
1 

 

  

 
 

 

 

  



 

 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λαχανικα	 , γενικω	 ς… 

  



  



Ντομάτες γεμιστές με μελιτζάνες  
Υλικά: 
- 2 ½  κιλά ντομάτες 
- 1 ¼ κιλό μελιτζάνες 
- 5-6 κρεμμυδάκια 
- λίγο ρύζι 
- μαϊντανό ψιλοκομμένο 
- λίγα κουκουνάρια 
- λίγη ζάχαρη 
- αλάτι, πιπέρι 
- λάδι 
Εκτέλεση: 
Ψιλοκόβουμε τις μελιτζάνες και τα κρεμμυδάκια και τα τσιγαρίζουμε με το 
λάδι, προσθέτουμε το μαϊντανό ψιλοκομμένο, το ρύζι, το πιπέρι, το αλάτι, τα 
κουκουνάρια, τη ζάχαρη και τ' ανακατεύουμε όλα μαζί. Ετοιμάζουμε τις 
ντομάτες όπως στα γεμιστά, τις αλατίζουμε και τις γεμίζουμε με τη γέμιση. 
Από πάνω βάζουμε λίγη γαλέτα και τις βάζουμε στο φούρνο. 

Μελιτζάνες με ντομάτα   
Υλικά: 
- 1 κονσέρβα ντομάτες 
- 1 κουταλιά της σούπας πελτέ2 φλιτζάνια λάδι 
- 3 σκελίδες σκόρδο 
- 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- 1 κιλό μελιτζάνες 
- μισό ματσάκι μαϊντανό 
- αλάτι και πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Κόβετε τις μελιτζάνες σε μακρόστενα κομμάτια. Τις βάζετε σε ένα μπολ με 
νερό και αλάτι για μισή ώρα να ξεπικρίσουν. Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι 
να κάψει και τσιγαρίζετε το κρεμμύδι. Προσθέτετε το σκόρδο. Προσθέτετε 
την ντομάτα και 1 ποτήρι νερό και αφήνετε να βράσει για λίγο. 
Ξεπλένετε τις μελιτζάνες από το αλατόνερο και τις ρίχνετε στην κατσαρόλα 
Αλατοπιπερώνετε, προσθέτετε τον μαϊντανό και χαμηλώνετε τη φωτιά μέχρι 
να μείνουν με τη σάλτσα τους. 
  



Μπριάμ 
Υλικά: 
- 1 κιλό μελιτζάνες 
- 1 κιλό κολοκυθάκια 
- 1 κιλό πατάτες 
- 2-3 πράσινες πιπεριές 
- ½ κούπα μαϊντανός ψιλοκομμένος 
- 1 φλιτζάνι κρεμμύδια σε φέτες 
- 1 κιλό ώριμες ντομάτες πολτοποιημένες 
- 2-3 σκελίδες σκόρδου 
- Λάδι 
- αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Πλύντε και κόψτε σε χοντρές φέτες τις μελιτζάνες, τις πιπεριές και τα 
κολοκυθάκια. Αλατίστε τα και βάλτε τα σ’ ένα τρυπητό για να φύγουν τα 
υγρά τους. Καθαρίστε τις πατάτες, κόψτε τες σε ροδέλες και αλατίστε τες. 
Βάλτε τις σε μία κατσαρόλα με λίγο νερό για να μαραθούν, όπως και τα 
υπόλοιπα λαχανικά. Ύστερα βάλτε τα σε στρώσεις σε ένα πυρίμαχο σκεύος. 
Σε κάθε στρώση πασπαλίστε λίγο κρεμμύδι, μαϊντανό και πιπέρι και ραντίστε 
με λίγο πολτό ντομάτας. 
Κόψτε και τα σκόρδα σε ροδέλες και βάλτε τα ανάμεσα στα λαχανικά. Στο 
τέλος σκεπάστε όλα τα λαχανικά με τον πολτό ντομάτας. Ψήστε το μπριάμ 
στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 45 λεπτά, σκεπάζοντάς το με το καπάκι 
του σκεύους ή το αλουμινόχαρτο. 
Ύστερα βγάλτε το καπάκι (ή το αλουμινόχαρτο) και ψήστε το φαγητό για 
άλλα 45 λεπτά μέχρι να ροδίσουν τα λαχανικά και να πήξει η σάλτσα του. 
Σερβίρετε το φαγητό ζεστό ή κρύο.  

