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Ιούλιος 
Μέρος πέμπτο: Στο χέρι

Τσάντα έτοιμη, μαγιό έτοιμο, ταπεράκια;;;; Γεμίστε τα με ένα 
σωρό λιχουδίτσες που φτιάχνονται εύκολα στο σπίτι και 
τρώγονται με το #χέρι! Την περασμένη εβδομάδα 
δοκιμάσαμε κριτσινάκια αλμυρά, τυροπιτάκια και 
σάντουιτς, μπισκότα και άλλες γλυκές μπουκίτσες που δεν 
χρειάζονται πιάτα και μαχαιροπίρουνα και στις 
προτείνουμε! 

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε όλες τις συνταγές που 
τρώγονται με το χέρι και τις μαγείρεψαν την περασμένη 
εβδομάδα οι φίλοι της παρέας, για να πάρετε και εσείς 
νέες ιδέες!

Αν τις δοκιμάσετε, μη ξεχάσετε να βγάλετε μια 
φωτογραφία και να προσθέσετε κι εσείς το Φωτοσχόλιό 
σας, δίνοντας έτσι ιδέες και έμπνευση στους επόμενους 
μάγειρες!

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%23%CF%87%CE%AD%CF%81%CE%B9
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B9%CF%84%CF%82
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%BC%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B1


Βάζω στο χέρι 

κάτι αλμυρό!



Μπισκοτάκια με ρεγκάτο και 
ζαμπόν😋

persaki

Κριτσίνια αλμυρά με τυράκι 👩🍳🥖🧀

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

nitsa

Μετά τις βουτιές στο #κύμα,  
βουτιά στα κριτσίνια, ίσα για την 
λιγούρα .... 
Πριν τα φουρνίσω, τα τύλιξα σε 
μίγμα σπόρων , γρήγορο και 
απολαυστικό!

4 φλυτζάνια του τσαγιού αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις
1 φακελάκι μαγιά
1/3 φλυτζάνι του τσαγιού ελαιόλαδο
1 1/2 φλυτζάνι του τσαγιού τυριά 
ανάμεικτα, όπως πεκορίνο, γραβιέρα, 
κεφαλοτύρι, σε όποιο συνδυασμό σας 
αρέσει
1 φλυτζάνι του τσαγιού νερό βρύσης

Ismini

Υπέροχα! Εύκολα και τόσο 
νόστιμα που έκλεψαν τις 
εντυπώσεις στα γενέθλια του 
μικρού μου! 😀 Ευχαριστούμε 
πολύ για τη συνταγή! 😉 #κύμα

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

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6926680
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Ντάκος με crispies

Anna Strati

Ντακάκια!!!

Υλικά 

Eirinaki

Dimitra Evangelinou

Τέλειααα!!! Αγαπημένο βραδινό 
τώρα το καλοκαίρι! #κύμα

10 μέτρια  παξιμάδια
2 μεγάλες ντομάτες
70 γρ τυρί φέτα
Ρίγανη
Ελαιόλαδο

Sitronella

Έβαλα και λίγο αγγουράκι και 
κρεμμυδι. Εξαιρετικο μεζεδάκι 
και πολύ εύκολο! #κύμα

1 ωριμη ντοματα
Φέτα θρυμματισμένη
Λαδι
Ριγανη
Ελιες
6 παξιμαδακια crispies

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5361551
https://cookpad.com/gr/xristes/9896482
https://cookpad.com/gr/sintages/13224919
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Πιτσάκια του λεπτού!!! Στην 
κυριολεξία!!! 😉

Χριστίνα Μ

Χειροποίητη πίτσα

Υλικά 

Χρυσούλα Κοντοπούλου

Αναστασία Κολβάνη

Χθες ζητούσαν πίτσα και φυσικά 
σαν τη σπιτική δεν έχει. Τέλειο 
ζυμαράκι. Σ ευχαριστώ 
Αναστασία!!! #κύμα

Ζύμη
400 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 ποτήρι ζεστό νερό
1 κουταλιά της σούπας λάδι
αλάτι
πιπέρι
1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη
1 φακελάκι μαγιά
Σάλτσα
πουμαρό
ρίγανη
αλάτι
πιπέρι
Για απο πανω 
ο,τι λαχταρατε, εγω την κανω σπεσιαλ

