζι γλασέ
1 κουτί ντοματοχύμο
Τυρί τριμμένο
Φρυγανιά τριμμένη
Άνηθο
Μαϊντανό
Δυόσμο ξερό
Αλάτι
Πιπέρι
2 κ.γλ. ζάχαρη
Ελαιόλαδο

ΒίκηΕΛ.

Υπέροχο πιάτο θα το 
ξανακάνω.  #κλικ

1 πακέτο μακαρόνια ολικής
Σάλτσα τομάτας (κατά βούληση)
1 κουταλάκι του γλυκού πελτέ
μαϊντανό
ελαιόλαδο
1/2 κύβο λαχανικών
1 κρεμμύδι
σκόρδο
φρέσκο θυμάρι
Αλάτι, πιπέρι
λίγη ζάχαρη
νεράκι
2 κονσέρβες τόνο
1/2 πιπεριά πράσινη για τηγάνι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11124282
https://cookpad.com/gr/xristes/15631735
https://cookpad.com/gr/sintages/6409111
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/xristes/9454015
https://cookpad.com/gr/xristes/8505816


Η υγιεινή καρμπονάρα της μαμάς! 🍝

Νικολέτα

Αφράτα μπιφτέκια με πατάτες στο 
φούρνο

Υλικά 

Ελένη

giota 75

Αφράτα και νόστιμα!!!#κλικ

1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 ώριμες ντομάτες στον τρίφτη
2 κσ ξύδι κόκκινο
2 κσ λάδι
3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί μουσκεμέν
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
λιγο δυόσμο (προαιρετικά)
6 μεγάλες πατάτες κομμένες κομμάτια
2 φλυτζάνια τσαγιού νερό ζεστό
2 κσ μουστάρδα ή κγ σκόνη μουστάρδας
αλάτι πιπέρι ρίγανη
1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1  ζουμερό λεμόνι τον χυμό

Ελένη

Μας ενθουσίασε η συνταγή 
σου!!!#κλικ

500 γρ. μακαρόνια
4-5 φέτες γαλοπούλα
Λίγα μανιτάρια (προεραιτικά)
200 ml γάλα
2 κ.σ. αλεύρι
1 κύβο λαχανικών

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12711830
https://cookpad.com/gr/xristes/23755379
https://cookpad.com/gr/sintages/12966880
https://cookpad.com/gr/sintages/12966880
https://cookpad.com/gr/xristes/16635665
https://cookpad.com/gr/xristes/8524908
https://cookpad.com/gr/xristes/16635665


Σνίτσελ χοιρινό💎

Χριστίνα

Μπιφτέκια κοτόπουλου με σάλτσα 
μανιταριών

Υλικά 

Μαριάνθη

tatana

Μόλις είδα αυτήν τη σάλτσα μου 
έκανε αμέσως #κλικ Πολύ εύκολη 
και νόστιμη, συνόδεψε τέλεια τα 
σνίτσελ μας, με γεύση 
διαφορετική από τα μανιτάρια με 
κρέμα! Ευχαριστούμε πολύ!

800 γρ. κιμά κοτόπουλου
1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο
1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 φλιτζάνι φρυγανιά τριμμένη
1 αυγό
2 ασπράδια
2 μεσαίες  πιπεριές Φλωρίνης 
πολτοποιημένες στο multi μαζί με το 
ελαιόλαδο
7-8 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένα
2 κουτ.γλυκού  αλάτι
πιπέρι
Υλικά σάλτσα
…...

EleniAV

#κλικ
Χριστίνα από δω και πέρα ξέρω 
ότι δεν θα γίνονται τα σνίτσελ 
που ψήνω σαν σόλες!!! Χαχα!!! 
Όντως είναι πολύ μαλακά!!!

3 χοιρινό για σνίτσελ
1 πακέτο φρυγανιά τριμμένη
150 γρ. Αλεύρι
2 αυγά
Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα
2 πατάτες για γαρνιτούρα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12463828
https://cookpad.com/gr/xristes/19097085
https://cookpad.com/gr/sintages/12595676
https://cookpad.com/gr/sintages/12595676
https://cookpad.com/gr/xristes/9934576
https://cookpad.com/gr/xristes/8465588
https://cookpad.com/gr/xristes/8522601


Παστίτσιο της μαμάς!