Πράσα στιφάδο  
Υλικά: 
- 1 κιλό πράσα (όχι χοντρά)  
- 1 πακέτο μανιτάρια πλευρότους 
- 2 πατάτες ψιλοκομμένες 
- ½  φλιτζάνι λάδι 
- 1 ντομάτα ή 2-3 ντοματάκια τριμμένα 
- 2 φύλλα δάφνης 
- μαύρο πιπέρι  
- 2 βόλους μπαχάρι 
- αλάτι  
Εκτέλεση: 
Κόβουμε τα πράσα κομμάτια πάχους ενός δακτύλου περίπου. Τα βάζουμε σε 
μια κατσαρόλα μαζί με τα άλλα υλικά και λίγο νερό να σιγοβράσουν ώσπου 
να μείνουν με το λάδι τους.   



Στιφάδο νο 2 
Υλικά: 
- 1 κιλό κολοκυθάκια 
- ½  κιλό κρεμμυδάκια για στιφάδο 
- 3 σκελίδες σκόρδο 
- 1 ποτηράκι κόκκινο κρασί 
- 2 κουταλιές ξίδι 
- 1 φλιτζάνι πολτό ντομάτας 
- 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο 
- 1 ξυλάκι κανέλα 
- 2 δαφνόφυλλα 
- αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Κόβουμε τα κολοκυθάκια κάθετα στη μέση. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια. 
Πολτοποιούμε το σκόρδο. Σοτάρουμε στο λάδι τα κρεμμυδάκια και τα 
κολοκυθάκια. Σβήνουμε με το κρασί και το ξίδι. Προσθέτουμε την ντομάτα 
και 2 φλιτζάνια νερό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και πριν κατεβάσουμε το 
φαγητό ρίχνουμε τα μπαχαρικά. Σερβίρουμε ζεστό ή κρύο. 

Σπανάκι με Μανιτάρια  
Υλικά: 
- 500 γρ. σπανάκι χοντροκομμένο 
- 8 μέτρια ντοματάκια κομμένα σε φέτες 
- 10 μανιτάρια κομμένα σε φέτες 
- ½  φλιτζάνι λάδι 
- 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη 
- αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Ζεσταίνετε το λάδι και σοτάρετε το σκόρδο ανακατώνοντας μέχρι να ροδίσει. 
Προσθέστε τα μανιτάρια και τις ντομάτες και αφήστε τα να βράσουν, 
ανακατεύοντας για περίπου 5 λεπτά. Ρίξτε το σπανάκι στις ντομάτες και 
βράστε, ανακατώνοντας για άλλα 5 λεπτά, προσθέτοντας και λίγο 
αλατοπίπερο.  

Μελιτζάνες Γιαχνί  
Υλικά: 
- 1 κιλό μελιτζάνες τσακώνικες 
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- 2 ντομάτες ώριμες 
- 2-3 κουταλιές ψιλοκομμένος μαϊντανός 
- λάδι  
- αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Αγοράζετε στενόμακρες μελιτζάνες, τις καθαρίζετε και κόβετε κάθε μία σε 4-
5 στρογγυλά κομμάτια. Τις αφήνετε περίπου 20 λεπτά σε λεκάνι με νερό και 



αλάτι. Στο μεταξύ βάζετε το λάδι να κάψει και ρίχνετε το κρεμμύδι και το 
σκόρδο να καβουρδιστούν ελαφρά. Προσθέτετε τις ντομάτες. 
Αφήνετε να βράσουν επί 10 λεπτά. Στραγγίζετε τις μελιτζάνες, τις στύβετε 
ελαφρά και τις ρίχνετε στην κατσαρόλα. Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, τον 
μαϊντανό και 1 φλιτζάνι νερό. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε το 
φαγητό να σιγοβράσει και να μείνει με το λάδι του.  

