3 χρόνια Cookpad Greece

Αυτόν τον Αύγουστο η Cookpad Ελλάδας έσβησε 3 κεράκια και το
γιορτάσαμε πανηγυρικά!
Σας ζητήσαμε να μαγειρέψτε εσείς για τα γενέθλιά μας και να μας
ευχηθείτε νόστιμα με συνταγές και φωτοσχόλια και να μοιραστείτε τις
νοστιμιές και τις ευχές σας στα social media για να μάθουν όλοι πως
γιορτάζουμε!
Κάναμε μια νοσταλγική βουτιά στο παρελθόν μαγειρεύοντας ξανά την
#πρώτησυνταγή που δημοσίευσε ο καθένας μας στην Cookpad αλλά
και μαγειρέψαμε την #πρώτησυνταγή πολλών cookpado-φίλων μας.
Μια που δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο πάρτι να γιορτάσουμε
από κοντά τα 3 χρόνια που δημιουργούμε στις κουζίνες μας ο καθένας
χωριστά και όλοι μαζί μέσα στην Cookpad, μοιραζόμαστε σε αυτό το eπεριοδικό μαζί σας κάμποσα από τα νόστιμα, τα συγκινητικά και τα
αστεία που μας προσφέρατε για τα γενέθλιά μας!
Κεραστείτε!

Μωσαϊκό με ελάχιστο
βούτυρο και γέμιση
alsi

Με γλυκάκι λοιπόν θα σας ευχηθώ! Ένα γλυκό αγαπημένο, όπως έχει γίνει η cookpad
για εμάς, λαχταριστό σαν τις συνταγές της cookpad, με γέμιση έκπληξη σαν τις
εκπλήξεις που κρύβει η cookpad κάθε φορά και πάνω απ'όλα γεμάτο αγάπη, σαν την
αγάπη που μας προσφέρουν τα κορίτσια της cookpad κάθε φορά που τις
χρειαζόμαστε! Χρόνια πολλά cookpad! Χρόνια πολλά κορίτσια!

Υλικά
50 γρ. Βούτυρο ή μαργαρίνη για
νηστίσιμο
50 γρ. Κακάο
100 γρ. ζάχαρη (για όσους το θέλουν
πολύ γλυκό βάλτε 150 γρ.)
1 βανίλια
30-50 γρ. Κονιάκ ή ουίσκι ή γάλα για
όσους δεν θέλουν αλκοόλ (είναι
ανάλογα το κακάο και τα μπισκότα, δεν
πρέπει να βγει αραιό)
1 πακέτο μπισκότα πτί μπερ ή digestive
για νηστίσιμο
Λίγα καρύδια (προαιρετικά)
Γλυκό βύσσινο ή κεράσι ή μαρμελάδα
για γέμιση (προαιρετικά)

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Ανακατεύουμε με ένα κουτάλι το βούτυρο με το
κακάο και τη ζάχαρη να ενωθούν καλά,
προσθέτουμε τη βανίλια και το κονιάκ και
συνεχίζουμε το ανακάτεμα να ομογενοποιηθούν.
Προσθέτουμε τα μπισκότα σπάζοντας τα και
ανακατεύουμε καλά να ενωθούν με το σοκολατένιο
μείγμα.
Απλώνουμε το μείγμα σε μία λαδόκολλα να γίνει
επίπεδο και από πάνω βάζουμε το βύσσινο ή
κουταλίτσες από την μαρμελάδα.
Κλείνουμε προσεκτικά παίρνοντας μπισκότα από
το πλάι και τα τοποθετούμε πάνω ώστε να
κλείσουμε μέσα τη γέμιση.
Τυλίγουμε σφιχτά με τη λαδόκολλα έτσι ώστε να
δημιουργήσουμε ένα ρολό.
Βάζουμε στην κατάψυξη να παγώσει για 5-6 ώρες ή
ακόμα καλύτερα για όλη τη νύχτα και κόβουμε σε
φέτες.

Μαρμελάδα κεράσι 🍒

Mary's kitchen🍴
Μερίδες: 2 βάζα

Χρόνος: 1 ώρα περίπου

Νομίζω πως αυτή η μαρμελάδα ταιριάζει τέλεια για κέρασμα στην αγαπημένη cookpad για τα 3
υπέροχα χρόνια και θα σας πω γιατί 😊
Έχει ένταση❗, χρώμα❗, γλύκα❗ και πάει παντού ❣❣
Το ίδιο και τα γλυκά μας κορίτσια από τη διαχείριση της cookpad 💞 Έχουν έντονη
προσωπικότητα❗γεμάτη τρέλα🎉 και χρώμα💓 είναι γεμάτες γλύκα 😘και πάθος💘 σαν το
κερασοκόκκινο της μαρμελάδας μου🍒 και γι αυτό σας τρατάρω με αγάπη και εύχομαι για πολλά
πολλά ακόμη χρόνια να μας κρατάτε σταθερά τσουπωτές και εν δυνάμει σεφ💜 Χαίρομαι πολύ που
ένα τυχαίο κλικ με έκανε και μένα μέλος αυτής της μαγειροπαρέας και σας νιώθω δικούς μου
ανθρώπους όσο μακριά κι αν είστε. Το νόστιμο φαγητό φτιάχνει την καλή παρέα ❗❗

Υλικά
1 κιλό κεράσια χωρίς κουκούτσι
700 γρ ζάχαρη
2 κ.σ. χυμό λεμονιού

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Πλένουμε καλά τα κεράσια και βγάζουμε το
κουκούτσι
Τα βάζουμε σε μια βαθιά κατσαρόλα προσθέτουμε
τη ζάχαρη και τα αφήνουμε όλο το βράδυ στο
ψυγείο σκεπασμένα
Την άλλη μέρα βράζουμε σε μέτρια φωτιά για
περίπου 40 λεπτά και όταν αρχίσει να αφρίζει
βγάζουμε τον αφρό με μια τρυπητή κουτάλα
Μόλις είναι έτοιμα προσθέτουμε το χυμό λεμονιού
και αποσύρουμε από τη φωτιά
Όπως είναι καυτή η μαρμελάδα την μοιράζουμε σε
αποστειρωμένα βάζα
Γεμίζουμε μέχρι πάνω τα βάζα κλείνουμε καλά και
τα γυρνάμε από την ανάποδη
Μόλις κρυώσει καλά τα βάζουμε σε ντουλάπι.
Όταν ανοιχτεί το βάζο διατηρείται στο ψυγείο

Σοκολατένιες
μπουκίτσες με
κεράσια και αμύγδαλα
Ελευθερία

#Χρόνιαπολλάcookpad
Όλες του κόσμου οι συνταγές
Είναι για μένα ωραίες
Γιατί γεμίζουν χρώματα
Και γεύσεις τις παρέες.
Ανήκω τώρα πια κι εγώ
Σε μια τέτοια ομάδα

Υλικά
280 γρ σοκολάτα γάλακτος
3/4 φλ βούτυρο
1 φλ κεράσια γλασέ
7 κ.σ. θρυμματισμένα δημητριακά
σοκολάτας
1.5 φλ αμύγδαλα ή φιστίκια Αιγίνης
σπασμένα
4 κ.σ μέλι
2 κ.σ λικέρ ή κονιάκ
Τριμμένο ινδοκάρυδο

Cookpad την ονομάσαμε
Γιατί έχει νόστιμαδα.
Γενέθλια της κάνουμε
Με όλα της τα μέλη
Γεύση, οσμή κι ωραίες στιγμές
Το φαγητό μας θέλει.

Εκτέλεση
1.
2.
3.

Λιώνω το βούτυρο, τη σοκολάτα και το μέλι σε
Μπεν Μαρί και ανακατεύω καλά.
Προσθέτω τα δημητριακά και τα αμύγδαλα και τα
κεράσια και το λικέρ και ανακατεύω καλά.
Στρώνω σε φόρμα μιας χρήσης ή σε φόρμα με
λαδόκολλα και στρώνω από πάνω ινδοκάρυδο στο
ένα ταψάκι από τα 2 ή και στα 2 αν θέλω και το
βάζω στο ψυγείο για 5 ώρες. Μετά κόβω σε
κομμάτια.