Ioanna Papadimitriou

Μελιτζάνες, κολοκυθάκια και πατάτες με 
σάλτσα στο φούρνο

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

Δέσποινα

Πολλά #κλικ σ'αυτό τον "πύργο" των 
λαχανικών, νηστίσιμο μουσακά τον 
βάφτισαν τα παιδιά ... οι αλλαγές που 
έκανα, έψησα τα λαχανικά στο 
φούρνο πριν τα στήσω στο ταψί και 
πρόσθεσα μεταξύ τους επιπλέον 
πιπεριές και μανιτάρια, ενώ στη 
σάλτσα έβαλα και σκόρδο.  
👌👌Ευχαριστώ!

3-4 μελιτζάνες φλάσκες, σε φέτες
3-4 πατάτες, σε φέτες
3-4 κολοκύθια, σε φέτες
3 ντομάτες
1 κρεμμύδι
1 κ.γ. πελτέ διπλής συμπύκνωσης
αλάτι και πιπέρι
λάδι
προαιρετικά φέτα ή τυρί

Ελευθερία

#κλίκ

1 πακέτο πένες μακαρόνια
Για τον κιμά
1/2 κιλό κιμά ανάμεικτο 
(χοιρινό+μοσχάρι)
1 μικρό σάλτσα ντομάτας
1 κρεμμύδι
1 καρότο
1/2 πιπεριά
Αλάτι, πιπέρι
Κουρκουμά
1 ξύλο κανέλας
1 δαφνόφυλλο
Λαδάκι
Για τη μπεσαμέλ
1 λίτρο γάλα
…...

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12892635
https://cookpad.com/gr/xristes/18907277
https://cookpad.com/gr/sintages/10136567
https://cookpad.com/gr/sintages/10136567
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956
https://cookpad.com/gr/xristes/10189653
https://cookpad.com/gr/xristes/20242144


Φακές σούπα της μαμάς!

Aggeliki 🌻

Ντολμαδάκια μικρασιάτικα από την 
γιαγιά μου

Υλικά 

Ελευθερία

Klairh ...

Γεια σου Κλαίρη με τα ωραία σου. 
Φυσικά #κλίκ . Μπράβο και στη 
γιαγιά που σου έδωσε τη συνταγή

1 βάζο αμπελόφυλλα (250γρ-300γρ)
περίπου
2 1/2 φλυτζ. τσαγιού ρύζι Καρολίνα 
2   κρεμμύδια
2 ματσάκια κρεμμύδια χλωρά σε ροδέλες 
1 ματσάκι  άνηθο
5-6 φύλλα δυόσμο 
 1½ φλυτζ. τσαγιού  λάδι 
Αλάτι πιπέρι
2 λεμόνια χυμό και ξύσμα

Aggeliki 🌻

Βροχερή μέρα σήμερα και 
μαγείρεψα της φακές σούπα  
της μαμάς!!  #κλικ

500 γρ φακές
2 κρεμμύδια ξερά τριμμένα
2 σκελίδες σκόρδο
2 φυλλαράκια δάφνη
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι
Ξύδι για το σερβίρισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8637273
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131
https://cookpad.com/gr/sintages/12477511
https://cookpad.com/gr/sintages/12477511
https://cookpad.com/gr/xristes/20242144
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/xristes/13838131


Φιλέτο κοτόπουλο

Liki  Carabidas

Tip για ρεβίθια

Υλικά 

Ismini

🌼🧡Katerina&Iakovos🧡🌼

Πολύ καλό το tip σου Κατερίνα! Σε 
ευχαριστώ πολύ! 😊 #κλικ

500 g ρεβίθια
1 κουταλάκι σόδα

Καρολίνα Καμπούρη

#κλικ :) απλό και ωραίο!!!