Φρικασέ χορτοφαγικό 
Υλικά: 
- 300-500 γρ. φρέσκα μανιτάρια (μισά αγαρικά-μισά πλευρώτους) 
- 1-2 μαρούλια 
- 1 πράσο 
- 4 φρέσκα κρεμμυδάκια 
- 1 κόκκινη γλυκιά πιπεριά 
- 1 ματσάκι άνηθο 
- 1 κουτ. σούπας κορν- φλάουρ 
- Χυμό από 1 λεμόνι 
- ½ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο 
- Αλάτι και πιπέρι 
Εκτέλεση 
Ξεκινάμε, κόβοντας το πράσο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια σε λεπτές ροδέλες 
τα μανιτάρια σε κομματάκια και το μαρούλι σε πλατιές λωρίδες. 
Σ’ ένα βαθύ και πλατύ τηγάνι ή κατσαρόλα βάζουμε ελαιόλαδο και 
τσιγαρίζουμε το πράσο, τα κρεμμυδάκια, τα μανιτάρια και τον άνηθο 
ψιλοκομμένο. Αλατοπιπερώνουμε και μόλις μαραθούν προσθέτουμε και το 
μαρούλι. Το αφήνουμε ένα λεπτό να μαλακώσει και προσθέτουμε λίγο νεράκι 
και την κόκκινη πιπεριά κομμένη σε ροδέλες. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα 
αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί, για 20 περίπου λεπτά. 
Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, διαλύουμε καλά  το κορν-φλάουρ στο χυμό του 
λεμονιού και μετά προσθέτουμε σιγά-σιγά 3-4 κουταλιές από το ζουμί του 
φαγητού. Προσθέτουμε το διαλυμένο κορν-φλάουρ στην κατσαρόλα, 
αφήνουμε το φαγητό να πάρει ακόμα μία βράση και σερβίρουμε.  

Κουνουπίδι και πατάτες με κάρυ  
Υλικά: 
- λίγο ελαιόλαδο 
- λίγο τζίντζερ 
- 1 ¼  κουτ. του γλυκού κάρυ 
- 1 δαφνόφυλλο 
-  1 κεφάλι κουνουπίδι, ψιλοκομμένο 
- 4-5 πατάτες, καθαρισμένες, βρασμένες και κομμένες σε τέταρτα 
- ¼  κουτ. του γλυκού πάπρικα ή πιπέρι καγιέν 
- λίγο νερό 
- αλάτι 



Εκτέλεση: 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέτουμε το τζίντζερ και το 
κάρυ και σοτάρουμε για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε το δαφνόφυλλο και το 
κουνουπίδι, μαζί με την πάπρικα/πιπέρι καγιέν. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή 
φωτιά μέχρι το κουνουπίδι να αρχίσει να παίρνει χρυσό χρώμα. Ρίχνουμε 
στην κατσαρόλα τις πατάτες, προσθέτουμε λίγο νερό, σκεπάζουμε, 
μαγειρεύουμε λίγο ακόμη μέχρι να μαλακώσει το κουνουπίδι και σερβίρουμε 
πάνω σε ρύζι ή κινόα. 

Κολοκυθάκια γεμιστά  
Υλικά (για δύο περίπου μερίδες) 
- 3-4 κολοκυθάκια 
- 2 κούπες ρύζι για γεμιστά 
- 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη 
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- ½ κούπα μαϊντανό και λίγο άνηθο ψιλοκομμένο 
- χυμό λεμονιού 
- ελαιόλαδο 
- αλάτι-πιπέρι 
Πλένουμε τα κολοκυθάκια και βγάζουμε τη ψίχα τους με προσοχή. 
Ετοιμάζουμε τη γέμιση, ξεκινώντας με λίγο ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι. 
Τσιγαρίζουμε καλά το ρύζι, το κρεμμύδι, την πιπεριά και τα ψιλοκομμένα 
μυρωδικά, αλάτι πιπέρι. Προσθέτουμε το εσωτερικό των κολοκυθιών, λίγο 
νερό και αφήνουμε πάνω σε χαμηλή φωτιά για περίπου 15’. 
Στη συνέχεια γεμίζουμε τα κολοκυθάκια περίπου το 2/3 του εσωτερικού 
τους. Μόλις είναι έτοιμα τα στήνουμε όρθια σε μία βαθιά κατσαρόλα, το ένα 
δίπλα στο άλλο, ρίχνουμε λίγο νερό (να φτάνει περίπου μέχρι τη μέση τους), 
λεμόνι και ό,τι μας περίσσεψε από το εσωτερικό τους που αφαιρέσαμε. 
Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και μερικές πατατούλες. 
Σιγοβράζουμε για 30-40 λεπτά.  