Γαλακτομπούρεκα!!!
🌺🌺🌺😘
Γιάννα
Μερίδες: 12-13 κομμάτια

Χρόνος: Αρκετούτσικος

Είπαν τα κορίτσια της cookpad να μαγειρέψουμε κάτι για το #χέρι...και να πάρουμε τα βουνά!!!🏞
Στην αρχή σκέφτηκα 🤔 όταν θα βγάλω βόλτα τα σκυλάκια μου🐩🐾στη Φύση 🌄 να κρατώ στο
χέρι το μπουρέκι μου, αλλά θα μου το τρώγανε, και δεν κάνει να τρώνε γλυκά!!! Έτσι.....κατέληξα να
πάρω το πιατάκι μου και να βγω στο μπαλκόνι!🌺 Στο ένα χέρι το γλυκό να μη μου πέσει, και στο
άλλο το κινητό να προσπαθώ να βγάλω μία καλή φωτογραφία!!!🤳.
Ποιός να με δειιιιι??🙄 Θα με περάσει για λολή!!!😱
Κρύφτηκα πίσω απ' το Γιασεμί🌿 και φωτογράφησα το γλυκό κοντά στον Αμάραντο μαζί με την
κουδουνίτσα μου!!🤫🐩🌺
Μεγάλη ταλαιπώρια....... αλλά χαλάλι σας!!!😘 😘😘😘😘😘💝💝💝
Χρόνια πολλά cookpad να τα χιλιάσεις!!!🎂💝🥂

Υλικά
500 γρμ. φύλλο κρούστας
150 γρμ. βιτάμ η βούτυρο γάλακτος
Υλικά για την κρέμα
500 γρμ. γάλα
50 γρμ. σιμιγδάλι ψιλό (ή λίγο κάτω απ’
τη μέση ποτηρ. νερού)
100 γρμ. ζάχαρη (ή μισό ποτήρι νερού)
2 αυγά
3 στικ βανίλια
1 κτ.σούπας γεμάτη βιτάμ ή βούτυρο
γάλακτος
Ξύσμα από μισό λεμόνι
Υλικά για το σιρόπι
500 γρμ. νερό (ή 2 ποτήρια νερού)
500 γρμ ζάχαρη (ή 2 1/2 ποτήρια νερού)
1 κτ. σούπας γεμάτη γλυκόζη
1 ξυλάκι κανέλας
2 βανίλιες
1/2 λεμόνι

Εκτέλεση
1.

2.

3.
4.

5.

Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω την αδερφούλα μου για
αυτή την γλυκιά συνταγή, να της πω ότι είναι Αστέρι!!!🌟
και ότι την Αγαπώ Πολύ!!!💞😘😘😘😘
Και ξεκινάμε με το σιρόπι γιατί το θέλουμε κρύο.
Βάζουμε όλα τα υλικά μας να βράσουν και από την ώρα
που θα ξεκινήσει ο βρασμός θα μετρήσουμε 15 λεπτά. Το
αφήνουμε να κρυώσει σκεπάζοντας το με μία πετσέτα όχι
καπάκι.
Στη συνέχεια χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με τη ζάχαρη
μέχρι να ασπρίσουν και ρίχνουμε το σιμιγδάλι.
Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα μαζί με το μείγμα
αυτό, το βάζουμε στη φωτιά και ανακατεύουμε συνέχεια
μέχρι να πήξει. Αφού είναι έτοιμο θα προσθέσουμε το
βούτυρο τις βανίλιες και το ξύσμα λεμονιού.
Ανακατεύουμε και το αφήνουμε στην άκρη το
σκεπάζουμε με διάφανη μεμβράνη αλλά να ακουμπάει
πάνω στην κρέμα, διαφορετικά..... ανακατεύουμε συχνά.
Ζεσταίνουμε λίγο το βούτυρο ίσα που να λιώσει,
απλώνουμε τα φύλλα μας προς το μάκρος τους, και με
ένα πινέλο περνάμε βούτυρο στο μισό φύλλο.

(δες τη συνέχεια της συνταγής πατώντας πάνω στον
σύνδεσμο του τίτλου…)

Χρόνια πολλά cookpad
🎉🎉🎂🎂
Angelina Ambrs

Εγώ θα πω τα χρόνια μου πολλά με ένα μπουκέτο λουλούδια💐💐 🎂🎂Χρόνια πολλά Cookpad
να τα χιλιάσετε με δημιουργίες αρώματα και χρώματα..🍝🥙🥞Θυμάμαι ήμουν μέλος τότε στις
συνταγές της παρεας και απλά εβλεπα, δεν είχα ασχοληθεί έπειτα έγινε cookpad είχα κατεβάσει
την εφαρμογή αλλά και πάλι δεν είχα ασχοληθεί απλά εβλεπα😂😂η μαγειρική πάντα μου άρεσε
πάντα καθόμουν δίπλα στις συγχωρεμένες τις γιαγιουλες 😞😞μου και μάθαινα τα μυστικά πάντα
ρωτούσα αυτό πως γίνεται εκείνο πως γίνεται και με την μαμά μου θυμάμαι είχα ένα τετραδιακι
και έγραφα συνταγές αχχχχ τι ωραίες αναμνήσεις,στα δικά μας όμως τώρα😂😂ναι και με την
cookpad εβλεπα που ανέβαζαν συνταγές και μου άρεσε όλο αυτό.. έμαθα πολλά από τις
διαχειρίστριες όλες είστε εξαιρετικά κορίτσια και από τα μέλη έμαθα πολλά θα θελα πολύ να
γνωριζόμασταν και από κοντά με όλα τα κορίτσια πολλές φορές δεν είμαι στα καλά μου κι όμως
κάποια άτομα από εδώ μέσα μου φτιάχνουν το κέφι 🤗🤗Ειδικά τα live των κοριτσιών μου έχουν
λείψει..Θα μπορούσα να κάτσω να γράψω πολλά αλλά δεν θέλω να σας κουράσω..Χρόνια πολλά
και πάλι 🎉🎉🎉Υ.Γ τα «λουλούδια»τα είδα τυχαία σε κάποια σελίδα και έτσι είπα να τα φτιάξω
για εσάς😘😘

Υλικά
1 αγγούρι καθαρισμένο τις φλούδες
8 ντοματίνια
1 κομμάτι φέτα

Εκτέλεση
1.

2.

Κόβουμε το αγγούρι την φλούδα μόνο (το
υπόλοιπο το βάζουμε στην σαλάτα)🤗🤗κόβουμε
τα ντοματίνια στην μέση βάζουμε μικρά κυβάκια
φέτας μέσα και βάζουμε τις φλούδες δίπλα δίπλα
και την μια την κρατάμε για να «δέσουμε»το
μπουκέτο
Η αλήθεια είναι για να καταλάβετε ακριβώς πως
γίνεται δείτε απλά την φωτό 😂😂Είναι πολύ
ωραίο για στόλισμα τραπεζιού..

Υπέροχες
σφολιατοταρτελέτες με
μανιτάρια, θυμάρι και
καραμελωμένα κρεμμύδια
Stefania Zoubouli
Μερίδες: 2 Μερίδες

Χρόνος: 45-50 λεπτά

Αγαπημένη μου Cookpad, εγώ είμαι μόνο ένα χρόνο μαζί σας και μπορώ να πω ότι έχω λατρέψει
την εφαρμογή, την ομάδα και το φαγητό (παραπάνω από ότι το λάτρευα ήδη εννοείται 😂)!!! Σας
ευχαριστώ όλες σας για ό,τι μου έχετε δώσει, μου δίνετε και θα μου δίνετε, είμαι τόσο ευγνώμων
για αυτή την όμορφη εμπειρία!!!! ♥ Η Cookpad είναι αστείρευτη πηγή πληροφοριών και
έμπνευσης και ανυπομονώ για τα χρόνια που έπονται και τις όμορφες εμπειρίες που μας
περιμένουν 😃 Σας αφιερώνω αυτή τη συνταγή με πολλή αγάπη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ!!!! 🥰
Λατρεύω ό,τι έχει να κάνει με σφολιάτα και τρελαίνομαι για καραμελωμένα κρεμμύδια! Τα
μανιτάρια ταιριάζουν, κατά τη γνώμη μου, με τα πάντα και το φρέσκο θυμάρι δίνει μια νότα
φρεσκάδας. Τέλειο σνακ ή συνοδευτικό, ξετρελάθηκα, γι' αυτό σας το συστήνω ανεπιφύλακτα 😍