500 γρ φιλέτο κοτόπουλο
Μουστάρδα
Μπούκοβο
Κάρυ
Πάπρικα
Κουρκουμά
Σκόρδο
Πιπέρι
Αλάτι (προαιρετικά,εγώ δεν βάζω 
καθόλου/

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12041046
https://cookpad.com/gr/xristes/20349401
https://cookpad.com/gr/sintages/12967749
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213
https://cookpad.com/gr/xristes/15958622


Μακαρόνια με κιμά της μαμάς

Πωλίνα

Μελιτζάνες (ψητές) παπουτσάκια 
🍆👞😜

Υλικά 

Zoe Tsomaka

katerina konidi

Τέλεια τα παπουτσάκια σου Κατερίνα! 
Ελαφριά και πολύ νόστιμα! Αφράτη 
μπεσαμέλ και πάρα πολύ εύγευστη!  
Ακριβείς αναλογίες και ωραίο δέσιμο 
των υλικών!  Ευχαριστούμε γιαυτήν 
την υπέροχη συνταγή!! Μια συνταγή 
που μου έκανε #κλικ  και πραγματικά 
το άξιζε!

4 μελιτζάνες
Για τον κιμά:
300 γρ. μοσχαρίσιος κιμάς
1/2 φλ.τσαγιού ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
2 σκελίδες σκόρδο τριμμένο
1 κρασοπότηρο κόκκινο κρασί
2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
1 ποτήρι νερό ζεστό
1 ξυλάκι κανέλας
4 γαρίφαλα
3 μπαχάρια
1/2 κ.γ. Μοσχοκάρυδο
…...

Zoe Tsomaka

Σε ευχαριστούμε  γιαυτή την υπέροχη 
συνταγή που  μας χάρισες. Μπορώ να πώ 
ότι μοιάζει  κατά πολύ με τον κιμά για 
μακαρόνια που έφτιαχνε και φτιάχνει η 
μαμά μου  μέχρι σήμερα!  Τέλεια η γεύση 
του  και τα υλικά  δένουν  άψογα μεταξύ 
τους!   Η κανέλα του πάει πάρα πολύ. Το 
συνδύασα με ταλιατέλες  #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

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4881339
https://cookpad.com/gr/xristes/8458194
https://cookpad.com/gr/sintages/9598167
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https://cookpad.com/gr/xristes/11958998
https://cookpad.com/gr/xristes/8519751
https://cookpad.com/gr/xristes/11958998


Ρολό κοτόπουλο με πατάτες στο 
φούρνο !!

Λίτσα Λιτσάκι

Λαζάνια με κιμά ή μανιτάρια

Υλικά 

Rena13

Glyka

#κλικ στα λαζάνια, τα έφτιαξα με κιμά και βγήκαν 
πολύ νόστιμα.  Αφού τα έφτιαξα και μετά και 
ξαναδιαβάζοντας την συνταγή, σκέφτηκα ότι 
σκέτα μανιτάρια δεν το τολμώ γιατί δεν μου πολύ 
αρέσουν, θα μπορούσα όμως να βάλω μισή δόση 
μανιτάρια (που τα λατρεύει ο σύζυγος) και μισή 
κιμά. Την επόμενη φορά θα το δοκιμάσω έτσι. Σε 
ευχαριστώ για την συνταγή. ☺

1 κουτί λαζάνια
500 γρ. κιμά ή μανιτάρια
1 κρεμμύδι
1-2 καρότα
1 σάλτσα ντομάτας
Αλάτι, πιπέρι, κύμινο, σκόρδο,
Μπεσαμέλ
1.5 λιτρο γάλα
6 κ.σ. αλεύρι γ.ο.χ
6 κ.σ. λάδι ή βούτυρο
2 αβγα
Μοσχοκάρυδο
Αλάτι, πιπέρι

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Νοστιμότατο το ρολό σου 
Λίτσα!! #κλικ

1 ρολό κοτόπουλο
6 μεγάλες πατάτες
Αλάτι,πιπέρι
Ρίγανη
1 κουτ.σούπας θυμάρι
3 λεμόνια χυμό
Ελαιόλαδο
1 κουτ. Σούπας κουκουρμά
1 κουτ. Σκόνη μουστάρδας

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6772649
https://cookpad.com/gr/sintages/6772649
https://cookpad.com/gr/xristes/11762421
https://cookpad.com/gr/sintages/12066770
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Κριθαράκι με κοτόπουλο!!

