
Οι συνταγές της ... πέμπτης!





Σούπες

Ορεκτικά

Πίτες



Σπανακόρυζο

(Ήπειρος)
Υλικά:

• Αλάτι
• Πιπέρι
• 1/2 φλιτζάνι ξηρό κρασί
• λεμόνι για το σερβίρισμα
• 1 κιλό φρέσκο σπανάκι
• 1 κρεμμύδι ξερό
• 1 ματσάκι κρεμμύδι φρέσκο
• 1 ματσάκι άνηθο
• 1/2 ματσάκι μαϊντανό
• 1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
• 1 φλιτζάνι τσαγιού ρύζι 

Εκτέλεση:

Βάζουμε  σε  μια  κατσαρόλα  το  λάδι.  Ρίχνουμε  το
φρέσκο και ξερό κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε για λίγο. Μετά
ρίχνουμε  το  σπανάκι  τον  άνηθο  και  το  μαϊντανό.  Τα
τσιγαρίζουμε λίγο. Το σβήνω με το κρασί. Ρίχνω νερό αρκετό
και όταν βράσει ρίχνω το ρύζι. Όταν βράσει το ρύζι και σωθεί
αρκετά το νερό είναι έτοιμο. Το σερβίρουμε με λεμόνι.

 Ηλιάνα Ιακωβίδου



Ξινό Λάχανο

(Σερβία)
Υλικά:

• άσπρο λάχανο
• αλάτι
• 1 λίτρο νερό

Εκτέλεση:

Σε ένα βαρέλι βάζουμε πολλά κεφάλια άσπρο λάχανο.
Βγάζουμε  τη  ρίζα  τους  και  τα  γεμίζουμε  με  αλάτι.  Τα
αφήνουμε 4-5 μέρες σε κρύο μέρος.  Την 5 ημέρα βράζουμε
αλατόνερο με αναλογία 20 γραμμάρια αλάτι ανά 1 λίτρο νερό.
Το ρίχνουμε στο βαρέλι με τα λάχανα μέχρι να τα σκεπάσει.  

Το αφήνουμε σε κρύο μέρος τουλάχιστον 35 μέρες. 
Αυτά  τα  λάχανα  όταν  θέλουμε  να  χρησιμοποιούμε,

μπορούμε  να  φτιάξουμε:  Λαχανοντολμάδες  με  κόκκινη
σάλτσα, σωταρισμένο λάχανο με καπνιστό κρέας και σαλάτα
με ελαιόλαδο και κόκκινο πιπέρι.

Κωνσταντίνος Οικονόμου



Κρεατόπιτα

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 3 κομμένα κρεμμύδια
• Τυρί
• 5 αυγά
• 1 κύβο μυρωδικών 
• Αλάτι και πιπέρι
• 1 κιλό κρέας
• 200gr γάλα
• 1-2 φλιτζάνια ρύζι
• 1 κουταλιά άνθος
• 3-4 κουταλιές βιτάμ
• 100gr λάχανο
• Ένα πακέτο ζύμη σφολιάτα

Εκτέλεση:

Βράζουμε το κρέας. Σε ένα ταψί, που το αλείψαμε με
βιτάμ, ανοίγουμε ένα φύλλο σφολιάτα. Το αλείφουμε κι αυτό
με βιτάμ.  Ρίχνουμε επάνω το  κρέας  που έχουμε  βράσει  και
έχουμε  ανακατέψει  με  τα  κομμένα  κρεμμύδια,  το  άνθος,  το
λάχανο,  το  τυρί,  τα  αυγά,  το  γάλα,  το  αλάτι  και  το  πιπέρι.
Βάζουμε πάνω από τα υλικά το άλλο φύλλο της σφολιάτας, την
χαράζουμε και την βάζουμε για ψήσιμο.

Θύμιος Παπαϊωάννου



Κρεατόπιτα

(Αλβανία)
Υλικά:

• αλεύρι
• κρέας 
• δυόσμο
• κρεμμύδι 

Εκτέλεση:

Πρώτα  ζυμώνουμε  το  αλεύρι  και  ανοίγουμε  20-25
φύλλα.  Μόλις  τελειώσουμε  με  τα  φύλλα,  τα  ψήνουμε  στον
φούρνο  για  15-20  λεπτά.  Μέχρι  να  ψηθούν  τα  φύλλα,
παίρνουμε το κρέας, το βράζουμε και το αφήνουμε για 15-20
λεπτά. Μόλις είναι έτοιμο το βάζουμε σε ένα μπολ, και έπειτα
το κόβουμε κομματάκια. Μετά ανακατεύουμε το κρεμμύδι και
το δυόσμο μέσα στο κρέας. Τέλος τα ρίχνουμε όλα μαζί στο
ταψί και το ψήνουμε για μια ώρα.