Ismini

Απολαυστικά και γρήγορα! Και 
δε πετάμε και το ψωμάκι μας... 
😉 Ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνταγή Χριστίνα μου! #κύμα

Ψωμί σε φέτες
Κέτσαπ
Τυρί γκούντα ή αλλά λοιπά τυριά σε φέτες
Γαλοπούλα ή αλλά λοιπά αλλαντικά σε 
φέτες
Λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο για το άλειμμα 
το ψωμιού
Λίγη ρίγανη για άρωμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6716939
https://cookpad.com/gr/sintages/6716939
https://cookpad.com/gr/xristes/9152404
https://cookpad.com/gr/sintages/6142495
https://cookpad.com/gr/xristes/8482719
https://cookpad.com/gr/xristes/10073428
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Πίτσα σαν σε ξυλόφουρνο

Υλικά 

Eleftheria Triantafilopoulou

Georgia Nikolaidou

Τέλεια πίτσα!!!!! Τραγανή ζύμη!!!! 
#κύμα

Για τη ζυμη
300 γρ. αλευρι δυνατο
300 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φρέσκια μαγιά 42 γρ
20 γρ. αλατι
10 γρ ζάχαρη
30 γρ ελαιόλαδο
400 γρ. χλιαρο νερό
Για τη σάλτσα
1 κουτί ντοματάκια αποφλειωμένα
Αλάτι,
λίγη ζάχαρη,
θυμαρι
1-2 κουταλιές ελαιόλαδο
Τυριά και αλλαντικά λαχανικά της 
αρεσκείας σας

Vasw malopoulou

Οοο τέλεια 🍕🍕 σε ευχαριστούμε 
για την συνταγή.. Παίρνω  ενα 
κομμάτι στο   #χέρι και φευγωω!!!  
#κυμα

Ismini

Πεντανόστιμη πίτσα που αξίζει να 
δοκιμάσετε! Άρεσε σε όλους! Ο άντρας 
μου δε, με ρώτησε τί σάλτσα 
χρησιμοποίησα κι ήταν τόσο τέλεια... 
Ακολούθησα τη συνταγή  και τον 
τρόπο ψησίματος επακριβώς. Μόνο 
που πρόσθεσα θυμάρι, βασιλικό και 
ρίγανη, μιας και μου αρέσει να τα 
συνδυάζω. Γεωργία μου, 
ευχαριστούμε πάααρα πολύ για τη 
συνταγή! 😉 #κύμα

https://cookpad.com/gr/sintages/8054188
https://cookpad.com/gr/xristes/12026220
https://cookpad.com/gr/xristes/9648169
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
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Τυροπιτάκια κουρού

Γεωργία Θ.

Τυροκούλουρα

Υλικά 

Ismini

Nubie

Πολύ εύκολα, νόστιμα κι αφράτα! 
Ευχαριστούμε πολύ για τη 
συνταγή! 😉 #κύμα Και φυσικά... 
Χρόνια πολλά @Cookpad μας!!! 
🎉🎉🎉 Χίλια ευχαριστώ κι από 
εδώ! 💋💋💋

150 γρ. Αλεύρι σκληρό
350 γρ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις
7 1/2 γρ. Αλάτι
35 γρ. Ζάχαρη ακατέργαστη
275-300 γρ. Νερό σε θερμοκρασία 
δωματίου
2 φακελάκια Μαγιά ξηρή

Για την επικάλυψη
300 γρ. Ρεγκάτο τριμμένο ή οποιοδήποτε 
άλλο κίτρινο σκληρό τυρί επιθυμείτε

Vasw malopoulou

Το πιο ιδανικο ευκολο σνακ για 
να το πάρεις στο  #χέρι και να 
φύγεις.. Συμφωνω μαζι σου!!   
#κυμα