🌹Γιουλη 🌹

Μουσακάς χωρίς τύψεις

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Georgia Nikolaidou

Κλικ στο μουσακά σου Γεωργία 
που δοκιμάσαμε και μας άρεσε 
πολύ!!!  #κλικ

600 γρμ. κιμάς μοσχάρι χοιρινό
3 μελιτζάνες
5 μεγάλες πατάτες
1/2 φλυτζάνι ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι
1 κουταλιά πελτέ ντομάτας
3-4 αποφλοιωμένα ντοματάκια κονσέρβα
Λίγη ζάχαρη
Μαϊντανό,θυμάρι, κουρκουμά,καπνιστή 
πάπρικα,αλάτι πιπέρι
Λάδι για το τηγάνισμα
Για την μπεσαμέλ
3 κουταλιές της σούπας βούτυρο φρέσκο
6 κουταλιές αλεύρι
…...

Al Dente

Ένα από τα αγαπημένα μου 
φαγάκια! #κλικ

2 μπουτάκια κοτόπουλου
5-6 ντοματίνια
500 γρ. Κριθαράκι
Λίγο ελαιόλαδο
Αλάτι και πιπέρι
Καπνιστή πάπρικα 
1 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
Καυτερή πιπεριά
Λίγη κανέλα
Λίγη γλυκιά πιπεριά
1  κύβο κοτόπουλου
Κόκκους από μπαχάρι
Στη μύτη του κουταλιού  κουρκουμά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12878833
https://cookpad.com/gr/xristes/14471550
https://cookpad.com/gr/sintages/12726785
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
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Τα πιο τέλεια fajitas!!

Sofia

Φασολάδα τρομερή 💪😁

Υλικά 

Gigi Muffin

vi sugar

Αυτό το φασολάδα "τρομερή" μου 
έκανε #κλικ και όχι αδίκως! Να 
είσαι καλά, σε ευχαριστούμε 
οικογενειακώς για τη συνταγή!

3 φλυτζάνια του τσαγιού φασόλια
3 καρότα κομμένα σε φέτες
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
Σέλινο ψιλοκομμένο (προαιρετικά)
1 κ.γλ. ελαιόλαδο
1 μεγάλη κ.σ.  σάλτσα ντομάτας διπλής 
συμπύκνωσης
1 κ.γλ. κόκκινο πιπέρι
Αλάτι

George Adamides

Sofia το chicken fajitas σου 
είναι υπέροχο! Το λάτρεψαν 
μεγάλοι και μικροί 😋😋😋 σε 
ευχαριστούμε για την συνταγή! 
#κλικ και σε ακολουθώ 😀

Πίτες :
6 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό
Αλεύρι φαρίνα όσο πάρει
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Λίγο αλάτι και ρίγανη
Γέμιση :
1/2 κιλό κιμά κοτόπουλο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
1 μικρό καρότο ψιλοκομμένο
1 μανιτάρι ψιλοκομμένο
1/2 κ.γ. από κύμινο, σκόρδο σε σκόνη, 
πάπρικα, εστραγκόν
…..

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12131527
https://cookpad.com/gr/xristes/21410069
https://cookpad.com/gr/sintages/12336440
https://cookpad.com/gr/xristes/21417847
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https://cookpad.com/gr/xristes/9585492


Κοκκινιστό μοσχάρι με πουρέ πατάτας

mairoulamar

Ψαρονέφρι με μέλι, πορτοκάλι και σως 
γιαουρτιού

Υλικά 

StaviGreece

tahitian

Πολυ νοστιμο! Ευχαριστούμε! 
#κλικ

1 κιλό ψαρονέφρι
1/4 φλ.ελαιόλαδο
1 ξερό κρεμμύδι τριμμένο
1/2 φλ. κόκκινο κρασί
Χυμός ενός πορτοκαλιού
1 κ.σ. μέλι
200 γρ. γιαούρτι
Πάπρικα
Κόλιανδρο
Μείγμα μυρωδικών με κρέατα