Υλικά
180 γρ. φύλλο σφολιάτας
100 γρ. τυρί κρέμα
2 κόκκινα κρεμμύδια
30 γρ. σόγια σως
200 γρ. μανιτάρια καφέ
2 κ.σ. βαλσάμικο
1 κ.σ. κοφτή ζάχαρη
10 γρ. βούτυρο
2 κ.σ. λάδι
4 κλωναράκια θυμάρι φρέσκο
Πιπέρι

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς, στις
αντιστάσεις.
Κόβουμε τα κρεμμύδια σε λωρίδες. Ρίχνουμε σε ένα τηγάνι
τη 1 κ.σ. λάδι και σε μεσαία θερμοκρασία σοτάρουμε τα
κρεμμύδια για περίπου 7 λεπτά, γυρίζοντάς τα προσεκτικά,
όσο μπορούμε χωρίς να χαλάσουν οι λωρίδες μας.
Στο μεταξύ, κόβουμε τα μισά μανιτάρια σε φέτες και τα
υπόλοιπα σε 4 κομμάτια. Πλένουμε το θυμάρι και μαδάμε τα
φυλλαράκια του.
Προσθέτουμε στο τηγάνι με τα κρεμμύδια το βαλσάμικο και
τη ζάχαρη και τα αφήνουμε 5 λεπτά να καραμελώσουν, να
πάρει δηλαδή το ζουμί τη μορφή σιροπιού.

Σε ένα άλλο τηγάνι ρίχνουμε την άλλη 1 κ.σ. λάδι και το βούτυρο και προσθέτουμε τα
μανιτάρια, θυμάρι και πιπέρι και τα σοτάρουμε για 5 λεπτά.
Έπειτα προσθέτουμε στο τηγάνι τη σόγια σως και σωτάρουμε τα μανιτάρια για 3 λεπτά
ακόμα, μέχρι να απορροφηθεί η σως.
Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας και κόβουμε τετράγωνα κομμάτια 10•10 εκατοστά.
Τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και με ένα μαχαίρι χαράσσουμε, όπως στη
φωτογραφία, χωρίς (ΠΡΟΣΟΧΗ!) να κόψουμε εντελώς τη σφολιάτα.
Αλείφουμε το τυρί κρέμα, όπως στη φωτογραφία, και βάζουμε λίγο από το μείγμα
μανιταριών και λίγο από το μείγμα κρεμμυδιών.
Τα ψήνουμε στο φούρνο για 15-20 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα και σερβίρουμε με
φρέσκο θυμάρι!! Καλή απόλαυση και Χρόνια Πολλά Cookpad ♥

Λαχταριστά ντόνατς με
επικάλυψη σοκολάτας
🍩
Sugar&cream99
Μερίδες: περίπου 24 μερίδες

Με αφορμή την εορταστική περίοδο του Cookpad, θα ήθελα να συγχαρώ όλη την ομάδα
που συσπειρωμένα και με ανεξάντλητη πηγή δημιουργικότητας και έμπνευσης μας
εμφυσούν ενθουσιασμό και ένθερμη διάθεση για ενασχόληση με την μαγειρική! Επέλεξα τα
ντόνατς ως ιδανικό κέρασμα για να γιορτάσουμε την δυναμικά εξελισσόμενη πορεία της
εφαρμογής αλλά και ιδανικό κέρασμα για κάθε άλλη περίσταση, για τις αιώνια παιδικές
ψυχές μας

Υλικά

Αρχικά, αφού έχουμε ζεστάνει ελαφρώς το γάλα μέχρι
να το νιώσουμε χλιαρό, το τοποθετούμε σε ένα μπολ
μαζί με την λιωμένη (προσοχή, όχι ζεστή!) μαργαρίνη,
την ζάχαρη και την ξηρή μαγιά. Ανακατεύουμε λιγάκι
και περιμένουμε έως ότου "φουσκώσει" ελαφρώς το
μείγμα (περίπου 5-10 λεπτά αναμονή).
2.
Στην συνέχεια, ρίχνουμε το αλεύρι, τις βανίλιες, το
αλάτι και την κανέλα. Ανακατεύουμε όσο μπορούμε
και ύστερα ζυμώνουμε για 10 λεπτά περίπου.
Σκεπάζουμε το μπολ με την ζύμη με μεμβράνη και
αφήνουμε σε ζεστό σημείο (π.χ. μέσα στον φούρνο)
για 1-2 ώρες.
Κατόπιν αναμονής, και αφού έχει φουσκώσει η ζύμη μας, την πλάθουμε διατηρώντας
πάχος περίπου 1,5 δάκτυλα. Παίρνουμε ένα στρογγυλό ποτήρι (π.χ. κρασιού) και ένα
καπάκι από μπουκάλι για να πετύχουμε αυτή την ωραία όψη των ντόνατς. Για όση ζύμη
περισσέψει φυσικά πλάθουμε ξανά και κάνουμε την ίδια διαδικασία. Έπειτα, τα
σκεπάζουμε για μισή με μία ώρα μέχρι να φουσκώσουν περαιτέρω.
Σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε ηλιέλαιο και αφού ζεσταθεί αρκετά τοποθετούμε σε
μέτρια φωτιά και αρχίζουμε να τηγανίζουμε τα ντόνατς, μέχρι να πάρουν ένα διακριτικό
χρυσαφί χρώμα.
Τέλος, τα διακοσμούμε όπως επιθυμούμε. Για την κλασική εκδοχή της ζάχαρης,
φροντίζουμε να τα πασπαλίσουμε με ζάχαρη χωρίς να έχουν κρυώσει ώστε να κολλήσει
πάνω τους. Εγώ στην πλειοψηφία τους, έλιωσα κουβερτούρα σε μπεν μαρί μαζί με 2 κ.σ.
μαργαρίνη και 2 κ.σ. γάλα για να αποκτήσει ωραία όψη γλάσου και διακόσμησα με λίγη
χρωματιστή τρούφα. Καλή σας απόλαυση 🤗😊♥

1 κούπα γάλα (χλιαρό)
60 γρ. μαργαρίνη λιωμένη
2 βανίλιες
4 κ.σ. ζάχαρη
380-400 γρ. αλεύρι
1 φακελάκι ξηρή μαγιά (8 γρ.)
1 πρέζα αλάτι
λίγη κανέλα (προαιρετικά)
200 γρ. κουβερτούρα (προαιρετικά για
το στόλισμα)

1.

2.

3.

Εκτέλεση
1.

Flourless Peanut Butter
Chocolate Chip Cookies

Stacy

🎶Να ζήσεις #cookpad και #χρόνιαπολλά! Μεγάλη να γίνεις με γεύσεις πολλές και όλοι να
λένε πω πω τι συνταγές!!! 🎶
Χρόνια πολλά!!! 🥳🥳🥳
Μια συνταγή και από με αγάπη! 😻
Είναι απλή και γρήγορη συνταγή ιδανική για παιδιά χωρίς γλουτένη και χωρίς αλεύρι! 😊

Υλικά
1 κούπα φυστικοβούτυρο smooth
1/2 κούπα καστανή ζάχαρη
1/2 κ.γλ. baking powder
1 πρέζα αλάτι
1 αυγό
1 κ.γλ. εσάνς βανίλια
1/2 κούπα κομματάκια σοκολάτας

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Στο μπολ του μίξερ με το εξάρτημα «Κ» ρίχνω το
φυστικοβούτυρο, τη ζάχαρη, το baking powder, το
αλάτι και ανακατεύω καλά.
Προσθέτω το αυγό και την βανίλια, συνεχίζω σε
μέτρια ταχύτητα και τέλος ρίχνω τα σοκολατάκια.
Σε μια λαμαρίνα με λαδόκολλα κάνω μπαλάκια
περίπου 2 εκ. και τα πατάω λίγο.
Ψήνω στις αντιστάσεις 180-190 °C ανάλογα τον
φούρνο για 8-10 λεπτά! Αφήνω λίγο να κρυώσουν
πριν τα μεταφέρω.
Απολαμβάνω με κρύο γάλα δίπλα! 🤩 Enjoy! 😎
Tips: i) Γίνεται και με crunchy φυστικοβούτυρο
απλά πιθανότατα να μην βγει κολλημένη η ζύμη
αλλά όταν την πλάσεις κουλουράκι και ψηθεί είναι
ακόμα καλύτερη η γεύση επειδή νιώθεις το φυστίκι
το κομμένο! ii) Εγώ έκανα την διπλή συνταγή με
την ίδια ποσότητα σοκολατάκια. Αν θέλετε βέβαια
να νιώθετε τη σοκολάτα σε κάθε δαγκωνιά
διπλασιάστε και εκεί! 😉