Πιπεριές Γεμιστές με Ντομάτα και Μανιτάρια  
Υλικά: 
- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
- 1 κουταλιά μαϊντανός ψιλοκομμένος 
- 1 κουταλιά άνηθος ψιλοκομμένος 
- 1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη 
- 8 μανιτάρια ψιλοκομμένα 
- 3 ντομάτες ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες 
- 4 πιπεριές Φλωρίνης 
- κάπαρη ψιλοκομμένη, αλάτι, λάδι 
Εκτέλεση: 
Ζεσταίνετε λίγο νερό και βάζετε το κρεμμύδι και το σκόρδο για να μαραθούν. 
Προσθέτετε τα μανιτάρια, τα μυρωδικά, την κάπαρη, τις ντομάτες και λίγο 
αλάτι και τα αφήνετε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά προσθέτοντας λίγο 



ακόμη νερό (αν χρειάζεται) και ανακατεύοντας καλά. Μετά από 5 λεπτά 
κατεβάστε την κατσαρόλα απ' την φωτιά, ρίξτε λίγο λάδι και αφήστε το 
μείγμα να κρυώσει. 
Κόψτε τις πιπεριές στα δύο και αφαιρέστε τους σπόρους. Αλείψτε τις 
πιπεριές με λίγο ακόμη λάδι, βάλτε τες στο ταψί, γεμίστε τες με τη γέμιση και 
ψήστε τες στους 180 με 200 βαθμούς για 40 με 45 λεπτά.  

Λαχανικά με σάλτσα από κάρυ και ρύζι μπασμπάτι  
Υλικά:  
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο 
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- 1 μήλο ξυσμένο στον τρίφτη κρεμμυδιών 
- 1 κουταλιά του γλυκού αλεύρι 
- 1 κουταλιά της σούπας κάρυ 
- 1/4 ποτήρι του νερού πολτό ντομάτας 
- 1 ποτήρι ζωμό λαχανικών (βιολογικό κύβο)  
- 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο 
- 1 πατάτα κομμένη σε φέτες 
- 1 καρότο κομμένο σε φέτες 
- λίγα μανιτάρια 
- 1 μικρή μελιτζάνα κομμένη σε φέτες 
- 1 ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά 
- 1 μικρό κολοκυθάκι κομμένο σε φέτες,  
- Αλάτι, Πιπέρι  
Εκτέλεση:  
Σε μία κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε ελαφριά το 
κρεμμύδι. Προσθέτουμε το αλεύρι (σιγά-σιγά), το μήλο και το κάρυ κι 
ανακατεύουμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Προσθέτουμε σιγά σιγά τον ζωμό και 
τη ντομάτα καθώς και τα μπαχαρικά και το σκόρδο. Αφού πάρει μια βράση η 
σάλτσα ρίχνουμε μέσα την πατάτα, το καρότο, τα μανιτάρια, τη μελιτζάνα, 
την πιπεριά και το κολοκυθάκι κι αφήνουμε να βράσουν όλα σε χαμηλή 
φωτιά για 20-25 λεπτά. Αν χρειάζεται προσθέτουμε λίγο νεράκι. Σερβίρουμε 
με πράσινη σαλάτα και ρύζι μπασμάτι. 