Vasw malopoulou

Η  συνταγή σου ηταν η αφορμή για να κάνω 
πουρέ με κοκκινιστό μοσχαράκι!Συγχωρεσέ με  
ομως φίλη μου για κάποιες μικρο αλλαγές που 
έκανα! Εβαλα φρέσκια ντομάτα λόγο εποχής 
πρόσθεσα σκόρδο και αφαίρεσα τα μπαχαρικά 
βάζοντας μόνο μπαχάρι!!!Σε ευχαριστώ πάντως  
γιατί  το ευχαριστήθηκε ολη η οικογένεια γιατί 
ηταν ενα φαγητό που το είχαμε στα 
ξεχασμένα!!!  #κλικ

1 κιλό χτένι (μοσχάρι)
Ελαιόλαδο
Ντομάτα κονσέρβα ολόκληρη 
αποφλοιωμένη (400-500 γρ.)
1 κρεμμύδι
αλάτι
1 κουτ.γλ. πιπέρι
1 κουτ. γλ. κανέλα
1/2 κουτ. γλ. γαρύφαλλο
μπαχάρι
Για τον πουρέ
1 κιλό πατάτες
70 γρ. βούτυρο αγελάδος
…...

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12899644
https://cookpad.com/gr/xristes/8522738
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https://cookpad.com/gr/xristes/8514999
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Αρακάς με αγκινάρες

Irene

Τα μπιφτέκια της μαμάς

Υλικά 

Vasw malopoulou

Katerina Stergiopoulou

Μυρίζουν μανούλα!! Ωραία 
συνταγή αφράτα τα μπιφτεκάκια 
και αυτό ωφείλεται στο γάλα !Σε 
ευχαριστώ για τη συνταγή που 
μοιράστηκες μαζί μας  και  απο 
αυτή τη στιγμή θα σε ακολουθώ 
πιστά!!  #κλικ

Για τα μπιφτέκια
1/2 κιλό κιμάς
1 μέτριο κρεμμύδι
1-2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ματσάκι μαϊντανός
1/4 κούπας ελαιόλαδο
1 αυγό
1 κούπα τριμμένη φρυγανιά
1 κουταλιά της σούπας γάλα εβαπορέ
Αλάτι-Πιπέρι
Για τις πατάτες
3 μεγάλες πατάτες
1 λεμόνι στυμμένο
1/4 κούπας ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Vasw malopoulou

Τι ωραιο καλοκαιρινό φαγάκι 
με τιε φρεσκιες αγκυναρες και 
την αξεπεραστη μυρωδια του 
ανηθου🥕🍅. . #κλικ

1 σακούλα αρακά κατεψυγμένο
5 αγκινάρες
Λίγο άνηθο
2 κρεμμύδια
2 κ.σ πελτέ ντομάτας
500 γρ χυμό ντομάτας
2 πατάτες
1 καρότο
Αλάτι,πιπέρι
1 κ.γ ζάχαρη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12357524
https://cookpad.com/gr/xristes/18618271
https://cookpad.com/gr/sintages/12132554
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
https://cookpad.com/gr/xristes/9171203
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650


Μοσχαράκι εξωτικό

pinaleon

Γύρος σπιτικός

Υλικά 

dcroula

Georgia Nikolaidou

#κλικ στα αγαπημένα πιτογυρα. 
Σκόρδο δεν έβαλα, ψιλοκοψα ομω 
μια κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης για 
άρωμα και χρώμα. Ταράτσα την 
κάναμε.

1 κιλό χοιρινός λαιμός χωρίς κόκκαλο
1 κρεμμύδι
2-3 δοντάκια  σκόρδο
1 φλυτζάνι καφέ ηλιέλαιο
Αλάτι πιπέρι,
μουστάρδα σε σκόνη,
πιπεριά γλυκιά και καπνιστή,κάρυ
Ρίγανη,θυμάρι,
άσπρο πιπέρι

dcroula

#κλικ σ'αυτην την πεντανοστιμη 
συνταγή. Μπαίνει στις αγαπημένες μου. 
Μικρή αλλαγή που έκανα, λόγω έλλειψης 
των χυμών, έβαλα χυμό μήλο-καρότο - 
πορτοκαλί. Όταν το ξαναφτιάξω ίσως 
βάλω λίγο νισεστε, για να δέσει πιο καλά 
η σάλτσα. Σ' ευχαριστώ για την πολύ 
ωραία συνταγή!