Καλή όρεξη!

Αντρέας Χρήστο



Κολοκυθόπιτα

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 1/2 κιλό γάλα
• 2 αυγά
• 3 χούφτες ζάχαρη
• 1 χούφτα τραχανά
• 12 κουταλιές
• τυρί φέτα
• αλεύρι γενικής χρήσης

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε  και  περνάμε  σε  χοντρό  τρίφτη  την
κολοκύθα. Την πατάμε με το χέρι για να βγάλει τα νερά της. Σε
μια  λεκάνη  βάζουμε  όλα  τα  υλικά.  Λαδώνουμε  το  ταψί  με
βιτάμ. Ρίχνουμε αλεύρι,  προσθέτουμε τα υλικά πάνω από το
αλεύρι και τα απλώνουμε. Σκεπάζουμε την επιφάνεια πάλι με
αλεύρι  πασπαλίζοντας.  Αφήνουμε  για  3  ώρες  την  πίτα  να
μουλιάσει το αλεύρι. Ρίχνουμε λίγο λάδι πάνω από την πίτα
και τη βάζουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς.

Ζωή Θεοδώρου



Κολοκυθομπλατσαριά

(Συρράκο)
Υλικά:

• 1,5 κιλό κολοκύθα τριμμένη
• 1,5 φλιτζάνι τραχανά
• 2 κρεμμύδια ξερά μέτρια 
• 600 γραμμάρια τυρί φέτα
• 2 φλυτζάνια αλεύρι σταρένιο
• 2 φλυτζάνια αλεύρι

καλαμποκιού
• 1 κεσεδάκι γιαούρτι
• λίγο λάδι

Σε μερικές περιοχές την κάνουν με ρύζι αντί για τραχανά.

Χρήστος Βράκας



Μουσιόντρα ή Μπλατσαριά

(Συρράκο)
Υλικά:

• Διάφορα χόρτα (σπανάκι, σέσκουλα, λάπατα κ.α)
• μαϊντανό
• κρεμμυδάκια
• τυρί φέτα
• ρύζι
• αλάτι
• λάδι
• αλεύρι από καλαμπόκι
• γιαούρτι
• νερό

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε,  πλένουμε  και  κόβουμε  τα  χόρτα.
Ρίχνουμε μέσα το αλάτι το ρύζι το τυρί φέτα και ανακατεύουμε
καλά.  Μέσα  σε  ένα  μπολ  ανακατεύουμε  όλα  τα  υλικά  και
φτιάχνουμε ένα  σφιχτό χυλό. Στρώνουμε τα 3/4 από αυτό το
χυλό  σε  ένα  λαδωμένο  ταψί.  Το  απλώνουμε  με  το  χέρι.
Βάζουμε  τα  χόρτα  και  τα  στρώνουμε  καλά.  Μετά  τα
αραιώνουμε  τον  υπόλοιπο  χυλό  με  λίγο  νερό  και  τον
απλώνουμε προσεκτικά. Ρίχνουμε τη φέτα και  λίγο λάδι και
ψήνουμε για 1 ώρα περίπου.

Φώτης Λαμπρίδης



Σπανακόπιτα με τριμμένο τυρί και ένα φύλλο

(Αλβανία)
Υλικά για τη ζύμη:

• αλάτι
• νερό
• αλεύρι

Υλικά για το περιεχόμενο:

• Σπανάκι
• άσπρο τυρί
• λάδι
• αλάτι

Εκτέλεση:

Ζυμώνουμε  τα  υλικά  για  τη  ζύμη  μετά  βράζουμε  το
σπανάκι  με  λίγο  νερό  και  λάδι  μόλις  βράση  το  σπανάκι
παίρνουμε το ταψί το λαδώνουμε και ανοίγουμε τη ζύμη μετά
τρίβουμε το άσπρο τυρί από επάνω. Και  το βάζουμε να ψηθεί
για περίπου 1 ώρα και μετά το βγάζουμε και η σπανακόπιτα
είναι έτοιμη.