Πράσα με δαμάσκηνα και πατάτες  
Υλικά: 
- 8 μέτρια πράσα, κομμένα σε ροδέλες 
- 2 μέτριες πατάτες, κομμένες σε κύβους 
- 200 γρ. ξερά δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι 
- 2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα 
- 1 φλιτζάνι τσαγιού ντοματάκια κονσέρβας πολτοποιημένα, ή πελτές 
- ½  φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο 
- ½  φλιτζάνι τσαγιού λευκό κρασί 
- 3-4 κόκκοι μπαχάρι 
- 2 φύλλα δάφνης 



- 1 ξύλο κανέλλας 
- αλάτι 
Εκτέλεση:  
Σε μία μεγάλη κατσαρόλα, σοτάρουμε στο λάδι τα πράσα για 2 λεπτά, και 
μετά προσθέτουμε τα κρεμμύδια και σοτάρουμε για άλλα 2-3 λεπτά. 
Σβήνουμε με το κρασί και προσθέτουμε ένα φλιτζάνι χλιαρό νερό και όλα τα 
υπόλοιπα υλικά, εκτός από τις πατάτες και τα δαμάσκηνα. Αφήνουμε το 
φαγητό να βράσει για 5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά, και μετά προσθέτουμε τις 
πατάτες. Σιγοβράζουμε το φαγητό με κλειστο το καπάκι για περίπου 25 
λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. 10 λεπτά πριν το τέλος του 
μαγειρέματος, προσθέτουμε και τα δαμάσκηνα. Όταν  τελειώσει το 
μαγείρεμα, αφήνουμε το φαγητό σκεπασμένο για άλλα 10 λεπτά πριν το 
σερβίρουμε. 

Ιμάμ  
Υλικά: 
- 4 μελιτζάνες τσακώνικες 
- 3 μεγάλα κρεμμύδια  
- 3 σκελίδες σκόρδο  
- 3 μεγάλες ζουμερές ντομάτες  
- 1 πράσινη πιπεριά  
- 3/4 ποτήρι ελαιόλαδο  
- μαϊντανό  
- ½ κ.γ. ζάχαρη  
Εκτέλεση:  
Αφού ξεπικρίσουμε και πλύνουμε τις μελιτζάνες τις κόβουμε κατά μήκος, 
αφαιρούμε λίγο από το δέρμα τους και λίγη από την ψίχα τους ώστε να 
δείχνουν σαν βαρκάκια και τις τοποθετούμε σε ένα μακρόστενο ταψί. 
Περνάμε τις ντομάτες από τον τρίφτη ή από μπλέντερ και τις βάζουμε σε ένα 
μπολ με την ψίχα από τις μελιτζάνες, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, την πιπεριά, 
το σκόρδο, τον μαϊντανό και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί και 
με αυτό το μείγμα γεμίζουμε τις μελιτζάνες (τα βαρκάκια μας). Περιχύνουμε 
τις μελιτζάνες με το ελαιόλαδο και ψήνουμε στο φούρνο για 45 λεπτά στους 
180 βαθμούς.  

  



Μελιτζάνες με κάρι 
Υλικά (για 4 μερίδες) 
- 4 μέτριες μελιτζάνες κομμένες σε λεπτές φέτες 
- 4 μέτριες πατάτες καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες 
- 2 κουταλιές της σούπας κάρι (ανάλογα τα γούστα βέβαια, μπορείτε να το 

κάνετε όσο 'πικάντικο' θέλετε) 
- 4 μέτριες ντομάτες ψιλοκομμένες 
- 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
- 4 κούπες νερό 
- ζάχαρη και αλάτι (κατά βούληση) 
Εκτέλεση: 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε τις ντομάτες και τα 
μπαχαρικά και λίγη ζάχαρη. Σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 3 λεπτά 
μέχρι να μαλακώσουν οι ντομάτες. Προσθέτουμε τις πατάτες και τις 
μελιτζάνες. Τηγανίζουμε για 5 λεπτά. 
Προσθέτουμε το νερό και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 4 λεπτά ή μέχρι 
να μαλακώσουν τα λαχανικά. 
Σερβίρετε το φαγητό σκέτο ή με ρύζι ή με κινόα. 