1 κιλό μοσχαράκι κομένο σε μικρές 
μπουκιές
2 κρεμμύδια
2 πιπεριές χρωματιστές
1 καρότο
5 ροδέλες φρέσκου ανανά (κατά 
προτίμηση όχι πολύ ώριμος)
1 μάνγκο
100 ml χυμό ανανά
100 ml χυμό ρόδι
1 κουτί γάλα καρύδας
1 κουτ.γλ. ξύδι μπαλσάμικο
Λάδι,αλάτι, πιπέρι
ρύζι μπασμάτι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3076821
https://cookpad.com/gr/xristes/8476128
https://cookpad.com/gr/sintages/10724323
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Μελιτζάνες παπουτσάκια

Βουλα Μαυρ..🍒🍓🍉🍇

Η Μπατζίνα της γιαγιάς μου!!!

Υλικά 

dcroula

Mary Patoula

#κλικ σ'αυτη την νόστιμη και 
εύκολη πίτα. Ακολούθησα κι εγώ 
την εκδοχή της κοπέλας, που 
έβαλε κίτρινο αλεύρι και άνηθο, 
που έτσι κι αλλιώς πάει πολύ με 
το κολοκύθι. Έγινε νόστιμη και 
αφρατη.

800 γρ κολοκύθι καθαρισμένο και τριμένο 
στο χοντρό του τρίφτη
300 γρ. + 100γρ. φέτα
4 αβγά
100 γρ. ελαιόλαδο
200 γρ γιαούρτι στραγγιστό
1 κουταλάκι του γλυκού μπέϊκιν
300 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
80 γρ. βούτυρο
λίγο καλαμποκάλευρο ή σιμιγδάλι (για το 
πασπάλισμα του ταψιού)

dcroula

#κλικ σ'αυτο το  υπέροχο καλοκαιρινό 
φαγητό. Είχα άσπρες μελιτζάνες 
Σαντορίνης, που είναι πιο γλυκές και 
χωρίς πολλά σπόρια. Έγινε πεντανοστιμο 
το φαγητό. Έβαλα τυρί γκούντα τριμμένο, 
πάνω από τον κιμά και μετά έβαλα την 
ντομάτα.

10 μέτριες ίσιες μελιτζάνες
800 γρ κιμά μοσχαρίσιο
1 μεγαλο κρεμμύδι
1 κουτάλα  λάδι
Χυμό ντομάτα
Μαϊντανό ψιλοκομμένο
Αλάτι πιπέρι
Φετες ντομάτα
Κεφαλοτύρι τριμμένο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12952943
https://cookpad.com/gr/xristes/22592806
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Ρεβυθάδα...!

n_laha 👩🏽🍳

Κοτόπουλο biryani ala Pakistan

Υλικά 

tzeni

Ada

#κλικ

2 στήθη ή μπούτια κοτόπουλου
2 μέτρια  κρεμμύδια ψιλοκομμενα
3-4 σκελίδες Σκόρδο ψιλοκομμενο
200 γρμ.  Ρυζι Μπασμάτι ή οποιο 
μακρύκοκκο
Μιξ μπαχαρικών με κύμινο,κουρκουμά, 
τζίντζερ,κάρυ,κόλιανδρο,μοσχοκάρυδο
ή μπαχαρικό μασάλα
1 κ.γ αλάτι
2 κ.σ λάδι

mariouli7

#κλικ σε ευχαριστούμε πάρα 
πολύ για την τόσο απλή και 
τόσο νόστιμη υπέροχη 
συνταγή να είσαι καλά!!