Μάριο Μπακούσι



Κασάτα (Τυρόπιτα)

(Μέτσοβο)
Υλικά:

• 1 1/2 κιλό αλεύρι
• 1 κιλό τυρί φέτα
• 1/2 κιλό βούτυρο

γάλακτος
• 500 γρ. Λάδι
• λίγο αλάτι

Εκτέλεση:

Βάζουμε το αλεύρι σε μια λεκάνη και το ζυμώνουμε με
νερό, λίγο λάδι και αλάτι. Αφήνουμε τη ζύμη να κάτσει και την
χωρίζουμε  σε  12-13  μπαλάκια  για  να  ανοίξουμε  το  φύλλο.
Αναμιγνύουμε το βούτυρο με το λάδι και τρίβουμε το τυρί σε
μικρά  κομματάκια.  Ανοίγουμε  το  πρώτο  φύλλο,  το  βάζουμε
στο  ταψί  και  με  ένα  πινέλο  το  αλείφουμε  με  βούτυρο  και
πασπαλίζουμε με τυρί. Κάνουμε το ίδιο μέχρι να τελειώσουν
τα  φύλλα.  Το  γυρίζουμε  διπλό  και  το  απλώνουμε  με  τα
δάχτυλά  μας.  Ραντίζουμε  με  βούτυρο  και  το  αφήνουμε  να
ψηθεί στους 220 βαθμούς.

Ζωή Θεοδώρου



Γαλατόπιτα με Καμμένα Φύλλα (Αλμυρή)

(Σαρακατσάνικη πίτα για τις Απόκριες)

Υλικά:

• γάλα
• βούτυρο
• αλάτι

Για τα φύλλα:

• αλεύρι
• νερό
• λίγο ξύδι

Εκτέλεση:

Ανοίγουμε  επτά  φύλλα.  Τα  τρία  τα  ψήνουμε.
Στρώνουμε  τα  τέσσερα  σε  βουτυρωμένο  ταψί  βάζοντας  κι
ανάμεσα  λίγο  βούτυρο.  Στη  συνέχεια  τρίβουμε  τα  ψημένα
φύλλα. Από πάνω ρίχνουμε χλιαρό το γάλα με τα αυγά και το
αλάτι. Τέλος βάζουμε κομμάτια από βούτυρο και την ψήνουμε
στους 200 βαθμούς για μισή ώρα περίπου.

Κωνσταντίνος Ντέτσικας



Ζυμαρόπιτα

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 1kg γάλα
• 500gr αλεύρι
• 1 αβγό
• 200gr βιτάμ
• τυρί

Εκτέλεση:

Σε ένα 1kg γάλα ρίχνουμε σιγά-σιγά το αλεύρι και το 1
αβγό  και  ανακατεύουμε  καλά  για  να  γίνει  χυλός.  Στο  ταψί
αλείφουμε  με  βιτάμ  και  ρίχνουμε  τον  χυλό.  Από  πάνω
ρίχνουμε τυρί τριμμένο και κομματάκια με βιτάμ. Ψήνουμε 50
λεπτά στους 180 βαθμούς.

Χρήστος Βαλεράς



Ζυμαρόπιτα με ξινόγαλο

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 1 ξινόγαλο
• 2 γιαουρτάκια
• 3 αυγά
• 200γραμ. Λάδι
• 150γραμ. Τυρί φέτα
• λίγο αλάτι
• αλεύρι περίπου 400γραμ. 

Εκτέλεση:

Χτυπάμε  τα  αυγά  μαζί  με  τα  γιαουρτάκια,  ύστερα
βάζουμε το ξινόγαλο, το αλάτι, το λάδι και το αλεύρι σιγά σιγά
μέχρι να γίνει ένας αραιός χυλός. Τέλος βάζουμε το τυρί και
κρατάμε λίγο για να το βάλουμε από πάνω. Ρίχνουμε το χυλό
στο λαδωμένο ταψί και το τυράκι από πάνω, λαδώνουμε και το
ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 40 λεπτά περίπου. Αν θέλουμε
ρίχνουμε λίγες ελιές και πιπεριές πράσινες μέσα στο χυλό.

Καλή σας όρεξη!!!

Μαριάννα Κωστάκη



Κυρίως Πιάτα



Αρνί με γιαούρτι

(Αλβανία)
Υλικά:

• 2 κιλά γιαούρτι
• 2 αβγά 
• 100γρ. αλεύρι
• 100γρ. ρύζι
• 150γρ. βούτυρο
• 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
• 4 σκελίδες σκόρδο
• αλάτι
• πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε σε μερίδες το κρέας μετά το τηγανίζουμε με
ελαιόλαδο  μέχρι  που  να  κοκκινίσει.  Ρίχνουμε  μέσα  αλάτι
πιπέρι  και  σκόρδο  και  μετά  το  βάζουμε  στο  ταψί.
Ανακατεύουμε το  γιαούρτι  με  το  αλεύρι  με  τα  αβγά και  το
ρίχνουμε πάνω στο κρέας. Στο τέλος ρίχνουμε το ρύζι και το
βούτυρο και το ψήνουμε περίπου μία ώρα.