Υπέροχο δροσιστικό
κοκτέιλ καρπούζι
mariouli7

Εγώ με αυτή την υπέροχη και δροσιστική συνταγή Θα ευχηθώ στην αγαπημένη μας
cookpad Να τα χιλιάσει να είναι πάντα η καλύτερη παρέα για όλους εμάς εμένα
προσωπικά μου έχει λύσει τα χέρια άπειρες φορές με κόσμο στο σπίτι, μου έχει λύσει τα
χέρια στα παιδιά μου στην οικογένειά μου παρακολουθώ από τότε που ήταν οι συνταγές
της παρέας πολλά χρόνια ότι και να πω είναι περιττό αγαπώ πολύ αυτή την παρέα αυτό το
site είναι πλέον Ο τρόπος ζωής μου ευχαριστώ πολύ για όλα εύχομαι τα καλύτερα για
πάντα!!!!! Happy birthday!!!

Υλικά
1 φέτα καρπούζι
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη
2 ρόγες σταφύλι
1 μικρό κομμάτι καρπούζι για ντεκόρ
2 φέτες αγγούρι
Πάρα πολλά παγάκια
1 σφηνάκι βότκα ή τσίπουρο
Lime (το οποίο στύβουμε για να
κάνουμε το ντεκόρ με τη ζάχαρη)

Εκτέλεση
1.

2.

3.

Παίρνω μία φέτα 🍉 τη λιώνω στο μούλτι και
παίρνω το χυμό της και σουρώνω. Σε ένα ποτήρι
βάζω πάρα πολλά παγάκια να γίνει δροσερό ρίχνω
μέσα ένα σφηνάκι βότκα ή τσίπουρο ρίχνουμε το
χυμό από το καρπούζι και μετά τα παγάκια μου
προσθέτω δύο φέτες αγγούρι βάζω δύο καλαμάκια
και ανακατεύω στο ντεκόρ θα βάλω τη φέτα
καρπούζι και το σταφύλι (το οποίο κάρφωσα πάνω
σε μία οδοντογλυφίδα)
Tip:Γύρω γύρω από το στόμιο του ποτηριού έβαλα
καστανή ζάχαρη έβρεξα το στόμιο με lime που είχα
στύψει και τοποθέτησα το ποτήρι σε ένα πιατάκι
που είχα βάλει καστανή ζάχαρη!!!!
Καλή απόλαυση!!!!!!

Καλοκαιρινό γλυκάκι
❤
Harley

Κρύβει μέσα του όλες τις ευχές μου για τα 🎂 σου 💖ημένη μου Cookpad.
* Μπορεί να φαίνεται πολύ απλό και συνηθισμένο αλλά είναι όμως εξαιρετικό και έχει
μεγάλη επιτυχία !!!
* Είναι γρήγορο στην ετοιμασία ενώ είναι 5νόστιμο στο αποτέλεσμα.
Έξαιρετικά αφιερωμένο στην Sitronella ❤ Χαρά ❤ Ναυσικά ❤ Αγγελική ❤ Δήμητρα ❤
και Ειρήνη ❤ που δεν έχουν σταματήσει να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερινά
για αυτό το site και για αυτό ξεχωρίζει !!! ( αριστερή διακόσμηση ταψιού 😉).
Εύχομαι Χρόνια πολλά ,Χρόνια γλυκά, Χρόνια νόστιμα και κυρίως απολαυστικά Cookpad
🎂💐 #happybirthday #χρόνιαπολλά #καταβάθοςπρώτησυνταγή

Υλικά
1 πακέτο πτι-μπερ
4 στραγγιστά γιαούρτια
1 ζαχαρούχο ΒΛΑΧΑΣ
Ψιλοκομμένα φρούτα (του πάνε πιο
πολύ οι φράουλες και/ή μπανάνες)

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.

5.

Θρυμματίζεις σε ένα ορθογώνιο ταψί ένα πακέτο
πτι-μπερ.
Ανακατεύεις καλά σε ένα λεκανάκι τέσσερα
στραγγιστά γιαούρτια με ένα ζαχαρούχο ΒΛΑΧΑΣ.
Προσθέτεις τα ψιλοκομμένα φρούτα και
ανακατεύεις.
Ρίχνεις το μείγμα στα θρυμματισμένα μπισκότα να
πάει παντού και να τα σκεπάσει και βάζεις στο
ψυγείο να πήξει.
Kαλή επιτυχία & καλή απόλαυση❤

Αλάδωτο ευωδιαστό κέικ
με λεμόνι, ταχίνι και
μαύρη σοκολάτα 🍋🍫
Cleopatra
Χρόνος: 1 ώρα

Για τα γενέθλια του λατρεμένου μας site ήθελα να φτιάξω μια συνταγή που τα συστατικά
της να αντικατοπτρίζουν όλα αυτά που έφερε στην καθημερινότητά μας η Cookpad και η
απίθανη ομάδα των συντελεστών της: αλεύρι ολικής άλεσης για την υγιεινή διατροφή,
ταχίνι για ευεξία και δύναμη, καστανή ζάχαρη για τον ιδανικό συνδυασμό γεύσης με
σωστές διατροφικές επιλογές, λεμόνι για τη σπιρτάδα και την τσαχπινιά της
Cookpadοπαρέας μας και βέβαια, μαύρη σοκολάτα (γιατί η σοκολάτα είναι έρωτας, και το
ίδιο και η μαγειρική...).
Σας το αφιερώνω με τις πιο γλυκές ευχές για πολλά, δημιουργικά, χαρούμενα χρόνια με
νόστιμα μαγειρέματα και δράσεις... ΧΡΟΝΙΑ Πολλά!!! 🎂💝🥰

Υλικά
Ξηρά υλικά:
2 κούπες αλεύρι ολικής άλεσης
2/3 κούπας καστανή ζάχαρη
1 γεμάτη κ.σ. baking powder
1 μετρίου μεγέθους λεμόνι (το ξύσμα)
1 γεμάτη κ.σ. κοπανισμένο
λιναρόσπορο
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι
Υγρά υλικά:
1 και 1/4 κούπα γάλα αμυγδάλου
1 μετρίου μεγέθους λεμόνι (το χυμό)
3 κ.σ. νερό (για το λιναρόσπορο)
1/3 κούπας ταχίνι

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Σε ένα φλιτζανάκι ανακατεύουμε καλά το
λιναρόσπορο με το νερό και το αφήνουμε στην άκρη
για 10 λεπτά. (Αυτό το μείγμα υποκαθιστά ένα αυγό).
Σε ένα βαθύ μπολ αναμιγνύουμε τα ξηρά υλικά.
Στο μπλέντερ ανακατεύουμε όλα τα υγρά υλικά
καθώς και το μουλιασμένο λιναρόσπορο.
Προσθέτουμε τελευταίο, λίγο - λίγο το ταχίνι,
ανακατεύοντας κάθε φορά, ώστε να ενωθούν καλά.
Ρίχνουμε το μείγμα των υγρών υλικών στο μπολ με
τα ξηρά. Ανακατεύουμε καλά με τον αυγοδάρτη μέχρι
να ενωθούν ομοιόμορφα (δεν χρειάζεται μίξερ). Αν η
ζύμη μας φαίνεται στεγνή, προσθέτουμε λίγο
επιπλέον γάλα αμυγδάλου μέχρι να αποκτήσει την
επιθυμητή πυκνότητα.
Ρίχνουμε τη ζύμη σε φόρμα σιλικόνης και ψήνουμε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180οC για 40
λεπτά περίπου (κάνουμε το τεστ της
οδοντογλυφίδας).
Περιμένουμε να κρυώσει αρκετά πριν ξεφορμάρουμε.
Γαρνίρουμε με μια γενναία δόση από το... κολασμένα
νόστιμο "άλειμμα σοκολάτας (πραλίνα υγείας) με 2
υλικά" της Alsi, ή με ganache μαύρης σοκολάτας που
θα φτιάξουμε χρησιμοποιώντας χυμό ή νερό αντί για
κρέμα γάλακτος.