500 γρ. ρεβύθια
1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
Χυμό από ένα λεμόνι
1/2 φλ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Πιπέρι
Νερό όσο χρειαστεί

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13004420
https://cookpad.com/gr/xristes/9064715
https://cookpad.com/gr/sintages/12552317
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Μπριζόλες με πατάτες στο φούρνο! 
🍖🍖

Νικολέτα

Χοιρινή μπριζόλα με πατάτες τηγανητές

Υλικά 

Sitronella

Silena Po

Έτσι τις έκανε η γιαγιά που είχε 
ταβέρνα και γίνονται οι πιο 
μαλακες μπριζόλες!  
Ευχαριστούμε πολύ! #κλικ

1 χοιρινή μπριζόλα
Λίγο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα
Αλάτι - πιπέρι
Νερό
Κρασί

sofia's

#κλικ στις μπριζόλες  και 
πολλά περισσότερα #κλικ στις 
πατάτες!!!!  Λουκούμι!!!!🙌🙌🙌

4 μπριζόλες λαιμού
4 μεγάλες πατάτες
1/2 φλιτζάνι λάδι
1 κ.σ μουστάρδα
1 λεμόνι
2 σκελίδες σκόρδο
1  κύβο λαχανικών
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12776465
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Γαύρος τηγανιτός

SofiaLefkada

Φάβα του Μπαγκς Μπάνυ

Υλικά 

kimwlos

pizzicarella

Η πιο νόστιμη φαβα που έχω φάει 
ποτέ!!! Θα σε ακολουθήσω και 
ελπίζω να δω κι άλλες υπέροχες 
συνταγες σου σύντομα. #κλικ

500 γρ φαβα
2 καρότα
2 κρεμμύδια
ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
λεμόνι (προαιρετικά)

sweetmicrobe

#κλικ τσιμπισαμε από το πιάτο 
για τη φώτο!!!  Με βλητα και 
πατάτες έγινε όνειρο!!!

1 κιλό γαύρος
100 γρ σιμιγδάλι ψιλό
150 γρ αλεύρι
Λάδι για τηγάνι
Αλάτι

Υλικά 
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Μακαρόνια με κιμά και κρέμα 
γάλακτος στον φούρνο

Χριστίνα Νταμ.

Κοτόπουλο αλά κρεμ με πέννες

Υλικά 

sweetmicrobe

Irene

#κλικ  πρόσθεσα και λίγο μπέικον 
και έγινε νοστιμότατο!! Μπράβο

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου
1 σακούλα πέννες
2 πιπεριές
3 μανιτάρια
1 κρεμμύδι
1 μεγάλη κρέμα γάλακτος
1/2 φλιτζανάκι κρασί
Αλάτι, πιπέρι

Katerinaxan

Ακολούθησα ακριβώς τη 
συνταγή, η ντομάτα και η 
κρέμα γάλακτος το κρατάνε 
ζουμερό. Βγήκε καταπληκτικό!! 
#κλικ

500 γρ. κιμά χοιρινό
1 πακέτο μακαρόνια πέννες
Σάλτσα ντομάτας
1 κρεμμύδι
Ελαιόλαδο
Αλάτι πιπέρι 
Δαφνόφυλλο
500 γρ κρέμα γάλακτος
Κεφαλοτύρι
1 ντομάτα τριμμένη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12932119
https://cookpad.com/gr/sintages/12932119
https://cookpad.com/gr/xristes/11778574
https://cookpad.com/gr/sintages/12834974
https://cookpad.com/gr/xristes/9840402
https://cookpad.com/gr/xristes/18618271
https://cookpad.com/gr/xristes/8518504


Σπανακόρυζο αγαπημένο 💕💕

🌺Ευα🌺

Παστίτσιο χωρίς γλουτένη!

