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ΑΤΣΡΙΑ  

Κέηθ κε θαξακέιεο γάιαθηνο Απζηξίαο 

Τιηθά : 

220 γξ. βνύηπξν, 220 γξ. δάραξε, 1 βαλίιηα, 5  αζπξάδηα ζε ζθηρηή καξέγθα, 5 

θξόθνπο, 320 γξ. αιεύξη, 1 κπέηθηλ, 1 άλζνο αξαβνζίηνπ θξέκα πνπ ηε βξάδνπκε, ζε 

γεύζε θαξακέιαο, 1 θ, ζ. ζηξόπη θαξακέιαο, 250 γξ. θξέκα γάιαθηνο,200 γξ. 

θαξακέιεο γάιαθηνο καιαθηέο  ζε θπβάθηα  θνκκέλεο 

Γηα ην ληεθόξ 

θνπβεξηνύξα , θαξακέιεο, ακύγδαια θαβνπξληηζκέλα ή θόληηηα 

Δθηέιεζε :Αλάβνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο .Βνπηπξώλνπκε κηα θόξκα κε 

ην ρσλί ζηε κέζε θαη παζπαιίδνπκε κε γαιέηα ή ηξηκκέλν ακύγδαιν. 

Υηππάκε ηε δάραξε κε ην βνύηπξν, ην ζηξόπη θαη ηε βαλίιηα λα αθξαηέςνπλ θαιά 

θαη ξίρλνπκε θαη ηνπο θξόθνπο έλαλ- έλαλ. 

Αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη κε ην άλζνο αξαβνζίηνπ θαξακέιαο θαη ην κπέηθηλ. 

Ρίρλνπκε ζηγά- ζηγά ζην κίγκα από ιίγν αιεύξη θαη ηελ θξέκα γάιαθηνο. 

ην ηέινο πξνζζέηνπκε θαη ηε καξέγθα θαη αλαθαηεύνπκε απαιά. 

Ρίρλνπκε θαη ηηο θνκκέλεο θαξακέιεο θαη ηα αλαθαηεύνπκε θαη πάιη απαιά. 

Σα ξίρλνπκε ζηε θόξκα θαη ςήλνπκε γηα 50-60 ιεπηά. 

Αθήλνπκε λα θξπώζεη θαη ην πεξηρύλνπκε κε ηε ιησκέλε θνπβεξηνύξα ή ζνθνιάηα. 

Σε ζηνιίδνπκε κε θαξακέιεο θαη θόληηηα θαη ακύγδαια θαβνπξληηζκέλα. 
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ΒΔΛΓΙΟ   

Μύδηα ζηε ρύηξα 

 

Ση ζα ρξεηαζηνύκε: 

3,5 θηιά θξέζθα κύδηα 

1 θαξόην, μεθινπδηζκέλν θαη θνκκέλν ζε θέηεο 

1 θξεκκύδη, μεθινπδηζκέλν θαη θνκκέλν ζε θέηεο 

1,5 θισλάξη ζέιεξη, θνκκέλν ζε θέηεο, 1 θύιιν δάθλεο 

3 ρνληξνύο θόθθνπο πηπεξηνύ, 2 θέηεο ιεκόλη 

750 ml ιεπθό θξαζί 

Πώο ην θηηάρλνπκε :Καζαξίδνπκε ηα κύδηα, θάησ από ην θξύν λεξό. Σα κύδηα είλαη 

ζπλήζσο θιεηζηά όηαλ ηα αγνξάδνπκε, νπόηε κελ ηξνκάμεηε αλ αλνίμνπλ θάησ από 

ην λεξό. Όζα δελ αλνίμνπλ θαζόινπ, πξέπεη λα πεηαρηνύλ. Αθήλνπκε ηα 

θαζαξηζκέλα κύδηα ζηελ άθξε. 

ε κηα ρύηξα, ξίρλνπκε ηα θαξόηα, ην θξεκκύδη, ην ζέιεξη, ηε δάθλε, ην πηπέξη, ηηο 

θέηεο ιεκνληνύ θαη ην ιεπθό θξαζί. Αθήλνπκε λα πάξεη βξάζε ζε δπλαηή θσηηά θαη 

πξνζζέηνπκε ην 1/3 ησλ θαζαξηζκέλσλ κπδηώλ. θεπάδνπκε ηελ θαηζαξόια θαη 

καγεηξεύνπκε θνπλώληαο ηελ ζπρλά, ώζηε λα καγεηξεπηνύλ νκνηόκνξθα. Όηαλ όια 

ηα κύδηα έρνπλ αλνίμεη, ηα αθαηξνύκε κε κηα ηξππεηή θνπηάια  θαη ζπλερίδνπκε λα 

καγεηξεύνπκε ηα ππόινηπα κύδηα ζην ίδην πγξό. 
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ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ  
Ρνδόπηθν θαηκά (Βνπιγάξηθε θξέπα)  

 

Ση ρξεηαδόκαζηε: 

 500 γξ. αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 

 1/2 θπβάθη  καγηά 

 1 θιπηδάλη  γηανύξηη 

 2 απγά 

 1 θ.γ. αιάηη 

Πώο ην θάλνπκε: 

1. Γηαιύνπκε ηε  καγηά ζε δύν θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο δεζηό λεξό (όρη 

βξαζηό). 

2. Αλαθαηεύνπκε ην αιεύξη κε δύν θιηηδάληα ριηαξό λεξό θαη 

ζπκπιεξώλνπκε κε ηε  καγηά θαη ην αιάηη. 

3. Σν αθήλνπκε ζθεπαζκέλν κε κία κεκβξάλε λα μεθνπξαζηεί γηα 20 ιεπηά 

θαη κεηά πξνζζέηνπκε ηα απγά θαη ην γηανύξηη θαη ηα αλαθαηεύνπκε όια 

καδί ζην κίμεξ 

4. Βνπηπξώλνπκε έλα ηεγάλη θαη ηεγαλίδνπκε όπωο ηηο θξέπεο. 

 

https://secserv.adtech.de/?adlink/1370/4534350/0/3838/AdId=-3;BnId=0;itime=31233643;key=242+230+136+37+24+4;
https://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/12050?format=raw
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ΓΑΛΛΙΑ  

Ρνιό γαιιηθνύ ηνζη  

 

  ΤΛΙΚΑ 

ςσκί γηα ηνζη ( 8 θέηεο), 15 γξ. βνύηπξν, 1 θ. γ. θαλέια ζθόλε, 45 ml. γάια, 2 αβγά, 

8 θ. ζ. Nutella ή ηπξί θξέκα 

Αθαηξνύκε ηελ θόξα από ηηο θέηεο ηνπ ςσκηνύ. Βάδνπκε ζε θάζε θέηα ςσκηνύ 1-2 

θ. γ. λνπηέια ή ηπξί θξέκα. Αιείθνπκε θαιά ηε θέηα ηνπ ςσκηνύ. ε απηή ηε θάζε 

κπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε θξάνπιεο ή κπαλάλα ζην εζσηεξηθό. Σπιίγνπκε ζε ξνιό. 

Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία θαη κε ηηο ππόινηπεο θέηεο ηνπ ςσκηνύ. ε έλα 

κπνι ρηππάκε ηα απγά κε ην γάια κέρξη λα νκνγελνπνηεζεί ην κίγκα. ε έλα άιιν 

κπνι αλακηγλύνπκε ηε δάραξε κε ηελ θαλέια. Βάδνπκε έλα ηεγάλη λα δεζηαζεί ζε 

κέηξηα θσηηά θαη πξνζζέηνπκε ην βνύηπξν. Αθήλνπκε ην βνύηπξν λα ιηώζεη θαη λα 

δεζηαζεί. 

ην κεηαμύ παίξλνπκε έλα ξνιό ςσκηνύ θαη ην βνπηάκε ζην κίγκα ηνπ απγνύ. ηε 

ζπλέρεηα ην ηνπνζεηνύκε ζην ηεγάλη κε ην θαπηό βνύηπξν θαη ην ηεγαλίδνπκε απ’ 

όιεο ηηο πιεπξέο κέρξη λα πάξεη ρξώκα, πεξίπνπ 2 ιεπηά. Απνζύξνπκε ην ξνιό από 

ην ηεγάλη θαη ην βπζίδνπκε θαηεπζείαλ ζην κπνι κε ην κίγκα ηεο δάραξεο θαη ηεο 

θαλέιαο. Δπαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία θαη κε ηα ππόινηπα ξνιά. 
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ΓΔΡΜΑΝΙΑ  

Κέηθ ζηόιελ (stolen)  

 
•Τιηθά 

Μηζό θηιό αιεύξη, 1 θνπη . γι. κπέηθηλ πάνπληεξ 

 175 γξ. δάραξε άρλε, 175 γξ. βνύηπξν, 2 απγά, 50 γξ. ιηθέξ καζηίρα 

 250 γξ. ηπξί θξέκα, Μηζό θνπη. γι. καζηίρα ηξηκκέλε, Ξύζκα από 1 ιεκόλη, 50 γξ. 

βνύηπξν, 350 γξ. ζηαθίδα μαλζή, 150 γξ. ακύγδαιν ρνληξνθνκκέλν, 100 γξ. 

πνξηνθάιη γιαζζέ, 50 γξ. δάραξε θξπζηαιιηθή γηα παζπάιηζκα, 50 γξ. δάραξε άρλε 

γηα παζπάιηζκα 

 ε έλα κίμεξ ρηππάκε ην βνύηπξν κε 175 γξακκάξηα άρλε θαη ηα απγά. Πξνζζέηνπκε ην 

ηπξί θξέκα, ην μύζκα, ηε καζηίρα, ην ιηθέξ, ηε ζηαθίδα, ην πνξηνθάιη θαη ην ακύγδαιν. 

Ρίρλνπκε ην αιεύξη θαη ην κπέηθηλ πάνπληεξ θαη αλαθαηεύνπκε θαιά. Αθήλνπκε ηε δύκε γηα 

ιίγα ιεπηά λα μεθνπξαζηεί θαη ηε ρσξίδνπκε ζηα δύν. Σελ πιάζνπκε ζε θπθιηθό ζρήκα θαη 

δηπιώλνπκε ζηα δύν. Ψήλνπκε ζηνπο 190 βαζκνύο γηα 50 ιεπηά. Αιείθνπκε κε ιησκέλν 

βνύηπξν θαη παζπαιίδνπκε κε θξπζηαιιηθή δάραξε .Αθήλνπκε λα θξπώζεη θαη ζεξβίξνπκε 

αθνύ παζπαιίζνπκε κε άρλε. 
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   ΓΑΝΙΑ  

 

Μπξηδόιεο κε πξνζνύην, κήιν θαη ηπξί κπιε 
 

4 σξαίεο θνηνιέηεο ρνηξηλέο (κε θόθαιν),12 θέηεο πξνζνύην,1 κηθξό θόθθηλν κήιν 

μεθινπδηζκέλν θαη μεζπνξηαζκέλν ζε ιεπηά θεηάθηα,75 γξ. κπιε ηπξί όπσο 

γθνξγθνληδόια (Gorgonzola) ή δαλέδηθν κπιε (Danish Blue)  Stilton, ζξπκκαηηζκέλν 

(½ θι.),4 θισλαξάθηα δεληξνιίβαλν γηα θάξθσκα, ιίγν ιάδη, αιάηη, πηπέξη. 

 

 
 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Καζαξίδεηε από όιν ην πάρνο ηνπο ηηο θνηνιέηεο θαη ύζηεξα κε έλα θνθηεξό 

καραηξάθη θάλεηε 2-3 θάζεηεο ραξαθηέο ζηελ άθξε ηνπ ςαρλνύ κέξνπο ηνπο (ην 

θπθιηθό) γηα λα κέλνπλ επίπεδεο ζην ςήζηκν. Πξνζεξκαίλεηε ην θνύξλν ζηνπο 

200°C. Εεζηαίλεηε έλα κεγάιν, βαξύ ηεγάλη ζε δπλαηή θσηηά, ην αιείθεηε κε ιίγν 

ιάδη θαη βάδεηε κέζα ηηο θνηνιέηεο. Σηο ςήλεηε κέρξη λα ξνδίζνπλ θαη από ηηο δπν 

πιεπξέο θαη ηηο αιαηνπηπεξώλεηε. Απιώλεηε 3 θέηεο πξνζνύην κε ηξόπν πνπ λα 

κηζνζθεπάδεη ε κηα ηελ άιιε. Παίξλεηε κηα ξνδηζκέλε θνηνιέηα, ηε βάδεηε πάλσ ζην 

πξνζνύην, βάδεηε από πάλσ ην 1/4 ηνπ κήινπ θαη ην 1/4 ηνπ ηπξηνύ. Ύζηεξα, 

θέξλεηε από πάλσ ην πξνζνύην θαη ην θαξθώλεηε γηα λα ζηεξεσζεί κε έλα 

θισλαξάθη δεληξνιίβαλν .Σνπνζεηείηε ηα «παθέηα» πάλσ ζε ηαςί ηνπ θνύξλνπ θαη 

ηα ςήλεηε ζηνλ θνύξλν γηα 15-20 πεξίπνπ ιεπηά, κέρξη λα ςεζεί ην θξέαο ζε βάζνο. 

Σα ζεξβίξεηε κε ην δνπκί ηνπο από ην ηαςί θαη ηα ζπλνδεύεηε κε παηάηεο πνπξέ ή 

ξύδη. 

http://www.xrysessyntages.com/wp-content/uploads/2015/11/66077.jpg
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ΔΛΛΑΓΑ  

Κνηόπνπιν ζηνλ θνύξλν κε παηάηεο 

 

Τιηθά 

     1 θνηόπνπιν ζε 8 θνκκάηηα, 6 κέηξηεο παηάηεο ζηα 8 

ειαηόιαδν γηα ζνηάξηζκα, 3 - 4 ζθειίδεο ζθόξδν μύζκα θαη ρπκό από 2 

ιεκόληα, 1 θ. γιπθνύ μεξή ξίγαλε, 80 γξ. ειαηόιαδν, 1 θ. ζνύπαο MΑGGI 

Ννζηηκηά, 1 πνηήξη δεζηό λεξό, αιάηη θαη πηπέξη 

Δθηέιεζε. ε έλα κεγάιν κπνι βάδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο ιαδώλνπκε ειαθξά κε 3 

- 4 θ. ζνύπαο ειαηόιαδν. Αιαηνπηπεξώλνπκε θαιά θαη ιίγεο ιίγεο ηηο ζνηάξνπκε ζε 

έλα θαπηό ηεγάλη ώζηε λα πάξνπλ θαιό ρξώκα. Αθαηξνύκε από ην ηεγάλη θαη ηηο 

θξαηάκε ζην πιάη. ε έλα κηθξό κπιεληεξάθη βάδνπκε ην ζθόξδν, ην μύζκα θαη ην 

ρπκό από ην ιεκόλη, ηε ξίγαλε, ηε Maggie Ννζηηκηά θαη ηα 80 γξ. ειαηόιαδν. 

Υηππάκε κέρξη λα ελσζνύλ ηα πιηθά. Με πξνζνρή κεηαθέξνπκε ηηο παηάηεο θαη ηα 

θνηόπνπια ζε έλα ηαςάθη αξθεηά κεγάιν ώζηε λα ρσξέζνπλ όια ζε κηα ζηξώζε. 

Ρίρλσ θαη ην θαπηό λεξό κέζα ζην ηαςί θαη ζθεπάδσ θαιά κε αινπκηλόραξην, θαη 

ςήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 200 βαζκνύο γηα 30 ιεπηά. Αθαηξνύκε ην 

αινπκηλόραξην, αλαθαηεύνπκε ηηο παηάηεο θαη ην θνηόπνπιν κηα θνξά θαη 

ζπλερίδνπκε ην ςήζηκν γηα άιιε κηζή ώξα κε ζαξάληα ιεπηά κέρξη λα εμαηκηζηεί ην 

πεξηζζόηεξν λεξό, λα κείλεη ην θαγεηό κε ηε ιεκνλάηε ζάιηζα.  
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ΔΘΟΝΙΑ  

Υνηξηλό ζηε γάζηξα κε μηλνιάραλν 

 

Τιηθά 

 1 θηιό ρνηξηλό, αιάηη, 1 θνπηάθη κπύξαο, 2 ζθειίδεο ζθόξδν 

 Γηα ην μηλό ιάραλν: 

 800-1000γξ. μηλό ιάραλν, 250γξ. ειαηόιαδν, πηπέξη ζε θόθθνπο 

ηξαγγίδνπκε πνιύ θαιά ην ιάραλν θαη ην ζνηάξνπκε ζε έλα ηεγάλη, ζην νπνίν 

έρνπκε δεζηάλεη ήδε ειαηόιαδν. Ρίρλνπκε ην πηπέξη ζε θόθθνπο θαη ην αθήλνπκε γηα 

κία ώξα λα ζηγνςεζεί. 

Πιέλνπκε θαιά ην ρνηξηλό θαη ην βάδνπκε ζηε γάζηξα. Αιαηίδνπκε ηε ζάξθα ηνπ, 

πξνζζέηνπκε κία ζθειίδα ζθόξδν θαη ιίγν λεξό θαη ην βάδνπκε ζην θνύξλν γηα 40 

κε 45 ιεπηά ζηνπο 180 βαζκνύο. Μόιηο βγάινπκε ην θξέαο από ηνλ θνύξλν ην 

παζαιείθνπκε κε ηε δεύηεξε ζθειίδα ζθόξδνπ πνπ ηελ έρνπκε ιηώζεη θαη ην 

πεξηρύλνπκε κε κπύξα. Σν μαλαβάδνπκε ζηνλ θνύξλν, ρσξίο θαπάθη, γηα λα 

μεξνςεζεί θαη λα εμαηκηζζεί ε κπύξα. 

εξβίξνπκε ην θξέαο ζε έλα ξερό πηάην θαη γαξλίξνπκε κε ην ιάραλν. 

 

 

 

 

http://www.toarkoudi.gr/Xoirino-sth-gastra-me-ksinolaxano/
http://www.toarkoudi.gr/wp-content/uploads/2008/12/Xoirino-sth-gastra-me-ksinolaxano-34051-1.jpg
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ΗΝΩΜΔΝΟ ΒΑΙΛΔΙΟ  

Angel Cake 

 

Τιηθά  8 αζπξάδηα απγώλ , 150 gr. θξπζηαιιηθή δάραξε , 15 gr. θνξλ θιάνπξ , 20 gr. 

άρλε δάραξε , 115 gr. αιεύξη για όλες τις τρήσεις, 2 θάςνπιεο βαληιιίλε ή σγρή 
βανίλια, Ξύζκα εζπεξηδνεηδώλ , 2-3 ζηαγόλεο Υπκό ιεκνληνύ 

1. Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 180° C Κειζίνπ. 

Κνζθηλίδνπκε ηε δάραξε άρλε, ην αιεύξη θαη ην θνξλ θιάνπξ. 

2. ην κίμεξ ρηππάκε ηα αζπξάδηα κέρξη λα πάξνπκε κηα ζθηρηή καξέγθα, 

αξρίδνπκε λα πξνζζέηνπκε ζηαδηαθά ηε δάραξε θαη ηέινο ηνλ ρπκό ιεκνληνύ. 

πλερίδνπκε ην ρηύπεκα κέρξη λα πάξνπκε κηα βεινύδηλε καξέγθα, πνπ ζα 

ζηέθεηαη θαη ζα θάλεη "θνξπθέο". 

Πξνζζέηνπκε ηε βαλίιηα. 

3. Ξεθηλάκε λα ελζσκαηώλνπκε ηα ζηεξεά, θνζθηληζκέλα πιηθά ζηε καξέγθα κε 

κηα ζπάηνπια, ην θάλνπκε κε ππνκνλή θαη αλάιαθξεο θηλήζεηο. 

Γελ μερλάκε λα πξνζζέζνπκε θαη ην μύζκα. 

4. Μεηαθέξνπκε ην κείγκα ζε έλα ηζέξθη ή θόξκα δαρηπιίδη, ζηελ νπνία έρνπκε 

ζηξώζεη ζηνλ πάην αληηθνιιεηηθό ραξηί ςεζίκαηνο. 

5. Φήλνπκε ζην αεξόζεξκν ζηνπο 180° C Κειζίνπ ην θέηθ γηα 40 πεξίπνπ ιεπηά, 

θάλνληαο ην ηεζη κε ην μύιηλν θαιακάθη γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη όηη έρνπκε ην 

επηζπκεηό απνηέιεζκα!  

Αθήλνπκε ην θέηθ λα έξζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ θαη μεθνξκάξνπκε! 

Παζπαιίδνπκε κε ειάρηζηε δάραξε άρλε! 

 

http://www.funkycook.gr/ingredient/aspradia-avgon/
http://www.funkycook.gr/ingredient/kristalliki-zachari/
http://www.funkycook.gr/ingredient/korn-flaour/
http://www.funkycook.gr/ingredient/achni-zachari/
http://www.funkycook.gr/ingredient/alevri/
http://www.funkycook.gr/ingredient/vanillini/
http://www.funkycook.gr/ingredient/xisma-esperidoidon/
http://www.funkycook.gr/ingredient/chimo-lemoniou/
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ΙΡΛΑΝΓΙΑ  
νθνιαηέλην θέηθ κε καύξε κπίξα  

 

Γηα ην θέηθ 

1 θνύπα καύξε κπίξα (ηύπνπ stout) , 250 γξ. βνύηπξν αγειάδαο (ή καξγαξίλε) + 1-2 θ. ζ. ιησκέλν 

γηα ην άιεηκκα ηεο θόξκαο , 100 γξ. θαθάν + ιίγν επηπιένλ γηα ην παζπάιηζκα, 400 γξ. ιεπθή 

δάραξε, θξπζηαιιηθή , 140 γξ. ζηξαγγηζηό γηανύξηη , 2 αβγά, ½ ινβόο βαλίιηαο, ηα ζπνξάθηα ή 2-3 

ζηαγόλεο εθρύιηζκα βαλίιηαο ή 1 βαληιιίλε, 250 γξ. αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο, 2 θ. γ. καγεηξηθή 

ζόδα 

Γηα ην γιάζν 

150 γξ. ηπξί θξέκα, ηύπνπ Philadelphia , 1 θνύπα δάραξε άρλε  

½ θνύπα θξέκα γάιαθηνο, 35% ιηπαξά, 2-3 θ. ζ. ιηθέξ θξέκα, ηύπνπ Baileys (Irish Cream) 

Δθηέιεζε 

Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 170°C (ζηνλ αέξα). ε κηα θαηζαξόια ξίρλνπκε ηε κπίξα θαη 

ην βνύηπξν (ή ηε καξγαξίλε) θαη δεζηαίλνπκε ζε κέηξηα θσηηά. Αλαθαηεύνπκε ειαθξά κε μύιηλε 

θνπηάια κέρξη λα ιηώζεη ην βνύηπξν. Ρίρλνπκε ην θαθάν θαη ηε δάραξε θαη ζπλερίδνπκε ην 

αλαθάηεκα κέρξη λα ιηώζνπλ θαη λα ελσζνύλ κε ην ππόινηπν κείγκα. Απνζύξνπκε από ηε θσηηά 

θαη ην αθήλνπκε ζηελ άθξε λα ριηάλεη. ηνλ θάδν ηνπ κίμεξ ξίρλνπκε ην γηανύξηη θαη ηα αβγά θαη 

ρηππάκε ζε κέηξηα ηαρύηεηα γηα 5 ιεπηά, κέρξη λα αθξαηέςνπλ ειαθξώο. Πξνζζέηνπκε ηε βαλίιηα 

θαη ρηππάκε γηα 1-2 ιεπηά αθόκε. Μεηαθέξνπκε ην κείγκα ησλ αβγώλ ζηελ θαηζαξόια θαη 

αλαθαηεύνπκε κε κηα ζπάηνπια κέρξη λα νκνγελνπνηεζνύλ ηα δύν κείγκαηα. πλερίδνληαο ην 

αλαθάηεκα ξίρλνπκε ιίγν ιίγν ην αιεύξη θαη ηε ζόδα.  

Με έλα πηλέιν βνπηπξώλνπκε θαιά κηα ζηξνγγπιή θόξκα θέηθ ή ηαςί δηακέηξνπ 23-25 εθ. θαη 

ξίρλνπκε κέζα ην κείγκα. Φήλνπκε γηα 40-45 ιεπηά, κέρξη λα ςεζεί αιιά λα παξακείλεη ειαθξώο 

πγξό ζην θέληξν. Γηα λα ην ειέγμνπκε, ηξππάκε κε ηε ιάκα ελόο καραηξηνύ κέρξη ην θέληξν. Αλ 

βγεη ζηεγλή, είλαη έηνηκν. Αλ όρη, ςήλνπκε 5 ιεπηά αθόκε θαη ειέγρνπκε μαλά. Αθήλνπκε λα 

θξπώζεη γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα θαη ην μεθνξκάξνπκε ζε κηα πηαηέια. 
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 ΙΠΑΝΙΑ

Paella  
 

Τιηθά: 3 θ. ζ. παξζέλν ειαηόιαδν, 3 ζθειίδεο ζθόξδν ζξπκκαηηζκέλεο, ½ θ. γ. 

θόθθηλν πηπέξη, 2 θνύπεο άζπξν ξύδη, ¼ θ. γ. ζαθξάλ, 1 θύιιν δάθλεο, 1 ιίηξν δσκό 

θνηόπνπινπ, 4 θισλάξηα θξέζθν ζπκάξη, 700 γξ. θηιέην θνηόπνπιν θνκκέλν ζε 

θνκκάηηα, αιάηη θαη καύξν πηπέξη, 1 θόθθηλε πηπεξηά, θαζαξηζκέλε θαη 

ςηινθνκκέλε, 1 κεζαίν θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, 400 γξ. ινπθάληθν (θαηά πξνηίκεζε 

ηζπαληθό chorizo) θνκκέλν ζε ξνδέιεο, κηζό θηιό γαξίδεο θαζαξηζκέλεο, 18 κύδηα 

θαζαξηζκέλα, κία θνύπα θαηεςπγκέλα κπηδέιηα, ρπκό δύν ιεκνληώλ. 
 
 

Δθηέιεζε: Εεζηάλεηε έλα κεγάιν ηεγάλη, ξίμηε ην ιάδη, ην ζθόξδν, ην πηπέξη, 

πξνζζέζηε ην ξύδη θαη ζνηάξεηε γηα 2-3'. Πξνζζέζηε ην ζαθξάλ, ηε δάθλε, ηνλ δσκό, 

ην ζπκάξη θαη αθήζηε λα θηάζνπλ ζε ζεξκνθξαζία βξαζκνύ. Καιύςηε κε έλα 

αινπκηλόραξην θαη ρακειώζηε ηε ζεξκνθξαζία, ώζηε ηα πιηθά λα ζηγνβξάδνπλ.  

ε έλα άιιν αληηθνιιεηηθό ιαδσκέλν ζθεύνο, ηεγαλίζηε ην θνηόπνπιν ζε δπλαηή 

θσηηά θαη από ηηο δύν πιεπξέο θαη αιαηνπηπεξώζηε ην. Πξνζζέζηε ηε πηπεξηά θαη ην 

θξεκκύδη θαη αθήζηε ην άιια 3 ιεπηά. Βάιηε ζην ζθεύνο θαη ην ινπθάληθν θαη 

καγεηξέςηε γηα άιια 2', θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε ην ζθεύνο από ην κάηη.  

Μεηά από 13 πεξίπνπ ιεπηά, πξνζζέζηε ηα κύδηα ζην ηεγάλη κε ην ξύδη, ζηε 

ζπλέρεηα ηα κπηδέιηα θαη ξαληίζηε κε ην ρπκό ιεκνληνύ. Ξαλαθαιύςηε ην ηεγάλη γηα 

5', θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε όζα από ηα όζηξαθα δελ έρνπλ αλνίμεη. Αλαθαηέςηε 

θαη αθαηξέζηε ηα θισλαξάθηα ηνπ ζπκαξηνύ θαη ηεο δάθλεο, αθνύ έρνπλ «ρσξηζηεί» 

από ηα θπιιαξάθηα ηνπο. Βάιηε γύξσ-γύξσ από ην κίγκα ην θνηόπνπιν θαη ηα 

ινπθάληθα θαη ηειεηώζηε κε ιίγν κατληαλό.  
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ΙΣΑΛΙΑ   

Εύκε γηα πίηζα 

 

1 θαθειάθη καγηά, 250 γξ. λεξό ριηαξό, 1 πξέδα δάραξε, 300 γξ. αιεύξη, 100 γξ. 
ζηκηγδάιη ςηιό, 100 γξ. θαιακπνθάιεπξν, 1 πξέδα αιάηη, 3 θ. ζ. ειαηόιαδν, έμηξα 
ζηκηγδάιη γηα ην άλνηγκα ηνπ δπκαξηνύ  

Γξήγνξε ζάιηζα ληνκάηαο:  Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 230 βαζκνύο. 

Βάδνπκε κέζα ζε έλα ηαςί αλάπνδα λα θάςεη θαιά όζν εκείο πξνεηνηκάδνπκε ηηο 
πίηζεο. ε έλα κπνι αλαθαηεύνπκε ηε καγηά κε ην ριηαξό λεξό. Πξνζζέηνπκε ηε 
δάραξε θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα δηαιπζεί. Αθήλνπκε ζηελ άθξε γηα 10 ιεπηά λα 
δνπιέςεη ε καγηά. ε έλα κπνι αλαθαηεύνπκε ηα αιεύξηα κε ην ζηκηγδάιη θαη ην 
αιάηη. Πξνζζέηνπκε ηε καγηά θαη ην ειαηόιαδν θαη αλαθαηεύνπκε κε έλα θνπηάιη. 

Όηαλ πηα δελ κπνξνύκε λα ην δνπιέςνπκε κε ην θνπηάιη αξρίδνπκε λα πιάζνπκε 
κε ηα ρέξηα καο ζηνλ πάγθν εξγαζίαο. Λαδώλνπκε έλα κπνι, βάδνπκε ην δπκάξη 
κέζα, ζθεπάδνπκε κε κεκβξάλε θαη αθήλνπκε κέρξη θαη 2 ώξεο λα δηπιαζηαζηεί ζε 
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Σν πόζν ζα ην αθήζνπκε εμαξηάηαη από ηελ επνρή. 
Χσξίδνπκε ην δπκάξη ζε 5 ίζα κέξε θαη ηα παζπαιίδνπκε κε ζηκηγδάιη .ε έλα μύιν 
θνπήο βάδνπκε ζηκηγδάιη θαη αλνίγνπκε ηε δύκε καο κε έλα πιάζηε (αλ θνιιάεη 
βάδνπκε παξαπάλσ ζηκηγδάιη).Βάδνπκε 2 θ. ζ. ζάιηζα ληνκάηαο θαη ηα ηπξηά ηεο 
πξνηίκεζήο καο πάλσ ζηε δύκε γηα πίηζα. 

Μεηαθέξνπκε ηελ πίηζα πάλσ ζην αλαπνδνγπξηζκέλν ηαςί ηνπ θνύξλνπ πνπ έρεη 
θάςεη (ρσξίο λα ην βγάινπκε από ηνλ θνύξλν) θαη ςήλνπκε γηα 5 ιεπηά. Όηαλ 
εηνηκαζηεί πξνζζέηνπκε ηα πιηθά ηεο αξεζθείαο καο θαη ζεξβίξνπκε.  

 

http://akispetretzikis.com/el/categories/saltses-marinades/grhgorh-saltsa-ntomatas-gia-pitsa-3bc52cc0-e589-4128-9cc4-12b4c72885a0
http://akispetretzikis.com/el/categories/saltses-marinades/grhgorh-saltsa-ntomatas-gia-pitsa-3bc52cc0-e589-4128-9cc4-12b4c72885a0
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ΚΡΟΑΣΙΑ  

Γεκηζηό ιάραλν - Sarma 

 
 

πζηαηηθά: 
2 κεγάια ιάραλα, βξαζηό λεξό, 6 θνκκάηηα κπέηθνλ ςηινθνκκέλα, 1 κεγάιν 

θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, 1 θνλζέξβα ληνκαηόζνππα (κεγέζνπο 260 γξ.), 2 αβγά 

ρηππεκέλα κε ην πηξνύλη, 1 θ. γι. αιάηη, ½ θ. γι. πηπέξη, 1 θ. γι. πάπξηθα, 2 θ. γι. 

ζάιηζα Worcestershire, 350 γξ. κνζραξίζηνο θηκάο, 350 γξ. ρνηξηλόο θηκάο, 350 γξ. 

θηκάο ρνηξνκέξη, 2/3 θι. βξαζκέλν ξύδη 

 

Οδεγίεο: Καζαξίδνπκε ην ιάραλν από ηα εμσηεξηθά θύιια ηνπ  θαη αθαηξνύκε ηελ θαξδηά ηνπ. 

Ρίρλνπκε βξαζηό λεξό πάλσ ζηα ιάραλα γηα λα καιαθώζνπλ.  

 

1. Σζηγαξίδνπκε ην κπέηθνλ θαη ην θξεκκύδη κέρξη λα είλαη έηνηκν ην κπέηθνλ. 

 

2. Πξνζζέηνπκε ηε κηζή ληνκαηόζνππα. 

 

3. ε κηα θαηζαξόια βάδνπκε ηνπο θηκάδεο, ηα αβγά, αιάηη, πηπέξη, πάπξηθα, ζάιηζα 

Worcestershire θαη αλαθαηεύνπκε πνιύ θαιά.  

 

4. Πξνζζέηνπκε ην κείγκα κε ην κπέηθνλ, ην ξύδη θαη αλαθαηεύνπκε θαιά.  

 

5. Ξερσξίδνπκε ηα θύιια ηνπ ιάραλνπ θαη ζηξαγγίδνπκε.  

 

6. Σνπνζεηνύκε γεκάηεο θνπηαιηέο γέκηζεο ζην θάησ άθξν θάζε ιαραλόθπιινπ θαη ηπιίγνπκε ην 

πξνζεθηηθά, καδεύνληαο ηηο άθξεο.  

 

7. Σνπνζεηνύκε ηα ξνιά ζε ζηξώζεηο ζε κηα ρύηξα. 

 

8. Φηινθόβνπκε ηα αρξεζηκνπνίεηα θύιια θαη ηνπνζεηνύκε από πάλσ.  

 

 

http://www.gourmed.gr/sites/default/files/gemisto-lahano.jpg
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ΚΤΠΡΟ  

Κεθηέδεο  

 

Ση ρξεηαδόκαζηε: 

 1 θηιό ρνηξηλό θηκά 

 3 παηάηεο ηξηκκέλεο (ςηιά) θαη ζηξαγγηζκέλεο 

 1 απγό 

 1 θιπηδάλη κατληαλό ςηινθνκκέλν 

 1 κεγάιν θξεκκύδη ςηινθνκκέλν 

 αιάηη, πηπέξη 

 1 θ. γιπθνύ μεξό δπόζκν 

 2 θνπηαιηέο μύδη 

 2 θνπηαιηέο ειαηόιαδν 

 γαιέηα όζε πάξεη γηα λα πιάζνληαη 

 1 θ. ζνύπαο κπέηθηλ πάνπληεξ 

 κπόιηθν ιάδη γηα ηεγάληζκα 

Πώο ην θάλνπκε: 

1. Βάδνπκε ζε έλα κπνι όια ηα πιηθά θαη αλαθαηεύνπκε θαιά. 

2. Αθήλνπκε γηα κηζή ώξα πεξίπνπ λα μεθνπξαζηεί ε δύκε. 

3. Πιάζνπκε ηα θεθηεδάθηα ζε ό,ηη ζρήκα ζέινπκε. 

4. Σα ηεγαλίδνπκε ζε κπόιηθν δεζηό ιάδη. 

https://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/5405?format=raw
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ΛΔΣΟΝΙΑ  

Ρώζηθε  

 

Ση ρξεηαδόκαζηε: 

 1 θι. ηζ. αξαθάο 

 3 κηθξέο παηάηεο 

 2 θαξόηα κέηξηνπ κεγέζνπο 

 3 απγά 

 1 θι. ηζ. αγγνπξάθη ηνπξζί θνκκέλν ζε ξνδέιεο 

 1 μηλόκειν θνκκέλν ζε θαξέ 

 1/2 παξηδάθη 

 1 κηθξό βάδν καγηνλέδα 

 αιάηη 

Πώο ην θάλνπκε: 

1. Βξάδνπκε ηνλ αξαθά ζε αιαηηζκέλν λεξό γηα 5-10 ιεπηά. 

2. Βξάδνπκε ηα θαξόηα θαη ηηο παηάηεο σο λα καιαθώζνπλ. 

3. Βξάδνπκε θαη ηα απγά λα είλαη ζθηρηά. 

4. Κόβνπκε ζε θαξέ ηηο παηάηεο, ηα θαξόηα, ηα απγά, ην παξηδάθη θαη ην κήιν. 

5. ε ξνδέιεο θόβνπκε ηα αγγνπξάθηα ηνπξζί. 

6. Αλαθαηεύνπκε όια ηα πιηθά ζε κηα ζαιαηηέξα. θαη πξνζζέηνπκε ηε καγηνλέδα, 

αλαθαηεύνπκε θαιά. 

7. Αθήλνπκε ηνπιάρηζηνλ 2 ώξεο ζην ςπγείν. 

https://www.sintagespareas.gr/sintages/recipe-image/r/22716?format=raw
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ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ  

Φσκί 

 

 
 

Ruginė duona , ζθνύξν ςσκί ζίθαιεο. Παξαδνζηαθά , ην επίθεληξν ηεο ιηζνπαληθήο 

θνπδίλαο. Δίλαη ην ςσκί ζίθαιεο ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ πην ζπρλά από ό, ηη 

ηα ςσκηά ζηηαξηνύ . Ζ δύκε ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε κηα κίδα πξνδύκη  θαη 

πεξηιακβάλεη ιίγν αιεύξη ζίηνπ γηα λα ειαθξύλεη ην ηειηθό πξντόλ .Σξώγεηαη ζπρλά 

σο ζάληνπηηο , βνπηπξσκέλν ή  κε ηπξί . Δίλαη κεξηθέο θνξέο αξσκαηηζκέλν κε 

θύκηλν  ή κε θξεκκύδη . Οξηζκέλεο πνηθηιίεο ςσκηνύ πεξηέρνπλ νιόθιεξνπο ζπόξνπο 

ζίθαιεο θαη ζίηνπ . Απηό ην είδνο ηνπ άξηνπ αλαθέξεηαη σο grūdėtoji , δειαδή " 

ζπόξνπο" ςσκί .  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lithuanian_traditional_bread.jpg
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ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  
Πέζηξνθεο au bleu 

 Τιηθά γηα 4 άηνκα : 

o 4 πέζηξνθεο 

o 1 πνηήξη μύδη από θξαζί 

o 250γξ. άζπξν μεξό θξαζί 

o 1 θαξόην 

o 1 θξεκκύδη 

o 2 γαξύθαιια 

o 1 κπνπθέ  γαξλί: ζπκάξη, δάθλε θαη κατληαλό ςηινθνκκέλν  

o 60γξ. βνύηπξν 

o 1 θ. ζ. θνξλ θιάνπξ 

o αιάηη, πηπέξη 

 Δθηέιεζε : 

Δηνηκάδνπκε ην δσκό ζε αξθεηά κεγάιε θαηζαξόια: βάδνπκε κέζα ην θαξόην, 

ην θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, ην άζπξν θξαζί, κηζό ιίηξν λεξό, ηα γαξύθαιια, ην 

κπνπθέ  γαξλί θαη αιαηνπίπεξν. Σα αθήλνπκε λα βξάζνπλ ζε κέηξηα θσηηά γηα 

20΄. Εεζηαίλνπκε ην μίδη θαη ην ξίρλνπκε θαπηό πάλσ ζηηο πέζηξνθεο. 

Βάδνπκε ηηο πέζηξνθεο(ηηο νπνίεο έρνπκε θαζαξίζεη) ζηνλ δσκό γηα 10΄ 

ρακειώλνληαο ηε θσηηά, γηα λα ζηγνβξάζνπλ. Σηο βγάδνπκε θαη ηηο δηαηεξνύκε 

δεζηέο ζε κηα πηαηέια. ε δπλαηή θσηηά, βξάδνπκε ην δσκό ώζπνπ λα κείλνπλ 

δπν-ηξία πνηήξηα θαη πξνζζέηνπκε ην βνύηπξν, αθνύ αθαηξέζνπκε ην κπνπθέ 

γαξλί. Γηαιύνπκε ην θνξλ θιάνπξ κε ηξεηο θνπηαιηέο δσκό(ζηαδηαθά), 

αλαθαηεύνληαο ζπλέρεηα. Πξνζζέηνπκε ην κείγκα ζηνλ δσκό πνπ ζα γίλεη πην 

περηόο. Αθήλνπκε ηε ζάιηζα απηή λα βξάζεη 2΄ αλαθαηεύνληαο θαιά θαη 

έπεηηα ηε ξίρλνπκε πάλσ ζηηο πέζηξνθεο. Παζπαιίδνπκε κε ηνλ ςηινθνκκέλν 

κατληαλό. 
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ΜΑΛΣΑ  

Φαζνιάθηα κε πιηγνύξη (kuskus) θαη ηπξί    Gozitan   

 

πζηαηηθά: 

350 γξ. πιηγνύξη (kuskus), 250 γξ. θαζόιηα ράληξεο, 5 θ. ζ. ειαηόιαδν 

1 θξεκκύδη ςηινθνκκέλν, 6 ζθειίδεο ζθόξδν, 400 γξ.  ληνκαηνρπκόο 

2 θ. ζ. ζπκππθλσκέλν ρπκό ληνκάηαο, 5 θύιια δάθλεο, ιίγν θνπλνππίδη 

ςηινθνκκέλν, 1 1/3 lt βξαζηό λεξό, αιάηη θαη θξέζθν πηπέξη 

Οδεγίεο: 

1.Εεζηαίλνπκε ην ιάδη ζε έλα ηεγάλη θαη ηζηγαξίδνπκε ην θξεκκύδη κέρξη λα ξνδίζεη. 

2. Πξνζζέηνπκε ην ζθόξδν θαη αλαθαηεύνπκε γηα 2 ιεπηά. 

3. Βάδνπκε θαη ηα θαζόιηα, αλαθαηεύνπκε θαη καγεηξεύνπκε γηα 2 ιεπηά, 

ζπλερίδνληαο ην αλαθάηεκα. 

4. Πξνζζέηνπκε ηνλ ληνκαηνρπκό, ηε πάζηα ληνκάηαο, ηε δάθλε ,ην θνπλνππίδη θαη 

ην αιαηνπίπεξν θαη αλαθαηεύνπκε γηα 3 ιεπηά. 

5.Πξνζζέηνπκε ην λεξό θαη αθήλνπκε λα βξάζεη. 

6. Βάδνπκε ην πιηγνύξη θαη καγεηξεύνπκε γηα 15 ιεπηά αλαθαηεύνληαο δηαξθώο, 

ώζηε λα κελ θνιιήζεη. 

6.Υακειώλνπκε ηε θσηηά, πξνζζέηνπκε ην ηπξί, ζθεπάδνπκε θαη ζπλερίδνπκε λα 

αλαθαηεύνπκε γηα 5 αθόκε ιεπηά. 

7.Σξίβνπκε ηε γξαβηέξα από πάλσ θαη ζεξβίξνπκε. 
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ΟΛΛΑΝΓΙΑ  

Kέηθ κε ζηαθίδεο 
 

 

 
 

 

Τιηθά 
  

500γξ.αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 

400γξ.γάια θξέζθν 

2 απγά 

1θνπη.γιπθνύ κπέηθηλ 

1θνπη.γιπθνύ δάραξε 

1πξέδα αιάηη 

150γξ.ζηαθίδεο καύξεο θαη μαλζέο 

  

Δθηέιεζε 

  

 έλα βαζύ κπνι ξίρλνπκε όια ηα πιηθά καδί θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα 

ζρεκαηηζηεί έλα ιείν κείγκα. Πξνζεξκαίλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 

120βαζ.Βνπηπξώλνπκε θαη αιεπξώλνπκε κηα ςειή θόξκα ηνπ θέηθ ύςνπο 18 εθ. 

Αδεηάδνπκε ην κείγκα ζηε θόξκα θαη ςήλνπκε γηα 60 ιεπηά .Αθήλνπκε λα θξπώζεη 

θαη μεθνξκάξνπκε ,θόβνπκε ζε ιεπηέο θέηεο θαη ζεξβίξνπκε κε βνύηπξν θαη καύξε 

δάραξε ή κειάζα. 
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ΟΤΓΓΑΡΙΑ  

Γθνύιαο 

 
Τιηθά 

1. 200 γξ. βνδηλή (ή κνζραξίζηα) ζπάια ή θηιόην, θνκκέλν ζε ρνληξνύο θύβνπο , 500 

γξ. παηάηεο, θνκκέλεο κέηξηεο  

300 γξ. θξεκκύδηα, ζε θέηεο, 3 ζθ. θόξδν ςηινθνκκέλν, 

4 ληνκάηεο ζε θέηεο, 1 θι. ηζ. δσκό βνδηλνύ ή θνηόπνπινπ 

1 θ. ζ. πειηέ ληνκάηαο 

1 θ. ζ. (ή πεξηζζόηεξν) πάπξηθα γιπθηά ή κέηξηα θαπηεξή ή αλάκεηθηε 

1 θ. ζ. θύκηλν νιόθιεξν, ζπαζκέλν ζε γνπδί, 1/3 θι. ηζ.  επ. ειαηόιαδν 

3 θ. ζ. βνύηπξν, 1/2 θι. ηζ. κατληαλό ςηινθνκκέλν, αιάηη, πηπέξη  

 

Παξαζθεπή 
Εεζηαίλνπκε ζε θαηζαξόια ην βνύηπξν κε 3 θ. ζ. ειαηόιαδν θαη ζνηάξνπκε ηα 

θνκκάηηα ηνπ θξέαηνο 3'-4', αλαθαηεύνληαο. Σα αθαηξνύκε θαη ζνηάξνπκε ζηελ ίδηα 

θαηζαξόια ηα θξεκκύδηα, ζε ρακειή θσηηά. Όηαλ καιαθώζνπλ - ρσξίο λα πάξνπλ 

ρξώκα- μαλαβάδνπκε ην θξέαο καδί κε ηηο ληνκάηεο, ην ζθόξδν, ηα κπαραξηθά θαη 

ηνλ πειηέ, δηαιπκέλν ζηνλ δσκό. Πξνζζέηνπκε αιάηη θαη πηπέξη, ζθεπάδνπκε ηελ 

θαηζαξόια θαη αθήλνπκε ην θαγεηό λα ζηγνβξάζεη 1 ώξα. Σόηε πξνζζέηνπκε ηηο 

παηάηεο θαη ζπλερίδνπκε ην ζηγνβξάζηκν άιιε 1 ώξα ή κέρξη λα καιαθώζεη ην θξέαο 

θαη νη παηάηεο. ην ηέινο ξίρλνπκε ηνλ κατληαλό. 
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ΠΟΛΩΝΙΑ  

Σεγαλίηεο παηάηεο (πιάηζθη δηκληεηζάλε) 4 

 

 Σα πιηθά καο γηα 4 κεξίδεο 

 4-5 κέηξηεο παηάηεο, 1 κεγάιν θξεκκύδη, 4 ζθειίδεο ζθόξδν ςηινθνκκέλεο, 2 απγά, 4 θνπηαιηέο 

αιεύξη γηα όιεο ηηο ρξήζεηο 

 1 θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ αιάηη (παξαπάλσ αλ ζαο αξέζνπλ ηα αικπξά) 

 2 θνπηαιηέο ςηινθνκκέλε καληδνπξάλα (ηνπ πάεη θαη ν δπόζκνο πνιύ) 

 Λάδη γηα ην ηεγάληζκα 

 Γηανύξηη γηα ην ζεξβίξηζκα, ή ην ληηπ γηανπξηηνύ καο (νη Πνισλνί ηα ηξώλε κε μηλή θξέκα 

γάιαθηνο, αλ βξείηε δνθηκάζηε ηελ) 

 Δθηέιεζε 

1. Σξίβνπκε ηηο παηάηεο θαη ην θξεκκύδη ζε πνιύ ςηιό ηξηθηή ή ηηο ρηππάκε ζε επεμεξγαζηή 

ηξνθίκσλ, όζν πην ιεπηά ηα θόςνπκε ηόζν θαιύηεξα. 

2. ηύβνπκε ηηο ηξηκκέλεο παηάηεο θαη ηα θξεκκύδηα γηα λα θύγνπλ ηα παξαπαλίζηα πγξά. 

3. Βάδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηα θξεκκύδηα ζε έλα κεγάινο ζθεύνο θαη ξίρλνπκε κέζα ηα ππόινηπα 

πιηθά, αλαθαηεύνπκε θαιά γηα λα θηηάμνπκε κία νκνηνγελή δύκε. 

4. ε έλα κεγάιν ηεγάλη βάδνπκε ιίγν ιάδη γηα λα θάςεη θαη ξίρλνπκε κε έλα θνπηάιη ην κείγκα καο 

θαη ην παηηθώλνπκε κε κία ζπάηνπια γηα λα θάλνπκε ηελ ηεγαλίηα καο ιεπηή, ηεγαλίδνπκε θαη από 

ηηο 2 πιεπξέο κέρξη λα γίλνπλ ρξπζνθόθθηλεο. Καιό είλαη λα αιιάδνπκε ην ιάδη θάζε θνξά πνπ 

ηεγαλίδνπκε κία, γηα απηό ρξεζηκνπνηνύκε ιίγν ιάδη.  

https://lovefood.gr/%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%af%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%82-%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%ac%cf%84%cf%83%ce%ba%ce%b9/
https://lovefood.gr/wp-content/uploads/2013/06/tiganita-patatas.jpg
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ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ  

Φαξόζνππα  

 

Τιηθά 
1 θηιό δηάθνξα ςάξηα (κπαθαιηάξνο, δξάθαηλα, ρξηζηόςαξν θ.ιπ.) , 10-12 γαξίδεο κέηξηεο, κε ην 

θέιπθνο, 10-15 όζηξαθα (θπδώληα, κύδηα, γπαιηζηεξέο) , 3 ζθ. ζθόξδν 

2 κέηξηα θξεκκύδηα, θνκκέλα ζε ξνδέιεο, 2 θισλάξηα ζέιηλν ή κατληαλόο 

3/4 θιηηδ. ηζ. έμηξα παξζέλν ειαηόιαδν, 1/2 θ.γι. πάπξηθα γιπθηά 

Αιάηη, πηπέξη, Φξπγαληζκέλν ςσκί (ζε θέηεο)  

 

Παξαζθεπή 
Πιέλνπκε θαιά ηα όζηξαθα θαη ηα βάδνπκε ζε ζθεπαζκέλε θαηζαξόια, ζε κέηξηα θσηηά (ρσξίο 

λεξό). Μόιηο αλνίμνπλ (πεξίπνπ ζε 2 ιεπηά), ηα βγάδνπκε ακέζσο. Αθαηξνύκε ηα θειύθε, 

ζνπξώλνπκε θαη θξαηάκε ην δσκό. Πιέλνπκε θαιά ηα ςάξηα θαη ηηο γαξίδεο. ε κεγάιε θαηζαξόια 

δεζηαίλνπκε ην κηζό ειαηόιαδν θαη ζνηάξνπκε ην θξεκκύδη, αλαθαηεύνπκε κεξηθά ιεπηά, 

πξνζζέηνπκε ην ζθόξδν, ην ζέιηλν ρνληξνθνκκέλν θαη κεηά ξίρλνπκε 1,5 ιίηξν λεξό. Όηαλ πάξεη 

βξάζε, πξνζζέηνπκε ηα ςάξηα, αιάηη, πηπέξη, ην ππόινηπν ειαηόιαδν θαη ηελ πάπξηθα. Αθήλνπκε 

λα βξάζνπλ ζε κέηξηα θσηηά γηα 5 ιεπηά θαη πξνζζέηνπκε ηηο γαξίδεο, ηελ ςίρα από ηα όζηξαθα 

θαη ηνλ ζνπξσκέλν δσκό ηνπο. Γνθηκάδνπκε θαη δηνξζώλνπκε ην αιαηνπίπεξν θαη ζπλερίδνπκε ην 

βξάζηκν γηα αθόκε 4-5 ιεπηά. Απνζύξνπκε από ηε θσηηά. εξβίξνπκε κε θξπγαληζκέλεο θέηεο 

ςσκηνύ. εκ.: Πξόθεηηαη γηα κηα ζνύπα ιηγόηεξν ξεπζηή, πνπ κνηάδεη πεξηζζόηεξν κε θαγεηό. 

Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε ιίγν θαξόην θαη παηάηα, αιιά πξέπεη λα ηα έρνπκε βξάζεη ρσξηζηά. 

Βαζηθό ζηνηρείν επηηπρίαο, ην ειάρηζην ςήζηκν ησλ ςαξηώλ.  
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ΡΟΤΜΑΝΙΑ  

Cordon Bleu Şniţel 

 

  

8 πνιύ ιεπηά, κέηξηα κνζρ., ρνηξηλά, θνηόπνπινπ ή γαινπνύιαο ζλίηζει, 4 θέηεο 

θαζέξη, 

4 θέηεο δακπόλ 

 αιάηη, πηπέξη  

κνπζηάξδα 

2 απγά, ιίγν γάια 

 θξπγαληά ηξηκκέλε 

 

Οδεγίεο  

 Αιαηνπηπεξώλνπκε ηα ζλίηζει. Δλώλνπκε δύν- δύν, αιείθνπκε εζσηεξηθά κε 

κνπζηάξδα θαη βάδνπκε από κηα θέηα δακπόλ θαη θαζέξη.  

 

  Βνπηάκε ζηα ρηππεκέλα απγά κε ην γάια θαη κεηά ζηε θξπγαληά θαη 

ηεγαλίδνπκε. 
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ΛΟΒΑΚΙΑ  

Bryndzové Halušky 
 

 

 

 

  

 Παηάηεο - 3 ηεκάρηα 

 Αιεύξη - 5 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο 

(θνπηαιηά ηεο ζνύπαο) 

 Απγό - 1 ηεκάρην 

 Μπέηθνλ 

 Bryndza (ινβαθηθή Πξόβαηα ηπξί) 

 Άιαο 

Οδεγίεο: 
1. Πξώηα θόβνπκε ηηο παηάηεο κε ηε  θινύδα θνκκαηάθηα. 

2. Πξνζζέζηε ην απγό θαη ην αιεύξη. Θα ρξεηαζηεί λα θάλεηε ηε δύκε πνπ δελ είλαη 

πγξά, αιιά επίζεο δελ είλαη ζθιεξή. Αλ ζπκβαίλεη λα είλαη πνιύ πδαξήο, πξνζζέζηε 

πεξηζζόηεξν αιεύξη, αλ είλαη πνιύ ζθιεξό, πξνζζέζηε ιίγν λεξό. Πξνζζέζηε 1 

θνπηαιηά ηεο ζνύπαο αιάηη. 

3. Βξάδνπκε ην λεξό κε 2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο αιάηη (ην λεξό πξέπεη λα βξάζεη όιε 

ηελ ώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο). 

4. Δθηίλαμε θνκκάηηα πεξίπνπ 2,5 cm (ίληζα) γηα πνιύ θαηξό ζην βξαζηό λεξό, 

ρξεζηκνπνηώληαο καραίξη θνπδίλαο θαη θνπήο. 

5. Φήλνπκε γηα ιίγα ιεπηά κέρξη λα επηπιένπλ ζην επίπεδν ηνπ λεξνύ. Πάξηε ηνπο κε 

έλα ζνπξσηήξη θαη halušky είλαη έηνηκα. 

6. Κόςηε ην κπέηθνλ ζε κηθξά θνκκάηηα θαη ηα ηεγαλίδνπκε. 

7. Βάιηε bryndza ζηελ θνξπθή ηνπ halušky θαη λα ηνπο ζεξκάλεη καδί. Δίλαη πνιύ 

δύζθνιν ή πνιιέο θνξέο αδύλαην λα αγνξάζεη bryndza έμσ από ηε ινβαθία, αιιά 

κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιια ηπξηά αληί γηα ηπξί θέηα παξάδεηγκα 

αλακεηγλύεηαη κε ηπξί θξέκα θαη ην γάια). 

8. Βάιηε ην ηεγαληζκέλν κπέηθνλ ζηελ θνξπθή ηνπ halušky (κε ιίγν ιίπνο) πξηλ από ην 

ζεξβίξηζκα. 
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ΛΟΒΔΝΙΑ  

Γθνύιαο - Goulash 

 

πζηαηηθά 

½ θηιό άπαρν βνδηλό, ½ θηιό άπαρν κνζράξη (ή όιν βνδηλό), 3 θ.ζ. ιίπνο, 1 κεγάιν 

θξεκκύδη, 1 θ.γι. αιάηη, 1 θ.γι. πάπξηθα, 1 θι. ζηξαγγηζκέλεο ληνκάηεο (ή θαη ιίγν 

πεξηζζόηεξν), 8 κηθξέο παηάηεο θαζαξηζκέλεο 

 Οδεγίεο: 

 Κόβνπκε ην θξέαο ζε θύβνπο 

 

 ε έλα κεγάιν ηεγάλη δεζηαίλνπκε ην καγεηξηθό ιίπνο θαη ηζηγαξίδνπκε κε ηα 

θξεκκύδηα. 

 

 Βάδνπκε θαη ην θξέαο θαη αλαθαηεύνπκε κέρξη λα ξνδίζεη νκνηόκνξθα.  

 

 Πξνζζέηνπκε ηα κπαραξηθά θαη ηηο ζηξαγγηζκέλεο ληνκάηεο. Αθήλνπκε λα 

ζηγνςεζεί γηα 90 ιεπηά πεξίπνπ ή κέρξη λα καιαθώζεη ην θξέαο.  

 

 Πξνζζέηνπκε ηηο παηάηεο όηαλ ζπκπιεξσζνύλ 60 ιεπηά καγεηξέκαηνο.  
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 ΟΤΗΓΙΑ  

νπεδηθά Κεθηεδάθηα  

Κεθηεδάθηα:– 2 θνπηαιηέο βνύηπξν, 1/2 θεθάιη θξεκκύδη, ςηινθνκκέλν, ελάκηζη θνπηαιάθη αιάηη, 

1/4 ηνπ πνηεξηνύ γάια– 2 απγά,  1/3 ηνπ πνηεξηνύ ςίρνπια ςσκηνύ, 1 θνπηαιάθη καπξνπίπεξν, 

ιίγα αιεζκέλα θαξύδηα– 1/2 θηιό θηκά κνζραξίζηνπ θξέαηνο, ½ θηιό θηκά ρνηξηλνύ θξέαηνο 

άιηζα:– 2 θνπηαιηέο βνύηπξν, 3 θνπηαιηέο αιεύξη, 3 θνύπεο ζνύπα από κνζραξίζην θξέαο, 1/2 

πνηήξη ζηξαγγηζηό γηανύξηη, 1/2 θνπηάιη δάραξε,  αιάηη θαη καπξνπίπεξν αλάινγα κε ηα γεπζηηθά 

ζαο γνύζηα 

Δηνηκαζία: Ληώλεηε δύν θνπηαιηέο βνύηπξν ζε κεγάιν ηεγάλη, ζε κεζαία ζεξκνθξαζία. ΄ απηό 

ηεγαλίδεηε ην θξεκκύδη κε 1 ½  θνπηαιάθη αιάηη, κέρξη λα αξρίζεη λα γίλεηαη δηαθαλέο, ρξνληθή 

δηάξθεηα ζπλήζσο 6 ιεπηώλ ηεο ώξαο. Όηαλ ην θξεκκύδη έρεη πιένλ ηεγαληζηεί, ην ηνπνζεηείηε ζε 

βαζύ ζθεύνο θαη έπεηηα πξνζζέηεηε ζην κίγκα ην γάια, ηα απγά, ηα ςίρνπια ςσκηνύ, ην 

καπξνπίπεξν, ηα θαξύδηα, απνμεξακέλα ιαραληθά θαη θόθθηλν πηπέξη θαη αλαθαηεύεηε κέρξη λα 

ελσζνύλ θαιά ηα πιηθά. Πξνζζέζηε ην κνζραξίζην θαη ην ρνηξηλό θηκά ζην κίγκα θαη αλαθαηεύζηε 

θαιά.  θεπάζηε ην ζθεύνο θαη αθήζηε λα θαζίζεη κία ώξα ζην ςπγείν. ηε ζπλέρεηα ιηώλεηε δύν 

θνπηαιηέο βνύηπξν ζε κεγάιν επίζεο ηεγάλη ζε κεζαία ζεξκνθξαζία, πξνζζέηεηε ην αιεύξη 

αλαθαηεύνληαο ζπλερώο θαη ηεγαλίδεηε κέρξη λα ιάβεη αλνηρηό θαθέ ρξώκα, 4-5 ιεπηά ηεο ώξαο. 

ηγά ζηγά πξνζζέηεηε ηε κνζραξίζηα ζνύπα ζην κίγκα απηό. Απμάλεηε ηε ζεξκνθξαζία ζε κεζαία 

πςειή θαη αλαθαηεύνληαο πξνζζέηεηε ην ζηξαγγηζηό γηανύξηη ζην κίγκα θαη αθήλεηε κέρξη λα 

αξρίζεη λα βξάδεη. Έπεηηα πξνζζέηεηε ηε δάραξε θαη αθήλεηε λα βξάζεη κέρξη λα ππθλώζεη, 

πεξίπνπ 6-7 ιεπηά ηεο ώξαο. Πξνζζέζηε αιάηη θαη καπξνπίπεξν θαη ηξαβήμηε ηε ζάιηζα από ηε 

θσηηά. Θεξκαίλεηε ηνλ θνύξλν ζαο ζηνπο 220˚C (425˚ F). Σνπνζεηήζηε ραξηί ςεζίκαηνο θαη από 

πάλσ αινπκηλόραξην θαη έπεηηα ςεθάζηε κε ιάδη. Με πγξά ρέξηα θάληε κπαιάθηα από 2-3 

θνπηαιηέο ηνπ κίγκαηνο θαη αξαδηάζηε ηα ζην ηαςί. 
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TΔΥΙΑ  

KOBLIHY ηα Σζέρηθα DONUTS 

 

.πζηαηηθά 

    50 γξ. βνύηπξν,  40 γξ. δάραξε άρλε,  4 θξνθάδηα απγώλ,  Βαλίιηα, 1 θνπη .ζνύπαο ρπκό ιεκνληνύ, 1 

θνπη. ζνύπαο ξνύκη ή θνληάθ,   ¼ ι γάια,  1 θνπηαι .ζνύπαο δάραξε,  30 γξ. καγηά, 500 γξ. αιεύξη,    

Μηα πξέδα αιάηη, Λάδη γηα ηεγάληζκα,   Μαξκειάδα ζθηρηή (παξ. δακάζθελα) 

Οδηγίες 

1. Χηππάκε ην καιαθό βνύηπξν κε ηε δάραξε άρλε , κέρξη λα γίλεη αθξόο. ηαδηαθά πξνζζέηνπκε ηνπο θξόθνπο 

απγώλ, ηε βαλίιηα θαη ηνλ ρπκό ιεκνληνύ ζηαγόλα-ζηαγόλα θαη ην ξνύκη. 

2. ε 100 ml ριηαξό γάια, δηαιύνπκε ηε καγηά, πξνζζέζηε έλα θνπηαιάθη ηνπ γιπθνύ δάραξε, κηα θνπηαιηά ηεο 

ζνύπαο αιεύξη θαη αλαθαηεύεηε ειαθξά. θεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη αθήλνπκε ζε δεζηό κέξνο λα θνπζθώζεη 

γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά. 

3. Μεηά πξνζζέηνπκε ην ρηππεκέλν βνύηπξν κέζα ζηε θνπζθσκέλε πξνδύκε, ην αιεύξη κε ην αιάηη θαη ην γάια 

ριηαξό. Κάλνπκε κηα κε ζθηρηή δύκε, παζπαιίδνπκε κε αιεύξη, ηε ζθεπάδνπκε θαη ηελ αθήλνπκε λα θνπζθώζεη 

γηα πεξίπνπ κία ώξα. 

4. Έηνηκε δύκε απιώλνπκε ζε κηα αιεπξσκέλε επηθάλεηα θαη αλνίγνπκε πεξίπνπ 1 εθ. ρνληξό θύιιν . ην κηζό ηηο 

επηθάλεηαο θάλνπκε ειαθξηά πεξηγξάκκαηα - δαρηπιίδηα, κε έλα πνηήξη. ε θάζε θύθιν βάδνπκε ηε καξκειάδα. 

5. Από ην δεύηεξν θνκκάηη ηνπ θύιινπ θόβνπκε άιινπο θύθινπο θαη κε απηνύο ζθεπάδνπκε ηνπο πξώηνπο, κε ηε 

γέκηζε. Γύξσ από ηα ζεκεία πνπ έρεη άλνηγκα, κε ηα δάρηπια πηέδνπκε γηα λα κε βγεη ε γέκηζε. Μεηά κε ην πνηήξη 

ή κε έλα θνππ θόβνπκε ηα ληόλαηο. Αθήλνπκε λα θνπζθώζνπλ γηα 20 ιεπηά. 

6. Ζεζηαίλνπκε ην ιάδη θαη ηα ηεγαλίδνπκε ζε ρακειή θσηηά θαη ζθεπαζκέλα, κέρξη λα αιιάμνπλ ην ρξώκα. ηε 

ζπλέρεηα ηα γπξίδνπκε από ηελ άιιε κεξηά θαη ηεγαλίδνπκε ρσξίο ην θαπάθη. Έηνηκα donuts αθήλνπκε ζε κηα 

ζράξα θαη κεηά ηα παζπαιίδνπκε κε ηε δάραξε βαλίιηα. 
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ΦΙΛΑΝΓΙΑ  

Μπηζθόηα  κε βξώκε 

 
πζηαηηθά 

50 γξ. βνύηπξν ιησκέλν, 60 γξ. θνπάθεξ ( αιεζκέλε Βξώκε ) 

125 γξ. Εάραξε, 1 θ. ζ. αιεύξη, 1 Κ. γι. Μπέηθηλ, 1 απγό, 1 βαλίιηα 

Οδεγίεο 

ηε ιεθάλε ηνπ κίμεξ βάδνπκε ην αιεύξη κε ην θνπάθεξ, ην κπέηθηλ, ηε δάραξε , ηε 

βαλίιηα θαη αλαθαηεύνπκε λα ελσζνύλ , ξίρλνπκε κεηά ην απγό θαη ην ιησκέλν 

βνύηπξν. Με ην κίμεξ ηα ρηππάκε θαιά θαη αθήλνπκε γηα 5-10 ιεπηά λα μεθνπξαζηεί 

ε δύκε πνπ ζα είλαη λεξνπιή. 

ε ιακαξίλα βάδνπκε  ιαδόθνιια. Αλάβνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 225 βαζκνύο. Με 

έλα θνπηαιάθη γιπθνύ παίξλνπκε ιίγε δύκε θαη ηε βάδνπκε  επάλσ ζηε ιαδόθνιια. 

Γελ ην παηάκε. Αθήλνπκε πνιύ θελό αλάκεζα ζηα κπηζθόηα, γηαηί ζην ςήζηκν 

πιαηαίλνπλ ζην ηξηπιάζην ,δειαδή ζηε ιακαξίλα ζα κπνπλ κόλν 9 κπηζθόηα. 

Με ηε δύκε ζα βγάιεηε ζηα 25 θνκκάηηα. Φήλνπκε γηα κόλν 6 ιεπηά. 

Αθήλνπκε πξώηα λα θξπώζνπλ ιίγν κέζα ζηε ιακαξίλα γηαηί  είλαη πνιύ καιαθά θαη 

ζπάλε. 

Μεηά ηα παίξλνπκε κε πξνζνρή θαη ηα αθήλνπκε ζε ζράξα λα θξπώζνπλ ηειείσο. 
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