Ζελέ Ανανά

Sissy Emilova
Μερίδες: 3 μπολάκια

Χρόνια πολλά σε όλη την ομάδα! Χαίρομαι που είμαι μέλος της σχεδόν από την αρχή της
δημιουργίας της! Με τη βοήθεια των κοριτσιών που τη διαχειριζονται και ήταν πάντα
πρόθυμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία μου, έφτασα να θέλω να ανακαλύπτω
και να δοκιμάζω συνεχώς καινούριες συνταγές! Στην ομάδα αυτή ποτε δεν ένιωσα άβολα
εξαιτίας κάποιου σχολίου των χρηστών, πάντα υπήρχαν υποστηρικτικα σχόλια και οι
παρατηρήσεις γίνονταν με πολύ ευγενικό τρόπο! Δεν το μετάνιωσα ούτε μια στιγμή γιατί
έκανα την εγγραφή! Χρόνια πολλά και για πολλά χρόνια ακόμα να μαγειρεύουμε παρέα!
Σας κερνάω ζελέ με γεύση ανανα, και εύχομαι η ομάδα αυτή να μείνει δυνατή σαν τη
φλούδα του ανανά!

Υλικά
200 ml βραστό νερό
200 ml σιρόπι από κομπόστα ανανα
1 φακελάκι ζελέ με γεύση ανανά
1 κ.σ. ζάχαρη

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

Βράζουμε το νερό και ανακατεύουμε με σύρμα το
περιεχόμενο του φακέλου. Προαιρετικά εδώ
προσθέτουμε μια κ.σ. ζάχαρη.
Προσθέτουμε το κρύο σιρόπι από την κομπόστα
ανανά και ανακατεύουμε!
Αφήνουμε να κρυώσει και πριν τοποθετήσουμε τα
μπολάκια στο ψυγείο προαιρετικά μπορούμε να
βάλουμε μικρά κομματάκια από τον ανανά
κομπόστας.
Αφήνουμε στο ψυγείο για αρκετές ώρες μέχρι να
πήξει.

Ιταλιάννα πίτσα!!!

Klairh ...

Να τα εκατοστήσετε.... cookpad...
Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σας πούνε Εγώ απλά σας εύχομαι αληθινές να
βγούνε…

Υλικά
500 γρ. αλεύρι δυνατό
350 γρ χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 κ.σ. κοφτή ζάχαρη
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κτγλ. κοφτό αλάτι
1 κτγλ. αποξηραμένα βότανα ρίγανη,
βασιλικό,θυμάρι
Στόλισμα πίτσας
Πιπεριά
τυρί που λιώνει
Την σπιτική σάλτσα μου για πίτσα
Γαλοπούλα βραστή
Γαλοπούλα καπνιστή
Και ότι άλλο θέλετε

5.

6.
7.

8.
9.

Εκτέλεση
1.

2.
3.

4.

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το χλιαρό νερό, τη
μαγιά, τη ζάχαρη, το ελαιόλαδο τα βότανα
(προσοχή, όχι το αλάτι).
Ανακατεύουμε να διαλυθεί η μαγιά. Αφήνουμε
5΄-10' !
Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και το αλάτι και
ανακατεύουμε με κουτάλι. Όταν η ζύμη αρχίσει να
μαζεύει με την προσθήκη του αλευριού, την
κάνουμε μπάλα με τα χέρια μας.
Την εναποθέτουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια και
τη ζυμώνουμε για 5΄-10΄ με δυνατές κινήσεις με
τις άκρες των δαχτύλων. Η ζύμη πρέπει να είναι
απαλή, ελαστική και εύπλαστη.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα βαθύ μπολ βάζουμε μέσα τη ζύμη, τη σκεπάζουμε με βρεγμένη
πετσέτα ή μεμβράνη και την αφήνουμε να διπλασιαστεί σε όγκο για περίπου μία ώρα σε
ζεστό μέρος.
Αφού ανέβει η ζύμη, τη χωρίζουμε σε 2 κομμάτια. Φτιάχνουμε 2 πίτσες
Ανοίγουμε το κάθε κομμάτι ζύμης είτε με τις άκρες των δαχτύλων πιέζοντας με κυκλικές
κινήσεις σε αλευρωμένη επιφάνεια, είτε με πλάστη αν θέλουμε να γίνει πιο λεπτή και πιο
τραγανή. Πασπαλίζοντας το ταψάκι με λίγο καλαμποκάλευρο πετυχαίνουμε πιο τραγανή
κρούστα στο κάτω μέρος της πίτσας.
Μετά μπορούμε με ένα τσέρκι ή πιάτο και με την ρόδα να χαράξουμε που να βγει
ολοστρόγγυλη. Η σάλτσα που έχω αναρτήσει..
Κόβουμε την πιπεριά μας... Κόβουμε τα αλλαντικά σε κύβους βάζουμε στο ζυμάρι μας την
σάλτσα μας και στολίζουμε την πίτσα μας !!! Την ψήνουμε περίπου για 15' στους 180ο© 200ο© Είναι έτοιμη για παραλία.... Και με παγωμένες μπύρες.....

Λουκουμάδες «τούρτα»,
γεμιστοί με σοκολάτα
και μαρμελάδα
ροδάκινο
Ioulia -Juliana.
Μερίδες: 12 μεριδες

Happy birthday cookpad!!🎂🎂🎂🧁🧁🧁🍰🍰🍰
Μια γλυκιά, γευστικη προταση που μου ηρθε στο μυαλο, έτσι για να ευχηθω από καρδιας
τα τριτα γενεθλια , της cookpad πριν δημοσιευσω την πρώτη μου συνταγή!
Με ολη μου την αγάπη!!!!

Υλικά
240 ml γάλα πολύ χλιαρό
1 αυγό χτυπημένο
400 γρ αλεύρι πολυτελειας
1 πρέζα αλάτι
6 κ.σουπας κοφτές ζάχαρη
2 κ.σουπας βούτυρο lurpak
1 φακελάκι μαγιά
1 βαζάκι Μαρμελάδα ροδάκινο (Εγώ
έβαλα μαρμελάδα που έχω φτιάξει)
1 μπολ μαρμελάδα ροδάκινο για το
άλειμμα.+ μια κουταλια νερό
Σοκολάτα υγείας

Εκτέλεση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Βάζω σε μπολ τα υλικά όπως είναι με αυτή τη
σειρα
Ζυμώνω πολύ καλά μέχρι να έχω μια ζύμη αφράτη
και απαλή. (Ίσως χρειαστεί λίγο αλεύρι ακομη)
Αφήνω να φουσκώσει σκεπασμένη σε ζεστό μέρος
και να διπλασιαστεί!
Παίρνω τη ζύμη, χωριζω σε 12 μπαλιτσες.
Ανοίγω την κάθε μπαλιτσα σε πιτακι και βάζω μέσα
μια κουταλια μαρμελάδα, ή ένα κομμάτι σοκολάτα.
Τοποθετώ σε ταψί με λαδόκολλα.
Αφήνω να φουσκώσουν.
Στο μεταξύ προθερμαίνω το φούρνο στους 180
στις αντιστασεις
Ψήνω για 15 λεπτά!
Βγάζω από το φούρνο και αλείφω με πινέλο, με
μαρμελάδα ροδάκινο που έχω ζεστάνει λίγο,με μια
κουταλια νερό.
Πασπαλίζω με ζάχαρη άχνη, κανέλα Κεϋλάνης και
τρούφα σοκολάτα
Γινονται τελειοι!!!
Χρόνια Πολλά Cookpad!!!