Μουσακάς 
Υλικά: 
- 2 κιλά μελιτζάνες 
- τριμμένη φρυγανιά 
- πουρέ από ½  κιλό πατάτες 
- 800 γρ μανιτάρια ψιλοκομμένα 
- 1/2 κούπα λάδι 
- 1 κρεμμύδι 
- 1 κουτί ντοματάκια κονκασέ 
- 1-2 κουταλιές πελτέ ντομάτας 
- αλάτι πιπέρι 
- μαϊντανό 
Εκτέλεση: 
Κόβουμε φέτες χονδρές τις μελιτζάνες, αλατίζουμε, αφήνουμε 2 ώρες και 
μετά ξεπλένουμε και στύβουμε. Τις τηγανίζουμε σε καλαμποκέλαιο. 
Στρώνουμε σε ένα πυρέξ λαδωμένο, τριμμένη φρυγανιά από πάνω τις μισές 
φέτες μελιτζάνας και μετά ρίχνουμε το μίγμα. Το μίγμα φτιάχνεται ως εξής: 
Σοτάρουμε τα μανιτάρια σε 1/2 κούπα λάδι, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα 
ντοματάκια και τα υπόλοιπα υλικά. Αφού χυλώσει, το ρίχνουμε πάνω στις 
μελιτζάνες που έχουμε στρώσει στο πυρέξ και από πάνω βάζουμε τις 
υπόλοιπες μελιτζάνες. Από πάνω στρώνουμε τον πουρέ και ρίχνουμε αλάτι 
πιπέρι. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά. 
  



Πατάτες στον φούρνο με πλευρότους  
Υλικά: 

- 2 κιλά πατάτες  
- μισό κιλό μανιτάρια πλευρότους 
- αλάτι 
- πιπέρι 
- λάδι 
- κύμινο 
- ρίγανη-θυμάρι 
Εκτέλεση: 
Καθαρίζετε, πλένετε και κόβετε τις πατάτες. Τις βάζετε σε ταψί μαζί με το 
αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο, ρίγανη, θυμάρι και το λάδι. Τις ψήνετε 
ανακατεύοντας τες ανά διαστήματα. Πλένετε τα μανιτάρια και βάζετε πάνω 
απ τις πατάτες λίγο πριν αυτές γίνουν. Ψήνετε για ακόμα 3-5 λεπτά. 

Πατάτες με Σουσάμι  
Υλικά: 
- μισό κιλό πατάτες 
- 10 μαύρες ελιές χωρίς κουκούτσια, ψιλοκομμένες 
- 2 κουταλιές φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο 
- 2 ½  κουταλιές βούτυρο 
- 2 κουταλιές αλεύρι 
- ¼  του φλιτζανιού σουσάμι 
- αλάτι 
- πιπέρι μαύρο 
Εκτέλεση: 
Καθαρίζετε και βράζετε τις πατάτες. Τις λιώνετε και τις βάζετε μέσα σ' ένα 
μπολ. Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το σουσάμι. Πλάθετε το 
μίγμα σε μικρά μπαλάκια και στη συνέχεια τα βουτάτε μέσα στο σουσάμι για 
να πασπαλισθούν καλά μ' αυτό. 
Τα τηγανίζετε μέσα σε άφθονο λάδι μέχρι να ροδίσουν καλά. 
Εναλλακτικά μπορείτε να μην τηγανίσετε τις μπαλίτσες. Θα είναι μπαλίτσες 
πουρέ με σουσάμι και κομμάτια ελιάς 

Τηγανίτες Πατάτας  
Υλικά: 
4 μέτριες πατάτες 
1 κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο 
1 κουταλιά φυτικό βούτυρο 
Εκτέλεση: 
Τρίβετε στον τρίφτη τις πατάτες από την πλευρά που τις χοντροκόβει, 
ανακατεύετε τα υλικά σας, ρίχνοντας και λίγο αλατάκι. Σε τηγάνι μέτρια 
ζεστό ρίχνετε αναλογικά το 1/4 φλιτζανιού από το μείγμα. Τηγανίστε μέχρι 
να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Τα υλικά είναι για περίπου 12 
τηγανίτες.  