Υλικά 

Sasso

Anna Strati

Ακριβώς με τα ίδια ζυμαρικά 
χωρίς γλουτένη το φτιάχνω κι εγώ 
οπότε μου έκανε αμέσως #κλικ, 
έγινε πεντανόστιμο, η μπεσαμέλ 
τέλεια κι εύκολη, μπράβο για την 
συνταγή🥰

1 πακέτο πέννες χωρίς γλουτένη
1/2 κιλό  κιμά μοσχαρίσιο
1/2 κρεμμυδι ξερό τριμμένο
1 ποτήρι μικρό  κρασί άσπρο
1 κ.σ. σαλτσα ντομάτας
αλάτι
 πιπερι 
κανελα 
1/2 λίτρο  γάλα 
3 κ.σ. αλευρι χωρίς γλουτένη
1 κ.σ. βουτυρο
1  αυγο
λίγο ελαιόλαδο
κεφαλοτύρι για το πασπάλισμα

Sasso

Πολύ νόστιμη η συνταγή σου, 
απλή, ακριβής, γι'αυτό μου 
έκανε #κλικ, υπέροχο φαγητό 
και πολύ θρεπτικό, πρόσθεσα 
μόνο ένα κουταλάκι 
κουρκουμά. Μπράβο σου 
💚🌄🌱

1 κιλό σπανάκι
1 φλιτζάνι ρύζι
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
3 φλιτζάνια νερό
Αλάτι
Πιπέρι
Άνιθο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 λεμόνι (το χυμό του)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10855075
https://cookpad.com/gr/xristes/8527948
https://cookpad.com/gr/sintages/4263347
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
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https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Μπριάμ καραμελωμένο

Υλικά 

Sitronella

Foodie

Πολύ νόστιμο! Έκανα μεγάλη ποσότητα 
και τα έβαλα σε γαστρα με αποτέλεσμα 
να πάρει κανα δίωρο (!!!) για να γίνει, 
την επόμενη φορά σίγουρα θα το βάλω 
σε ταψί!
Εξαιρετική και η εξήγηση για το κόψιμο 
των λαχανικών!
#κλικ

1 μελιτζάνα φλάσκα μεγάλη
1 κολοκύθι μεγάλο
1 πατάτα μεγάλη
1/2 πιπεριά Φλωρίνης (βάλτε και 
ολόκληρη αν θέλετε)
1 κρεμμύδι μεγάλο
1 ντομάτα στον τρίφτη
1-2 σκελίδες σκόρδο
1 κ.σ. μέλι
1 κ.σ. ξύδι βαλσαμικό
Ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι του ελληνικού  λευκό κρασί ή 
νερό
Ρίγανη, αλάτι, πιπέρι

Athina K.

# κλικ στο υπέροχο μπριαμ 
σου.

kimwlos

Είδα το φωτοσχολιο της Στέλλας και 
μου έκανε #κλικ η συνταγή σου, που 
δεν είχε πέσει στο μάτι μου μιας και 
δεν σε ακολουθούσα. Αυτό όμως 
τώρα διορθώθηκε 😆 σε ακολουθώ 
πίστα και δεν θα χάνω νοστιμιά σου. 
Μόνη αλλαγή έβαλα και 
γλυκοπατατα. Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή.

https://cookpad.com/gr/sintages/12645414
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/22314476
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Μια απλή φακή

Χρύσα Μ.

1/2 κούπα φακή ψιλή
1/2 κρεμμύδι
1 σκελίδα σκόρδο
1/2 κουτί σάλτσα
3 φύλλα μικρά δάφνης
Ελαιόλαδο
Ρίγανη, βασιλικό
Αλάτι

Υλικά 

Angelina Ambrs

Ωραία κ η απλή φακή έχει κ 
αυτή την χαρη του..σ 
ευχαριστώ πολύ #κλικ

Αρωματικό λικέρ αμύγδαλο!!!! 
(amaretto)

Κλεοπάτρα Καραγιαννάκη

Sasso

Χρησιμοποίησα κονιάκ, 
υπέροχη συνταγή, μου έκανε 
αμέσως #κλικ, μπράβο σου και 
στην υγειά σου 🥂

1 λίτρο ρακί ή κονιάκ ή βότκα
40 φρέσκα αμύγδαλα
1/2 κιλό ζάχαρη
1 ξυλάκι κανέλα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12023411
https://cookpad.com/gr/xristes/17802255
https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/sintages/6419129
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https://cookpad.com/gr/xristes/12760921
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