Κέικ σιφόν με καρύδα,
πορτοκάλι και
σοκολάτα 🎂👩🍳
Prof Sophie

(…) εγώ σας χαρίζω την δικιά μου εκδοχή και την αφιερώνω στο Cookpad.gr για να ευχηθώ
χρόνια πολλά 🎂 δημιουργικά γεμάτες στιγμές μοναδικές, γεμάτες νόημα που μπορεί να
μας χαρίσει ένα καλό φτιαγμένο γεύμα, γλυκό η πιοτό .....ελπίζω διαμέσου του Cookpad να
παραδώσουμε στην επόμενη γενιά τις συνταγές μας, για να συνεχίσουν τις γευστικές
παραδόσεις μας ........🎂
🎂Χρόνια πολλά και καλά Cookpad 🎂

Υλικά
Κέικ
1 3/4 φλιτζάνια (440 ml) ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι ηλιέλαιο
3/4 φλιτζανιού πορτοκαλάδα
1/2 φλιτζάνι καρύδα
2 φλιτζάνια (500 ml) αλεύρι
3 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. αλάτι
1/2 κ.γ. κρεμόριο (cream of tartar)
7 αυγά
Επικάλυψη
1/2 φλιτζάνι(125ml/125 γρ) βούτυρο
6 κ.σ. (75 ml) σιρόπι Σφενδάμης (maple
ή golden syrup)
100 γρ. κουβερτούρα (40% /70% κακάο)
1 κ.σ. (15 ml) ξύσμα πορτοκαλιού
~ 1 φλιτζάνι (225 ml) άχνη ζάχαρη

Εκτέλεση
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180C βαθμούς
αντιστάσεις και τοποθετούμε τη σχάρα στη μέση του
φούρνου.
Ετοιμάζουμε τα υλικά για το κέικ και την επικάλυψη.
Σε 2 μπολ χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους.
Στο μπολ με τους κρόκους προσθέτουμε το λάδι, το
χυμό πορτοκαλιού, την καρύδα και τη μισή ζάχαρη.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και
το αλάτι.
Χτυπάμε ελαφρά με το μίξερ μέχρι να διαλυθεί η
ζάχαρη και γίνει το μείγμα σαν απαλή κρέμα.
Χτυπάμε τα ασπράδια με το κρεμόριο μέχρι να
αποκτήσουν κορυφές και μετά προσθέτουμε
τμηματικά την υπόλοιπη ζάχαρη μέχρι να γίνει
μαρέγκα γυαλιστερή.
Προσθέτουμε τη μαρέγκα στο μπολ με το μείγμα
αλευριού. Ανακατεύουμε με μεταλλική κουτάλα με
ελαφριές κινήσεις στο σχήμα του νούμερου 8.
Χύνουμε το μείγμα σε στρογγυλή φόρμα με τρύπα
στη μέση που δεν έχουμε λαδώσει. Χτυπάμε τη
φόρμα προσεκτικά πάνω στο τραπέζι.

(δες τη συνέχεια της συνταγής πατώντας πάνω στον σύνδεσμο
του τίτλου…)

Μπισκοτογλυκό! 😋

Ελένη

Για τα γενέθλια της cookpad με αγάπη!!! Μπορεί να γνωριστήκαμε πρόσφατα αλλά πλέον
αποτελείς κομμάτι της καθημερινότητας μου 💞

Υλικά
1 φακελάκι σαντιγί Γιώτης
200 ml γάλα
1 πακέτο πτι μπερ
1 κουβερτούρα
5 κ.σ. βούτυρο ή μαργαρίνη

Εκτέλεση
1.
2.

3.

4.

Φτιάχνουμε την σαντιγί σύμφωνα με τις οδηγίες
της συσκευασίας και την βάζουμε στο ψυγείο
Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε την κουβερτούρα και
το βούτυρο/βιτάμ, ανάβουμε το μάτι και
ανακατεύουμε μέχρι να λιώσουν τελείως
Σπάμε τα πτι μπερ σε μικρά κομμάτια, τα βάζουμε
σε ένα τάπερ, περιχύνουμε με το λιωμένο βούτυρο
και κουβερτούρα και ανακατεύουμε να πάει
παντού
Στρώνουμε τα μπισκότα πιέζοντας τα και έπειτα
στρώνουμε από πάνω την σαντιγί. Στολίζουμε,
βάζουμε ψυγείο και σερβίρουμε!!

Κέικ σοκολάτας με
επικάλυψη μους &
"μπισκότα" λευκής
σοκολάτας💓
Ismini
Μερίδες: 18 μερίδες

Χρόνος: 40'+2h αναμονή

Διόλου #κρυφό δεν το κρατώ πως τη Cookpad σαν τη #σοκολάτα αγαπώ! Οι γεύσεις της με
ταξιδεύουν νοερά κι από καρδιάς της εύχομαι ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! 🎉🎉🎉 #2020
Εδώ συνδύασα 2 σιγουράκια κι ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους δημιουργούς των συνταγών
αυτών! Πρόκειται για το ομολογουμένως άπαιχτο κέικ της Sitronella και την "άχαστη" μους
του Μπέλλου με την τσαχπινιά της καμμένης λευκής σοκολάτας που δίνει αυτό το bitter
στοιχείο στη συνταγή ώστε να εξισορροπήσει τη γλυκάδα της.

Υλικά

Εκτέλεση

1.
Για το κέικ της Sitronella:
100 γρ. ζάχαρη
120 γρ. αλεύρι
40 γρ. κακάο
2.
3/4 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
3/4 κ.γ. σόδα
1/2 κ.γ. αλάτι
1 κάψουλα βανίλιας
1 αβγό
120 ml γάλα
105 ml λάδι
125 ml βραστό νερό
3.
Για τη μους λευκής σοκολάτας:
500 ml κρέμα γάλακτος
500 γρ. λευκή σοκολάτα
4.
2 κάψουλες βανίλιας
Για τα "μπισκότα" λευκής
σοκολάτας:
150 γρ. λευκή σοκολάτα
Προαιρετικά:
Φρούτα (του δάσους) για το σερβίρισμα

5.

Ξεκινάμε με τη μους: κόβουμε τη λευκή σοκολάτα σε
κομμάτια τη θρυμματίζουμε στο μπλέντερ και την
αφήνουμε στην άκρη. Αν θέλετε δείτε το βίντεο
Σε ένα κατσαρολάκι, ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και
μόλις αρχίσει να αχνίζει κατεβάζουμε από τη φωτιά και
προσθέτουμε τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε καλά με μια
μαρίζ, να λιώσει η σοκολάτα. Μόλις ομογενοποιηθεί,
βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 2 ώρες (ή μέχρι να
παγώσει καλά). Ενδιάμεσα κάνουμε τα "μπισκότα" και το
κέικ.
Για τα "μπισκότα": κόβουμε τη λευκή σοκολάτα σε
κομμάτια και τοποθετούμε πάνω σε ένα ταψάκι όπου
έχουμε στρώσει μία λαδόκολλα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°, στον
αέρα για για περίπου 8-10 λεπτά, ώστε να είναι σαν
καμμένη η σοκολάτα μας. (Ο Μπέλλος έλεγε 12'-13', αλλά
μετά τα ψιλόκοψε, έκανε μπεν μαρί λίγη ακόμα λευκή
σοκολάτα και τα ένωσε, οπότε βγαίνουν ασπρόμαυρα).
Όπως και να έχει, μη τα φοβηθείτε πάντως, άρεσαν πολύ
σε όλους...
Το κέικ σοκολάτας μπορείτε είτε να το δείτε από εδώ είτε
πατώντας εδώ

(δες τη συνέχεια της συνταγής πατώντας πάνω στον σύνδεσμο του
τίτλου…)

Γλυκό ψυγείου με
μπισκότα oreo!!
Σωτηρούλλα
Μερίδες: 24 κομμάτια

Χρόνος: 30 λεπτά

Αφιερωμένο ειδικά στην cookpad για τα γενέθλιά της 🎂 με όλη μου την Αγάπη ❤ είμαι
μόνο για λίγο καιρό μαζί σας αλλά γίνατε η καθημερινή μου αγαπημένη συνήθεια 💕

Υλικά
Για την βάση:
24 μπισκότα ορέο λιωμένα στο μούλτι
4 κ.τ.σ βούτυρο ανάλατο λιωμένο
Για την κρέμα:
400 γρ. τυρί κρέμα σε θερμοκρασία
δωματίου
400 ml κρέμα γάλακτος
1 κ.τ.γ βανίλια
1/2 φλυτζάνι ζάχαρη
8-10 μπισκότα ορέο σπασμένα με το
χέρι
Για το στόλισμα:
4-5 μπισκότα ορέο σε μεγάλα κομμάτια

Εκτέλεση
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Μαζεύουμε όλα τα υλικά μας και ετοιμάζουμε ένα
ταψάκι τετράγωνο με αποσπώμενη βάση με χαρτί
κουζίνας
Ανακατεύουμε τα μπισκότα με τον βούτυρο και τα
απλώνουμε στο ταψάκι μας, πιέζουμε απαλά με
ένα ποτήρι για να είναι ομοιόμορφα, βάζουμε στο
ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε την κρέμα
Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το τυρί και το
χτυπούμε να αφρατέψει
Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος την βανίλια και
την ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν
όλα τα υλικά
Προσθέτουμε και τα μπισκότα και συνεχίζουμε το
ανακάτεμα με το χέρι
Απλώνουμε την κρέμα πάνω στην βάση των
μπισκότων και στολίζουμε με τα υπόλοιπα
μπισκότα, βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4
ώρες ή και όλο το βράδυ
Εγώ πριν το σερβίρω το βάζω για λίγη ώρα στην
κατάψυξη και γίνεται σαν παγωτό!!! Καλή σας
όρεξη!!!