Αρλίντα Ράπα



Κοτόπουλο Λεμονάτο

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 1 μέτριο κοτόπουλο
• 2 κιλά πατάτες 
• 2-3 λεμόνια 
• βούτυρο ή λάδι
• αλάτι, πιπέρι.

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και πλένουμε το κοτόπουλο. Καθαρίζουμε
τις  πατάτες,  τις  αλατίζουμε  και  τις  κόβουμε  σε  ότι  σχήμα
θέλουμε και τις απλώνουμε στο ταψί.  Αλατοπιπερώνουμε το
κοτόπουλο  μέσα  έξω,  βάζουμε  στο  εσωτερικό  του  λίγο
βούτυρο, το ραντίζουμε μέσα έξω με το χυμό λεμονιών και το
τοποθετούμε  στο  κέντρο  του  ταψιού.  Ραντίζουμε  και  στις
πατάτες  χυμό  λεμονιού,  τις  πασπαλίζουμε  με  λίγο  πιπέρι,
βάζουμε  το  βούτυρο  πάνω  στο  κοτόπουλο  και  γύρω  στις
πατάτες και ψήνουμε το φαγητό σε μέτριο φούρνο 1 1/2  ώρα
περίπου.

Χαριτίνη Καναβούλη



Σνίτσελ Βιέννης

(Αυστρία)
Υλικά:

• 4 φέτες μοσχάρι
• αλάτι
• αλεύρι
• αυγό

Εκτέλεση:

Το αλατίζουμε και το ανακατεύουμε με το αλεύρι και το
αυγό,  και  μετά  τα  τηγανίζουμε  και  τα  σερβίρουμε  με
πατατοσαλάτα η πράσινη σαλάτα.

Zώης Τσιγγέλης



Κεφτέδες με πράσα

(Μέτσοβο)
Υλικά:

• 1 κιλό πράσα
• 1 κιλό κιμά
• 2 αυγά
• 1/2 κιλό ψωμί
• 1 κρεμμύδι
• αλάτι, πιπέρι
• λίγη σάλτσα
• λάδι

Εκτέλεση:

Κόβουμε και πλένουμε τα πράσα. Τα τσιγαρίζουμε με
το λάδι και τα αφήνουμε για λίγο στη φωτιά. Αφού πλάσουμε
τους κεφτέδες τους βάζουμε στην κατσαρόλα μαζί με τα πράσα
και τους αφήνουμε να βράσουν. Ρίχνουμε τη σάλτσα και λίγο
νερό.  Όταν  βράσουν  και  τα  πράσα  και  οι  κεφτέδες,  τα
κατεβάζουμε από τη φωτιά, τα βάζουμε σε μια πιατέλα και τα
σερβίρουμε.

Ζωή Θεοδώρου



Λαχανοκιμάς

(Αλβανία)
Υλικά:

• Λάχανα
• 1 κρεμμύδι
• 1/2 κιλό κιμά
• 2 ντομάτες 
• ρίγανη
• αλάτι
• ρύζι
• 2 αβγά

Εκτέλεση:

Βράζουμε  τα  λάχανα,  βγάζουμε  τα  φύλλα  από  τα
λάχανα μετά το κρεμμύδι, τον κιμά, την τομάτα μετά ρίχνουμε
λίγο  ρίγανη  και  όλα  τα  ανακατεύουμε  σε  ένα  τηγάνι.  Τα
αφήνουμε μισή ώρα και όταν τα βγάζουμε μετά τα τυλίγουμε
με τα λάχανα. Στο τέλος άμα θέλουμε ρίχνουμε λίγο λεμόνι.  

Έγλα Ράπα





Αρτοσκευάσματα



Τηγανόψωμο

(Εύβοια)
Υλικά:

• 1 κιλό αλεύρι
• 2 φακελάκια μαγιά
• λίγο λάδι (για τη ζύμη)
• 400γρ. Τυρί φέτα
• αλάτι
• νερό (όσο πάρει)
• λίγο λάδι (για το

τηγάνισμα)

Εκτέλεση:

Κοσκινίζουμε το αλεύρι, ρίχνουμε τη μαγιά, λίγο λάδι,
το νερό και το ζυμώνουμε. Το αφήνουμε να φουσκώσει. Μετά
τρίβουμε το τυρί και το ανακατεύουμε με το ζυμάρι. Κόβουμε
μικρές  μπαλίτσες  και  τις  πλάθουμε  να  γίνουν λεπτά φύλλα.
Μετά τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι και από τις δυο πλευρές
μέχρι να ροδίσουν.

