
#τρίγωνο!



Αποφασίσαμε να κλείσουμε το "πάρτι" για τα 
τρίτα γενέθλια της Cookpad με ένα διασκεδαστικό 
παιχνίδι: να φτιάξουμε το φαγητό μας σε τρίγωνα! 

Η μαγειρική μπορεί να είναι διασκέδαση και 
σίγουρα είναι φαντασία και δημιουργία. Όσοι 
πήραν μέρος στο παιχνίδι μας το απέδειξαν 
τρανταχτά! 
Γεμίσαμε λοιπόν ένα ολόκληρο βιβλιαράκι με 
τρίγωνα! Από τρίγωνα τοστάκια, πίτσες και 
τυροπιτάκια μέχρι παστίτσιο και σαλάτα!!! 

Θα τα βρείτε εδώ, ως συνταγές και ως 
Φωτοσχόλια. Για να δείτε περισσότερες 
λεπτομέρειες, πατήστε πάνω στον τίτλο της 
συνταγής που είναι σύνδεσμος.

Και φυσικά αν ζηλέψετε, πάρτε κι εσείς μαχαίρι 
και... τριγωνίστε τις μαγειρικές σας δημιουργίες!

#ΤΡΙΓΩΝΟ



ΜΕΝΕΞΙΑ ΧΑΧΟΥΤΑ

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε μία στρογγυλή φέτα από το καρπούζι, κάνουμε μικρά τρίγωνα από 

καρπούζι και πεπόνι τα βάζουμε γύρω γύρω, καθαρίζουμε την φλούδα από την 
μπανάνα, την κόβουμε στη μέση για να είναι σταθερή και βάζουμε δύο σταφύλια 
για μάτια

Ήλιος από καρπούζι και πεπόνι 🍉🍈

1 μικρό καρπούζι
1/2 πεπόνι
1 μπανάνα
2 ρόγες  σταφύλι

https://cookpad.com/gr/xristes/19268453
https://cookpad.com/gr/sintages/13477902


Stacy

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπρίκι λιώνω το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά.
2. Παίρνουμε ένα μπολ και σπάμε τα αυγά, ανακατεύω με έναν αυγοδάρτη. Στη 

συνέχεια προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά και στο τέλος κοσκινίζω το αλεύρι, το 
ρίχνω μέσα και ανακατεύω καλά.

3. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς σιγανή φωτιά το βουτυρώνω λίγο και 
με μια κουτάλα βάζω μια κουταλιά (ανάλογα το μέγεθος της κουτάλας και το 
τηγάνι μας) στη μέση του τηγανιού. Το σηκώνω και με κυκλικές κινήσεις 
προσπαθώ να το απλώσω παντού. Το ακουμπάω στη φωτιά και περιμένω να 
ψηθεί μέχρι να κάνει τρυπούλες από πάνω, έπειτα με μια σπάτουλα το γυρίζω 
απότομα για να έχω αποτέλεσμα! 😝 Συνεχίζω την διαδικασία μέχρι να τελειώσει 
το μείγμα.

4. Γεμίζω με ότι θέλω! Αλμυρά - γλυκά ότι φανταστείς! Καλή απόλαυση!! 😃

Ζύμη για κρέπες!

2 αυγά
1 φλ. αλεύρι γ.ολ.χ
1 πρέζα ζάχαρη
1/4 κ.γλ. αλάτι
1/2 φλ. γάλα
2 κ.σ. βούτυρο (+ για τηγάνισμα)

https://cookpad.com/gr/xristes/12006382
https://cookpad.com/gr/sintages/13463288


Ismini

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε το βούτυρο στον κάδο και λιώνουμε 2 λεπτά/70°/ταχύτητα 2. 

(Εναλλακτικά: λιώνουμε σε μπρίκι ή βάζουμε λάδι).
2. Προσθέτουμε το γάλα, το νερό, το αλεύρι, τα αυγά και το αλάτι στον κάδο και 

αναμιγνύουμε 20 δευτερόλεπτα/ταχύτητα 4. (Το μίγμα πρέπει να έχει υφή 
ρευστής κρέμας. Αν φαίνεται πολύ παχύρευστο προσθέτουμε λίγο γάλα).

3. Βάζουμε το μίγμα σε ένα δοχείο, το καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη και 
αφήνουμε να σταθεί στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά.

4. Βουτυρώνουμε ελαφρώς ένα αντικολλητικό τηγάνι και θερμαίνουμε σε μέτρια 
προς υψηλή φωτιά.

5. Ρίχνουμε το μίγμα χρησιμοποιώντας μία μικρή ποσότητα στριφογυρίζοντας το 
τηγάνι ταυτοχρόνως, ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η βάση του με το μίγμα.

6. Ψήνουμε για 2-3 λεπτά ή μέχρι οι άκρες της κρέπας να ροδίσουν ελαφρά.
7. Αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε για άλλο ένα λεπτό.
8. Επαναλαμβάνουμε με το υπόλοιπο μίγμα. Τις σερβίρουμε χλιαρές με γέμιση της 

προτίμησής μας (είτε γλυκιά, είτε αλμυρή) κι απολαμβάνουμε ή τις καταψύχουμε...
9. Για να καταψύξουμε τις κρέπες και να τις χρησιμοποιήσουμε αργότερα, 

ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες:
10. Τοποθετούμε ένα κομμάτι αντικολλητικό χαρτί ανάμεσα στις κρέπες και τις 

βάζουμε σε μία σακούλα ειδική για κατάψυξη, την οποία κλείνουμε καλά.
11. Όταν τις χρειαζόμαστε βγάζουμε όσες θέλουμε, τις αφήνουμε να ξεπαγώσουν, τις 

τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και τις ζεσταίνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς για 5 με 10 λεπτά. Έτοιμες για 
σερβίρισμα! 😉

Κρέπες αγαπημένες κι αν θέλετε και 
κατεψυγμένες!

Μερίδες: 10 κρέπες
Χρόνος: 45'+30' ψυγείο

50 γραμμάρια βούτυρο ή λάδι+ λίγο ακόμα 
για το τηγάνισμα
500 γραμμάρια γάλα
200 γραμμάρια νερό
250 γραμμάρια αλεύρι
4 αυγά (εγώ βάζω 3)
1 πρέζα αλάτι
Προαιρετικά για γλυκές κρέπες:
1 κάψουλα βανίλιας ή 40 γρ. ζάχαρη 
βανίλιας
1 κουταλάκι ξύσμα πορτοκαλιού
Ή 80 γραμμάρια ζάχαρη και 2 κ.γ. ρούμι ή 
λικέρ πορτοκάλι

https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/13484618
https://cookpad.com/gr/sintages/13484618


Τοστ με μέλι και μήλο και 
φέτα

ioanna.k

Ψωμί του τοστ

Υλικά 

Ismini

lianaki

Πολύ ωραίο βγήκε και είναι και εύκολη 
η διαδικασία! Ευχαριστούμε πολύ! 😉
(Ό,τι πρέπει και για να κάνουμε 
#τρίγωνο για τα γενέθλια της Cookpad 
μας!) 😊

240 Νερό χλιαρό
5 γρ. Μαγιά ξηρή
30 γρ. Καστανή ζάχαρη
40 γρ. Βούτυρο λιωμένο αλλά όχι ζεστό
500 γρ. Αλεύρι γ.ο.χ κοσκινισμένο
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

kimwlos

Εγώ έβαλα και μπόλικο μέλι από πάνω 
🙃 απίθανο πρωινό. Σε ευχαριστώ 
μικρή μου 😘 #τριγωνο

2 φέτες ψωμι
1 μηλο
Μελι
Λίγη φετα

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6424969
https://cookpad.com/gr/sintages/6424969
https://cookpad.com/gr/xristes/8461503
https://cookpad.com/gr/sintages/12472672
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/xristes/8478600
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Τοστ έκπληξη

Georgia Nikolaidou

Τοστ στη... σιδερώστρα

Υλικά 

Chara

tahitian

Μόλις το είδα από την Cleopatra 
είπα.... δεν υπάρχει περίπτωση θα το 
δοκιμάσω!!! Ιδού λοιπόν! Έχω να πω 
πως ήταν το πιο νόστιμο και το πιο 
διασκεδαστικό τοστάκι που έχω φάει 
ever ❤❤❤❤❤!!!! #τρίγωνο

ψωμί του τοστ
υλικά για τη γέμιση

Ismini

Τοστάκι σούπερ, τώρα και σε 
#τρίγωνο! Χρόνια μας πολλά και πάλι! 
Γεωργία μου, σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή! Άρεσε σε όλους! 😋😋😋 
(Έβαλα τα αλλαντικά και 2 φέτες τυρί 
πάνω απ'τη 1 φέτα κι έψησα στο 
φούρνο και τη φέτα με το αυγό την 
έψησα στο τηγάνι για να το ελέγχω και 
να μου γίνει μελάτο). 😉

8 φέτες ψωμί του τοστ
8 φέτες ζαμπόν ή γαλοπούλα
16 φέτες κίτρινο τυρί
100 γρμ. τριμενο γκουντα
Τέσσερις φέτες  ντοματα
2 κουταλιές στραγγιστο γιαούρτι
4 μικρά αυγά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/6253184
https://cookpad.com/gr/xristes/9648169
https://cookpad.com/gr/sintages/3086527
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Χριστίνα Νταμ.

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αλείφουμε με μερέντα τα ψωμάκια και τα βάζουμε στην τοστιέρα να ψηθούν. Και 

τα κόβουμε τριγωνάκια 🙃🙃🙂🙂

Τοστ με Μερέντα

Ψωμί για τοστ
Μερέντα

https://cookpad.com/gr/xristes/11778574
https://cookpad.com/gr/sintages/13270147


Τοστ με φέτα και μέλι!

Υλικά 

Maria_korinthos

Stella.

Εξαιρετική ιδεα!!!! #τρίγωνο

2 φέτες ψωμί τοστ ολικής άλεσης
Φέτα σε κομμάτια
Μέλι

kimwlos

Ότι πιο νόστιμο έχω φάει σε πρωινό 
τον τελευταίο καιρό! Έβαλα και λίγη 
κανέλα 🧡. Σε ευχαριστώ για τη 
συνταγή. 
#τρίγωνο

https://cookpad.com/gr/sintages/13394362
https://cookpad.com/gr/xristes/24421484
https://cookpad.com/gr/xristes/19000264
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030


Klairh ...

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Στο ένα τοστ βάζω βιτάμ, μέλι
2. Στο άλλο τοστ βάζω την Μερέντα που έχω κάνει εγώ.....

Πρωινά τριγωνάκια.... 🌞🌞🌞

4 φέτες ψωμί του τοστ
Μέλι
Βιτάμ
Μερέντα σπιτική

https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/sintages/13445290


Κρύα σάντουιτς με 
αυγοσαλάτα

Rena13

Τοστ με τυρί και 
κρεμμύδι

Υλικά 

Rena13

Rena13

#τρίγωνο τοστ με τυρί και κρεμμύδι, 
άλλο ένα τριγωνάκι για να 
γιορτάσουμε τα 3 χρόνια. Χρόνια 
πολλά cookpad.  🍰🥂

4 φέτες ψωμί του τόστ
Τυρί τριμμένο τύπου γκούντα
2 κ.γλ. κρεμμύδι

Rena13

Σάντουιτς με αυγοσαλάτα και σε 
#τρίγωνο. Γρήγορη λύση με υλικά που 
έχουμε εύκολα στο σπίτι, για ένα 
δροσερό σνακ.

1η εκδοχή για 2 σάντουιτς
2 αυγά βραστά σφιχτά
2-3 κ.γλ salad cream (ή μαγιονέζα)
λίγο πιπέρι άσπρο
4 φέτες ψωμί του τόστ
2η εκδοχή για 2 σάντουιτς
2 αυγά βραστά σφιχτά
4 μαύρες ελιές ψιλοκομμένες
1-2 κ.σ. φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
1 κ.γλ καρότο τριμμένο στον τρίφτη
1 κ.σ. φέτα τυρί τριμμένο
1 κ.γλ. μουστάρδα
1 κ.γλ. ξύδι
2 κ.γλ. λάδι
1 κ.γλ. γιαούρτι
λίγο πιπέρι άσπρο
4 φέτες ψωμί του τόστ

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13199710
https://cookpad.com/gr/sintages/13199710
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/sintages/11206441
https://cookpad.com/gr/sintages/11206441
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646


Aggeliki 🌻

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Φρυγανιζουμε της φέτες του τοστ. Αλείφουμε με βούτυρο και της δύο φέτες, 

περνούμε με την μύτη του μαχαιριού μικρή ποσότητα vegemite και αλείφουμε 
στης δύο φέτες του τοστ. Έτοιμο το τοστ,πρωινό γεμάτο ενέργεια για μικρούς και 
μεγάλους!

Πρωινό τοστ energy!!

2 φέτες ψωμί τοστ
Βούτυρο
Vegemite

https://cookpad.com/gr/xristes/13838131
https://cookpad.com/gr/sintages/13472165


Dafni Vasiliki Chantzi-Karaparidi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, το μαϊντανό, το αλάτι και το πιπέρι 

τα βάζουμε μέσα στα τοστ μας
2. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε βούτυρο και τοποθετούμε το τοστ πατάμε 

από πάνω με μια κουτάλα και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει
3. Καλή όρεξη 💜καλή επιτυχία

Τοστ αλλιώς

Μερίδες: 2 μερίδες
Χρόνος: 10 λεπτά

4 φέτες τοστ
1 κρεμμύδι
2 ντομάτες
2 τσίλι πράσινο ή κόκκινο
1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ή 
κόλιανδρο
1 κουταλιά του γλυκού αλάτι
1 κουταλιά του γλυκού κόκκινο πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο
4 κουταλιές της σούπας κέτσαπ για τις 
βουτιές των τοστ

https://cookpad.com/gr/xristes/25289096
https://cookpad.com/gr/sintages/13440554


Klairh ...