Για τη ζύμη
424 γρ. αλεύρι γ.ο.χ
175 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
150 γρ. σπορέλαιο
50 γρ. ελαιόλαδο
1 πρέζα αλάτι
1/2 κ.γ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.σ. ξίδι
σουσάμι, για πασπάλισμα 
1  κρόκο, για άλειμμα
Για τη γέμιση
230 γρ. φέτα
1 κ.σ. θυμάρι, φρέσκο
1 κ.σ. ρίγανη, φρέσκια
1 κ.σ. δυόσμο, φρέσκο
πιπέρι
1 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13263684
https://cookpad.com/gr/xristes/16568255
https://cookpad.com/gr/sintages/9968407
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Τυρόπιτα σφολιάτα με φέτα και κασέρι 
🧀

persaki

Μίνι φλογέρες κουρού με Φιλαδέλφεια

Υλικά 

Ismini

Ζου Ειρηνη

Πάρα πολύ νόστιμα και φοβερή η 
ζύμη! Ειρήνη μου, σε 
ευχαριστούμε για ακόμα μια 
φορά! Μπράβο σου! 😉 #κύμα

1/2 κ.γ πάπρικα γλυκιά
1 πακέτο φαρίνα
1 κεσεδάκι γιαούρτι
200 γρ βιτάμ
1 κ.γ. κοφτό αλάτι
2 κ.σ. νερό
1/2 φλ. σουσάμι για πασπάλισμα

Γέμιση:
2 κουτιά Φιλαδέλφεια

Georgia Nikolaidou

Τέλεια Περσάκι μου!!!Γίνεται τόσο 
γρήγορα  και τρώγεται γρήγορα!!
😋😋
Παίρνω μια αμέσως στο # Χέρι 😁
Ευχαριστώ!!!😘
#κύμα

1 πακέτο φύλλο σφολιάτα έτοιμο
300 γρ. φέτα τριμμένη με το χέρι
300 γρ. κασέρι (όχι πολύ αλμυρό) 
τριμμένο
ρίγανη
σουσάμι άσπρο και μαύρο για 
πασπάλισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6621929
https://cookpad.com/gr/sintages/6621929
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Τυροπιτάκια τριγωνάκια!

Υλικά 

Ρούλα Μίγκα

Roula Voulga

Εύκολα και γρήγορα ....
ένα στο χέρι ... και χύμα στο 
#κύμα... έγινε πόλεμος 🤭🤭

Ζύμη
1 φακελάκι μαγιά
1 κεσεδάκι (200 γρ) γιαούρτι
1 κεσεδάκι ηλιέλαιο
1 αβγό
500 γρ αλεύρι
1 κουταλάκι αλάτι
Γέμιση
400 γρ φέτα
1 αβγό
Τελείωμα
1 αβγό
Σουσάμι

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Τέλεια απόλαυση!!! 👌👌👌
#κυμα.

Zoe Tsomaka

Τέλεια συνταγή!  Αφράτα, τραγανά, 
και πολύ νόστιμα!!  Τρώγονται  
ευχάριστα  όλες τις ώρες !  Σε 
ευχαριστούμε  πολύ για αυτήν την 
υπέροχη συνταγή που μας χάρισες! 
#χέρι #κύμα

https://cookpad.com/gr/sintages/11946280
https://cookpad.com/gr/xristes/15874956
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217
https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
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Ρολό σπανακόπιτα!!!!

Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Σπανακοτυρόπιτα με χωριάτικο φύλλο

Υλικά 

kimwlos

Paraskeui Lefa

Ποιος να αντισταθεί σε μια 
νόστιμη σπανακόπιτα με τραγανό 
φύλλο! Κανείς! Ένα κομμάτι στο 
χέρι και φύγαμε για παραλία! 
Ευχαριστώ για τη συνταγή! #κύμα

500 γρ. σπανακι
300 γρ. τυρι φέτα
1 αυγό
1 ματσάκι Άνηθο
1 ματσάκι μαϊντανό
1 πράσο
1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια
Αλάτι πιπέρι λάδι
Λίγη φρυγανιά τριμμένη
Για το χωριάτικο φύλλο
400 γρ. άλευρι ζυμωτό για πίτες
Λίγο αλάτι
Λίγο λάδι
1/2 φλ.του καφέ  ξύδι
Νερό

Sasso

Φανταστική συνταγή, άνοιξα 
το φύλλο με αλεύρι ολικής 
άλεσης, η καλύτερη 
σπανακόπιτα που έχω 
δοκιμάσει, συγχαρητήρια 
💚🌿🌱 #κύμα #χέρι