Μιλκ-σέικ 🍦

Cannibal Leod
Μερίδες: 1 μερίδα

Χρόνος: 2 λεπτά

Χρόνια πολλά και καλά σε όλη την cookpadοπαρέα με τις καλύτερες ευχές μου! Να είστε
καλά και καλά μαγειρέματα!!! Σας ευχαριστούμε για όλα κορίτσια.😊

Υλικά
2 μπάλες παγωτό της αρεσκείας μας
1/2 φλ.τσαγιού γάλα
Παγάκια
Τρούφα, σιρόπι..

Εκτέλεση
1.

2.

Στο μπλέντερ βάζουμε το παγωτό, το γάλα και 5-6
παγάκια. Ανοιγοκλείνουμε τον διακόπτη μέχρι να
πάρει όλο το υλικό μια παχύρρευστη υφή.
Μεταφέρουμε σε ψηλό ποτήρι και προσθέτουμε
παγάκια. Γαρνίρουμε με τρούφα, σιρόπι, τριμμένο
μπισκότο και.α.
Απολαμβάνουμε!😊

Εξωτικό Cocktail Pina
Colada
Zoe Tsomaka
Μερίδες: 1 ποτήρι

Χρόνος: 5 λεπτά

Η Cookpad Greece έγινε τριών χρόνων. Θα ήθελα να ευχηθώ και εγώ με τις θερμότερες
ευχές μου, Χρόνια Πολλά σε όλη την όμορφη ομάδα και πάντα ωραίες δημιουργίες.
Σκέφτηκα λοιπόν να γιορτάσουμε τα γενέθλιά της με ένα τροπικό cocktail Pina Colada, ένα
υπέροχο κρεμώδες και φρουτώδες ποτό.
Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε για να ευχηθούμε όλοι μαζί, Χρόνια Πολλά στη δικιά μας
Cookpad Greece!!🍾🍷🍸🍹🥂

Υλικά
40 ml ρούμι BACARDI
100 ml χυμό ανανά
50 ml κρέμα καρύδας
1/2 lime (λάιμ)
4-5 παγάκια

Εκτέλεση
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Πριν ακόμα αρχίσουμε να φτιάχνουμε το κοκτέιλ, ο
χυμός ανανά θα πρέπει να είναι λίγο παγωμένος.
Συγκεντρώνουμε όλα τα υλικά στο πάγκο της
κουζίνας μας.
Σε ένα μπλέντερ ή μούλτι προσθέτουμε όλα τα
υλικά, πρώτα το ρούμι, μετά το χυμό ανανά, την
κρέμα καρύδας και το χυμό από το λάιμ.
Στη συνέχεια προσθέτουμε τα παγάκια. Πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί στην ποσότητα του πάγου
που θα χρησιμοποιήσουμε καθώς αν το
παρακάνουμε θα αλλοιώσουμε την κρεμώδη υφή
του κοκτέιλ. Χτυπάμε στο μπλέντερ τα υλικά για 1
λεπτό μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
Σερβίρουμε σε ποτήρι και γαρνίρουμε με μια φέτα
ανανά και ένα κερασάκι μαρασκίνο. Το κοκτέιλ Pina
Colada είναι έτοιμο. (Αν δεν θέλουμε να βάλουμε
αλκοολ μπορούμε να αντικαταστήσουμε το αλκοόλ
με χυμό ανανα).
Καλή επιτυχία και καλή απόλαυση!
Χρόνια Πολλά!!

Τι έχουν δει τα μάτια μας
Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από μπροστά μας χιλιάδες
συνταγές!
Όλοι ξέρουμε πως όταν πληκτρολογούμε κείμενο στο κινητό μας, ο
άτιμος ο κορέκτορας μπαίνει μέσα και τα κάνει… σαλάτα! Έχουν δει
πολλά τα μάτια μας λοιπόν, αλλά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά
μας που καμιά φορά δεν προσέχετε και πολύ τι έχετε γράψει, γιατί μας
σπάει τη ρουτίνα και μας φτιάχνει τη μέρα!
Δε μπορούμε να μη μοιραστούμε μαζί σας λίγο από αυτό το γέλιο

Κορν φλάουτο
Βάζω στο μουλάρι τις
φρυγανιές (μούλτι)
Ανατολίτικο χαρτί
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα
κεραμίδια ξερά

αντιπολιτικό τηγάνι

(κρεμμύδια)

Βάζουμε στο μάτι της κουζίνας το

Σκελίδες σκόρδου

αντικλεπτικό τηγάνι

καταρτισμένες

Βάζουμε λίγο
σε δυνατη φωτιά

αλατάκι, πιπεράκι,

σουτάρουμε κρεμμύδι

παπάρικα...

Αν θέλετε βάζετε
και λίγο περόνη
(πεπερόνι)

Ευχές σε Φωτοσχόλια!
Ζητήσαμε από τους συγγραφείς μας να ξαναφτιάξουν την πρώτη τους
συνταγή, για να θυμηθούν (και μαζί με αυτούς κι εμείς), το πώς ξεκίνησαν
το ταξίδι τους μαζί μας!
Σας παρουσιάζουμε εδώ μερικά από αυτά, που είχαν κάτι ιδιαίτερο να
πουν και να μας ευχηθούν!!!

Κρέμα σοκολάτας

Candy 🍬

Υλικά

Candy 🍬

Χρόνια πολλά Cookpad! Εύχομαι η
πορεία σου να είναι όμορφη και γλυκιά
σαν αυτήν την κρεμούλα! Τα κορίτσια
μου, πάντα χαίρονται όταν τους την
φτιάχνω. Ακόμα και τώρα, που δεν είναι
μικρούλες!

750 γρ γάλα φρέσκο
200 γρ σοκολάτα κουβερτούρα
2 κρόκοι αυγών
150 γρ ζάχαρη
40 γρ κορν φλάουρ

Κουλουράκια νηστίσιμα με
κανελόζουμο
mgiannok

Υλικά

mgiannok

Χρόνια πολλά COOKPAD!Ευχαριστώ
πολύ για τα όμορφα ταξίδια στον κόσμο
της γεύσης και της απόλαυσης που
χαρίζεις σε όλους εμάς!!🙏🏻💖🎊🎉🎈

1 1/2 φλιτζάνια νερό
2 1/4 φλιτζάνια ελαιόλαδο
1 3/4 φλιτζάνια ζάχαρη
5 ξυλάκια κανέλας
1 κιλό περίπου αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουτ.γλ. σόδα
1 πορτοκάλι (τον χυμό του)
Λίγο μπέικιν πάουντερ (στη μύτη του
κουταλιού)
1 1/2 κουτ.γλ. περίπου Κανέλα σκόνη

Πάστα Φλώρα με μαρμελάδα μήλο
και πορτοκαλένια ζύμη
Λεμονιά Πούλου

Υλικά
1 φλυτζάνι του τσαγιού ζάχαρη
3/4 φλυτζάνια του τσαγιού ελαιόλαδο
2 αυγά
1 πορτοκάλι το ξύσμα του
1/2 πορτοκάλι το χυμό του
1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες
4 φλυτζάνια του τσαγιού περίπου αλεύρι
για όλες τις χρήσεις
Μαρμελάδα μήλο ή άλλη της αρεσκείας
μας

Λεμονιά Πούλου

Χρόνια πολλά στην ομάδα της καρδιάς
μας, στην ομάδα που μου έμαθε τόσα
καινούργια πράγματα, που μου έδωσε τη
δυνατότητα να μοιραστώ κι εγώ τις
συνταγές μου,που μου γνώρισε τόσους
ανθρώπους με την ίδια αγάπη για τη
μαγειρική. Τα τρία χρόνια να γίνουν
πολλά πολλά ακόμη κι εμείς να είμαστε
συνοδοιπόροι σε αυτή την όμορφη
διαδρομή. Χρόνια πολλά
cookpad🎂🎂🎂❤❤❤

Βασιλόπιτα βουτυρένια αρωματική!!!