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράζουμε τα παντζάρια. Τα κόβουμε σε μικρά κυβάκια...
2. Τοποθετούμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε καλά.
3. Ψήνουμε τις φέτες του τοστ για κάνα 2' και μετά γεμίζουμε τα τοστ....
4. Καλή σας όρεξη

Τοστάκι με παντζαροσαλάτα..

4 φέτες ψωμί του τοστ
Παντζαροσαλάτα
800 γρ παντζάρια
Γιαούρτι
250 ml μαγιονέζα
1 γιαούρτι στραγγιστό 200 γρ
1 χούφτα καρύδια

https://cookpad.com/gr/xristes/21341428
https://cookpad.com/gr/sintages/13442182


irene

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Λιώνουμε με ένα πιρούνι τα ρεβύθια.
2. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, το ελαιόλαδο, το λεμόνι και τις λιαστές ντομάτες, το 

αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε.
3. Φρυγανίζουμε το ψωμί του τοστ, απλώνουμε όσο μείγμα θέλουμε και 

απολαμβάνουμε!

Τοστ με ρεβύθια

Μερίδες: 1 μερίδα
Χρόνος: 10 λεπτά

1 φέτα  ψωμί του τοστ ολικής αλέσεως
200 γρ βρασμένα ρεβύθια
2 κσ λεμόνι
1 κσ μαϊντανό ψιλοκομμένο
1 κσ ελαιόλαδο
4 λιαστές ντομάτες ψιλοκομμένες
Αλάτι και πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/8516463
https://cookpad.com/gr/sintages/13482044


zoe vranikou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολάκι ανακατεύουμε το τυρί με τον άνηθο, το λεμόνι ή το ξύδι και το 

πιπέρι.
2. Απλώνουμε το μείγμα στις φέτες του τοστ και προσθέτουμε τις φετούλες 

αγγουριού
3. Κόβουμε διαγώνια και απολαμβάνουμε!!!!

Δροσερό Σάντουιτς

Χρόνος: μηδαμινός

2 φέτες ψωμί του τοστ πολύσπορο ή ολικής 
άλεσης
20 γρ τυρί cottage ή κρέμα
λίγο άνηθο (ή άλλο αρωματικό της επιλογής 
σας)
1 μικρό αγγούρι σε λεπτά φετάκια
πιπέρι
1 ιδέα ξύδι ή λεμόνι χυμό

https://cookpad.com/gr/xristes/8499886
https://cookpad.com/gr/sintages/13460533


Antonia Kagiafas

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Τρίβετε το καρότο στο λεπτό του τρίφτη. Ανακατεύετε το τρίμμα σε ένα μπολ με 

τη μουστάρδα, το ελαιόλαδο, το χυμό του λεμονιού, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. 
2. Κόβετε με το ειδικό εργαλείο ή με ένα κοφτερό μαχαίρι 10-12 «φλούδες» 

παρμεζάνας.
3. Απλώνετε σε δύο από τις φέτες του ψωμιού του τοστ (εμάς μας αρέσει το 

πολύσπορο αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε επιθυμείτε) το 
μείγμα του καρότου και σκεπάζετε με τις «φλούδες» της παρμεζάνας. 

4. Καλύπτετε με τις υπόλοιπες φέτες, πατάτε ελαφρά με τα χέρια για να κολλήσουν 
μεταξύ τους.

5. Κόβετε σε τρίγωνα (α λα κλαμπ σάντουιτς) και τυλίγετε σφιχτά σε αλουμινόχαρτο 
αν πρόκειται να το φάτε on the go.

Σάντουιτς με καρότο και παρμεζάνα

Μερίδες: 2 μερίδες

4 φέτες ψωμί για τοστ
1 καρότο
1 κουτ.γλυκού  μουστάρδα
1/2 λεμόνι τον χυμό του
Ελαιόλαδο
Ρίγανη
«Φλούδες» παρμεζάνας
Αλάτι
Πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/11706219
https://cookpad.com/gr/sintages/13464518


Mαιρη Κωστοπουλου😃

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αφήνουμε τη μαργαρίνη εκτός ψυγείου. Στο μπλέντερ ή στον τρίφτη τρίβουμε όλα 

τα λαχανικά, τα στραγγίζουμε να φύγουν τα υγρά τους.
2. Τα ρίχνουμε στη μαργαρίνη και προσθέτουμε το αλατοπίπερο. Ανακατεύουμε 

καλά και είναι έτοιμο. Το διατηρούμε στο ψυγείο για περίπου 10 με 15 μέρες.
3. Αλείφουμε τις φέτες του ψωμιού με το σκορδοβούτυρο, βάζουμε το τυρί, το 

ζαμπόν και ψήνουμε στην τοστιέρα μέχρι να ροδίσει.

Oflookboter toast (τοστάκι με 
σκορδοβούτυρο)

σκορδοβούτυρο
1 κιλό μαργαρίνη
1/2 πιπεριά Φλωρίνης
1/4 ενός κρεμμυδιού ξερό
1/4 ενός πράσου
λίγο μαϊντανό
5 σκελίδες σκόρδο
1 πρέζα αλάτι 
1 πρέζα πιπέρι
1/4 ενός καρότου
τοστάκι
ψωμί για τοστ
τυρί γκούντα
 ζαμπόν

https://cookpad.com/gr/xristes/14410175
https://cookpad.com/gr/sintages/13453065
https://cookpad.com/gr/sintages/13453065


Antoniya

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αν θέλουμε αφαιρούμε την κόρα του ψωμιού.
2. Αλείφουμε τις φέτες με βούτυρο.
3. Ετοιμάζουμε το μείγμα: σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε την φέτα 

που έχουμε τρίψει με ένα πιρούνι και προσθέτουμε και το θυμάρι μέσα στο 
μείγμα και ανακατεύουμε.

4. Με ένα κουτάλι μοιράζουμε το μείγμα πάνω στις φέτες και το απλώνουμε 
ομοιόμορφα.

5. Με ένα μαχαίρι κόβουμε τις φέτες διαγώνια για να γίνουν τριγωνάκια :)
6. Τα τοποθετούμε σε ταψάκι και ψήνουμε στο φούρνο στο γκριλ στους 200 

βαθμούς μέχρι η επικάλυψη να πάρει σκούρο χρυσαφί χρώμα.
7. Καλή επιτυχία!!!

Τέλειο πρωινό για μικρούς και μεγάλους 
(πάει τέλεια με χαμομήλι)

Μερίδες: 2-3 μερίδες
Χρόνος: 20 λεπτά

6 φέτες ψωμί για τοστ
2 αυγά
60 γραμμάρια τυρί φέτα
λίγο βούτυρο
λίγο θυμάρι

https://cookpad.com/gr/xristes/22395944
https://cookpad.com/gr/sintages/13453201
https://cookpad.com/gr/sintages/13453201


Dafni Vasiliki Chantzi-Karaparidi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράζουμε ή τηγανίζουμε τα αυγά ή τα κάνουμε ποσέ όπως σας αρέσουν (τα δικά 

μου γύρω γύρο τα έφαγε η κόρη 🥰🙏🏻μου 🙈😂🙈😂)
2. Κόβουμε το ζαμπόν και βάζουμε το τυρί κρέμα στην τορτίγια διπλώνουμε σε 

τρίγωνο και είναι έτοιμη..!!
3. Καλή όρεξη 💜 καλή επιτυχία

Τορτίγια Τρίγωνο έκπληξη

Μερίδες: 2 μερίδες
Χρόνος: 10 λεπτά

2 τορτίγιες
2 αυγά
4 φέτες ζαμπόν
2 κουταλιές κατσικίσιο τυρί κρέμα

https://cookpad.com/gr/xristes/25289096
https://cookpad.com/gr/sintages/13443877


Veronika♐🎯

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αλείφουμε την πρώτη φέτα του τοστ με λίγη μαγιονέζα, προσθέτουμε μια φέτα 

κασέρι και 4 κομμάτια αγγούρι. Στρώνουμε τη δεύτερη φέτα, την αλείφουμε με 
λίγη μαγιονέζα και προσθέτουμε μια φέτα γαλοπούλα, λίγη σαλάτα και από πάνω 
4 φέτες αυγό βραστό. Τελειώνουμε με την 3η φέτα ψωμί. Κόβουμε το σάντουιτς 
στη μέση και διαγώνια για να σχηματιστούν 2 τρίγωνα. Στερεώνουμε τo club 
sandwich με μια φουρκέτα μαγειρικής. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για 
τις υπόλοιπες φέτες.

2. Αν θέλουμε, πριν βάλουμε τα υλικά, ψήνουμε ελάχιστα τις μισές φέτες του τοστ 
από τη μια πλευρά σε αντικολλητικό τηγάνι για να γίνει το πάνω και το κάτω 
μέρος ελαφρώς τραγανές

Υγιεινό club sandwich 🥪🥪

Μερίδες: 1 μερίδα
Χρόνος: 15 λεπτά

6 φέτες ψωμί για τοστ (σταρένιο ή 
σικάλεως)
2-3 αυγά βραστά σφιχτά κομμένα σε 
ροδέλες
2 φέτες κασέρι
2 φέτες γαλοπούλα ψητή
2 φύλλα πράσινη σαλάτα
1/2 αγγούρι κομμένο σε ροδέλες
Λίγη μαγιονέζα light
Για τη διακόμηση:
2 φύλλα μαρούλι ή πράσινη σαλάτα
1 ντομάτα κομμένη σε ροδέλες
50 γρ φέτα κομμένη σε κύβους
Ελιές

https://cookpad.com/gr/xristes/21891612
https://cookpad.com/gr/sintages/13447236


Mary's kitchen🍴

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αλείφουμε και στα τρία ψωμάκια μαγιονέζα
2. Παίρνουμε μια φέτα ψωμί βάζουμε μια φέτα κασέρι και 2 ψαροκροκέτες
3. Συνεχίζουμε με την επόμενη φέτα ψωμί ξανά κασέρι και ψαροκροκέτες πατάτες 

και τέλος το τρίτο ψωμάκι
4. Ψήνουμε σε λαδόκολλα για 5 λεπτά σε μέτριο φούρνο

Κλαμπ με ψαροκροκέτες

Μερίδες: 1 μερίδα

3 φέτες ψωμί για τοστ
2 φέτες κασέρι
4 ψαροκροκέτες
2 κγ μαγιονέζα
Προαιρετικά πατάτες τηγανιτές

https://cookpad.com/gr/xristes/8506824
https://cookpad.com/gr/sintages/13485359


Ομελέτα Φούρνου 
Bomba

Nora Mpagi

Club sandwich

Υλικά 

Γωγω..#Corfu..!!!

Γεωργία Θ.

Έτσι τα φτιάχνω περίπου κ εγώ για 
την οικογένεια κ μας αρέσουν 
πολύυυυ 🤤😋
#τρίγωνο

6 φέτες ψωμί του τοστ
2 κ.σ. μαγιονέζα
4 φύλλα μαρούλι
1 ντομάτα (κατά προτίμηση ώριμη και σφιχτή)
4 φέτες γαλοπούλα
4 φέτες τυρί του τοστ

Mary's kitchen🍴

Πραγματικά bomba ευχαριστούμε 
πολύ!!! #τρίγωνο

3 πατάτες μεσαίου μεγέθους
8 αυγά
1 κουτί τεμαχισμένα μανιτάρια 200gr
1 κγ ζωμό κότας
1 κ.σ.κοφτό  πάστα κόκκινης πιπεριάς
110 ml κρέμα γάλακτος
1 τριγωνάκι lavache
50 gr μυζήθρα
50 gr φέτα
3 φέτες Edam
3 φέτες χοιρινή ωμοπλάτη
2 φέτες μπέικον
Αλάτι - Πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13367637
https://cookpad.com/gr/sintages/13367637
https://cookpad.com/gr/xristes/12374832
https://cookpad.com/gr/sintages/11019264
https://cookpad.com/gr/xristes/8513484
https://cookpad.com/gr/xristes/16568255
https://cookpad.com/gr/xristes/8506824


Χαρα 22

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βράζουμε τον τραχανά σε λίγο νερό για 5 λεπτά και τον αφήνουμε στην άκρη
2. Σε ένα τηγάνι που μπαίνει και στο φούρνο τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με τις 

πιπεριές για 2 λεπτά, μετά προσθέτουμε και το κολοκυθάκι σε ροδέλες και το 
αφήνουμε για αυτό λίγο να σοταριστεί

3. Ρίχνουμε τον τραχανά, τα αυγά και ανακατεύουμε καλά και το περιχύνουμε μέσα 
στο τηγάνι σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε 3 λεπτά να μαγειρευτεί. Έπειτα 
προσθέτουμε τα τριμμένα τυριά από πάνω και το βάζουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 200 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου. Στη μέση του ψησίματος 
ξεσκεπάζουμε το καπάκι για να πάρει και χρώμα.

Ομελέτα με τραχανά

Μερίδες: 3 μερίδες
Χρόνος: 30 λεπτά

1 φλιτζάνι τραχανά γλυκό
3 αυγά
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 πιπεριά πράσινη 
1 πιπεριά κόκκινη
1 μικρό κολοκυθάκι προαιρετικά
150 γραμμάρια φέτα 
Λίγο τυρί Δανίας τριμμένο
Πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/15376658
https://cookpad.com/gr/sintages/13469354


Μαριάννα Χαραλάμπους

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 βαθμούς πάνω κάτω αντίσταση, 

πλένουμε τα ντοματίνια και βγάζουμε την φλούδα τους.
2. Σε ένα μπολ βάζουμε τα αβγά, το αλατοπίπερο και το γάλα και τα χτυπάμε με το 

σύρμα, ρίχνουμε και το μπέικιν αφού το έχουμε λίγο λιώσει σε ένα φλιτζανάκι του 
καφέ με δυο τρεις κουταλιές νερό χτυπάμε καλά.

3. Σε ένα στρογγυλό ταψί βάζουμε το λάδι, το αλείφουμε να πάει σε όλο το σκεύος 
και ρίχνουμε από πάνω το σιμιγδάλι, το χτυπάμε το ταψί από κάτω και στο πλάι 
με το χέρι μας για να πάει παντού το σιμιγδάλι, ρίχνουμε το μείγμα με τα αυγά 
στο ταψί και από πάνω προσέχοντας να πάει παντού, ρίχνουμε τα ντοματίνια, την 
φέτα τριμμένη με τα χέρια, το δενδρολίβανο και το κρεμμύδι. Τέλος 
πασπαλίζουμε με την γραβιέρα, ψήνουμε για 40 λεπτά περίπου μέχρι να πάρει 
χρώμα η ομελέτα μας από πάνω. Καλή μας όρεξη!!!

Ομελέτα φούρνου αφρός

Μερίδες: 4-5 μερίδες
Χρόνος: 50 λεπτά

9 μεσαία αυγά
1/3 φλιτζάνι γάλα
1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
250 gr ντοματίνια
200 gr φέτα
1 κουταλιά της σούπας κεφαλοτύρι 
τριμμένο
1 κρεμμύδι τριμμένο
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
πιπέρι
1/2 κλαδάκι φρέσκο δενδρολίβανο 
ψιλοκομμένο
Για το ταψί:
1 1/2 κουταλιά λάδι
1 1/2 κουταλιά σιμιγδάλι ψιλό

https://cookpad.com/gr/xristes/20806788
https://cookpad.com/gr/sintages/13463324


Popi Bogiatzi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε τις φέτες του ψωμιού του τοστ σε τρίγωνα
2. Αλείφουμε την μελιτζανοσαλάτα και από πάνω βάζουμε σε φέτες αγγουράκι, 

ντοματούλα και κρεμμυδάκι

Τριγωνάκια με μελιτζανοσαλάτα 
πολίτικη !!!! 🍆🍆🍆

3 φέτες ψωμί του τοστ ολικής
4-7 κ.σ. μελιτζανοσαλάτα (έχω συνταγή 
πολίτικη στο προφίλ μου - 
https://cookpad.com/gr/sintages/10257999-
melitzanosalata-politiki )
Αγγουράκι, ντοματούλα και κρεμμύδι

https://cookpad.com/gr/xristes/14396576
https://cookpad.com/gr/sintages/13464089
https://cookpad.com/gr/sintages/13464089


Ζου Ειρηνη

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Κόβουμε το κρεμμύδι σε μέτρια κυβάκια και τα σοτάρουμε σε λίγο λάδι, μέχρι να 

γυαλίσουν. Κατόπιν προσθέτουμε λίγο αλάτι και τη μελάσα.
2. Σε μια επιφάνεια πασπαλισμένη με λίγο σιμιγδάλι, ανοίγουμε το ζυμάρι σε φύλλο. 

Στρώνουμε τη λαμαρίνα του φούρνου με λαδόκολλα και απλώνουμε το ζυμάρι, 
απλώνουμε τη σάλτσα, τη γαλοπούλα, το κοτόπουλο, τα κρεμμύδια και το τυρί.

3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν από 
κάτω η ζύμη και να λιώσει το τυρί.

Πίτσα με κοτόπουλο και σάλτσα BBQ 
honey

1 δόση τραγανή ζύμη για πίτσα (υπάρχει 
στις συνταγές μου - 
https://cookpad.com/gr/sintages/12819191-t
ragani-zumi-gia-peinirli-i-pitsa )
1 φλ BBQ sauce honey
8 φέτες γαλοπούλα (αλλαντικό) 
ψιλοκομμένες
1 στήθος κοτόπουλο ψητό ψιλοκομμένο
1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό
1/2 κ.σ. μελάσα
Λίγο αλάτι
2 κ.σ. λάδι
200 γρ μοτσαρέλα τριμμένη
200 γρ γκούντα τριμμένο

https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/sintages/13441930
https://cookpad.com/gr/sintages/13441930


Καταπληκτική πίτσα!! 
🍕 Καρμπονάρα και 
χωριάτικη!! 🍕

Γωγω..#Corfu..!!!

Πίτσα pepperoni

Υλικά 

Dafni Vasiliki Chantzi-Karaparidi

syntageskamomata

Πολύ ωραία ευχαριστούμε #τρίγωνο

Για τη ζύμη
500 γραμμάρια αλεύρι τύπου 00
300 ml χλιαρό νερό
1 μαγιά (25 γραμ. νωπή ή 8 γραμ. ξηρή)
1 κουτ.σούπας  αλάτι
1 κουτ.σούπας  ζάχαρη
3 κουτ.σούπας ελαιόλαδο
Για γέμιση
200-250 γραμμάρια σπιτική σάλτσα ντομάτας 
https://cookpad.com/gr/sintages/3088859-spitik
i-saltsa-ntomatas
1 κουτ.σούπας  πελτές ντομάτας (προαιρετικά)
2 λουκάνικα pepperoni κομμένα σε λεπτές 
φέτες
150 γραμμάρια τυρί mozzarella τριμμένο
150 γραμμάρια τυρί emmental τριμμένο
150 γραμμάρια τυρί regato τριμμένο

Γωγω..#Corfu..!!!

Λαχταριστή πίτσα για το πάρτι του 
μικρού μου, με απλά υλικά για τα 
μικρά παιδάκια 😃.. #τρίγωνο

Για την ζύμη:
2 ποτήρια του νερού χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 κουταλάκι του γλυκού γεμάτο αλάτι
2 ποτήρια του νερού  αλεύρι που φουσκώνει 
μόνο του
5 ποτήρια του νερού  αλεύρι για όλες τις 
χρήσεις
1/2 ποτηράκι του κρασιού ελαιόλαδο
Γέμιση χωριάτικης:
1 ντομάτα κομμένη σε κύβους
2 πιπεριές κομμένες σε λεπτές λωρίδες
……..

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4966870
https://cookpad.com/gr/sintages/4966870
https://cookpad.com/gr/sintages/4966870
https://cookpad.com/gr/xristes/8513484
https://cookpad.com/gr/sintages/11361414
https://cookpad.com/gr/xristes/25289096
https://cookpad.com/gr/xristes/8511505
https://cookpad.com/gr/xristes/8513484


alsi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τα αυγά με το λάδι και προσθέτουμε τα τυριά, τις πιπεριές και την 

πάριζα.
2. Ανακατεύουμε να ομογενοποιηθούν και προσθέτουμε το αλεύρι με το baking 

powder. Πλάθουμε σε μπαλάκια ή τριγωνάκια και ψήνουμε σε λαδόκολλα στους 
180°C για 20-25 λεπτά.

Πιτσάκια τεμπέλικα

Μερίδες: 35-40 μερίδες

2 αυγά
1/4 φλ. ελαιόλαδο (50 γρ.)
200 γρ. Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ή 
γοχ με 1,5 κ.γ. μπέικιν
1 φακελάκι baking powder
150-200 γρ. Φέτα
100 γρ. σκληρό τυρί Δανίας
1/2 πιπεριά πράσινη
1/2 πιπεριά κόκκινη
1 κομμάτι πάριζα σε κυβάκια

https://cookpad.com/gr/xristes/8472584
https://cookpad.com/gr/sintages/13439362


marmal

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Η γνωστή ζύμη απλή: με νερό αραιώνουμε τη μαγιά, ζάχαρη, αλεύρι και μετά 

ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε λάδι, αλάτι! Ζυμώνουμε μέχρι να κάνει μια 
μαλάκια ζύμη όσο αλεύρι πάρει!

2. Αφήνουμε να φουσκώσει και μετά ανοίγουμε φύλλο!! Ετοιμάζουμε το ταψί και 
βάζουμε πάνω τη ζύμη!

3. Κόβουμε τα υλικά μας ! Αρχίζουμε και στρώνουμε τα υλικά ! Κέτσαπ μετά 
στρώνουμε ζαμπόν, μπέικον και τυρί τριμμένο και από πάνω λουκάνικο με 
ντομάτα και κόκκινη πιπεριά!

4. Κόβουμε κομματάκια βούτυρο από πάνω και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 
λεπτά!!

Πιτσούλα !!!!!

1/2 κιλό αλεύρι
1 φάκελο μάγια
1 πρέζα ζάχαρη 
1 πρέζα αλάτι
1 ποτήρι νερό χλιαρό
5 κουταλιές σούπας λάδι
Κέτσαπ
Τυρί
Ζαμπόν
Βούτυρο για από πάνω
Λουκάνικο
Πιπεριά κόκκινη

https://cookpad.com/gr/xristes/8517982
https://cookpad.com/gr/sintages/13448939


irene

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προθερμένουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.
2. Βάζουμε τα υλικά για την ζύμη σε ένα μπωλ και ζυμώνουμε να ενωθούν.
3. Ανοίγουμε την ζύμη με πλάστη ή με τα χέρια μας (προτιμώ χέρια).
4. Την απλώνουμε σε ένα ταψί και βάζουμε από πάνω τα υλικά μας.
5. Ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά και απολαμβάνουμε!

Υγιεινή και light πίτσα με δύο υλικά

Μερίδες: 20 λεπτά
Χρόνος: 3 άτομα

Για την ζύμη
1,5 φλ αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 
(+ακόμα λίγο για το ζύμωμα)
1 φλ γιαούρτι
Για την επικάλυψη
1/2 φλ σάλτσα ντομάτας για πίτσα
2-3 κσ τυρί κρέμα
1 ντομάτα
φύλλα βασιλικού

https://cookpad.com/gr/xristes/8516463
https://cookpad.com/gr/sintages/13494533


Χαρά Charaellada

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Όλη η συνταγή είναι σε ποσότητες με το μάτι 😉 έβαλα ενδεικτικά κάποιες μπορεί 

να αλλάξουν ανάλογα τη ποσότητα που θέλετε να κάνετε
2. Βάζω τα υλικά μου σε ένα μπολ κι αφού τα έχω βάλει προσθέτω φαρίνα μέχρι να 

απορροφηθούν τα υγρά. Όταν τη βάλω στο φούρνο θα ναι κάπως υγρή σαν το 
κέικ.

3. Ψήνω στο φούρνο για 40 λεπτά περίπου στους 180 σε προθερμασμένο φούρνο 🧡

Πίτα χωρίς φύλλο

Μερίδες: 13 μερίδες
Χρόνος: 50 λεπτά

1/2 κιλό Φέτα
5 φύλλα Δυόσμο
2-3 Αυγά
1 ποτήρι Γάλα
5-6 κ.σ. Λάδι
1 κ.σ. Γιαούρτι
1 μεσαίο  Κολοκύθι τριμμένο
Φαρίνα όσο πάρει για να έχουμε έναν χυλό

https://cookpad.com/gr/xristes/14050790
https://cookpad.com/gr/sintages/13452388


Τυρόπιτα ☺

Sasso

Κολοκυθόπιτα ανοιχτή με 
φέτα και κουρκουμά

Υλικά 

Matina Georgaki

Vasoula nod

Πολύ καλή, γρήγορη και εύκολη!! Δεν 
είχα φέτα, οπότε έβαλα νωπή 
μυζήθρα και αλατάκι! Με φέτα 
σίγουρα θα είναι ακόμα πιο νόστιμη! 
😊 #τρίγωνο

220 γραμμάρια κολοκυθάκια τριμμένα στον 
λεπτό τρίφτη
4 αβγά
100 γραμμάρια ελαιόλαδο
150 γραμμάρια φέτα
100 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ
1 1/2 κουτ.γλυκού μπέικιν πάουντερ
1 κουτ.γλυκού κουρκουμά
Λίγη ρίγανη ξερή

Sasso

Πεντανόστιμη και αφράτη όπως πάντα 
και κομμένη σε #τρίγωνο 📐🔼🔽▶◀

1,5 πακέτο έτοιμο φύλλο για πίτα
400 γρ. (περίπου) λευκό τυρί οποιοδήποτε
1 γιαούρτι στραγγιστό
3/4 περίπου της κούπας  λάδι οποιοδήποτε
Πιπέρι
2 αβγά

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11908558
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/sintages/13467133
https://cookpad.com/gr/sintages/13467133
https://cookpad.com/gr/xristes/12316732
https://cookpad.com/gr/xristes/25555584
https://cookpad.com/gr/xristes/16036986


Angelina Ambrs

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και ανακατεύω, μετά ρίχνω 

την σόδα και τα 170 γρ του βουτύρου αρχίζω και ζυμώνω μέχρι η ζύμη να γίνει 
μαλακή..Το αφήνω να ξεκουραστεί 15 λεπτά

2. Σε ένα ταψί 38 εκατοστά βάζω ελαιόλαδο και απλώνω να πάει παντού κόβω το 
ζυμάρι στα δυο και παίρνω το ένα μπαλάκι και το ανοίγω με το χέρι στο ταψί. 
Πασπαλίζω με την φέτα και κομματάκια το υπόλοιπο βούτυρο..Μετά με το άλλο 
μισό ζυμάρι ανοίγω με τον πλάστη ένα φύλο και το κλείνω από πάνω..Χαράζω σε 
τρίγωνα και σε ένα μπολάκι χτυπάω τον κρόκο αυγού μαζί με το γάλα και με ένα 
πινελάκι αλείφω από πάνω

3. Προθερμαίνω τον φούρνο στους 180 βαθμούς και ψήνω για 30 λεπτά ανάλογα τον 
φούρνο..Καλή επιτυχία!!!!

Τυρόπιτα στο Τσακ-μπαμ

Χρόνος: 1 ώρα

730 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
20 γρ μπέικιν
1 κουτάκι σόδα
1 κουτάλι της σούπας  αλάτι
250 γρ βούτυρο
400 γρ φέτα
1 κρόκο αυγό
2 κουταλιές της σούπας  γάλα
Ελαιόλαδο

https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/sintages/13463244


sofia's

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα τηγάνι βάζουμε τα μπουτάκια να πάρουν χρώμα και να μισοψηθούν με 

ελάχιστο ελαιόλαδο. Μετά από 10 λεπτά, τα αφαιρούμε, τα ψιλοκόβουμε 
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι πιπέρι και τα αφήνουμε σε ένα πιάτο να πέσει η 
θερμοκρασία τους.

2. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και τα μανιτάρια σε 
λεπτές φέτες.Μπορεί να χρειαστεί και λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Όταν αρχίζουν να 
αλλάζουν χρώμα προσθέτουμε 1\2 σφηνάκι μπαλσάμικο, αλάτι, πιπέρι, γλυκιά 
πάπρικα, δυόσμο ξερό και τη σκόνη σκόρδου. Αφήνουμε λίγο να ενωθούν τα 
υλικά μας.

3. Προσθέτουμε και το κοτόπουλο και ανακατεύουμε καλά να ενωθούν οι γεύσεις, 
δοκιμάζουμε και προσθέτουμε λίγο μπαλσάμικο ακόμα και ότι μπαχαρικό 
χρειαστεί. Αφαιρούμε από το μάτι και αφήνουμε σε ένα πιάτο.

4. Σε μια μπασινα βάζουμε το γιαούρτι, το λάδι, λίγο αλάτι και προσθέτουμε σιγά 
σιγά το αλεύρι να δημιουργηθεί μια μαλακή εύπλαστη ζύμη. Ρίχνουμε λίγο λάδι 
σε ένα παραλληλόγραμμο ταψί και απλώνουμε με τα δάχτυλα μας,όλη τη ζύμη στο 
ταψί δημιουργώντας σαν "τοιχαλάκι" γύρω γύρω στα τοιχώματα του ταψιού. 
Ώστε να περιορίσει την γέμιση μέσα και να είναι τραγανές οι άκρες.(φωτογραφίες 
σύντομα γιατί θα την ξαναφτιάξω άμεσα) Αφήνουμε στην άκρη.

5. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το βούτυρο και τις 2 κουταλιές αλεύρι και το γάλα και 
ανακατεύουμε μέχρι να δημιουργηθεί μια ελαφριά μπεσαμέλ. 

➢ (δες όλη τη συνταγή πατώντας το σύνδεσμο στον τίτλο)

Πίτα - τάρτα με ανθότυρο μανιτάρια και 
κοτόπουλο!!! 🙌🙌🙌

Μερίδες: 1 ταψί
Χρόνος: 1 ώρα

Ζύμη βάσης
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 κεσεδάκι λάδι (αυτό το άδειο που 
χρησιμοποιήσαμε)
Λίγο αλάτι
Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του (λιγότερο 
από 1\2 κιλό)
Μπεσαμέλ
2 κ.τ.σ. αλεύρι
200 γρ. γάλα
40 γρ. Αλεύρι
Γέμιση
200 γρ. Μανιτάρια λευκά ψιλοκομμένα 
(μικρή συσκευασία)
4-5 φιλέτα μπούτι κοτόπουλο
250-300 γρ. ανθότυρο θρυμματισμένο
150 γρ. γραβιέρα τριμμένη
…….

https://cookpad.com/gr/xristes/9105572
https://cookpad.com/gr/sintages/13446242
https://cookpad.com/gr/sintages/13446242


Asimenia Miliou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια καθαρή πετσέτα απλώνετε το φύλλο, χαράσσετε τα φύλλα οριζόντια στη 

μέση σε λωρίδες 2 ή 3 ανάλογα το φύλλο που επιλέξατε.
2. Θρυμματίζετε σε ένα μπολ τα τυριά, τα πατάτε με ένα πιρούνι και προσθέτετε το 

αυγό και τα μπαχαρικά. Ανακατεύετε καλά.
3. Στρώνετε ένα ταψί άνετο, ρηχό με λαδόκολλα, θα αραδιάσετε τα τρίγωνά σας για 

να μην κολλήσουν!
4. Παίρνετε μια γεμάτη κουταλιά του γλυκού από το μείγμα, το τοποθετείτε στην 

άκρη μιας λωρίδας φύλλου και εναλλάξ τυλίγετε σε τρίγωνο ζιγκ-ζαγκ ως το τέλος. 
Την τελευταία γωνία θα τη βρέχετε με λίγο νεράκι, βουτώντας μέσα ένα πινέλο. 
Θα διπλώσετε την άκρη κατά 1/2 του εκ. σαν "στρίφωμα" και θα την κολλήσετε. Θα 
τοποθετήσετε τα τρίγωνα στο ταψί με την άκρη που διπλώσατε προς τα κάτω.

5. Θα βάλετε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο να ζεσταθεί καλά, όχι όμως να καπνίσει. 
Παίρνετε όσα τριγωνάκια χωράνε, τα τοποθετείτε με τη διπλωμένη άκρη από κάτω 
και τα τηγανίζετε περίπου στο 1 λ. Θέλουμε να χρυσίσουν και όχι να γίνουν πολύ 
σκούρα, φυσικά αυτό εξαρτάται από το λάδι και το φύλλο που χρησιμοποιήσατε.

6. Τα ακουμπάτε σε μια πιατέλα, στην οποία έχετε βάλει δυο φύλλα χαρτί κουζίνας 
απανωτά. Αφήνετε να απορροφήσει το χαρτί το περίσσιο λάδι και μετά τα 
τοποθετείτε στην πιατέλα ή το πιάτο που θέλετε το ένα δίπλα στο άλλο ή σε 
ακτινωτό σχέδιο.Πασπαλίζετε το τυρί που προτιμάτε και σπόρους ή σουσάμι. Για 
τους πιο...τολμηρούς και γκουρμέ ουρανίσκους, προτείνω να τους ρίξετε πριν το 
τυρί και τους σπόρους κλωστές μελιού!

#Τρίγωνα Λέσβου της στιγμής - Με ό,τι 
έχει το ντουλάπι!

Μερίδες: 20-24 τμχ. ανάλογα το φύλλο
Χρόνος: 1 ώρα

1 πακέτο φύλλο κρούστας ή χωριάτικο
200 γρ φέτα Μεσοτόπου
150 γρ. γραβιέρα ή κασέρι Χιδήρων 
τριμμένο
150 γρ. μυζήθρα φρέσκια Μανταμάδου 
(μπορείτε και ανθότυρο)
1 αυγό
φρεσκοτριμμένο πιπέρι μαύρο ή μιξ
λίγο δυόσμο
λίγο θρούμπι ή φρέσκια ρίγανη
1 πρέζα πάπρικα γλυκιά ή καπνιστή
1 πρέζα κανέλα
Για το σερβίρισμα :
τριμμένα τυριά ή μυζήθρα της αρεσκείας 
σας
κλωστές μελιού
σουσάμι, ηλιόσπορους ή μαυροκούκι

https://cookpad.com/gr/xristes/9235158
https://cookpad.com/gr/sintages/13447572
https://cookpad.com/gr/sintages/13447572


Asimenia Miliou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ετοιμάστε τα λαχανικά σας και βάλτε τα με τα μύρτιλλα σε μια σαλατιέρα.
2. Σε ένα βαζάκι βάζετε τα μπαχαρικά, το ξίδι, το ελαιόλαδο. Κλείνετε και κουνάτε 

πάρα πολύ καλά να ενσωματωθούν τα υλικά. Το μείγμα μπαίνει για λίγο στο 
ψυγείο. Αν βιάζεστε το χρησιμοποιείτε απευθείας!

3. Περιχύνετε το dressing στα λαχανικά, σκορπάτε εδώ κι εκεί τους καρπούς, τρίβετε 
λίγο πιπέρι. Τελειώνετε με τα τρίγωνα φέτας, το μαϊντανό, λίγη έξτρα πάπρικα, 
λίγους ηλιόσπορους για ντεκόρ ή σουσάμι μαύρο και ρίχνετε 2-3 κλωστές μελιού!

4. Έτοιμη να την απολαύσετε! Το αλάτι κατά βούληση, εγώ είχα Ιμαλαϊων στο 
ντουλάπι χρησιμοποίησα αυτό. Πολύ καλύτερα αν έχετε ανθό αλατιού ή 
ψιλοσπασμένο αλάτι! (Σημ. Στη συγκεκριμένη σαλάτα δεν χρησιμοποίησα 
αγγούρι, ήταν λίγο βιαστική και δεν είχα στο ψυγείο! Σημ. 2, Μπορείτε να 
αντικαταστήσετε τα μύρτιλλα με goji berry ή σπόρους ροδιού)

5. Συνταγή και φωτογραφία από : Asimenia Miliou -Με ό,τι έχει το ντουλάπι!

#Τρίγωνα φέτας Λέσβου με τοματίνια - 
Με ό,τι έχει το ντουλάπι!

Μερίδες: 6+ μερίδες
Χρόνος: 15 λεπτά

150 γρ. φέτα Θερμής Λέσβου σε τρίγωνα
30 τοματίνια κομμένα στη μέση
1 αγγούρι σε τρίγωνα (χαράξτε το στα 4 
κάθετα) ή σε φέτες
2/5 φλ. ελαιόλαδο Μυτιλήνης
1 κ.γ. μπαλσαμικό ξίδι
1 κ.σ. μύρτιλλα αποξηραμένα
1 κ.γ. καρύδια κομμένα άτακτα
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ρίγανη ή θρούμπι (εγώ την αγαπώ πολύ)
1 πρέζα πάπρικα γλυκιά
3-4 κλωναράκια μαϊντανό ψιλοκομμένο
Στη μύτη του κουταλιού  μέλι
αλάτι

https://cookpad.com/gr/xristes/9235158
https://cookpad.com/gr/sintages/13456970
https://cookpad.com/gr/sintages/13456970


ggr

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ξεκινούμε με την ετοιμασία της γέμισης. Σε ένα μεγάλο μπολ, πιέζουμε με πιρούνι 

την φέτα για να θρυμματισθεί και να λιώσει καλά.
2. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, το κεφαλοτύρι, τα αυγά και το γιαούρτι,
3. .πιπέρι ανάλογα με τα γούστα καθώς και τα αρωματικά (τον δυόσμο με τον 

βασιλικό στη δική μας περίπτωση). Ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθούν.
4. Ανοίγουμε τη συσκευασία του φύλλου και κόβουμε (με το εργαλείο που κόβουμε 

την pizza, ή και με μαχαίρι) κατά μήκος της μεγάλης τους διάστασης σε 4 
ισοπαχείς λωρίδες. Το φύλλο που χρησιμοποίησα είχε πλάτος γύρω στα 35 
εκατοστά, έκοψα λοιπόν τρεις λωρίδες των 9 και μία των 8 εκατοστών πλάτους

5. Παίρνουμε την μία ομάδα με λωρίδες κομμένων φύλλων (συνήθως είναι 8 με 9) 
και σκεπάζουμε τις υπόλοιπες με μία πετσέτα, για να μη στεγνώσει και ξεραθεί το 
φύλλο τους.

6. Παίρνουμε μία-μία από τις λωρίδες και την αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο. 
Βάζουμε ένα γεμάτο κουταλάκι γέμισης στην άκρη της λωρίδας.

7. Ξεκινούμε να τυλίγουμε τη γέμιση με το φύλλο. Πιάνουμε τη μία από τις κάτω 
γωνίες και τη φέρνουμε πάνω από τη γέμιση, μέχρι να συνατήσει, σε ορθή γωνία, 
την απέναντι πλευρά.

8. Πιέζουμε ελαφρά το φύλλο και πατικώνουμε τη γέμιση, έτσι που να στρωθεί καλά 
και να γεμίσει όλον τον χώρο κάτω από το φύλλο στο τρίγωνο που έχει 
σχηματισθεί.

➢ (δες όλη τη συνταγή πατώντας το σύνδεσμο στον τίτλο)

Τριγωνικά τυροπιτάκια με φύλλο 
κρούστας

Μερίδες: 30-35 τυροπιτάκια
Χρόνος: 40' + 20'-25'

1 συσκευασία φύλλο κρούστας
250 γρ φέτα
50 γρ τριμμένο κεφαλοτύρι
1 αυγό
2 κ.σ. στραγγιστό γιαούρτι
2 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο (ή μαϊντανό, ή 
βασιλικό, ή άνηθο ή… κλπ)
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων
αλάτι (με προσοχή και ανάλογα με τα τυριά 
που θα βάλουμε, πόσο αελμυρά είναι)

https://cookpad.com/gr/xristes/8449668
https://cookpad.com/gr/sintages/13478622
https://cookpad.com/gr/sintages/13478622


Ρούλα Μίγκα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνω το βιτάμ με το γάλα, προσθέτω και το αλάτι και 

αφήνω να κρυώσει.
2. Προσθέτω λάδι, μαγιά και τα υπόλοιπα υλικά και στο τέλος το αλεύρι. Ανακατεύω 

καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Το αφήνω σκεπασμένο σε ζεστό μέρος 
να ξεκουραστεί και να φουσκώσει για1 ώρα.

3. Παίρνω ένα κομμάτι (100 γραμ. περίπου), ανοίγω μικρό φύλλο, τρίβω ένα κομμάτι 
τυρί φέτα, σκεπάζω με την ζύμη και στη συνέχεια ανοίγω ένα μεγαλύτερο φύλλο 
όσο το τηγάνι που θα χρησιμοποιήσω.

4. Ρίχνω την πιτούλα στο τηγάνι, χωρίς λάδι, σε δυνατή φωτιά και ψήνω και από τις 
δύο πλευρές ίσα για να πάρει λίγο χρώμα.

5. Σερβίρω σκέτη ή με μέλι

Ποντιακή τυρόπιτα

Αλεύρι όσο πάρει για να γίνει ζύμη ψωμιού
1/2 λίτρο γάλα
2 αβγά
100 γραμ. βιτάμ
1/4 φλ. καφέ λάδι
1 κ.σ. αλάτι
1/2 φακελάκι ξηρή μαγιά
1/2 κ.γ. ζάχαρη
λίγη ρίγανη
τυρί φέτα για την γέμιση

https://cookpad.com/gr/xristes/15874956
https://cookpad.com/gr/sintages/13484128


Η υπέροχη 
ζαμπονοτυρόπιτα της 
Κας Ντίνας

Ismini

Πατατόπιτα γεμιστή στο 
τηγάνι

Υλικά 

tahitian

Ζου Ειρηνη

Αυτό το #τρίγωνο μου έκλεψε την 
καρδιά με τη μία.

500 γρ πατάτες
1 αυγό
240 γρ φαρίνα
Αλατοπίπερο, πάπρικα
1 κ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο
1/2 κ.σ δυόσμο ψιλοκομμένο
Ξύσμα από 1 λεμόνι
Γέμιση
150-200 γρ τυρί που λιώνει (γκούντα, ένταμ...)

Ismini

Λατρεμένη συνταγή, αυτή τη φορά 
με την προσθήκη Κρητικής 
γραβιέρας και φυσικά σε 
εορταστικό #τρίγωνο σχήμα! 
🎉🎉🎉

Βούτυρο για να αλείψουμε το ταψί
Ζύμη σφολιάτας για πίτες (1 συσκευασία με 2 
φύλλα)
20-24 φέτες τυρί ένταμ ή γκούντα ή και 
συνδυασμό
10-12 φέτες ζαμπόν (το μισό των τυριών)
200 γρ. Κρέμα γάλακτος
Προαιρετικά:
Σουσάμι
Ό,τι άλλο σας εμπνέει

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/3772879
https://cookpad.com/gr/sintages/3772879
https://cookpad.com/gr/sintages/3772879
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/13424900
https://cookpad.com/gr/sintages/13424900
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/8525202
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Takis Tsirtsonis

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σοτάρετε σε ευρύχωρο τηγάνι και δυνατή φωτιά τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα.
2. Μετά από 2-3 λεπτά, προσθέτετε το σπανάκι πλυμένο, στραγγισμένο και 

χοντροκομμένο με τα χέρια, το σκόρδο λιωμένο με το ειδικό εργαλείο, αλάτι και 
πιπέρι ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αχνίζετε για 4-5 λεπτά μέχρι το σπανάκι 
να μαραθεί και να πέσει ο όγκος του.

3. Προσθέτετε στο μείγμα τον άνηθο ψιλοκομμένο και το ξύσμα από το λεμόνι, 
αποσύρετε και αφήνετε να κρυώσει λίγο.

4. Κόβετε το φύλλο κρούστας σε λωρίδες και γεμίζετε με το μείγμα του σπανακιού, 
διπλώνοντας διαγωνίως τρεις ή τέσσερις φορές και φτιάχνοντας μικρά τρίγωνα. 
Λαδώνετε εξωτερικά ελαφρά με ένα πινέλο.

5. Ψήνετε σε φούρνο προθερμασμένο στους 170ο C στον αέρα 
6. για 20-30 λεπτά.
7. Αφήνετε να κρυώσουν ελαφρά πριν σερβίρετε.

Χορτοπιτάκια

Μερίδες: 15-18 τρίγωνα
Χρόνος: 40 λεπτά

Φύλλα κρούστας
300 γρ. σπανάκι
2 φρέσκα κρεμμυδάκια
Άνηθος
Δυόσμος
1 σκελίδα σκόρδο
ξύσμα από ένα λεμόνι
Ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/11705998
https://cookpad.com/gr/sintages/13439045


ouraniaxira

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Πρώτα φτιάχνουμε τη γέμιση, γιατί θέλουμε να κρυώσει τελείως. Σε αντικολλητικό 

τηγάνι ρίχνουμε το λάδι και σωτάρουμε το κρεμμύδι, την πιπεριά και το 
κολοκυθάκι. Προσθέτουμε την ντομάτα, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε τη ρίγανη, 
ανακατεύουμε και αφήνουμε να βράσει και να πιει τα υγρά του.

2. Σε μπολ ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης. Προσθέτουμε το μείγμα από το 
τηγάνι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να κρυώσει καλά.

3. Στο μίξερ βάζουμε το λάδι, το γιαούρτι και το αλάτι. Ρίχνουμε τα αλεύρι με το 
μπέικιν και ανακατεύουμε με το γάντζο. Προσθέτουμε χλιαρό νερό μέχρι να 
έχουμε μία εύπλαστη και μαλακή ζύμη. Αφήνουμε τη ζύμη σκεπασμένη με πετσέτα 
μισή ώρα να ξεκουραστεί. Αν δεν έχουμε μίξερ ζυμώνουμε στο χέρι

4. Στον πάγκο εργασίας ανοίγουμε φύλλο με τον πλάστη ή με τη μηχανή (φτάνω 
μέχρι το 5), με τη βοήθεια αλευριού και κόβουμε λωρίδες περίπου 8x20cm. Με 
ένα πινελάκι λαδώνουμε το φύλλο. Βάζουμε στην άκρη μια κουταλιά γέμιση και 
διπλώνουμε τρίγωνο. Τοποθετούμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα που την 
έχουμε λαδώσει.

5. Όταν τα φτιάξουμε όλα τα λαδώνουμε και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 
στους 180-190 βαθμούς για 45-50 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει το φύλλο.

6. Μπορούμε να τα κάνουμε και ρολάκια ή να προσθέσουμε στη γέμιση και άλλα 
μυρωδικά ή λαχανικά ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.

Ντοματοτριγωνάκια με χειροποίητο 
φύλλο

Μερίδες: 20 κομμάτια περ
Χρόνος: 1,5-2 ώρες

Για το φύλλο
500 γρ αλεύρι γοχ ή ανάμεικτο (400 γρ γοχ 
+100 γρ ολικής) + όσο χρειαστεί για το 
άνοιγμα του φύλλου
2 κ.σ. γιαούρτι
8 κ.σ. λάδι
1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1 κ.γλ. κοφτό  αλάτι
χλιαρό νερό όσο χρειαστεί
Για τη γέμιση
4 ντομάτες ώριμες σε μικρά κυβάκια
1 πιπεριά σε μικρά καρεδάκια
1 κολοκυθάκι σε μικρά κυβάκια
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 φλιτζάνι φέτα τριμμένη
3-4 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κ.σ. σιμιγδάλι
5-6 κ.σ. λάδι + όσο χρειαστεί για τα φύλλα
αλάτι, πιπέρι και ρίγανη

https://cookpad.com/gr/xristes/9927520
https://cookpad.com/gr/sintages/13470062
https://cookpad.com/gr/sintages/13470062


Ioanna Vafeiadou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αφήνουμε να στραγγίξει το κουνουπίδι και το βάζουμε σε μπολ. Προσθέτουμε τη 

βρώμη να τραβήξει τα υγρά και βάζουμε και τα αβγά.
2. Βάζουμε τα μπαχαρικά, το τυρί και τη γκούντα σε κομματάκια και ψήνουμε σε 

προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για 35-40 λεπτά μέχρι να ροδίσει 
καλά.

3. TIPS: 1. Αν βάλετε λίγο παραπάνω τυρί φέτα, δεν χρειάζεται να βάλετε γκούντα. 2. 
Μπορείτε να βάλετε λίγη κόκκινη σάλτσα και κομματάκια πιπεριές ή και μανιτάρια 
αν θέλετε να το κάνετε να μοιάζει πιο πολύ σαν πίτσα.

Κουνουπιδόπιτα

Μερίδες: 6 μερίδες
Χρόνος: 45 λεπτά

1 μέτριο  κουνουπίδι ωμό τριμμένο
5 κουτ.σούπας βρώμη
2 αβγά
100 γρ. τυρί φέτα
4 φέτες γκούντα
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, καπνιστή πάπρικα, 
μουστάρδα

https://cookpad.com/gr/xristes/21028469
https://cookpad.com/gr/sintages/13449730


Sasso

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της ζύμης και αν χρειαστεί προσθέτουμε ή αφαιρούμε 

αλεύρι και νερό μέχρι να έχουμε μια εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει. Σκεπάζουμε 
με καθαρή πετσέτα κουζίνας και αφήνουμε την ζύμη να ξεκουραστεί.

2. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και προσθέτουμε το 
σπανάκι. Αφήνουμε να μαγειρευτεί για 2-3 λεπτά και στο τέλος ρίχνουμε το 
πλιγούρι να απορροφήσει τα υγρά, το αλάτι, το πιπέρι και τον δυόσμο.

3. Χωρίζουμε την ζύμη σε εννέα ίσα κομμάτια και αφού ρίξουμε αλεύρι ή νισεστέ 
στον πάγκο, ξεκινάμε με έναν πλάστη να ανοίγουμε τα φύλλα μας. Περνάμε με ένα 
πινέλο με ελάχιστο ελαιόλαδο το πυρέξ ή ταψί στο οποίο θα ψήσουμε την πίτα 
μας.

4. Απλώνουμε τα πρώτα 2-3 φύλλα, χωρίς να ξεχνάμε να λαδώνουμε με πινέλο το 
κάθε φύλλο και μοιράζουμε ένα μέρος της γέμισης. Κάθε 2-3 φύλλα μοιράζουμε 
γέμιση και στο τέλος αφήνουμε δύο φύλλα για να κλείσουμε την πίτα. Γυρίζουμε 
προς τα μέσα ό,τι περισσεύει από το ταψί.

5. Περνάμε με ελαιόλαδο την επιφάνεια της πίτας και κόβουμε προσεκτικά με ένα 
μαχαίρι σε κομμάτια. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς σε 
χαμηλή σχάρα για περίπου 1 ώρα.

6. Τρώγεται ζεστή και κρύα, καλή επιτυχία και καλή όρεξη 💛💚❤🧡💙

Σπανακόπιτα με σπιτικό φύλλο ολικής

Μερίδες: 16-18 κομμάτια
Χρόνος: 2 ώρες

Για το φύλλο:
500 γρ περίπου αλεύρι (εγώ εδώ έβαλα μισό 
απλό και μισό ολικής)
1 ποτήρι περίπου νερό
2 κ.σ. ξύδι
3 κ.σ. ελαιόλαδο
Αλάτι
Λίγο αλεύρι ή νισεστέ για το άνοιγμα των 
φύλλων
Για την γέμιση:
500 γρ περίπου σπανάκι
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2-3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο
Αλάτι, πιπέρι
2-3 κ.σ. πλιγούρι ή τραχανά ή ρύζι

https://cookpad.com/gr/xristes/16036986
https://cookpad.com/gr/sintages/13476506


Prof Sophie

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προετοιμάζουμε τα υλικά. Στραγγίζουμε τα σπαράγγια και κρατούμε το υγρό από 

την κονσέρβα.
2. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 C βαθμούς αντιστάσεις.
3. Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.
4. Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να 

μαλακώσει.
5. Ανακατεύουμε το αλεύρι και το μαγειρεύουμε για ένα λεπτό περίπου.
6. Αφαιρούμε το τηγάνι από τη φωτιά και προσθέτουμε σταδιακά το γάλα και το 

υγρό.
7. Επιστρέφουμε το τηγάνι στη φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να πήξει η 

μπεσαμέλ.
8. Αφαιρούμε πάλι από τη φωτιά, χωρίζουμε τα ασπράδια από τους κρόκους.
9. Χτυπάμε τους κρόκους ελαφριά με ένα πιρούνι. Χτυπάμε τα ασπράδια μέχρι να 

είναι σφιχτά.
10. Στο μείγμα μέσα στο τηγάνι προσθέτουμε το τυρί, τους κρόκους και τα 

καρυκεύματα. Ανακατεύουμε καλά.
11. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε ελαφρά τα ασπράδια.
12. Βουτυρώνουμε ένα πυρίμαχο ταψί και προσθέτουμε το μείγμα.
13. Στολίζουμε με τα σπαράγγια και το ζαμπόν.
14. Λίγα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια για λίγο πράσινο !
15. Ψήνουμε στο φούρνο στους 180 C για 40 - 45 λεπτά μέχρι να φουσκώσει και να 

ροδισει.
16. Καλή επιτυχία ~ καλή όρεξη. 👩🍳...και μετά έμεινε ένα τρίγωνο !!

Τάρτα με σπαράγγια 👩🍳

Μερίδες: 4 - 6 μερίδες

400 γρ κονσέρβα σπαράγγια
60 γρ βούτυρο
1 μικρό κρεμμύδι ξερό
1/4 φλιτζάνι (60 ml) αλεύρι
1 φλιτζάνι (250 ml) γάλα
2 αυγά
1/4 φλιτζάνι (60 ml) τυρί τριμμένο
3/4 κ.γ. μουστάρδα σκόνη
3/4 κ.γ. μοσχοκάρυδο
Αλάτι
Πιπέρι
1/4 φλιτζάνι ζαμπόν κομμένο
κρεμμυδάκι φρέσκο

https://cookpad.com/gr/xristes/11754533
https://cookpad.com/gr/sintages/13462854


Τάρτα με μανιτάρια

Antonia Kagiafas

Χωριάτικη σαλάτα 🥗

Υλικά 

Sitronella

Stavi Tzia

Κλασική και πάντα εξαιρετική! Δεν 
είναι τυχαίο που η χωριάτικη σαλάτα 
είναι γνωστή παντού! #τρίγωνο

4 ντομάτες
1 αγγούρι
1 κρεμμύδι ξερό
10 ελιές χωρίς κουκούτσι
2 μεσαία κομμάτια  Φέτα
Λίγο ελαιόλαδο
1 κουταλιά της σούπας ξίδι
Αλάτι προαιρετικά
Φρέσκια ρίγανη

sofia's

Antonia ευχαριστώ για την έμπνευση!!!  
Είχα ήδη φτιάξει την δική σου ,αλλά με 
δικό μου φύλλο που είχε αποτύχει και 
τρώγαμε μόνο την γέμιση που ήταν 
εξαιρετική!!! Και τώρα δημιούργησα με 
ανθότυρο και κοτόπουλο!!! 😉😉😉 
Ευχαριστώ!!!! #τρίγωνο

1 πακέτο έτοιμη ζύμη για τάρτα
500 γρ. μανιτάρια
2 κ.σούπας ελαιόλαδο
250 γρ. φέτα
1 σκ. σκόρδο
5 φρέσκα κρεμμυδάκια
2 κρεμμύδια ξερά
40 γρ. μαργαρίνη
1 αυγό
200 γρ. γάλα
Μαϊντανός
2 κ.σούπας αλεύρι
αλάτι
πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/10870388
https://cookpad.com/gr/xristes/11706219
https://cookpad.com/gr/sintages/12705834
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445
https://cookpad.com/gr/xristes/9295330
https://cookpad.com/gr/xristes/9105572


Χατζηνικολάου Χρυσα

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σ' ένα μπολ τρίβουμε τη μελιτζάνα και την πατάτα στον τρίφτη (χωρίς τη φλούδα).
2. Στραγγίζουμε τα λαχανικά και προσθέτουμε τα αυγά, το μαϊντανό, το βασιλικό και 

το σκόρδο ψιλοκομμένο.
3. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.
4. Σε τηγάνι προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και βάζουμε το μείγμα. Σκεπάζουμε με 

καπάκι και ψήνουμε για οκτώ λεπτά. Γυρίζουμε το φαγητό (όπως την ομελέτα) και 
ψήνουμε για άλλα οκτώ λεπτά με το καπάκι πάντα.

5. Τοποθετούμε σε πιατέλα και σερβίρουμε με τριμμένο κασέρι.
6. Καλή όρεξη 💙♥❣

Μελιτζανάτο

Μερίδες: τρεις
Χρόνος: είκοσι λεπτά

1 μέτρια  μελιτζάνα
1 μέτρια  πατάτα
1 σκελίδα σκόρδο
2 αυγά
Αλάτι, πιπέρι
Μαϊντανό και βασιλικό (κατά προτίμηση)
Τριμμένο κασέρι
Ελαιόλαδο

https://cookpad.com/gr/xristes/8700484
https://cookpad.com/gr/sintages/13461262


Mamamia

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χοντροκόβουμε όλα τα λαχανικά: Κρεμμύδι, πιπεριά, Λιαστή ντομάτα, σκόρδο και 

τα καβουρδίζουμε σε λίγο λάδι. Έπειτα προσθέτουμε τη δάφνη, το δεντρολίβανο 
και τη φάβα ανακατεύουμε για 1 λεπτό και προσθέτουμε το 1 λίτρο ζωμό 
λαχανικών καυτό.

2. Παίρνουμε τα φιλέτα κοτόπουλου και τα κόβουμε σε λεπτές φέτες τα βάζουμε σε 
ένα μπολάκι με όλα τα υλικά εκτός από το αλάτι τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε 
στο ψυγείο για μία ώρα..... όταν περιμένουμε να βράσει η φάβα παίρνουμε τα 
φιλέτα και σε λίγο ελαιόλαδο τα τηγανίζουμε σε όχι πολύ δυνατή φωτιά.

3. Μόλις είναι έτοιμα τα φιλέτα παίρνουμε μία πίτα και την ψήνουμε στο ίδιο τηγάνι 
Κι άμα θέλουμε να τον ρωτήσουμε στο τηγάνι βάζουμε λίγο δεντρολίβανο και μία 
σκελίδα σκόρδο.

4. Όταν είναι έτοιμη η φάβα μας αφαιρούμε τη δάφνη και το δεντρολίβανο και την 
πολτοποιούμε στο μπλέντερ σερβίρουμε σε βαθύ σκεύος και περιμετρικά 
τοποθετούμε το φιλέτο και την πίτα μπορούμε ακόμα να προσθέσουμε λίγη 
λιαστή ντομάτα και λίγο κρεμμύδι περασμένο το τηγάνι.

Φάβα με φιλέτο κοτόπουλο

Μερίδες: 3 μερίδες

200 γραμμάρια φάβα
1 μεγάλο κρεμμύδι
1 πιπεριά
1 σκελίδα σκόρδο
1 φύλλο Δάφνης
1 κλωναράκι φρέσκο δεντρολίβανο
Λίγες λιαστές ντομάτες
Αλάτι και πιπέρι
Για τα φιλέτα κοτόπουλου
2 φιλέτα κοτόπουλο
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
1 φλυτζανάκι λευκό κρασί
Λίγο κάρυ
αλάτι και πιπέρι

https://cookpad.com/gr/xristes/19935584
https://cookpad.com/gr/sintages/13475995


Πανεύκολο κι ελαφρύ 
λιβανέζικο "παστίτσιο" 
(σαν κιμαδόπιτα)

Ismini

Κουνουπίδι στον φούρνο

Υλικά 

Rena13

Rena13

Έκοψα ένα #τρίγωνο κομμάτι έτσι για 
δοκιμή. 🤩🤤

1 κουνουπίδι
5 αυγά
Για την μπεσαμέλ
500 μλ. γάλα
5 κ.σ. αλεύρι
50 γρ. βούτυρο
1 κ.γλ. αγγλική μουστάρδα (είναι πικάντικη, ή 
βάλτε την απλή)
Για το τέλος
100 γρ. τυριά τριμμένα τύπου γκούντα, ένταμ, 
τσένταρ
1 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη
1-2 κ.γλ. βούτυρο

Ismini

Χρόνια μας πολλά με μια αγαπημένη  
συνταγή για όλη την οικογένεια! 
#τρίγωνο

Ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι
500 γρ. Κιμά αρνίσιο/ μοσχαρίσιο/χοιρινό ή 
ανάμεικτο
1/2 κ.γλ. κύμινο
1/2 κ.γλ. πάπρικα
Λίγη κανέλα (προαιρετικά)
4 σκελίδες σκόρδου
4 τομάτες
1 γεμάτη κουταλιά τοματοπελτέ
Αλάτι-πιπέρι
Λίγο νερό
2-4 αραβικές πίτες
2 εύγευστα στραγγιστά γιαούρτια

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4672475
https://cookpad.com/gr/sintages/4672475
https://cookpad.com/gr/sintages/4672475
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/12517920
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/18563646
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


Dafni Vasiliki Chantzi-Karaparidi

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε το βούτυρο με την ζάχαρη στο μίξερ μας με το φτερό. Σταματάμε την 

λειτουργία του μίξερ και προσθέτουμε το αλεύρι, το αυγό, την βανίλια, το μπέικιν, 
την σόδα και το αλάτι.

2. Βάζουμε χαμηλή ταχύτητα και αφήνουμε να ανακατευτεί το μιγμα μας και να γίνει 
η ζύμη μας. Έπειτα βάζουμε τις σταγόνες σοκολάτας. Σε ένα ταψί βάζουμε μία 
λαδόκολλα πλάθουμε τα Cookies 🍪 σε μπαλάκια. Αφήνουμε λίγο απόσταση 
μεταξύ τους γιατί θα απλώσουν

3. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς ψήνουμε τα Cookies 🍪 μας για 
περίπου 12-14 λεπτά

4. Καλή όρεξη 💜 καλή επιτυχία

Cookies

Μερίδες: 12-14 τεμάχια
Χρόνος: 20 λεπτά

120 γρ ζάχαρη κρυσταλλική
90 γρ βούτυρο
225 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/2 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική
1/2 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν
Λίγο αλάτι
1 βανίλια σε φακελάκι ή υγρή βανίλια 1 
κουταλάκι του γλυκού
1 μεγάλο αυγό
100 γρ σταγόνες σοκολάτας γάλακτος ή 
μαύρη σοκολάτα

https://cookpad.com/gr/xristes/25289096
https://cookpad.com/gr/sintages/13445475


Αλάδωτο ευωδιαστό κέικ 
με λεμόνι, ταχίνι και 
μαύρη σοκολάτα 🍋🍫

Cleopatra

Νηστίσιμα pancakes 
πανεύκολα (τα πιο 
νόστιμα)

Υλικά 

Cleopatra

20sidayes

Κόβουμε σε #τρίγωνο, αλείφουμε με 
μαρμελάδα, Μερέντα ή ότι άλλο 
αγαπάμε και ... τα εξαφανίζουμε 
🧙😊

3 φλ. αλεύρι
5 κ.γ. baking powder
4 κ.γ. ζάχαρη
2-5 φλ.τσαγιού  νερό
6 κ.σ. ηλιέλαιο/σπορέλαιο
1 βανίλια

Sitronella

Με τέτοια αφιέρωση δε γινόταν να μη το 
φτιάξω. Και φυσικά, πιστή στη φιλοσοφία 
της Cookpad, έκανα την παραλλαγή μου! 
Έβαλα μέσα σταγόνες σοκολατας αντί να 
βάλω από πάνω και έβαλα αυγό αντί για 
το λιναρόσπορο μια που δε νηστεύουμε. 
Έχει έντονη τη γεύση του ταχινιού και δεν 
είναι πολύ γλυκό, πολύ ωραίο για πρωινό 
και συνοδευτικό του καφέ μας! 
Ευχαριστούμε!!!
#τρίγωνο

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

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13372638
https://cookpad.com/gr/sintages/13372638
https://cookpad.com/gr/sintages/13372638
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/sintages/12123609
https://cookpad.com/gr/sintages/12123609
https://cookpad.com/gr/sintages/12123609
https://cookpad.com/gr/xristes/8500786
https://cookpad.com/gr/xristes/20612252
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Λεμονιά Πούλου

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ξεκινάμε με τα αμύγδαλα. Τα βάζουμε όπως είναι με τη φλούδα στο μούλτι και τα 

αλέθουμε να γίνουν πούδρα.
2. Χτυπάμε τη ζάχαρη με το ελαιόλαδο να αφρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά και 

ξαναχτυπάμε. Έπειτα ρίχνουμε το ξύσμα, το χυμό, τα μπαχαρικά, το μπέικιν. 
Τελευταία ρίχνουμε το αμύγδαλο και το αλεύρι. Χτυπάμε να ενωθούν καλά. Τώρα 
ρίχνουμε και τις σταφίδες και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

3. Ρίχνουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψάκι διαμέτρου περίπου 
28 εκατοστών. Ψήνουμε σε προθέρμασμενο φούρνο στους 175 βαθμούς στις 
αντιστάσεις για 40 με 45 λεπτά.

4. Όταν είναι έτοιμο το το βγάζουμε σε μια πιατέλα. Όσο είναι ζεστό το αλείφουμε 
με μαρμελάδα της αρεσκείας μας.

5. Το κόβουμε σε τρίγωνα κομμάτια, φτιάχνουμε καφέ και το απολαμβάνουμε!

Κέικ αμυγδάλου με ελαιόλαδο

175 γραμμάρια ελαιόλαδο
150 γραμμάρια ζάχαρη
3 αυγά
200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο 
του
1,5 κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ
1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
1/4 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο
1 πορτοκάλι το ξύσμα του
150 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού
100 γραμμάρια αμύγδαλο καλά τριμμένο
100 γραμμάρια σταφίδες ξανθές
Μαρμελάδα της αρεσκείας μας για επάλειψη

https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/sintages/11956388


Βίκυ  Μπερμπιλαγκα.

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε τα αυγά με την ζάχαρη μέχρι να χτυπηθουν καλά. Προσθέτουμε τα 

υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε σε λαδωμένο πυρέξ και ψήνουμε 
στους 160 βαθμούς για μια ώρα περίπου.

2. Μόλις ψηθεί το αφήνουμε να κρυώσει και το κόβουμε στα δύο κάθετα μετά τις 
δύο λωρίδες σε οριζόντιες φέτες και μετά σε τρίγωνα κομμάτια. Ετοιμάζουμε και 
την επικάλυψη. Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, την ζάχαρη, το κακάο 
βράζουμε σε μέτρια φωτιά και τέλος το κορν φλάουρ, ανακατεύουμε μέχρι να 
δέσει.

3. Μόλις κρυώσει ρίχνουμε γύρω γύρω από το κέικ τη σοκολάτα και μετά το περνάμε 
από την Ινδική καρύδα. Τοποθετούμε σε μια πιατέλα και σερβίρουμε.!!! ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

Κέικ αλλιώς!!!

Μερίδες: 5-6 μερίδες
Χρόνος: 1ωρα περίπου.

3 αυγά
1 1/2 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι ηλιέλαιο
1 ποτήρι νερό χλιαρό
1 μπέικιν
1 βανίλια
3 ποτήρια αλεύρι
Για την επικάλυψη
11/2 ποτήρι γάλα
1/2 ποτήρι ζάχαρη
3 κουταλιές της σούπας κακάο
2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ
1 σακουλάκι Ινδική καρύδα τριμμένη

https://cookpad.com/gr/xristes/18267724
https://cookpad.com/gr/sintages/13453472


Ένα τρελό κέικ!

Υλικά 

Ελένη

Ναυσικά

#τρίγωνο Φανταστική η συνταγή 
σου! Ότι πρέπει για απρόσμενες 
επισκέψεις, γρήγορο και νόστιμο

1,5 φλ. αλεύρι
3 κ.σ. κακάο
1 φλ. ζάχαρη
1/2 κ.γ. σόδα
1 βανίλια
1/2 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. ξύδι
5 κ.σ. σπορέλαιο
1 φλ. νερό
Για το γλάσο
125 γρ. κουβερτούρα
100 ml κρέμα γάλακτος

Ναυσικά

#τρίγωνο και νόστιμο!

https://cookpad.com/gr/sintages/11176878
https://cookpad.com/gr/xristes/24401958
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210
https://cookpad.com/gr/xristes/8273210


Mardo

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Χτυπάμε πρώτα το βούτυρο με την ζάχαρη. Το βούτυρο σε θερμοκρασία 

δωματίου ή το ζεσταίνουμε ελαφρά.
2. Ρίχνουμε κατόπιν όλα τα υπόλοιπα υγρά. Χυμό πορτοκαλιού και ξύσμα, το γάλα, 

τα αυγά. Προσοχή χτυπάμε στο ενδιάμεσο.. Δεν τα ρίχνουμε όλα μαζί.
3. Ρίχνουμε και το γιαούρτι, το μέλι και μετά συνεχίζουμε σιγά σιγά με το αλεύρι.
4. Φτάνουμε σε ένα σημείο που η ζύμη μας έχει έρθει σε ωραία υφή. Ούτε πολύ 

ρευστή, ούτε πολύ πηχτή. Ρίχνουμε την τρούφα και τις σταγόνες. Και 
ανακατεύουμε από κάτω προς τα πάνω για να συνεχίσει να είναι αφράτο!!

5. Βάζουμε σε στρογγυλό ταψί έτσι ώστε τα κομμάτια να βγουν σε τρίγωνα! Και 
ψήνουμε στους 180 σε προθερμασμένο φούρνο για περίπου 45 λεπτά έως ότου να 
ροδοκοκκινίσει.. 🙏

Αφράτο κέικ πορτοκαλιού 🍊🍊

Μερίδες: 15 μερίδες
Χρόνος: 1.30 ώρα

600 gr αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
150 gr βούτυρο
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 ποτήρι ζάχαρη μαύρη
1 ποτήρι χυμό πορτοκάλι
Ξύσμα από 3 πορτοκάλια
1 ποτήρι γάλα αμυγδάλου
2 κουτ.σούπας μέλι
Τρούφα και σταγόνες σοκολάτας

https://cookpad.com/gr/xristes/19565434
https://cookpad.com/gr/sintages/13463237


Tarte couverte aux 
pommes 🍎 caramélisées 


Ismini

Κέικ με σοκολάτα και 
μπανάνα!!!

Υλικά 

nitsa

Γεώργιος Πουρναράκης

Είχα μια μπανάνα οπότε έβαλα αυτή. 
Είναι ένα πολύ νόστιμο και αφράτο 
κέικ #τρίγωνο

2 Μπανάνες
180 γρ. Ζάχαρη
120 ml Λάδι
1 Βανίλια
1 κ.σ. Ξύδι
260 γρ. Αλεύρι
45 γρ. Κακάο
1 κ.σ. Μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. Σόδα
1/2 κ.γ. Αλάτι
120 ml Νερό

Ismini

Χρόνια μας πολλά και γλυκά σαν 
καραμέλα! #τρίγωνο

Για τη ζύμη:
300 γρ. αλεύρι
150 γρ. μαργαρίνη (2 ώρες εκτός ψυγείου)
(Ή βούτυρο-αν δεν νηστεύετε)
1 κ.γ. αλάτι
100 ml νερό
6 κ.σ. ζάχαρη (ή καστανή) (25 γρ.)
Για την γέμιση:
1 φλυτζάνι καστανή ζάχαρη
6 κ.σ. μαργαρίνη (90 γρ.)
2 κιλά μήλα
2 κ.γ. κανέλα
4 κ.σ. μέλι
1 φλυτζάνι καρυδόψυχα χοντροκομμένη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/5344969
https://cookpad.com/gr/sintages/5344969
https://cookpad.com/gr/sintages/5344969
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081
https://cookpad.com/gr/sintages/13412260
https://cookpad.com/gr/sintages/13412260
https://cookpad.com/gr/xristes/8506419
https://cookpad.com/gr/xristes/15398288
https://cookpad.com/gr/xristes/9046081


θανασης 1

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μίξερ ρίχνουμε τα μπισκότα και τα κάνουμε σκόνη
2. Λιώνουμε το βούτυρο και το ρίχνουμε στα μπισκότα και ανακατεύουμε
3. Ρίχνουμε τα μπισκότα με το βούτυρο στην φόρμα και πιέζουμε να γίνει ίσιο
4. Ρίχνουμε τη σαντιγύ σε ένα μπολ και χτυπάμε μέχρι να πήξει
5. Σένα μπρίκι ρίχνουμε το νερό και την ζελατίνα για να διαλυθεί
6. Την ρίχνουμε στο μπολ ρίχνουμε και το γιαούρτι
7. Καθαρίζουμε τα μάνγκο και τα ρίχνουμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν κρέμα
8. Και τα ρίχνουμε στο μπολ, κρατάμε περίπου το ένα τέταρτο
9. Ανακατεύουμε καλά με το μάνγκο με την κρέμα γιαουρτιού και ρίχνουμε το μείγμα 

στο ταψί με το μπισκότα
10. Τον μάνγκο που κρατήσαμε το ρίχνουμε από πάνω και ανακατεύουμε λίγο
11. Και είναι έτοιμο το βάζουμε στο ψυγείο για 3 ώρες τουλάχιστον για να πήξει

Γιαούρτι γλυκό με μάνγκο

Μερίδες: 8 μερίδες
Χρόνος: 30 λεπτά

2 ώριμα μάνγκο
200 γρ κρέμα γάλακτος
250 γρ γιαούρτι στραγγιστό
60 γρ άχνη ζάχαρη
20 γρ ζελατίνα
10 γρ νερό
250 γρ μπισκότα
10 γρ βούτυρο
φόρμα 20 εκατοστά

https://cookpad.com/gr/xristes/8527893
https://cookpad.com/gr/sintages/13449281


Ελευθερία

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ανακατεύουμε τα υλικά της βάσης και τη στρώνουμε σε ένα ταψί με αποσπώμενη 

βάση και το βάζουμε στο ψυγείο
2. Ετοιμάζουμε την κρέμα ζαχαροπλαστικής βανίλια σύμφωνα με τις οδηγίες 

συσκευασίας και προσθέτουμε την καρύδα και ανακατεύουμε με μια μαρίζ. Τη 
στρώνουμε πάνω στη βάση και βάζουμε στο ψυγείο

3. Ετοιμάζουμε και την κρέμα σοκολάτας με τα 350 μλ γάλα από τα 400. Τα υπόλοιπα 
50 μλ τα ζεσταίνουμε και λιώνουμε σε αυτά το νες καφέ. Όταν κρυώσει τον 
προσθέτουμε στην κρέμα σοκολάτας και ανακατεύουμε.

4. Στρώνουμε την κρέμα σοκολάτας πάνω από την κρέμα καρύδας. Γαρνίρουμε με 
τριμμένη καρύδα και τριμμένο αμύγδαλο και βάζουμε στην κατάψυξη για 2 ώρες 
και ξεφορμάρουμε.

Γλυκό semifreddo με καρύδα και 
σοκολάτα

Βάση
200 γρ τριμμένο μπισκότο
100 γρ μαργαρίνη λιωμένη
6 κ.γ.  κακάο
2 κ.σ. λικέρ
8 κ.σ. αμύγδαλο τριμμένο
4 κ.σ. άχνη ζάχαρη
Κρέμα σοκολάτας
1 φάκελος ζαχαροπλαστικής σοκολάτα 
γιώτης
400 μλ γάλα
2 κ.γ. νες καφέ
Κρέμα καρύδα
1 φάκελος ζαχαροπλαστικής σοκολάτα 
βανίλια γιώτης
400 μλ γάλα
50 γρ ινδοκάρυδο τριμμένο
Γαρνιτούρα
Τριμμένο ινδοκάρυδο
Τριμμένο μπισκότο

https://cookpad.com/gr/xristes/20242144
https://cookpad.com/gr/sintages/13439957
https://cookpad.com/gr/sintages/13439957


EleniAV

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Σε ένα μπολ αδειάζουμε το γάλα. Αρχίζουμε να ανακατεύουμε και ρίχνουμε μέσα 

τα φακελάκια του άνθος αραβοσίτου ένα- ένα και αργά. Μόλις πήξει αφήνουμε το 
μείγμα στην άκρη και στρώνουμε το ταψάκι μας με τα σφολιατίνια. Από πάνω 
βάζουμε τη μισή κρέμα και συνεχίζουμε με σφολιατίνια ξανά και από πάνω 
βάζουμε την υπόλοιπη κρέμα.

2. Το βάζουμε στο ψυγείο για 2 ώρες και μετά είναι έτοιμο για κατανάλωση!!!! Καλή 
απόλαυση!!!!

Μιλφέιγ

Χρόνος: μισή ώρα

2 πακέτα σφολιατίνια
3 πακέτα άνθος αραβοσίτου στιγμής
1 λίτρο γάλα
1 ταψάκι στρογγυλό

https://cookpad.com/gr/xristes/8522601
https://cookpad.com/gr/sintages/13421138


Σάμαλι πολίτικο!!
Vasw malopoulou

Μπακλαβάς 5 αστέρων!! 
Vasw malopoulou!!

Υλικά 

Vasw malopoulou

Vasw malopoulou

Η ουσία είναι μια και ο μπακλαβάς  
γωνία!!!!!!  #τρίγωνο

850 γρ καρύδι
3\4 φλ τσαγιού  φρυγανιά
1 χούφτα σουσάμι
5 κ σ ζάχαρη
1 κσ κοφτή  κανέλα
1\2 κ.γ  γαρύφαλλο
1 κιλό φύλλο κρούστας
βούτυρο για τα φύλλα
σιρόπι
1 κιλό ζάχαρη
4 ποτήρια νερό
1 φλ τσ μέλι
1\2  λεμόνι (χυμό)
1\2  πορτοκάλι (χυμό)
2 βανίλιες

Vasw malopoulou

Σαμαλι μία από τις καλύτερες 
συνταγές!!!!!  #τριγωνο

1 1/2 φλ σιμιγδάλι ψιλό
1 φλ σιμιγδάλι χοντρό
1 1\2 φλ ζάχαρη
1 1/2 φλ γιαούρτι
1 κ γ σόδα
1/2 κ γ κοπανισμένη μαστίχα
1 κ γ μπέικιν πάουντερ
4 κ σ βούτυρο λιωμένο
Αμύγδαλο φιλέ ή ολόκληρο χωρισμένο στη 
μέση (αν δεν θέλετε μην βάλετε)
Σιρόπι
3 φλ ζάχαρη
2 φλ νερό
1/3 φλ γλυκόζη
2 κσ χυμό λεμονιού
1 κάψουλα βανίλια ή λίγη μαστίχα 
κοπανισμένη
φλούδα πορτοκαλιού ή λεμονιού

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11784342
https://cookpad.com/gr/xristes/13329650
https://cookpad.com/gr/sintages/7884485
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Antonis Hadjiconstanti

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ετοιμάζουμε το σιρόπι μας βάζοντας το νερό 💧, τη ζάχαρη, το λεμόνι 🍋 και τα 

κλωναράκια της αρμπαρόριζας σε κατσαρολάκι να βράσουν. Τα αφήνουμε για 2-3 
λεπτά από τη στιγμή που θα αρχίσει να κοχλάζει.

2. Όταν είναι έτοιμο το σιρόπι μας το φεύγουμε από τη φωτιά 🔥 και το αφήνουμε 
στην άκρη να κρυώσει.

3. Κόβουμε το κανταΐφι ώστε να μην έχουμε πολύ μακριές ίνες και το "μαδάμε" σε 
ένα μπολ. Λιώνουμε το βούτυρο 🧈 (προσοχή μην μας καεί !!) σε ένα κατσαρολάκι.

4. Ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο 🧈 πάνω από το κανταΐφι και ανακατεύουμε καλά να 
πάει παντού και χωρίζουμε το κανταΐφι σε τρία μέρη.

5. Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι μιας χρήσης 20 εκ. και απλώνουμε το μισό από το 
κανταΐφι της μίας δόσης. Το πιέζουμε με το χέρι μας καλά, ώστε να γίνει επίπεδο 
και να πάρει το σχήμα του ταψιού.

6. Τρίβουμε το τυρί 🧀 προσθέτουμε το φακελάκι βανίλιας και ανακατεύουμε να 
πάει παντού. Το χωρίζουμε σε 3 μέρη. Βάζουμε το 1/3 από το τυρί, έτσι ώστε να 
φτιάξουμε μια στρώση τυριού.

7. Σκεπάζουμε με την άλλη μισή δόση κανταϊφιού και ξαναπιέζουμε ώστε να είναι 
όσο γίνεται πιο συμπαγές, ραντίζουμε με λίγο βούτυρο 🧈 και ψήνουμε σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 160C 🌡για 45-50 λεπτά ⏲ μέχρι να ροδίσει η 
επιφάνεια. Αν υπάρχει ευχέρεια αναποδογυρίζουμε το γλυκό μας και ψήνουμε 
μέχρι να ροδίσει κι από την άλλη πλευρά.

8. Την ίδια διαδικασία επαναλαμβάνουμε και για τα άλλα δύο ταψάκια τα οποία 
μπορούμε αντί να τα ψήσουμε, να τα φυλάξουμε στην κατάψυξη ❄

9. Στο multi τρίβουμε τη ψίχα από φιστίκι Αιγίνης.
10. Βγάζουμε το γλυκό μας από το φούρνο και όπως είναι ζεστό 🌡το σιροπιάζουμε 

με το ήδη κρύο σιρόπι και πασπαλίζουμε πλουσιοπάροχα με άφθονο φιστίκι 
Αιγίνης.

Κιουνεφέ (Künefe)

Μερίδες: 3 Ταψάκια

500 γρ. Κανταΐφι
200 γρ. Βούτυρο Αγελάδας Λιωμένο 🧈
400 γρ. Τυρί Dil 🧀 (εναλλακτικά 
χρησιμοποίησα μοτσαρέλα)
400 γρ. Ζάχαρη
300 γρ Νερό 💧
Χυμό από 1/2 Λεμόνι 🍋
3 Κλωναράκια Αρμπαρόριζα
100 γρ. επιπλέον Βούτυρο 🧈 για τα ταψάκια
1 φλ. Φιστίκια Αιγίνης Τριμμένα
1 Φακελάκι Βανίλια

https://cookpad.com/gr/xristes/9981249
https://cookpad.com/gr/sintages/13436405


Ioulia -Juliana.

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Στρώνουμε τα φύλλα και αφήνουμε να ξεραθούν.
2. Λαδώνουμε το ταψί και σπάμε σε μικρά κομμάτια τα φύλλα.
3. Σε ένα μπολ, χτυπάμε τα αυγά και ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά.
4. Ανακατεύουμε καλά να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.
5. Περιχύνουμε τα φύλλα και ανακατεύουμε καλά. Να βραχούν όλα τα φυλλαράκια.
6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για 

25-30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.
7. Αφήνουμε να κρυώσει η πορτοκαλόπιτα και ετοιμάζουμε το σιρόπι.
8. Βράζουμε για 15 λεπτά τα υλικά και το ρίχνουμε ζεστό στην κρύα πορτοκαλόπιτα.
9. Σέρβιρα με παγωτό μάνγκο, το δικό μου κομμάτι και ήταν τέλεια!!

Πορτοκαλόπιτα, με παγωτό! 🍰

Μερίδες: Ταψι 25·40cm

Μετράμε με δοσομετρική κούπα των 250 ml
500 γρ φύλλο
1 κούπα σπορέλαιο
1 κούπα ζάχαρη
1 κεσεδάκι γιαούρτι
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
4 αυγά
2 βανίλιες
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
Για το σιρόπι
2 κούπες ζάχαρη
3 κούπες νερό
Φλούδα από ένα πορτοκάλι
Χυμό από μισό λεμόνι

https://cookpad.com/gr/xristes/21113054
https://cookpad.com/gr/sintages/13469525


Αθανασία Νταλαγιάννη !

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Παίρνουμε ένα φύλλο και το απλώνουμε. Αλείφουμε με βούτυρο το μισό φύλλο, 

το διπλώνουμε στη μέση, το αλείφουμε με βούτυρο και το ξανά διπλώνουμε μέχρι 
να σχηματιστεί μία λωρίδα 7 εκ. Διπλώνουμε τη λωρίδα σε τρίγωνο. Αλείφουμε 
ένα ταψί με βούτυρο και το τοποθετούμε. Το αλείφουμε με βούτυρο και 
συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. ψήνουμε τα τρίγωνα σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 190 βαθμούς για 20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και τα αφήνουμε να 
κρυώσουν.

2. Παίρνουμε ένα ένα τα τρίγωνα και με ένα μαχαίρι αφαιρούμε λίγα φύλλα από τη 
μία πλευρά τους για να βάλουμε την κρέμα. Τα στρώνουμε στο ταψί.

3. Για το σιρόπι: βράζουμε σε μία κατσαρόλα το νερό με τη ζάχαρη για 8 λεπτά. 
Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, αφήνουμε 1 λεπτό και ρίχνουμε λίγο-λίγο το 
σιρόπι στο ταψί. Γυρίζουμε τα τρίγωνα κατά διαστήματα, ώσπου να κρυώσουν.

4. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το γάλα και τη μισή κρέμα γάλακτος να ζεσταθούν. 
Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ και 
ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Ανακατεύουμε συνεχώς, μέχρι να δέσει η 
κρέμα.

5. Αφού κρυώσει χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σφιχτή σαντιγύ και την 
προσθέτουμε λίγη-λίγη στην κρέμα. Τη βάζουμε σε κορνέ και γεμίζουμε τα 
τρίγωνα.

6. Τα τοποθετούμε σε πιατέλα και έτοιμα να τα απολαύσουμε. Καλή σας επιτυχία!

Τρίγωνα Πανοράματος!

1/2 κιλό φύλλα κρούστας
1 φλιτζ. βούτυρο φρέσκο λιωμένο
2 1/2 φλιτζ. γάλα
1 1/2 φλιτζ. κρέμα γάλακτος
1/2 φλιτζ. ζάχαρη
4 κρόκους αυγών
2 κ.σ. κορν φλάουρ
2 κ.σ αλεύρι
Για το σιρόπι:
2 1/2 φλιτζ. ζάχαρη
2 φλιτζ. νερό
1 κ.σ. χυμό λεμονιού

https://cookpad.com/gr/xristes/12560944
https://cookpad.com/gr/sintages/9950277


Angelina Ambrs

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Λιώνω σε μπεν μαρί την σοκολάτα με το γάλα και σε ένα τετράγωνο τσέρκι εγώ 

δεν είχα και έβαλα το στρογγυλό αρχίζω και αλείφω ένα ένα τα πτι-μπερ με την 
λιωμένη σοκολάτα και αρχίζω να κάνω μια σειρά με το μαύρο μπισκότο και μία με 
το κανονικό μπισκότο..Μόλις τελειώσω ρίχνω την υπόλοιπη λιωμένη σοκολάτα 
από πάνω και από τα τοιχώματα γύρω γύρω και το αλείφω ομοιόμορφα, το βάζω 
κατάψυξη για μια ωρίτσα..

2. Το κόβω σε κομματάκια και καλό είναι για να κοπεί πιο εύκολα και να μην 
θρυμματιστεί όπως την πάτησα εγώ να το αφήσετε λίγο εκτός να μαλακώσει..Καλή 
απόλαυση

Κορμός αλλιώς 🤪

1 πακέτο πτι-μπερ
1 πακέτο πτι-μπερ με μαύρο μπισκότο
375 γρ σοκολάτα γάλακτος
1 φλυτζάνι γάλα

https://cookpad.com/gr/xristes/8807842
https://cookpad.com/gr/sintages/13471355


Μαρία Δασκαλάκη

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Αρχικά, σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε τα τριμμένα μπισκότα με το βούτυρο. 

Στρώνουμε το μείγμα σε μια πιατέλα ή σε φόρμα με αποσπώμενα τοιχωματα 
σχηματίζοντας μια βάση και την τοποθετούμε στο ψυγείο να σφίξει.

2. Στο μεταξύ, σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τη κρέμα γάλακτος και μόλις ζεσταθεί, 
βάζουμε 1 και.γ. κορν φλάουρ.

3. Μαγειρευουμε για 2', αποσύρουμε από τη φωτιά και έπειτα προσθέτουμε το τυρί 
κρέμα και το ζαχαρούχο γάλα. Ανακατεύουμε καλά με το σύρμα έως ότου δέσει η 
κρέμα

4. Βγάζουμε τη βάση από το ψυγείο και απλώνουμε την κρέμα πάνω της με μια 
σπάτουλα.Φροντιζουμε να είναι ισοπαχης και ομοιόμορφα στρωμένη

5. Τέλος, γαρνίρουμε με φρέσκα φρούτα ή κονσέρβα, μαρμελάδα ή γλυκό του 
κουταλιού της αρεσκείας μας. Αφήνουμε το τσιζκέικ τουλάχιστον 6 ώρες στο 
ψυγείο μέχρι να σφίξει και έπειτα σερβίρουμε.

6. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη!

Cheesecake / Τσιζκέικ χωρίς ψήσιμο

200 γρ. μπισκότα τριμμένα τύπου digestive
50 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματιου
200 ml κρέμα γάλακτος
1 κ.γ. κορν φλάουρ
400 γρ. τυρί κρέμα
200 ml ζαχαρούχο γάλα
Φρέσκα φρούτα ή κονσέρβα, μαρμελάδα ή 
γλυκό του κουταλιού

https://cookpad.com/gr/xristes/16441750
https://cookpad.com/gr/sintages/13464783


Roula Voulga

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς, αλευρώνουμε και πασπαλίζουμε 

με κακάο ένα στρογγυλό ταψί με διάμετρο 28 εκατοστά.
2. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με το κακάο και τη βανίλια. Σε άλλο μπολ 

χτυπάμε τα αβγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν.
3. Ρίχνουμε σιγά σιγά το μείγμα των στερεών μέσα στα υγρά και ανακατεύουμε με 

μια μαρίζ. Ρίχνουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε μέχρι να βάλουμε μια 
οδοντογλυφίδα κι να βγαίνει καθαρή και έπειτα αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει.

4. Για τη βουτυρόκρεμα πρέπει το βούτυρο και το ζαχαρούχο να είναι κρύα από το 
ψυγείο. Κόβουμε το βούτυρο σε κύβους σε ένα μπολ, ρίχνουμε πάνω το 
ζαχαρούχο και τα χτυπάμε μέχρι να αφρατέψει το μείγμα σαν σαντιγί.

5. Στρώνουμε την κρέμα πάνω από το κρύο πλέον παντεσπάνι και έπειτα 
πασπαλίζουμε όλη την επιφάνεια με τα γκοφρετάκια που έχουμε περάσει από το 
μπλέντερ, κόβουμε την πάστα σε τρίγωνα κομμάτια και τη διατηρούμε στο 
ψυγείο, αν και τρώγεται και αμέσως!

Πάστα ταψιού στιγμής!

5 αβγά
125 γρ ζάχαρη
125 γρ αλεύρι
30 γρ κακάο
1 βανίλια
250 γρ βούτυρο
1 ζαχαρούχο γάλα
1 πακέτο γκοφρετάκια (τύπου αμαρέτι)

https://cookpad.com/gr/xristes/15039217
https://cookpad.com/gr/sintages/11348670


Ιωάννα Δεληγιάννη

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στο μούλτι, κρατάμε λίγο για να ρίξουμε στο τέλος 

από πάνω.
2. Προσθέτουμε το λιωμένο βούτυρο, τις βανίλιες, το κακκάο και ανακατεύουμε να 

γίνει σα βρεγμένη άμμος. Το τοποθετούμε σε ένα τσέρκι 18 εκ. και το πατάμε. Από 
πάνω στρώνουμε την πραλίνα και ξανακάνουμε άλλο ένα στεφάνι με το μπισκότο, 
το παίρνουμε προσεκτικά με το χέρι μας και το τοποθετούμε πάνω από την 
πραλίνα.

3. Πασπαλίζουμε στο τέλος με το υπόλοιπο τριμμένο μπισκότο.

Σοκόλαση!

Μερίδες: 9 μερίδες
Χρόνος: 10'λεπτά

1 1/2 πακέτο digestive
Βούτυρο  λιωμένο
1 κ.σ. κακκάο
2 βανίλιες
Πραλίνα

https://cookpad.com/gr/xristes/20228079
https://cookpad.com/gr/sintages/13464542


Elisabeth Paramythiotou

Υλικά 

Εκτέλεση
1. Ετοιμάζουμε το παντεσπάνι σύμφωνα με την συνταγή, καλύτερα την 

προηγούμενη ημέρα. Αφού κρυώσει το τυλίγουμε σε διαφανή μεμβράνη για να 
μην στεγνώσει.

2. Φτιάχνουμε την γέμιση: Χτυπάμε στο μίξερ την κρέμα γάλακτος με την ζάχαρη και 
τη βανίλια και το λικέρ έως ότου γίνει σαντιγί. Σπάμε την κουβερτούρα σε 
γυάλινο μπολ, το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία 
έως ότου μαλακώσει πολύ. Προσθέτουμε το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε να γίνει 
ένα ομοιογενές μείγμα.

3. Μόλις κρυώσει το μείγμα σοκολάτας, το αναμιγνύουμε σταδιακά με τη σαντιγί, 
προσθέτοντας κουταλιά - κουταλιά τη σαντιγί στο μείγμα σοκολάτας έως ότου 
αναμιχθούν τελείως.Τότε προσθέτουμε και το κακάο κοσκινισμένο. Βάζουμε το 
μπολ στο ψυγείο να σφίξει η κρέμα. (καλύτερα από την προηγούμενη μέρα).

4. Την επομένη κόβουμε οριζόντια το παντεσπάνι στα δυο και το τοποθετούμε σε 
δίσκο. Προηγουμένως έχουμε βάλει 1 λαδόκολλα σε τέσσερα τριγωνικά κομμάτια 
στο δίσκο, τα οποία όταν τελειώσει η τούρτα θα μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς 
δυσκολία, και έτσι τα πέριξ της τούρτας θα είναι καθαρά από τυχόν λερώματα που 
προκύπτουν στην διάρκεια της κατασκευής. Βράζουμε τα υλικά του σιροπιού για 
λίγα λεπτά μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και αφήνουμε να κρυώσει. Με το πινέλο 
ρίχνουμε το μισό σιρόπι στο πρωτο παντεσπάνι.

5. Αλείφουμε την μισή κρέμα σοκολάτας πάνω στο πρώτο παντεσπάνι. Βάζουμε από 
πάνω το δεύτερο. Και το ποτίζουμε με το υπόλοιπο σιρόπι. Αλείφουμε την 
υπόλοιπη κρέμα σοκολάτας στο δεύτερο παντεσπάνι, καλύπτοντας και τα πλάγια 
της τουρτας. Για να στρώσει ομαλά, χρησιμοποιούμε μια μακρόστενη σπάτουλα.

➢ (δες όλη τη συνταγή πατώντας το σύνδεσμο στον τίτλο)

Τούρτα σοκολάτα

Για το παντεσπάνι
Για το παντεσπάνι μου χρησιμοποίησα την 
συνταγή από 
:https://cookpad.com/gr/sintages/11412911-
black-forest-by-akis-petretzikis
5 αβγά, μέτρια
200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
1 πρέζα αλάτι
120 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
30 γρ. κακάο
γέμιση
500 ml κρέμα γάλακτος με κανονικά λιπαρά 
(35%)
100 γρ ζάχαρη
1 βανίλια
1 κουτ γλ λικέρ της αρεσκειας σας
…….

https://cookpad.com/gr/xristes/8539461
https://cookpad.com/gr/sintages/13437957


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