Καλή σας όρεξη!!!

Γωγώ Μποβίλα



Τηγανίτες

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 1 αυγό
• αλεύρι
• 1 κούπα γάλα
• 1 1/2 κούπα νερό
• λίγο τσίπουρο
• αλάτι

Εκτέλεση:

Σε ένα  μπολ βάζουμε το  αυγό,  το  γάλα,  το  νερό,  το
τσίπουρο, το αλάτι και το αλεύρι όσο πάρει, τα ανακατεύουμε
για να γίνει ένας αραιός χυλός, ύστερα βάζουμε το τηγάνι στη
φωτιά  με  λάδι  σπορέλαιο  να  κάψει  και  ρίχνουμε  με  ένα
κουτάλι το χυλό που έχουμε φτιάξει στο λάδι κουνώντας λίγο
το χέρι. Οι τηγανίτες φουσκώνουν και τις ψήνουμε ώσπου να
πάρουν ένα χρυσό χρώμα. Αν θέλουμε βάζουμε μέλι, καρύδια
και κανέλα από πάνω ή ζάχαρη.

Καλή σας όρεξη!!!

Μαριάννα Κωστάκη





Γλυκά



Κουραμπιέδες

(Ήπειρος)
Υλικά:

• 2 βανίλιες
• 1 κουταλιά του γλυκού σόδα
• 1/2 στυμμένο λεμόνι
• 2 αυγά (μόνο τους κρόκους)
• λίγο κονιάκ
• 1/2 κιλό βούτυρο
• 1/2 κιλό φυτίνη
• λίγο γάλα για να λιώσει η σόδα
• 1/2 πιατάκι άχνη ζάχαρη
• λίγα αμύγδαλα
• 1/2 κιλό αλεύρι

Εκτέλεση:

Χτυπάμε το βούτυρο. Ρίχνουμε τα αυγά, το κονιάκ, το
λεμόνι,  τις  βανίλιες  και  την  άχνη  ζάχαρη.  Τη  σόδα  τη
διαλύουμε με λίγο γάλα. Μετά τη σόδα ρίχνουμε το αλεύρι.
Στο τέλος ρίχνουμε τα αμύγδαλα τα οποία τα έχουμε ψήσει
λίγο. Η ζύμη πρέπει να είναι σκληρή. Τους ψήνουμε στους 200
βαθμούς.  Έπειτα,  αφού τους  βγάλουμε από το  φούρνο τους
πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.

Μαρίνα Κοκουθάκη



Χαλβάς Φαρσάλων (σαπουνέ)

(Τρίκαλα)
Υλικά:

• 1 φλυνζάνι σπορέλαιο
• 2 φλυτζάνια κόρν φλάουρ 
• 3 φλυτζάνια ζάχαρη 
• 4 φλυτζάνια νερό 
• 1 φλυτζάνι ζάχαρη
• 1 φλυτζάνι αμύγδαλα

                        
Εκτέλεση:

Πρώτα  ανακατεύουμε  όλα  τα  τσεκαρισμένα  υλικά
καλά. Ρίχνουμε λίγη ζάχαρη στη κατσαρόλα μόλις λιώσει αυτή
ρίχνουμε  πάλι  λίγη  ζάχαρη  και  μόλις  λιώσει  ρίχνουμε  πάλι
(δηλαδή  σιγά-σιγά)  όλο  το  ένα  φλιτζάνι  ζάχαρη.  Τέλος
ρίχνουμε  το  προηγούμενο  μείγμα  στην  κατσαρόλα  και
ανακατεύουμε  να  πήξει  και  μόλις  αρχίσει   να  ξερνά  το
σπορέλαιο ανακατεύουμε λίγο ακόμη και τελειώνουμε. 

Αν θέλουμε χτυπάμε το μείγμα στο μούλτι ή στο μίξερ
για να ανακατέψουμε το σπορέλαιο που ξέρασε. Ρίχνουμε τα
αμύγδαλα το  βάζουμε σε  ταψί  ρίχνουμε (πασπαλίζουμε)λίγη
ζάχαρη  από  πάνω ψήνουμε  σε  δυνατό  χωρίς  αέρα  για  5-10
λεπτά και μόλις πιάσει κρούστα το βγάζουμε από το φούρνο.

Σάντυ Βέργου







μια δραστηριότητα των μαθητών του τμήματος Ε2

του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων

Ιωάννινα, Δεκέμβριος 2013
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