Vasw malopoulou

Υλικά

Vasw malopoulou

Χρόνια πολλα🌹🌹🌹 με πολλες
γευστικές απολαύσεις εύχομαι σε ολη
την Cookpad ❤❤❤❤🎉🎉
#πρώτησυνταγή

600 γρ αλεύρι κόκκινο Να 2
600 γρ ζάχαρη
300 γρ γάλα φρέσκο
300 γρ βούτυρο Lurpak
6 αυγά
2 πορτοκάλια (το ξύσμα τους)
1 κσ μαχλέπι
1 κσ βανίλια υγρή
2 βανίλιες κουτάκια
1 φλ.του καφε κονιάκ
3/4 κγ σόδα μαγειρική
3/4 κσ κρεμόριο

Κουλουράκια ολικής με φρουκτόζη
🎀🌸Dimitra🌸🎀

Υλικά
1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι
1 ποτήρι φρουκτόζη
1 ποτήρι ελαιόλαδο
🎀🌸Dimitra🌸🎀
1 φαρίνα
1 κ.γ μπέικιν πάουντερ
500 γρ. Αλεύρι ολικής αλέσεως (μπορεί και
λίγο παραπάνω)
1 κ.γ κανέλα
#πρώτησυνταγή λοιπόν και από μένα! Πολλά χρόνια
1/2 κ.γ γαρύφαλλο
πριν από τις συνταγες της παρεας έμαθα να
μαγειρεύω γεμιστά και να κάνω υπέροχη βασιλόπιτα.
Απο τα πιο απλά μέχρι τα πιο περίπλοκα. Τους
τελευταίους μήνες εντάχθηκα κ εγώ σε αυτή την
παρέα της Cookpad πια και είμαι πολύ χαρούμενη!
Να είστε καλα να συνεχίσετε να μας μαθαίνετε και να
μας εμπνέετε! 🤗

Λαχταριστά ζαμπονοτυροπιτάκια

tarzz

Υλικά
Για δώδεκα πιτάκια χρειαζόμαστε:
9 φέτες ζαμπον
9 φέτες τυρι εμενταλ ή γκούντα
1 έτοιμη ζύμη πίτσας
1/2 κούπα βούτυρο
2 κ.σ. Μαύρη ζάχαρη
1 κ.σ. Σάλτσα γουόρτσεστερσαϊρ
1 κ.σ. Μουστάρδα ντιζόν
1 κ.σ. Παπαρουνόσπορο

tarzz

Είχα φτιάξει τα ζαμπονοκασεροπιτακια για τα γενέθλια του γιου μου, όταν έπεσα
πάνω στο διαγωνισμό του Χρυσού Πιρουνιού! Έτσι λοιπόν ανέβασα την πρώτη
μου συνταγή στην πλατφόρμα! Είχε συναισθηματική σημασία για μένα, γιατί
πάντα θα μου θυμίζει τα πρώτα γενέθλια του μοναχογιού μου!
Χρόνια πολλά Cookpad! Είσαι πάντα δίπλα στον καθένα όταν σε χρειάζεται ( από
τον φοιτητή που ψάχνει κάτι γρήγορο και εύκολο, μέχρι στον πιο έμπειρο μάγειρα
που ψάχνει καινούργιες προκλήσεις στην κουζίνα!!
Σου χαρίζω με χαρά την πρώτη μου συνταγή για τα γενέθλια σου!
#πρώτησυνταγή

Κεφτεδάκια μπουκιάς σουηδικά
Argiro Glyka

Υλικά

Argiro Glyka

Η πρώτη μου συνταγή ήταν η αιτία που
γνώρισα μια όμορφη δημιουργική μαγειρική
ομάδα νέες συνταγές και πολλούς καλούς
φίλους που μου κρατούν συντροφιά από
τότε που βρέθηκα μόνη στην μεγαλούπολη
τρία χρόνια τώρα. Ευχαριστώ πολύ για όλα
καλή συνέχεια χαρούμενα δημιουργικά
μαγειρέματα και χρόνια πολλά με υγεία και
χαρά. #πρώτησυνταγή

1 κιλο κιμα
1,5 φλυτζανι γαλα
2 αβγα ελαφρα κτυπημενα
1 φλυτζανι τσαγιου φρυγανια τριμμενη
σκονη
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
3/4 φλυτζανιου τσαγιου βουτυρο
1 σκελιδα σκορδο ψιλοκομμένη
2 κ.γ. κοφτα αλατι
Πιπερι
μαιντανο ψιλοκομμένο
2 κ.σ. κοφτές αλεύρι
1 φλυτζ.τσαγιου κρασί άσπρο
Λιγο αλατι
1 φλυτζ.τσαγιου ζωμό κρέατος ή νερό
1/2 φλυτζανι παρμεζάνα τριμμένη

Πικάντικη Σάλτσα Κορόμηλου για
Ψητά
Athina

Υλικά
2 κιλά κορόμηλα
200 γρ. σκόρδο
200 γρ. ζάχαρη
2 κ.σ. αλάτι
2 κ.σ. μπούκοβο
2 κ.σ. γεμάτες πελτέ ντομάτας

Athina

ΑΚΡΙΒΩΣ πριν 3 χρόνια ήταν τότε που
ανέβασα την #πρώτησυνταγή μου και
αποφάσισα να δίνω κιόλας, εκτός του να
παίρνω! Συνταγή για μια ιδιαίτερη σάλτσα
που δεν ταιριάζει μόνο με ψητά αλλά και με
τηγανιτά λουκάνικα, αυγά και πατάτες που
είχαμε σήμερα! Ωραιότατη η παρέα σας, δεν
μπορώ να πω... Χαλάλι τα 15 κιλάκια που
έβαλα μαζί σας 😂

Κοτόπουλο σουβλάκι Ταντούρι (ινδικό)

Rena13

Υλικά

Rena13

4 κ.σ. μείγμα μπαχαρικών Ταντούρι
200 γρ γιαούρτι
2 στήθη φιλέτο κοτόπουλο
Ξυλάκια-μπαμπού καλαμάκια για σουβλάκι
ή μεταλλικά
Λάδι για την σχάρα
Αλάτι κατά προτίμηση
Σημείωση: Αν δεν βρείτε έτοιμο μείγμα
Ταντούρι, δείτε πως μπορούμε να το
φτιάξουμε στο λίνκ που έχω στο τέλος
στην εκτέλεση

#πρώτησυνταγή Χρόνια πολλά Cookpad 🎂!!! Να σε χαιρόμαστε! Μια αναζήτηση
συνταγής με έριξε στα δίχτυα της Cookpad και από τότε κόλλησα και έμεινα, τώρα
και να θέλετε να με διώξετε εδώ θα μείνω. 😂 Μ'αρέσει να μπαίνω στα σπίτια και
να δοκιμάζω φαγητά, γλυκά, ποτά, (εντάξει... νοητά εννοώ) να διαβάζω την
ιστορία πίσω από κάθε συνταγή, εεε και όταν με πιάνει η όρεξη να δοκιμάζω και
καμιά καινούρια συνταγή. Μην με ρωτήσετε μόνο πόσες έχω στα αποθηκευμένα...
άστο καλύτερα! Θέλω να πιστεύω ότι θα τις δοκιμάσω όλες κάποτε. Ευχαριστώ την
ομάδα της Cookpad για την ποιότητα του σάιτ που μας προσφέρει και όλους εσάς
που μοιράζεστε μαζί μου τις υπέροχες συνταγές σας. 🤗

Ευχές στο Facebook!!!

Ηο
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a
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3
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Πάτ
α πά α όπως τρέλα κ
α
νω γ
π
ια ν άντα!!! ι
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!!!

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:

