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Πρωινό με υλικά #εποχής



Μάιος: 
μήνας αφιερωμένος στα υλικά εποχής

Στην Cookpad αποφασίσαμε να γεμίσουμε το καλαθάκι μας με 
όλα τα φρέσκα εποχιακά υλικά του Μαΐου και να τα βάλουμε 
μέσα στα γεύματά μας! 

Τα εποχιακά υλικά είναι πιο φθηνά, πιο νόστιμα, λιγότερα 
επιβαρυμένα με φυτοφάρμακα. Προτίμησέ τα, κι έτσι θα 
κάνεις οικονομία στο μαγείρεμά σου, αλλά θα βοηθήσεις και 
την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα διαφορετικό challenge που αφορά 
τα φωτοσχόλια. 
Την πρώτη εβδομάδα 13-16 Μαΐου δοκιμάσαμε συνταγές για 
πρωινό που ως βάση του είχαν τα εποχιακά υλικά.

Σε αυτό το e-magazine θα βρεις όλα τα φωτοσχόλια που 
έλαβαν μέρος στο 1o αυτό challenge! 13 συνταγές πήραν από 
τουλάχιστον ένα φωτοσχόλιο, ενώ 12 φωτοσχολιαστές 
ενέπνευσαν με τις φωτογραφίες τους όλη την κοινότητα, να 
συνεχίσει να μαγειρεύει και να δοκιμάζει διαφορετικές ιδέες!
Θα δεις τη φωτογραφία μαζί με το σχόλιο του δοκιμαστή, 
καθώς και τα υλικά της συνταγής. Ο τίτλος κάθε συνταγής 
είναι σύνδεσμος, οπότε αν κάποια σου “γυαλίσει”, το πατάς για 
να πας κατευθείαν στη συνταγή! 

Επίσης θα βρεις

★ Λίγα λόγια για το αβοκάντο
★ Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα μούσμουλα

Μαγειρεύουμε με υλικά #εποχής!

https://cookpad-greece.blog/laxanika-pote-einai-i-epoxi-tous/
https://cookpad-greece.blog/mageirevo-oikonomika/


Ομελέτα με πιπεριές και 
τυρί

betty_nv

Σπανακόπιτα της γιαγιάς με 
χειροποίητα φύλλα

Υλικά 

Eirinaki

Spir_G

Φανταστική!!! Σαν τις πίτες της 
γιαγιάς δεν έχει! Τη συγκεκριμένη μας 
την έφτιαχνε η γιαγιά μου κάθε φορά 
που την επισκεπτομασταν, η 
μυρωδιά και η γεύση της με ταξίδεψε, 
είναι πολύ κοντά σε αυτή  που 
θυμάμαι και σε ευχαριστώ πολύ γι' 
αυτό! (...) #εποχής

Για τη ζύμη
6 χούφτες άσπρο μαλακό αλεύρι
4 χούφτες αλεύρι ολικής
1 πρέζα αλάτι
1/2 κούπα ελαιόλαδο
νερό όσο πάρει για να γίνει η ζύμη μαλακή
Για τη γέμιση
600-800 γρ. σπανάκι
2 μεγάλα πράσα
4 φρέσκα κρεμμυδάκια
άνηθος
2 αυγά
...

Christina Mikhail

Το βραδινό μας σήμερα ήταν το πιάτο 
σου 😁 βάλαμε και #αβοκάντο μαζί με 
τις #πιπεριές γιατί είναι της #εποχής. 
Χτύπησα τα αυγά με το αβοκάντο και 
αφού ψήθηκαν προσθεσα όλα τα 
υπόλοιπα 👌 πολύ νόστιμο. 
Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια 🤗 
#παιδί #βραδινό ή και #πρωινό 😘

2 αυγά
1/2 πιπεριά πράσινη
1/2 πιπεριά πορτοκαλί
1/2 πιπεριά Φλωρίνης
2 φέτες τυρί γκούντα
Αλάτι, πιπέρι
Ελάχιστο λάδι
Συνοδεύεται
Λίγο μαϊντανό

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/15010694
https://cookpad.com/gr/sintages/15010694
https://cookpad.com/gr/xristes/8497307
https://cookpad.com/gr/sintages/6962440
https://cookpad.com/gr/sintages/6962440
https://cookpad.com/gr/xristes/8451425
https://cookpad.com/gr/xristes/14680286
https://cookpad.com/gr/xristes/21721206


Πρωινό με αβοκάντο, 
ντοματίνια και 
μοτσαρέλα!

Stefania Zoubouli

Brunch με αυγό ποσέ

Υλικά 

Ειρήνη Μιχοπούλου

Evelina Kln

Τι υπέροχο πρωινό!!! 
#εποχής

1 αυγό
1 φέτα  ψωμί του τοστ
1 φέτα  ντομάτα
1/2 αβοκάντο

Sitronella

Άλλαξα τη μοτσαρέλα με φέτα… 
απόλαυσα ένα υπέροχο πρωινό 
#εποχής, σε ευχαριστώ πολύ 
Στεφανία!!!

1 αβοκάντο
160 γρ. ψωμί ολικής
200 γρ. ντοματίνια
1/2 λάιμ, το χυμό
120 γρ. μοτσαρέλα
1 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2 κ.γ. νιφάδες τσίλι
Βασιλικό φρέσκο
Αλάτι, πιπέρι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/11414347
https://cookpad.com/gr/sintages/11414347
https://cookpad.com/gr/sintages/11414347
https://cookpad.com/gr/xristes/15462231
https://cookpad.com/gr/sintages/14360981
https://cookpad.com/gr/xristes/22732609
https://cookpad.com/gr/xristes/20691888
https://cookpad.com/gr/xristes/8273445


Πρωινό με γιαούρτι και 
φράουλες

Aggeliki Siamitrou

Super bowl 🥣 υγιεινό 
πρωινό ♠💜

Υλικά 

Argiro Glyka

Έλενα..♠

Ο τίτλος δικαιώνει απόλυτα το 
αποτέλεσμα. Νόστιμο υγιεινό 
υπέροχο μπολ τα έχει όλα μόνο λίγο 
χαρουπόμελο πρόσθεσα. Σε 
ευχαριστώ πολύ Έλενα να είσαι καλά. 
#εποχής.

Γάλα βρώμης
Σπόροι chia
Χουρμάδες
Φράουλες
Cranberries
Χαρουπομελένιο παξιμάδι
Τριμμένο φουντούκι
Παπαρουνόσπορο
Μαύρο σουσάμι

Σταυρούλα Τσούτη

Πρόσθεσα λίγο παραπάνω μέλι και 
αντί για βρωμη έτριψα μπισκότα 
βρώμης. Δεν έγινε το πιο υγιεινό 
πρωινό τελικά αλλα τουλάχιστον το 
ευχαριστήθηκα! #εποχής

8 φράουλες κομμένες στη μέση
200 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό 
2 κ.σ. βρώμη
1 κ.γ. μέλι

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/14821348
https://cookpad.com/gr/sintages/14821348
https://cookpad.com/gr/xristes/18672870
https://cookpad.com/gr/sintages/14964676
https://cookpad.com/gr/sintages/14964676
https://cookpad.com/gr/xristes/9786610
https://cookpad.com/gr/xristes/26873945
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498


Φράουλες μαρμελάδα

Λεμονιά Πούλου

Spread ταχίνι με 
φράουλα 🍓

Υλικά 

kimwlos

tahitian

Ποσό απίθανα ανοιξιάτικο spread για 
το πρωινό μας! Έβαλα ταχίνι ολικής 
και θυμαρίσιο μέλι. Είναι απίστευτα 
νόστιμο. Όσο λείπει από το βαζάκι 
φαγώθηκε με το κουτάλι 🤣. Σε 
ευχαριστώ για την τόσο όμορφη 
συνταγή. #εποχής

100 γρ. ταχίνι με μέλι 🍯 ή αναμιγνύουμε 
ταχίνι με μέλι
6-7 φράουλες
1 κ.γ. χυμός λεμονιού 🍋
1/2 κ.γ. κανέλα
1 κάψουλα βανίλιας

Λεμονιά Πούλου

Έτοιμη και για φέτος η μαρμελάδα μας, 
έγινε τέλεια!! Για πρωινό και όχι μόνο! 
#εποχής

1 κιλό φράουλες
1/2 κιλό ζάχαρη
1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/4772467
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599
https://cookpad.com/gr/sintages/14794178
https://cookpad.com/gr/sintages/14794178
https://cookpad.com/gr/xristes/8270030
https://cookpad.com/gr/xristes/8492247
https://cookpad.com/gr/xristes/12082599


Το αβοκάντο θεωρείται υπερτροφή, είναι πλούσιο σε 
βιταμίνες, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά. Ένα ολόκληρο 
αβοκάντο, ισοδυναμεί περίπου σε 2-3 κουταλιές της 
σούπας ελαιόλαδο. Για να διαπιστώσεις αν ένα 
αβοκάντο είναι ώριμο και έτοιμο για κατανάλωση, 
πιέσέ το ελαφρώς κρατώντας το στο χέρι σου. Σε 
περίπτωση που είναι λίγο μαλακό, ετοίμασε 
κατευθείαν τις κουτάλες σου. Αν πάλι όχι, βάλε το σε 
μία χάρτινη σακούλα μαζί με ένα μήλο σε θερμοκρασία 
δωματίου και υπομονή 3 μερούλες περίπου.

 Λίγα λόγια για το αβοκάντο 

Προσθέσε το στο διαιτολόγιο σου 
για μια ισορροπημένη διατροφή. 

Ταιριαζει υπέροχα με αυγό, τυρί 
κρέμα, ντοματίνια, μπαλσάμικο 

Φτιάξε γλυκά με αβοκάντο. 
Μους, brownies, κέικ και 
τρουφάκια είναι μόνο μερικά από 
τα γλυκά που μπορείς να 
φτιάξεις. 

https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF
https://cookpad.com/gr/anazitisi/%CE%B3%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%8C%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%BF


Pavlova

Antonia Kagiafas

Τάρτα φράουλας

Υλικά 

Chara

Ελένη Σαρ

Δεν άντεχα να περιμένω μέχρι 
αύριο!!!! Πρώτη φορά έκανα τάρτα 
και πραγματικά ενθουσιάστηκα! 
Υπέροχη και η ζύμη τέλεια!!!! (...) Την 
έφτιαξα με μούσμουλα γιατί είχα 
μπόλικα, ακολουθώντας τις ίδιες 
οδηγίες που δίνεις για τη φράουλα! 
Θα την ξαναφτιάξω σίγουρα! 
#εποχής .

Ζύμη
2,5 κούπες αλεύρι γ. ο. χ.
1 κ.γ. αλάτι
1 πλάκα (250 γρ.) βούτυρο αγελάδος
1/4 περίπου της κούπας παγωμένο νερό 
(βάζουμε και 1-2 παγάκια)
Γέμιση
700 γραμ. ώριμες φράουλες καθαρισμένες & 
κομμένες σε μέτρια κομμάτια
1/3 κούπας κρυσταλλική ζάχαρη
1/3 κούπας καστανή ζάχαρη
1/4 κούπας κορν φλάουρ

Roula Voulga

Εξαιρετικό, νόστιμο και κομψό γλυκό 
όπως λες! Έκανα τις φράουλες, που 
είναι και της #εποχής, στο μπλέντερ 
και έγινε πιο κρεμώδες!

Για τη βάση
150 ml παστεριωμένο ασπράδι αυγών
220 gr ζάχαρη άχνη
1 κουταλάκι γλυκού κορν φλάουερ
1 κουταλάκι γλυκού λευκό ξύδι
Για την γέμιση
375 ml κρέμα γάλακτος πλήρης
55 γραμμάρια ζάχαρη άχνη
1 κουταλάκι γλυκού εκχύλισμα βανίλιας
Για τη διακόσμηση
Φρέσκες φράουλες
Μαρμελάδα
1 σφηνάκι κονιάκ

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/14964754
https://cookpad.com/gr/xristes/11706219
https://cookpad.com/gr/sintages/14997530
https://cookpad.com/gr/xristes/8532140
https://cookpad.com/gr/xristes/16692440
https://cookpad.com/gr/xristes/15039217


Δροσιστική 
Καρπουζολεμονάδα!

Stacy

Ρόφημα κανέλας και 
χαμομηλιού 💗

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Σοφία Χαραλαμπάκη

Μπορεί να είναι και η δέκατη φορά 
που το φτιάχνω. Ε δεν άξιζε ένα 
φωτοσχολιο δημοσιευμένο σε 
e-magazine αυτή τη φορά; 
😄Ευχαριστώ και πάλι για την ιδέα! 
🙏 #εποχής

1 ξυλάκι κανέλας
λίγο τσάι ή χαμομήλι
1 κ.γ μέλι
2 κούπες νερό

Stacy

Για πρωί, μεσημέρι, βράδυ, για όλες τις 
περιστάσεις! Αυτή τη φορά με 
φράουλες #εποχής το μόνο που 
αντικαθιστάτε είναι  αντί για 1φλ. 
καρπούζι, βάζετε 1φλ. φράουλες! 
Εύκολο και μοσχομυριστό! 🍓🍋🍹

2 1/4 φλ. νερό φίλτρου ή βρύσης
1 φλ. χυμό καρπουζιού
1/2 φλ. χυμό λεμονιού
1/2 φλ. ζάχαρη

Υλικά 

https://cookpad.com/gr/sintages/13139204
https://cookpad.com/gr/sintages/13139204
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382
https://cookpad.com/gr/sintages/14584247
https://cookpad.com/gr/sintages/14584247
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/28459868
https://cookpad.com/gr/xristes/12006382


Βότανα του βουνού 
αφέψημα

Υλικά 

Σταυρούλα Τσούτη

Ελευθερία Χαϊνά Αργύρη

Πρόσθεσα δύο καρφάκια γαρύφαλλο 
και έβαλα φασκόμηλο αντί για 
ρίγανη, που της μοιάζει. Πολύ ωραία, 
δυνατή γεύση! 👌 Ευχαριστώ! 
#εποχής

30 γρ. τσάι
30 γρ. ρίγανη
30 γρ. χαμομήλι
5 γρ. κανέλα
1 κουταλιά του γλυκού μέλι
1 κουταλιά του γλυκού λεμόνι
300 γρ. νερό

https://cookpad.com/gr/sintages/11863714
https://cookpad.com/gr/sintages/11863714
https://cookpad.com/gr/xristes/9133498
https://cookpad.com/gr/xristes/13598995


Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα μούσμουλα

Αυτή την εποχή και λίγο ακόμη κατακλύζουν τους πάγκους της λαϊκής. 

Είναι πλούσια σε βιταμίνη C, έχουν μπόλικη τανίνη, διάφορα οργανικά 
οξέα, σάκχαρα και πολλές φυτικές ίνες και άλλες πεπτικές ουσίες που τα 
κάνουν ευεργετικά για άτομα με προβλήματα στο έντερο. 

Πλούσια σε ποτάσιο, μαγνήσιο, σελήνιο, κάλιο, φώσφορο και καροτίνες 
(βιταμίνη Α), συνιστώνται σε όσους έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα 
για ώρες, και συνεπώς πρέπει να ανακτούν το νερό, τα μεταλλικά άλατα και 
τις αντιοξειδωτικές ουσίες που χάνει ο οργανισμός με την άσκηση. 

Μικροί στο μέγεθος καρποί, με 1 έως και 4 κουκούτσια να αφήνουν 
ελάχιστο χώρο στη σάρκα, που ούτως η άλλως περιορίζεται μέσα σε μία 
πολύ λεπτή, αλλά σκληρή και τραχιά φλούδα.

Εκτός από ωμά, τα μούσμουλα μπορούν να γίνουν γλυκό, μαρμελάδα, 
ακόμη και λικέρ. 

Δες εδώ 5 τρόπους για το πως μπορείς να τα αξιοποιήσεις!

https://cookpad-greece.blog/%cf%83%ce%b9%ce%b3%ce%ac-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b1/
https://cookpad-greece.blog/moysmoyla-5-tropoi/
https://cookpad-greece.blog/moysmoyla-5-tropoi/


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

