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Γιουβαρλάκια αυγολέμονο

Υλικά:
• 1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο
• 3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
• 1 ποτήρι ρύζι
• 1 κρεμμύδι τριμμένο
• 1 αυγό
• 1 μικρό κομματάκι μαϊντανό
• αλάτι
• Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το αυγολέμονο:
• 1 κρόκο αυγού
• χυμό από 2 λεμόνια
• 1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

Εκτέλεση:
Ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί πολύ καλά και πλάθουμε στρογγυλά γιουβαρλάκια. Βράζουμε ζωμό
λαχανικών και ρίχνουμε μέσα του γιουβαρλάκια. Σιγοβράζουμε για 30 λεπτά. Διαλύουμε το κορν
φλάουρ στο λεμόνι και χτυπάμε μέσα σε αυτό τον κρόκο. Παίρνουμε λίγο ζωμό και αραιώνουμε το
αυγολέμονο και όλο μαζί το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Την ανακινούμε καλά από τα χερούλια για
να ανακατευτεί, χωρίς να χρησιμοποιούμε κουτάλα.



Ελιόψωμο με πιπεριές φλωρίνης
Υλικά:

• 5γρ.μαγιά
• 250γρ.νερό
• 25γρ.βούτυρο
• 70γρ.ελιές
• 70γρ.πιπεριές
• λίγο αλέυρι ακόμα

Υλικά για προζύμι:
 1 μπολ χλιαρό νερό
 1 γρ.μαγιά
 550γρ.αλεύρι

Εκτέλεση: 
Βάζουμε τα υλικά για το προζύμι στο μίξερ και όταν το μείγμα ενωθεί τότε καλύπτουμε με μία
πετσέτα ή σελοφάν και το βάζουμε στο ψυγείο για 12-14 ώρες. Μετά βάζουμε το προζύμι στο μίξερ
με  5γρ.μαγιά,  25γρ.νερό,  25γρ.  βούτυρο  και  λίγο  αλάτι  ακόμα.  Αφού χτυπηθούν,  βάζουμε  τις
πιπεριές και τις ελιές. Καλύπτουμε με σελοφάν και αφήνουμε το μείγμα να φουσκώσει. Κατόπιν
παίρνουμε  τη  ζύμη  και  ανοίγουμε  σε  χοντρό  φύλλο  με  σχήμα  τετραγώνου  σε  αλευρωμένη
επιφάνεια. Το αφήνουμε να φουσκώσει και το αφήνουμε στους 230°C ώσπου να ροδίσει.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Συμβουλή: όταν ψήνουμε, σταδιακά χαμηλώνουμε τον φούρνο ανά 1 τέταρτο και πάντα τοποθετούμε
ένα ταψί νερό στη βάση του φούρνου για να παίρνει τους υδρατμούς. 



Ιμάμ Μπαϊλντί

Υλικά:
1 κιλό μελιτζάνες  τσακώνικες
μισό κιλό κρεμμύδια
3 σκελίδες σκόρδο
1 ματσάκι μαϊντανό
λίγο δυόσμο και λίγο βασιλικό
μισό κιλό ντομάτες
αλάτι 
πιπέρι
ένα ποτηράκι του κρασιού λάδι.

Εκτέλεση:
Πλένουμε  τις  μελιτζάνες  και  τις  χαράζουμε  3  φορές  κατά  μήκος.  Κόβουμε  τα  κρεμμύδια  σε
ροδέλες.  Ψιλοκόβουμε  το  μαϊντανό,  το  δυόσμο,  το  βασιλικό  και  τις  ντομάτες.  Περνάμε  τις
μελιτζάνες από τηγάνι και με τα υπόλοιπα υλικά,γεμίζουμε τις μελιτζάνες, τις βάζουμε στο φούρνο
και τις ψήνουμε. Προσοχή στο ψήσιμο.

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ !



Λαδόψωμο
Υλικά:

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις < ίσως και λίγο 
παραπάνω>
10 γραμμάρια νωπή μαγιά
100 ml ελαιόλαδο
400 ml χλιαρό νερό
λίγη ζάχαρη
αλάτι
πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
1. Διαλύστε τη μαγιά με λίγη ζάχαρη σε ένα φλιτζάνι χλιαρό 

νερό.
2. Σε ένα μπολ ρίξτε το αλεύρι,το αλάτι,το πιπέρι, τη μαγιά.
3. Ζυμώστε και σταδιακά ρίξτε το χλιαρό νερό και το 

ελαιόλαδο.
4. Σκεπάστε με μια πετσέτα και αφήστε σε ζεστό μέρος για 40'.
5. Στη μακρόστενη φόρμα του κέικ βάλτε λαδόκολλα, αλείφετε 

την με λάδι, ρίξτε το μείγμα μέσα, απλώστε το να πάει 
παντού και λάδωσε από πάνω.

6. Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο , αέρα – αντιστάσεις 
στους 180°C και για 45' περίπου. 

Και είναι έτοιμο αυτό το φανταστικό ψωμί!!



ΜΕΘΥΣΜΕΝΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΕΛΙΕΣ
ΥΛΙΚΑ:

300 γρ. ελιές,μισές πράσινες, μισές μαύρες 
χωρίς κουκούτσι, ψιλοκομμένες

800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 κουτάκι μπίρα
330 ml ε.π. ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ξερό,τριμμένο
1/2 ματσάκι δυόσμο,ψιλοκομμένο
1/2 ματσάκι μαϊντανό,ψιλοκομμένο
1 ντομάτα, τριμμένη
1κ.σ. θρούμπι
πιπέρι φρεσκοτριμμένο
1 πιπεριά Φλωρίνης ψιλοκομμένη
αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Προθερμαίνουμε  το  φούρνο  στους  170ᵒC.  Σε  ένα
μπολ με νερό αφήνουμε τις ελιές για 20 λεπτά να
ξαλμυρίσουν και κατόπιν τις σουρώνουμε. 
Σε  άλλο  μεγάλο  μπολ  βάζουμε  όλα  τα  υλικά  και
ζυμώνουμε  καλά,  πλάθουμε  μικρά  μπιφτέκια,  τα
απλώνουμε  σε  λαδωμένο  ταψί  ή  στρώνουμε
λαδόκολλα και ψήνουμε 20 λεπτά. Τα γυρίζουμε από
την  άλλη  πλευρά  και  συνεχίζουμε  το  ψήσιμο  για
ακόμη 15 λεπτά.



Μουσακάς

Υλικά:
1 κιλό μελιτζάνες
πατάτες
κιμάς
κρεμμύδι
ντομάτα
λάδι
αλάτι
πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ:
αλεύρι
βούτυρο
γάλα
μοσχοκάρυδο
τυρί τριμμένο

Τηγανίζουμε πατάτες-μελιτζάνες. 
Μαγειρεύουμε τον κιμά: Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε λάδι μαζί και τον κιμά, προσθέτουμε αλάτι-
πιπέρι, ντομάτα και αφήνουμε να βράσει. 
Μετά φτιάχνουμε την μπεσαμέλ: Χτυπάμε το βούτυρο με το αλεύρι και το γάλα. Προσθέτουμε
μοσχοκάρυδο  και  τυρί.  Στρώνουμε  μια  στρώση  πατάτες,  μελιτζάνες,  κιμά  και  πάλι  πατάτες,
μελιτζάνες. Τέλος ρίχνουμε την μπεσαμέλ και το βάζουμε για ψήσιμο.

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!



ΜΠΑΜΙΕΣ
Υλικά:

1 κιλό μπάμιες
3 κόκκινες ντομάτες
2 ξερά κρεμμύδια
1 σκελίδα σκόρδο
λίγο μαϊντανό
λίγο αλάτι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο  

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε  τις  μπάμιες,  τις  πλένουμε  με  ξύδι  και  τις  βάζουμε  να
στραγγίζουν.  Σε  μια  κατσαρόλα  βάζουμε  λάδι  και  ρίχνουμε  το
ψιλοκομμένο  κρεμμύδι  και  το  σκόρδο.  Προσθέτουμε  την  ψιλοκομμένη
ντομάτα. Βάζουμε και τον μαϊντανό και αφήνουμε τη σάλτσα να βράσει
για μισή ώρα. Μετά προσθέτουμε και τις μπάμιες και τις αφήνουμε να
βράσουν για 15 λεπτά. Το φαγητό μας είναι έτοιμο. 

ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ!



Μπριάμ
5 κολοκύθια
5 μελιτζάνες
5 πατάτες
2 πράσινες πιπεριές 
μισό ματσάκι  μαϊντανό 
3 κρεμμύδια
2 σκελίδες σκόρδο 
3 φρέσκες  ντομάτες 
2 κουταλιές πελτέ
αλάτι
πιπέρι
ρίγανη
ελαιόλαδο

Εκτέλεση:
Κόβουμε όλα τα  λαχανικά  σε  ροδέλες και  τα  βάζουμε  σε
ένα ταψί, ρίχνουμε το αλάτι, το πιπέρι,  την ρίγανη, το
ελαιόλαδο και  λίγο νερό. Τα  ψήνουμε στους 18°c πάνω-
κάτω.
Συμβουλή:Τα λαχανικά  καλό είναι  να μην  είναι πολύ
ψημένα για να κρατάνε τις βιταμίνες

Καλή Επιτυχία!!



Μυδοπίλαφο
Υλικά:

• 1 κιλό μύδια
• 2 μικρά κρεμμύδια
• μισό ποτήρι λάδι
• 1 ντοματάκι κονκασέ
• 2 κουταλιές μαιντανό
• ρύζι μπασμάτι 500 γραμμάρια
• αλάτι
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
• 1 και μισό ποτήρι νερό
• μισό ποτήρι κρασί

Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε και πλένουμε  τα μύδια πολύ καλά. Σε μια κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με
το  λάδι.  Μόλις  μαραθεί  ρίχνουμε  το  ρύζι  μέχρι  να  γυαλίσει.  Μετά  ρίχνουμε  το  νερό  και  το
αφήνουμε να  βράσει.  Στη  συνέχεια,  ρίχνουμε  τα  μύδια.  Μόλις  ανοίξει  το  κέλυφός  τους,  είναι
έτοιμα (Προσοχή: αυτά που μένουν κλειστά τα πετάμε!).  Σβήνουμε με το κρασί,  ρίχνουμε την
ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Τέλος ρίχνουμε από πάνω μαϊντανό
και το σερβίρουμε.



 Ντομάτες γεμιστές
   Υλικά:

• 1 κιλό φρέσκες ντομάτες
• 1/4 ρύζι για γεμιστά
• 10  κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
• 1 μάτσο μαϊντανό
• 1 κουταλίτσα τσαγιού λάδι
• 1 μάτσο δυόσμο

Εκτέλεση:
Πρώτα καθαρίζουμε και αδειάζουμε τις ντομάτες (δηλαδή βγάζουμε την ψίχα). Ανακατεύουμε όλα 
τα υλικά για να γίνει ένα μείγμα. Αρχίζουμε και γεμίζουμε ντομάτες το μείγμα. Τα βάζουμε σε ένα 
ταψί με τη σειρά. Ρίχνουμε και λίγο νεράκι στο ταψί με λίγο λαδάκι από πάνω.
Ψήνουμε στο φούρνο για 1 ώρα στους 200°C.



ΡΟΛΟ ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ ΡΥΖΟΤΟ

ΥΛΙΚΑ:
2  κιλά μοσχάρι νουά
1/2 κούπας χυμό πορτοκαλιού
1/4 κούπας χυμό λεμονιού
1/4  κούπας κονιάκ
1/2 κούπας  βούτυρο λιωμένο
αλάτι
πιπέρι
1 κονσέρβα (800γρ.) μανιτάρια
1-2 κουταλάκια αλεύρι
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Αλατοπιπερώνουμε το μοσχάρι και το σοτάρουμε στην κατσαρόλα με το μισό βούτυρο. Ρίχνουμε
το  πορτοκάλι,  το  λεμόνι,  το  κονιάκ  και  λίγο  νερό.  Σκεπάζουμε  και  σιγοψήνουμε  για  2  ώρες
περίπου, προσθέτοντας νερό όταν χρειάζεται, ώσπου να ροδοκοκκινίσει. Βγάζουμε το κρέας από
την κατσαρόλα και το αφήνουμε να κρυώσει.  Βγάζουμε την κλωστή και το κόβουμε σε φέτες,
βάζοντας τες σε πιατέλα. Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτά φετάκια και τα σοτάρουμε στο υπόλοιπο
βούτυρο. Διαλύουμε το αλεύρι σε 1/4 της κούπας νερό και το ανακατεύουμε με τα μανιτάρια. Όταν
δέσει η σάλτσα τη ρίχνουμε πάνω στο ψητό και βάζουμε την πιατέλα στον φούρνο να ζεσταθεί
στους 200°C.
Συνοδεύουμε με ριζότο που το σοτάρουμε με βούτυρο στην κατσαρόλα, προσθέτοντας 2 κούπες
νερό. Σκεπάζουμε και όταν απορροφηθεί το νερό, το βάζουμε σε φόρμα και σερβίρουμε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΠΥΡΩΤΟ ΤΟ ΡΙΖΟΤΟ ΣΚΕΠΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΕ ΠΕΤΣΕΤΑ ΚΑΙ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ!!

  



Σπανακόρυζο 
Υλικά 

κρεμμυδάκι φρέσκο
Άνηθος
Σπανάκι
Ρύζι
αλάτι
πιπέρι
λάδι

Εκτέλεση:
Ζεματίζουμε  5  λεπτά  το  σπανάκι  και  το  σουρώνουμε.  Μετά  τσιγαρίζουμε  σε  ελαιόλαδο  το
κρεμμυδάκι τον άνηθο και βάζουμε και το σπανάκι. Αφού τσιγαριστούν, τα σκεπάζουμε με νεράκι
για να βράσουν λίγο. Στο τέλος προσθέτουμε το ρυζάκι για να βράσει για λίγα λεπτά. Μετά το
σερβίρουμε με λίγο λεμόνι.

Καλή όρεξη!



ΤΥΡΟΠΙΤΑ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ 

ΥΛΙΚΑ:
750 γρ. Αλεύρι
1 κ.σ. ξίδι 
1 κ.σ. αλάτι
1 κ.γλ. ζάχαρη 
1/2 ποτήρι χλιαρό νερό

ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΜΙΣΗ:
500 ml γάλα ή νερό
250 γρ. ρυζάλευρο
1 κ.γλ. αλάτι 
500 γρ. φέτα
500 γρ. μυζήθρα 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
2 αυγά

ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑ:
3 κ.σ. φυτικό μαγειρικό λίπος 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΕΙΨΗ:
1 αυγό
1/2 φλ. Τσαγιού ελαιόλαδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:  Ανακατεύουμε  σε  μπολ  το  αλεύρι,  το  αλάτι,  τη  ζάχαρη,  το  ξίδι  και  λίγο  λίγο
ρίχνουμε το νερό μέχρι η ζύμη να μαζευτεί σε μπάλα και να μην κολλάει στα χέρια. Την αφήνουμε
σκεπασμένη  να  ξεκουραστεί  για  30'.  Έπειτα  χωρίζουμε  τη  ζύμη  σε  2  μέρη.  Ανοίγουμε  φύλλο
πάχους 2-3 χιλιοστά. Αλείφουμε με το μισό φυτικό μαγειρικό λίπος. Τυλίγουμε το φύλλο σε ρολό κι
έπειτα το διπλώνουμε στα 3 κατά μήκος. Το ίδιο κάνουμε και με το δεύτερο φύλλο. Το αφήνουμε
στο ψυγείο να ξεκουραστεί 1 ώρα.

Ετοιμάζουμε την κρέμα-γέμιση.  Βράζουμε το γάλα με  το  ρυζάλευρο και  το αλάτι  μέχρι  να
δέσουν, περίπου 8-10'. Αποσύρουμε απ' τη φωτιά. Προσθέτουμε τα θρυμματισμένα τυριά και τα
χτυπημένα αυγά και ανακατεύουμε καλά. Μπορούμε να αρωματίσουμε με μοσχοκάρυδο. Τρίβουμε
μπόλικο πιπέρι. Ανοίγουμε το πρώτο φύλλο πολύ λεπτό, το απλώνουμε σε μεγάλο λαδωμένο ταψί
και τις άκρες να περισσεύουν. Αδειάζουμε τη γέμιση. Ανοίγουμε το άλλο φύλλο και καλύπτουμε
την  πίτα.  Την  αφήνουμε  1  ώρα  στο  ψυγείο.  Χτυπάμε  το  αυγό  με  το  λάδι,  αλείφουμε  με  την
επάλειψη  την  τυρόπιτα,  χαράζουμε  σε  τρίγωνα  κομμάτια  και  τα  ψήνουμε  σε  προθερμασμένο
φούρνο στους 180°C για 40'. 

   



ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ
Υλικά:

Μαγιά
1 ποτήρι ζεστό γάλα
1 ποτήρι λάδι
Αλεύρι (όσο σηκώσει)

Γέμιση: 
τυρί
αυγό
πιπέρι
γάλα

Εκτέλεση:
Ανακατεύουμε πρώτα τη μαγιά με το αλάτι και το γάλα.
Έπειτα προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ρίχνουμε όσο
αλεύρι  σηκώσει.  Ζυμώνουμε  καλά.  Χωρίζουμε  μικρά
μπαλάκια,τα ανοίγουμε και βάζουμε μέσα τη γέμιση. Τα
κλείνουμε  καλά  για  να  μην  ανοίξουν   στο  ψήσιμο.
Ψήνουμε  στους  200°C μέχρι  να  ροδίσουν  με  μέσα  τη
γέμιση. Τα κλείνουμε καλά για να μην ανοίξουν  στο
ψήσιμο. Ψήνουμε στους 200°C μέχρι να ροδίσουν.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!



Φασολάκια 
Υλικά:

400 γρ.-κρέας
500 γρ.-φασολάκια
2-ντομάτες
1-κρεμμύδι
2-σκελίδες σκόρδο
1-ματσάκι μαϊντανό

Εκτέλεση:
1)Τηγανίζουμε το κρέας μέχρι να κοκκινίσει.
2)Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και βάζουμε τα

φασολάκια.
3)Βάζουμε τις ντομάτες, μαύρο πιπέρι και αλάτι.
4)Προσθέτουμε 500γρ.νερό.
5)Βράζουμε  σε  χαμηλή  φωτιά,μέχρι  να  μαλακώσει  το

κρέας.
6)Τέλος, ρίχνουμε λίγο μαϊντανό και έτσι θα γίνουν πολύ

νόστιμα φασολάκια.



Χταπόδι κρασάτο
Υλικά: 

1 χταπόδι 3 κιλά περίπου
250 γρ. κρασί λευκό
 250 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες
125 γρ. λάδι
 6-8 κόκκους πιπέρι
1 κρεμμύδι καρφωμένο με 4 γαρίφαλα
4 σκελίδες σκόρδο
1 καρότο
1 μικρή πιπεριά
1 κλώνο σέλινο
1 κλώνο θυμάρι
2 πρέζες ρίγανη
1 φύλλο δάφνης

Εκτέλεση: 
Βγάζουμε από το χταπόδι τα μάτια του και το στόμα του και το πλένουμε καλά.
Το βάζουμε στην κατσαρόλα με καπάκι και προσθέτουμε όλα τα αρώματα και το
κρασί. Σιγοβράζουμε το χταπόδι με το νερό που αφήνει, μέχρι να βράσει καλά.
Βράζουμε το χταπόδι και το κόβουμε κομματάκια. Σουρώνουμε τη σάλτσα του σε
άλλη κατσαρόλα. Προσθέτουμε τις  ντομάτες και  το λάδι.  Βράζουμε για 10-15
λεπτά. Ρίχνουμε το χταπόδι στη σάλτσα και βράζουμε άλλα 5-8 λεπτά.

Καλή όρεξη!

 

    





ΚΕΙΚ ΚΑΡΟΤΟΥ!
Υλικά:
225γρ. ζάχαρη [καστανή]
300γρ. λάδι [ελαιόλαδο]
500γρ.καρότο τριμμένο
300γρ.αλεύρι κόκκινη φαρίνα
1 κουταλιά σούπας κανέλα
1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
1 κουταλιά σόδα
150γρ. καρύδα ψιλοκομμένα
4 αυγά

Εκτέλεση 
Χτυπάμε τους κρόκους με τη μισή ζάχαρη και τα ασπράδια με την  άλλη μισή ζάχαρη πολύ καλά σε δύο μπολ.
Ύστερα ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι στο μπολ με τους κρόκους, ανακατεύοντας ελαφρά την κανέλα, το μπέικιν
πάουντερ ,τη σόδα και λίγο λίγο το λάδι και τα ασπράδια.
Στο τέλος ρίχνουμε τα καρύδια. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένη φόρμα κέικ.
Ψήνουμε στο φούρνο στους 180° Κελσίου για 45 λεπτά.



Κέικ λαδερό

Υλικά
μισή κούπα λάδι
1 κούπα ζάχαρη
ξύσμα πορτοκαλιού και 3\4 κούπας χυμό 
πορτοκαλιού
λίγο κονιάκ
3 κούπες αλεύρι
1 κουταλιά σόδα
1 1\2 κουταλιά κανέλα
1 1\2 κουταλιά γαρίφαλο
1\2 κούπας σταφίδες μαύρες
1\2 κούπας σταφίδες ξανθιές

Εκτέλεση:
Χτυπάμε το λάδι με τη ζάχαρη στο μίξερ ή το ανακατεύουμε με το
σύρμα. Μετά ρίχνουμε το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού και το
κονιάκ και  ανακατεύουμε.  Στη συνέχεια,  ρίχνουμε τα υπόλοιπα
υλικά  και  τέλος  το  αλεύρι.  Αδειάζουμε  το  μείγμα  σε  μια
βουτυρωμένη φόρμα για κέικ. Ψήνουμε στους 175°C για μια ώρα
περίπου.

 



ΚΕΙΚ ΜΕ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΙΓΙΝΗΣ

ΥΛΙΚΑ:
120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
350 γρ. ζάχαρη άχνη
150 γρ. φιστίκι Αιγίνης, σε σκόνη (περασμένο σε multi)
180 ml έ.π. ελαιόλαδο
180 γρ. +100 γρ. ασπράδια αυγού
  (περίπου 7-8 αυγά των 45-50 γρ.)
30 γρ. ζάχαρη, κρυσταλλική
βούτυρο
αλεύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160ºC. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε με ένα κουτάλι το αλεύρι,
τη ζάχαρη άχνη και το φιστίκι. Στη συνέχεια ρίχνουμε το ελαιόλαδο και τα 180 γρ. ασπράδι αυγού
και ομογενοποιούμε ανακατεύοντας με μία πλαστική σπάτουλα. Χτυπάμε στο μίξερ με το σύρμα τα
100  γρ.  ασπράδι  με  την  κρυσταλλική  ζάχαρη  ώσπου  να  γίνει  μια  αφράτη  μαρέγκα  και  την
ενσωματώνουμε στο περιεχόμενο του μπολ ανακατεύοντας απαλά για να κρατηθεί στο εσωτερικό
του μείγματος ο αέρας. Αδειάζουμε το μείγμα σε 8-10 καραμελόχαρτα ή ατομικά φαρμάκια για
μάφιν (βουτυρωμένα και αλευρωμένα) και ψήνουμε και περίπου 35 λεπτά ή, αν χρειαστεί για λίγο
παραπάνω.

          



< ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΛΑΔΙΟΥ>

3 ποτήρια ελαιόλαδο
2 ποτήρια ζάχαρη
1 κρασοπότηρο χυμό πορτοκαλιού
λίγο λεμόνι
3 κουταλιές ρακή
2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ
1 κουταλάκια σόδα 
1 ποτήρι σουσάμι καβουρντισμένο με αλεύρι για μαλακή ζύμη, όσο  
σηκώσει < λιγότερο από 1,5 το κιλό>

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Χτυπάμε το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τη σόδα
διαλυμένη στον χυμό πορτοκαλιού, το κανελόζουμο, το μπέικιν πάουντερ
διαλυμένο στη ρακή, το σουσάμι και τέλος το αλεύρι. Ζυμώνουμε μαλακή
ζύμη και πλάθουμε τα κουλουράκια. Τα κουλουράκια πρέπει να ψηθούν
στον φούρνο σε μέτρια θερμοκρασία! 



Λαδόπιτα
Υλικά:

ταψί Ν° 32
3 ποτήρια λάδι
3 ποτήρια νερό
1 1/2 ποτήρι ζάχαρη
σουσάμι
κανέλα
αμύγδαλα ασπρισμένα ολόκληρα
1 1/2 κιλό περίπου αλεύρι
1 χούφτα σιμιγδάλι

Εκτέλεση:
Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη για 10 λεπτά και το φυλάμε

να είναι ζεστό.
Βάζουμε  το  λάδι(αφού κρατήσουμε  δύο  δάκτυλα  από το

τρίτο  ποτήρι)  σε  ρηχή  κατσαρόλα  στη  φωτιά  να  κάψει.
Κατόπιν ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι,  τόσο ώστε να γίνει
ένας  πολύ  πυκνός  χυλός  και  ανακατεύουμε  διαρκώς  με
ξύλινη  κουτάλα ή  σπάτουλα,πάντα  πάνω σε  μέτρια  φωτιά
μέχρι να πάρει χρυσόξανθο χρώμα. Προσθέτουμε τότε σιγά-
σιγά το ζεστό σιρόπι και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να
απορροφηθούν τα υγρά. Γίνεται ένας τρυφερός χαλβάς. Τον
στρώνουμε στο ταψί αφού τον πασπαλίσουμε με σουσάμι και
τον πατάμε να ισιώσει  η επιφάνειά του.  Πασπαλίζουμε με
σουσάμι, χαράζουμε την πίτα σε ρόμβους και μπήγουμε από
ένα αμύγδαλο στον κάθε ρόμβο.

Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο μία ώρα περίπου. Δοκιμάζουμε
με ένα μαχαίρι αν ξεκολλάει η ζύμη απ' τα τοιχώματα του
ταψιού. Τότε η πίτα είναι έτοιμη.

Τέλος πασπαλίζουμε με κανέλα και λίγη ζάχαρη. Προσοχή!
Την  κόβουμε  όταν  κρυώσει  γιατί  αν  δεν  είναι  κρύα
διαλύεται.

Καλή επιτυχία!!!
Παραδοσιακή συνταγή από τη Λευκάδα.



ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ
Υλικά:

• 1/2 κούπας λάδι
• 1 κούπα ζάχαρη
• 3/4 κούπας χυμό πορτοκαλιού
• 2 κουταλάκια ξύσμα πορτοκαλιού
• 2 κουταλάκια μπέικιν πάουντερ 
• 1 κουταλάκι σόδα
• 8 κούπες (περίπου) αλεύρι για όλες τις χρήσεις

Για το σιρόπι:
• 2 κούπες μέλι
• 2 κούπες ζάχαρη
• 2 κούπες νερό

Εκτέλεση 
1) Χτυπάμε το λάδι με τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα και το κονιάκ.
2) Ανακατεύουμε το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, το αλεύρι και κάνουμε μια λακουβίτσα, όπου 

ρίχνουμε τα υγρά υλικά και ζημώνουμε ελαφρά.
3) Πλάθουμε και ψήνουμε στους 175°C για 30' μέχρι να ροδίσουν.
4) Βράζουμε τα υλικά για το σιρόπι και περιχύνουμε τα μελομακάρονα μόλις βγουν από τον 

φούρνο.
5) Όταν πιουν το σιρόπι, τα αναποδογυρίζουμε να μελώσουν και από τις δύο πλευρές.
6) Αφήνουμε να κρυώσουν τελείως.
7) Ανακατεύουμε 1/2 κούπας καρύδια, κανέλα και γαρίφαλο και πασπαλίζουμε τα 

μελομακάρονα.



ΜΠΡΑΟΥΝΙΣ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 8-10 ΚΟΜΜΑΤΙΑ:

300  γρ. σοκολάτα 55% κακάο σε κομματάκια 
150 ml έ.π. ελαιόλαδο 
220 γρ. ζάχαρη, καστανή
5 αβγά 
140 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσει
100 γρ. καρύδια, σπασμένα
βούτυρο
αλεύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Σε σκεύος μπεν μαρί λιώνουμε τη σοκολάτα ανακατεύοντάς τη συνεχώς
με  σπάτουλα  σιλικόνης.  Μόλις  λιώσει  την  αποσύρουμε  από  τη  φωτιά,
προσθέτουμε το λάδι και ομογενοποιούμε ανακατεύοντας. Χτυπάμε στο
μίξερ με το σύρμα τη ζάχαρη με τα αυγά σε δυνατή ταχύτητα ώσπου να
ασπρίσουν  και  να  αφρατέψουν,  για  περίπου  10  λεπτά.  Σταματάμε  το
χτύπημα ρίχνουμε στο μπολ του μίξερ  τη σοκολάτα με το ελαιόλαδο και
ανακατεύουμε με μια σπάτουλα. Προσθέτουμε το αλεύρι και τα σπασμένα
καρύδια  και  συνεχίζουμε  το  ανακάτεμα,  ώσουν  να  ενωθούν  τα  υλικά.
Προθερμαίνουμε  τον  φούρνο  στους  160°C.  Αδειάζουμε  το  μείγμα  σε
βουτυρωμένο και αλευρωμένο ταψάκι 20x20 εκατοστά ή σε ένα τσέρκι, τη
βάση του οποίου στρώνουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 25-30
λεπτά. Αφού ψηθεί, το αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και το κόβουμε σε
κομμάτια.
Τρώγεται κατά προτίμηση ζεστό και διατηρείται εκτός ψυγείου.



Φανουρόπιτα
Υλικά:

4 φλυτζάνια τσαγιού αλεύρι  που 
φουσκώνει μόνο του
1 κουταλάκι κανέλα
1 μπέκιν
1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1 φλιτζάνι τσαγιού  ζάχαρη
1/2 φλιτζάνι τσαγιού νερό
3/4 φλυτζάνια τσαγιού πορτοκαλάδα
ελαχίστη σόδα
ξύσμα λεμονιού-πορτοκαλιού
1 φλιτζάνι τσαγιού  σταφίδα  ξανθή
1 φλιτζάνι τσαγιού καρύδια.
  

Εκτέλεση:
1. Χτυπάμε όλα τα υλικά  στο μίξερ για λίγα 

λεπτά και μετά βάζουμε το αλεύρι με τη σόδα 
και το  μπέικιν και ανακατεύουμε καλά.

2. Ύστερα βάζουμε το φλιτζάνι  με την ξανθή
σταφίδα  και  το φλιτζάνι με τα καρύδια 
κομμένα χοντρά.

3. Βάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί 
Νο 30 και το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για
45' ή μέχρι να βγει  καθαρό το μαχαίρι.

4. Όταν ψηθεί, το αφήνουμε  να   κρυώσει 
και κατόπιν πασπαλίζουμε από πάνω  με 
ζάχαρη άχνη.



Χαλβάς Σιμιγδαλένιος

Υλικά:
1φλ. λάδι
2 1\2 φλ. ζάχαρη
1\2φλ. μέλι
5φλ. νερό
1\4φλ. αμύγδαλα
2 κομμάτια κανέλας
3 γαρίφαλα 
1 φλούδα λεμονιού

Εκτέλεση:
Βράζουμε νερό, ζάχαρη, μέλι και μυρωδιά για 2'-3'. Αφαιρούμε τα
μυρωδικά  και  διατηρούμε  το  σιρόπι  καυτό.  Βάζουμε  το  λάδι  να
κάψει. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε συνέχεια
για να καβουρντιστεί αρκετά. Ρίχνουμε τ' αμύγδαλα. Τραβάμε την
κατσαρόλα απ' τη φωτιά και ρίχνουμε το σιρόπι. Ανακατεύουμε και
το  βάζουμε  στη  φωτιά  μέχρι  να  τραβήξει  όλα  τα  υγρά.
Κατεβάζουμε και σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα για 5' μέχρι να
πήξει.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!


	Και είναι έτοιμο αυτό το φανταστικό ψωμί!!