400 γρ σπανάκι
2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα
2 αυγά
300 γρ φέτα
1 φλιτζάνι λάδι
Αλάτι
Για το φύλλο
400 γρ αλεύρι
Λίγο αλάτι, λάδι και ξύδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12651854
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Αφράτες Μπουκίτσες 💕

folia

Σπανακοτυρόπιτα PLUS

Υλικά 

Anna Lavda

Παύλος Περικλής

#κύμα

1 πακέτο κιχί της Alfa με καλαμποκάλευρο
1 πακέτο φύλλα σπανακιού
1 συσκ. Φέτα Κοφινάκι Βαλμά
1 ματσάκι δυόσμο
2 πράσινα κρεμμύδια
1/2 ματσάκι άνηθο
60 ml Ελαιόλαδο
2 Αυγά
Extra Ελαιόλαδο

Άλκηστις Χατζηκώστα

Τραγανά όσο πρέπει, αφράτα 
και πεντανόστιμα! #κύμα

330 ml γάλα χλιαρό
12 γρ ξηρή μαγιά
1 κ.σ. ζάχαρη
1 αβγό
1 φλιτζανάκι του ελληνικού ηλιέλαιο
1 κ.γλ. αλάτι
600-700 γρ αλεύρι γ.ο.χ. όσο πάρει
12 λουκάνικα Βίνερ ή κομματάκια φέτας
250 γρ βούτυρο αγελάδας
1 αβγό χτυπημένο για επάλειψη

Υλικά 
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https://cookpad.com/gr/xristes/9106266
https://cookpad.com/gr/sintages/13173462
https://cookpad.com/gr/xristes/11768003
https://cookpad.com/gr/xristes/19894608
https://cookpad.com/gr/xristes/9073827


Φωλιές απο φύλλο κρούστας, με 
Κοτόπουλο, Μπέικον και Τυρί Κρέμα

Zoe Tsomaka

Γιορτινή πίτα με κιμά και ξηρούς 
καρπούς

Υλικά 

Nina’s Kitchen 👩🍳🥗

Anna Beni

Απίστευτη!! Τραγανο φυλλαράκι, γεύση 
που γλυκιζει και γεμάτη αρωματα... 
μπορώ να φάω όλο το ταψί! Την 
απόλαυσα ιδιαιτερα κρύα!! Ο,τι πρέπει 
στο τάπερ για τη θάλασσα που μας 
ανοίγει την όρεξη!! #κυμα #χερι

1 κιλό κιμά μοσχαρίσια
2 κρεμμύδια μέτρια
2 πράσα
90 γρ κουκουνάρι 
200 γρ  σταφίδες σουλτανίνα
1 φλιτζάνι του καφέ κρασί Μαυροδάφνη
80 γρ νιφάδες βρώμης
1 κ.γ κανέλα
1 πράσινο μήλο
Αλάτι πιπέρι
Ελαιόλαδο
Φύλλα έτοιμα ή σπιτικά

Αθανασία Νταλαγιάννη !

Καιρός ήταν να το φτιάξω και γω! 
Ευχαριστώ πολύ! Φανταστική 
συνταγή 😋😋😋 #κύμα

Για τη γέμιση:
250 γραμ κοτόπουλο 
4 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες
1 πακέτο (200 γραμ) τυρί κρέμα
2 πράσα ψιλοκομμένα
2 κρεμμυδάκια χλωρά ψιλοκομμένα
Λίγα κλωνάρια μαίντανό ψιλοκομμένο
1 κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
1 αβγό
150 γραμ κρασί άσπρο
30 γραμ τυρί τριμμένο, της αρεσκείας μας 
2 κουταλιές ελαιόλαδο
Αλάτι, πιπέρι, λίγο μπούκοβο προαιρετικά
Για τις φωλίτσες:
4 φύλλα κρούστας (τα πολύ λεπτά φύλλα)
1 μεγάλη κουταλιά βούτυρο 
…...

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/8731445
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Πιπερόπιτα

rena xios

Η κολοκυθόπιτα της Κατερίνας 
θρακιώτικη γλυκιά

Υλικά 

Αδαμαντία

κατερινα κριθου

👌 #κύμα

1 κιλό κολοκύθι
1 κούπα φρυγανιά
2 κσ κανέλα
2 κούπες ζάχαρη
1 βανίλια
Ζύμη
3,5 κούπες αλεύρι
2 κσ ελαιόλαδο
1 κσ ξύδι
1 κούπα νερό χλιαρό
1 φακελάκι μαγιά
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1/2 κούπα αραβοσιτελαιο για να λαδωσω 
τα φύλλα μου
1 αυγο με λίγο νερό για αλειμα από πανω

Takis Tsirtsonis

Τη μέρα που θα βρεθείς με μια 
μεγάλη σακούλα γεμάτη 
λαχταριστές πράσινες πιπεριές στο 
ψυγείο, συνειδητοποιείς πόσο λίγες 
είναι οι συνταγές που τις 
περιλαμβάνουν! Ευτυχώς μία από 
αυτές ήταν και η πίτα αυτή! 
Ευχαριστούμε για την ιδέα! #κύμα

1 . Πακέτο φύλλο σφολιάτας
3 κόκκινες πιπεριές
3 πράσινες πιπεριές
3 κίτρινες πιπεριές
1/2 κιλό φέτα
3 αυγά
Λίγο βούτυρο για το άλειμμα του ταψιού
Σουσάμι-μαυροκούκι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4252126
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Τορτίγια με ότι είχε το ψυγείο!

Chara

Αλμυρό κέικ

Υλικά 

mariella karamela

Lena Papapokerface

Έβαλα κόκκινη πιπεριά και λίγο 
καρότο, έγινε πολύ ωραίο. #κύμα

340 γρ. αλεύρι γοχ
1 φακελάκι baking powder
4 αυγά χτυπημένα
220 γρ. γιαούρτι
165 γρ. ηλιέλαιο
2 πράσινες πιπεριές κομμένες σε μικρά 
κομματάκια
1 κούπα παριζάκι κομμένο σε κυβάκια
1 σακουλάκι κασέρι τρίμμα (200 γρ.) ότι 
γεύση σας αρέσει!
Αλάτι- πιπέρι- ρίγανη

Michaela

Τορτίγιες στο χέρι με ό,τι έχει 
το ψυγείο και γρήγορα στη 
θάλασσα πάνω στο #κύμα 
Εύκολες, νόστιμες και 
δροσερές με μπόλικα λαχανικά 
...και πολύ φαντασία!!! Σε 
ευχαριστούμε πολύ ...!!!🌊🏄

1 γερή φέτα ρολό κοτόπουλο που είχε 
μείνει
1 φέτα τυρί του τοστ
1/2 πιπεριά ψητή από βάζο
2 φέτες ντομάτα
Λίγο αλάτι και πιπέρι
1 κ.σ. μουστάρδα
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 λεμόνι τον χυμό του
1 τορτίγια ολικής άλεσης

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13273858
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/sintages/12355011
https://cookpad.com/gr/xristes/22603877
https://cookpad.com/gr/xristes/12229534
https://cookpad.com/gr/xristes/22117622


Η ομελέτα μου

Μαρία Ασπρούδη

Σάντουιτς με τόνο

Υλικά 

Stefania Zoubouli

Dimitra

Ένα πεντανόστιμο σαντουϊτσάκι 
στο #χέρι είναι ό,τι πρέπει! 
Πανεύκολο και εύγευστο! 
Ευχαριστώ πολύ για την ιδέα 😍 
#κύμα

1 κονσέρβα τόνο
1/2 κουτ. σούπας  μουστάρδα
1 κουτ.γλυκου κρέμα βαλσάμικο ξύδι
1 πρέζα πάπρικα (Εγώ προτιμώ καπνιστή 
γιατί μ'αρέσει το άρωμα)
2 φέτες ψωμί του τοστ
1 φέτα ντομάτα
1 φύλλο μαρούλι

dcroula

#κυμα Γρηγόρη, νόστιμη και 
εύκολη, μ'αυτην την ζέστη,δεν 
είναι για πολλά πολλά.
Το σουσάμι, μου άρεσε πολύ 
από πάνω.

7 αυγά
1 πιπεριά
1 κολοκυθάκι
1 κρεμμύδι
Λίγα Μανιτάρια
3 κουταλιές της σούπας αλεύρι
Λιγο γάλα
Ρίγανη /αλάτι/πιπέρι
αλλαντικό, όποιο θέλουμε
Φέτα όση θέλουμε
Λιγο σουσάμι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13238861
https://cookpad.com/gr/xristes/24421484
https://cookpad.com/gr/sintages/12210039
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/xristes/22553217
https://cookpad.com/gr/xristes/8456420


Κολοκυθάκια πανέ στο φούρνο

panivos

Καλαμπόκια στην θάλασσα..... 🏖🏖

Υλικά 

Eleftheria Triantafilopoulou

Klairh ...

Τρώγονται μετά μανίας!!!! #κύμα

4 καλαμπόκια φρέσκα 
νερό για την κατσαρόλα
αλάτι

Mary's kitchen🍴

Τέλεια συνταγή!! Τελευταία 
στιγμή είδα ότι δεν έχω 
τριμμένο τυρί και έβαλα φέτα!! 
#κύμα

5-6 μέτρια  κολοκυθάκια (600 γρ)
80 γρ αλεύρι
50 γρ σιμιγδάλι ψιλό
30 γρ φρυγανιά τριμμένη
2 κ.σ. τυρί τριμμένο
1/2 κ.γ. κουρκουμά
50 γρ. λάδι
αλάτι, πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13054815
https://cookpad.com/gr/xristes/8526606
https://cookpad.com/gr/sintages/13281806
https://cookpad.com/gr/xristes/12026220
https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824


Κεφτεδάκια τόνου υπέροχα!

Candy 🍬

🍅 Τοματοκεφτέδες 🍅 🍅

Υλικά 

Ioanna Vali

Efi Papa

Φανταστικοί!!! 🍴🍴🍴#κύμα

500-600 γρ τομάτες ψιλοκομμένες
1 κρεμμύδι
1/2 ματσάκι μαϊντανό
Λίγο δυόσμο φρέσκο ή ξερό
2 αυγά
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
100 γρ φέτα τριμμένη
1 φλ.τσαγιού φρυγανιά τριμμένη
1 φλ.τσαγιού κοσκινισμένο αλεύρι
Λίγο λάδι
Αλάτι, πιπέρι

Ismini

Πάρα πολύ νόστιμη συνταγή! 
Δεν έμεινε τίποτα! 
Ευχαριστούμε πολύ-πολύ! 😉 
#κύμα

300 γρ. τόνος κονσέρβα στραγγισμένος
1/4 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 κ.γλ. σκόρδο σε σκόνη
1/4 κ.γλ. κύμινο
1/2 κ.γλ. θυμάρι
1/4 κ.γλ. μπούκοβο
Πιπέρι, αλάτι
1 κ.γλ. μουστάρδα
1/2 ντομάτα ώριμη μεσαίου μεγέθους 
αλεσμένη
30 γρ. φρυγανιά τριμμένη
μαϊντανός ή βασιλικός φρέσκος 
ψιλοκομμένος
1/2 φλυτζάνι περίπου Αλεύρι 
Ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11192015
https://cookpad.com/gr/xristes/8495182
https://cookpad.com/gr/sintages/12779923
https://cookpad.com/gr/xristes/9916992
https://cookpad.com/gr/xristes/12155069
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Φαλάφελ με αραβική πίτα και σος 
γιαουρτιού

Κατερίνα

Τηγανητά Κεφτεδάκια

Υλικά 

kimwlos

θανασης 1

Ομολογώ πως όταν τους 
φτιάχνεις εσύ είναι νοστιμότεροι! 
Τι να κάνω όμως που δεν μπορώ 
να έρχομαι συχνότερα 😅. Έγιναν 
πολύ ωραίοι και δεν παρέκκλινα 
ούτε βήμα αυτή τη φορά. 
Ευχαριστώ για τη συνταγή! #κυμα

500 γρ κιμά μοσχάρι 
 500 γρ  κιμά χοιρινό
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 σκ  σκόρδο
5 φέτες ψωμί του τοστ
1 αυγό
1 κσ θυμάρι
1 κσ δυόσμο
1 κσ  μαϊντανό
αλάτι -πιπέρι
3 κσ ελαιόλαδο
αλεύρι για το παναρισμα
ηλιέλαιο για το τηγάνισμα

Argiro Glyka

Σ ευχαριστώ πολύ για την 
υπέροχη συνταγή να είσαι 
καλά χαρούμενα μαγειρέματα 
Καλό καλοκαίρι #κύμα

1 αραβική πίτα μεσαίου μεγέθους
φαλάφελ (επιλέγετε όποια συνταγή 
προτιμάτε από το προφίλ)
2 ντοματάκια κομμένα στη μέση
Για τη σος γιαουρτιού
3 κουταλιές γιαούρτι 5% λιπαρά
1 κουταλάκι άνηθο ψιλοκομμένο
1 κουταλάκι λάδι
1 κουταλάκι ξύδι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12607330
https://cookpad.com/gr/sintages/12607330
https://cookpad.com/gr/xristes/21497213
https://cookpad.com/gr/sintages/6938578
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/8527893
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610


Κολοκυθοανθοί στο φούρνο

Mtzormp

Μπιφτέκια κοτόπουλο για τα παιδάκια 
μας!

Υλικά 

Γεωργία Θ.

Αναστασία🧁

💙 #κύμα

1 στήθος κοτόπουλου
1 αυγό
Μαϊντανό
2 κ.σ. βρώμη
Λίγο αλάτι και πιπέρι
2 πατάτες
2 καρότα
Ελαιόλαδο
Λεμόνι

elenixania

Δεν τους είχα φτιάξει ξανά έτσι 
και έχω να σου πω ότι 
ενθουσιάστηκαν όλοι που τους 
δοκίμασαν!!! Σε ευχαριστούμε 
πολύ για τη συνταγή!!! #κύμα

20 κολοκυθοανθοί
λίγο ελαιόλαδο
2-3 ντομάτες ώριμες 
1 φλυτζάνι τσαγιού ρύζι νυχάκι
1 καρότο τριμμένο στον τρίφτη
1-2 κολοκυθάκια τριμμένα
3-4 τμχ φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
ζεστό νερό
δυόσμο
μαιντανό
άνιθο
αλάτι- πιπερι
προαιρετικά και 1 κουταλάκι του γλυκού 
βούτυρο

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3085178
https://cookpad.com/gr/xristes/8508864
https://cookpad.com/gr/sintages/12922210
https://cookpad.com/gr/sintages/12922210
https://cookpad.com/gr/xristes/16568255
https://cookpad.com/gr/xristes/15873343
https://cookpad.com/gr/xristes/8503728


Βάζω στο χέρι

κάτι γλυκό!



Banana bites!! 🍌🥥🥜🥜

Elena Dipsella

Σάντουιτς παγωτό μπανάνα με κομμάτια 
σοκολάτας

Υλικά 

Ismini

Στεργίου Χρυσάνθη

Ευχαριστούμε πολύ για την 
εύκολη και νόστιμη συνταγή (που 
αξιοποιεί και τις ώριμες μπανάνες 
μας 😉) Δεν είχα σοκολατένια 
μπισκότα κι έβαλα απλά... Δε μας 
χάλασαν καθόλου όμως! ☺ #κύμα

1 μεταλλικό κουτί μόρφατ
1 κουτί ντόλτσε ντε Λέτσε
1 ποτήρι γάλα εβαπορέ
3 ώριμες μπανάνες
1 κουβερτούρα γάλακτος
1 1/2 πακέτο μπισκότα τύπου πτι μπερ 
κακάο

Eirinaki

Πολύ εύκολα και νόστιμα! 
Τέλεια ιδέα! #κύμα

Μπανάνες
Φυστικοβούτυρο
Καρύδα τριμμένη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/12358506
https://cookpad.com/gr/xristes/9489612
https://cookpad.com/gr/sintages/5353159
https://cookpad.com/gr/sintages/5353159
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/10086378
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425


Κρέπες αλα Ελληνικά

targetoulini

Κρουασίνια με ζάχαρη και κανέλα #χέρι

Υλικά 

Athina K.

Μαρία Ασπρούδη

Πραγματικά δεν μένεις στο ένα!!! 
#κύμα

1 φύλλο σφολιάτας
Ζάχαρη και κανέλα για πασπάλισμα

Frida Laskaj Hajdari

#κύμα

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ
2 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κουταλιές της σούπας κοφτές ζάχαρη
3 αυγά
1 κουταλιά της σούπας λυωμένο βούτυρο
2 κούπες γάλα φρέσκο
100 γρ βούτυρο (για το ψήσιμο)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΈΜΙΣΗ
0.5 πακέτο μπισκότα τύπου πτι μπερ 
θρυμματισμένα
μερέντα (κατά προτίμηση η ποσότητα)
3 μπανάνες
ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑ
σιρόπι σοκολάτα
ζάχαρη άχνη
σαντιγύ
παγωτο καϊμάκι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3076819
https://cookpad.com/gr/xristes/8474533
https://cookpad.com/gr/sintages/13284903
https://cookpad.com/gr/xristes/9949339
https://cookpad.com/gr/xristes/24421484
https://cookpad.com/gr/xristes/20927317


Σοκολατένια cookies βουτύρου 
🍪🍪🍪

Ελένη

Chocolate crinkle cookies

Υλικά 

Roula Voulga

Al Arh

Νομίζω πως άπλωσαν λίγο 
παραπάνω, αλλά δεν έχω κάνει 
πιο τέλεια μπισκότα! Μαλακά 
μέσα, τραγανά έξω και με γεύση 
σαν γάλα-κακάο! #κύμα

1 κούπα σκόνη κακάο χωρίς ζάχαρη
2 κούπες ζάχαρη
1/2 κούπα φυτικό λάδι
4 αυγά
2 κ.γ. βανίλια
2 κούπες αλεύρι Γ.Ο.Χ
2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. αλάτι
1/2 κούπα άχνη ζάχαρη

Ελένη

#κύμα

100 γρ. μέλι 🍯 ή ζάχαρη
100 γρ. βούτυρο (ή βιτάμ αν θέλουμε να 
γίνουν νηστίσιμα)
150 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης ή λευκό
100 γρ. κουβερτούρα 🍫
Κακάο (προαιρετικά για να γίνουν 
σοκολατένια)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13170447
https://cookpad.com/gr/sintages/13170447
https://cookpad.com/gr/xristes/24401958
https://cookpad.com/gr/sintages/10841269
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217
https://cookpad.com/gr/xristes/18922506
https://cookpad.com/gr/xristes/24401958


Μπισκότα με κομματάκια σοκολάτας

Sugar&cream99

Μπουγάτσα

Υλικά 

Antonia Kagiafas

mary-mary

Για να γλυκάνουμε τον καινούργιο 
μήνα με μία στ αλήθεια 
απολαυστική μπουγάτσα... με 
κρέμα !  Χρόνια πολλά cookpad! 
#κύμα

2 φύλλα σφολιάτας
1 λίτρο γάλα
150 γραμ. ζάχαρη
150 γραμ. σιμιγδάλι ψιλό
2 κάψουλες βανιλίνη
2 κ.σ. βούτυρο

Σερβρίρισμα
Άχνη
Κανέλα

Sugar&cream99

Κλικ στα αγαπημένα μου 
μπισκότα!!! Ιδανικά για κάθε 
περίσταση!!! #κυμα

Για τα μπισκότα σοκολάτας θα 
χρειαστείτε:
✓ 225 γρ. αλεύρι
✓ 150 γρ. Μαργαρινη (βιταμ)
✓ 100 γρ. ζάχαρη (λευκή ή καστανή)
✓ 1 αυγό
✓ 1 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν 
πάουντερ
✓ 1 πρέζα αλάτι
✓ 2 βανίλιες
✓ 200 γρ. σοκολάτα (σε κομματάκια ή 
σταγόνες)

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11901786
https://cookpad.com/gr/xristes/21414269
https://cookpad.com/gr/sintages/13260806
https://cookpad.com/gr/xristes/11706219
https://cookpad.com/gr/xristes/8504953
https://cookpad.com/gr/xristes/21414269


Παγωμένο τσάι ροδάκινο 🍑

Υλικά 

Cleopatra

Cleopatra

Διπλή δόση για extra δροσιά μέσα 
στο #κύμα του καύσωνα... Θα 
κυκλοφορούμε όλη μέρα με την 
κανάτα ... στο #χέρι 😥❄🥤

3 ροδάκινα, σε φέτες
Φλούδα από ένα πορτοκάλι ακέρωτο, σε 
μεγάλες φέτες
3 κλαδάκια μέντας
2-5 κ.γ. μέλι (ανάλογα με το πόσο γλυκό 
σας αρέσει)
5 φακελάκια τσάι Earl Gray

https://cookpad.com/gr/sintages/10528289
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786


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