Πατάτες & Κουνουπίδι Καπαμά  
Υλικά: 
- 500 γρ. πατάτες καθαρισμένες μικρές 
- 1 μεγάλο κουνουπίδι έως 800 γρ. 
- χυμό από 2 λεμόνια 
- 4 γρ. κανέλα 
- λάδι για τηγάνισμα 
- 50 γρ. πελτέ ντομάτας 
- 50 ml ελαιόλαδο 
- 500 ml ζεστό νερό 
- Αλάτι 
- πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Πλένουμε πολύ καλά το κουνουπίδι και το κόβουμε σε φουντίτσες. 
Τηγανίζουμε τις πατάτες και τις στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας. Σε μια 
λεκάνη, ανακατεύουμε προσεκτικά το κουνουπίδι με τις πατάτες και το μισό 
χυμό λεμονιού. 
Τσιγαρίζουμε τον πελτέ με το ελαιόλαδο. Αμέσως προσθέτουμε το 
κουνουπίδι και τις πατάτες και τα γυρίζουμε μαζί. 
Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το υπόλοιπο λεμόνι, προσθέτουμε το νερό, την 
κανέλα και αφήνουμε να πάρουν μια βράση για 5 λεπτά περίπου. 
Αδειάζουμε το φαγητό σε ένα ταψί (ή γάστρα), το σκεπάζουμε και το 
φουρνίζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 35 με 40 
λεπτά.  

Πατάτες πλακί  
Υλικά: 
- 1 κιλό πατάτες 
- 1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο σε φετούλες 
- 2 σκελίδες σκόρδο 
- 3 πράσινες πιπεριές 
- 1 φλιτζάνι τσαγιού λάδι 
- 3 μέτριες ντομάτες τριμμένες 
- αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό 
Εκτέλεση: 
Πλένετε και καθαρίζετε τις πατάτες. Τις κόβετε σε λεπτές φέτες. Καθαρίζετε 
το σκόρδο και το κόβετε σε φετούλες. Κόβετε τις πιπεριές σε μακρόστενα 
κομματάκια. 
Σοτάρετε το κρεμμύδι (ή το βάζετε μαζί με λίγο νερό για να μαραθεί), το 
σκόρδο και τις πιπεριές μέχρι να μαραθούν. Προσθέτετε τις τριμμένες 
ντομάτες, αλάτι, πιπέρι και μαϊντανό ψιλοκομμένο. Βάζετε μέσα τις πατάτες 
και αφήνετε να σιγοψηθούν. 
Σερβίρετε τις πατάτες πλακί κρύες. Αν εξαιρέσετε το μέγεθος τις πιπεριάς και τις 
πατάτες, είναι σαν τις πατάτες κοκκινιστές. 
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Κουκιά Πλακί  
Υλικά: 

- 250 γρ. κουκιά 
- μερικές πατάτες κομμένες  
- 10 ψιλοκομμένα μανιτάρια 
- 3 κρεμμύδια κομμένα σε μισοφέγγαρα 
- μερικές ντομάτες ψιλοκομμένες  
- αλάτι, πιπέρι 
- 2 φύλλα δάφνης 
- ρίγανη, θυμάρι, κύμινο 
- λάδι 
- σουσάμι 
Εκτέλεση: 
Αφήνετε τα κουκιά να φουσκώσουν σε νερό για ένα βράδυ. Καθαρίζετε 
κόβετε τις πατάτες και τις βάζετε στον φούρνο. Ανακατεύετε τα κουκιά με τις 
πατάτες, τα κομμένα κρεμμύδια, τις ντομάτες και τα μυρωδικά. Ρίχνετε 
επίσης λίγο λάδι και ψήνετε σε μέτριο φούρνο μέχρι να μαλακώσουν τα δείτε 
ότι έγιναν οι πατάτες. Στο σερβίρισμα περιχύνετε με λίγο ωμό σουσάμι αν 
θέλετε.  

Μαυρομάτικα φασόλια με σέσκουλα 
Υλικά: 
- ½ σέσκουλα (γνωστά επίσης ως γούλα και παζί)  
- ½ κιλό φασόλια μαυρομάτικα, μουλιασμένα και 

βρασμένα 
- μυρωδικά της αρεσκείας μας (κόλιανδρο, 

μαϊντανό, δυόσμο) 
- 1-2 ξερά κρεμμύδια 
- 4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια 
- πιπεριές τσίλι (προαιρετικά) 
Εκτέλεση: 
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και ετοιμάζουμε τα σέσκουλα, δηλαδή χωρίζουμε 
τα κοτσάνια από τα φύλλα και ψιλοκόβουμε τα κοτσάνια. Σοτάρουμε το 
κρεμμύδι, προσθέτουμε τα κοτσάνια από τα σέσκουλα και το λευκό μέρος 
από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, ετοιμάζουμε τις πιπεριές τσίλι και τις ρίχνουμε 
στο φαγητό, ρίχνουμε τα υπόλοιπα μυρωδικά μας και αλατοπιπερώνουμε. 
Στο τέλος προσθέτουμε τα βρασμένα μαυρομάτικα, με λίγο απ’ το ζουμί τους, 
και τα αφήνουμε όλα να πάρουν μαζί μια βράση.  
Σερβίρουμε το φαγητό μας ζεστό ζεστό! 
 
Σημ: Η παραπάνω συνταγή γίνεται θαυμάσια και με σπανάκι, φρέσκο ή 
κατεψυγμένο αντί για σέσκουλα αλλά και με ξερά φασόλια μπαρμπούνια αντί 
για μαυρομάτικα! 
 



Ρεβίθια με σάλτσα κάρι 
Υλικά: 
- 3 κούπες βρασμένα ρεβίθια 
- 1 κρεμμύδι 
- 2 σκ. σκόρδο 
- 1 κ.σ. τριμμένο φρέσκο τζίντζερ 
- 1 κ.σ. κάρυ 
- 1 κ.σ. Garam masala (ινδικό μείγμα 

μπαχαρικών) 
- αλάτι, πάπρικα/τσίλι 
- 200 ml γάλα καρύδας 
Εκτέλεση: 
Σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Μετά από 2-3′ 
προσθέτουμε το σκόρδο ψιλοκομμένο, το τζίντζερ, τα ρεβίθια και τα 
καρυκεύματα. Τα φέρνουμε κάμποσες βόλτες για άλλα 2-3′. 
Έπειτα προσθέτουμε το γάλα καρύδας και το αφήνουμε να σιγοβράσει για 
10′. Αν χρειαστεί προσθέτουμε και λίγο νερό. 
Το μείγμα μπαχαρικών Garam masala πωλείται έτοιμο σε 
ινδικά/πακιστανικά παντοπωλεία. Αν δεν το βρούμε, το αντικαθιστούμε με 
ίση ποσότητα κάρυ. 
Αν θέλουμε το φαγητό πιο spicy,  βάζουμε τσίλι και hot κάρυ, ειδάλλως 

βάζουμε mild κάρυ και πάπρικα γλυκιά (για kid-friendly version ). 
Σερβίρουμε με αρωματικό ρύζι.  Καλή όρεξη! 

Σημ. Αυτό το πιάτο μοιάζει περίεργο, αλλά το τρώνε τα παιδιά μου με τεράστια όρεξη!  
Το πρωτοέφαγα σε ινδικό εστιατόριο στο Βερολίνο και το λάτρεψα. Το κάνω συχνά 
(πολύ στο περίπου, με αρκετό αυτοσχεδιασμό, βάζω π.χ. και πιπεριές πράσινες και 
κόκκινες στο τσιγάρισμα μαζί με το κρεμμύδι)  
Τα ρεβίθια, μετά το μούλιασμα, τα βράζω σε χύτρα στον ατμό, μου φαίνεται ότι 
γίνονται πολύ πιο νόστιμα έτσι. 
Αντί για Garam masala βάζω σχετικά μπαχαρικά που μας αρέσουν: κάρυ,  κουρκουμά, 
γλυκιά πάπρικα, κύμινο κλπ. Το γάλα καρύδας, το βρίσκω πολύ φτηνά σε ασιατικά 
παντοπωλεία του κέντρου, υπάρχει και σε κάποια σουπερμάρκετ βέβαια. 

Φακόριζο 
Υλικά: 
- ½ κιλό φακές 
- 1 ½ φλιτζάνι ρύζι για πιλάφι ή μπασμάτι 
- Λίγο λάδι 
- 1 κρεμμύδι ξερό κομμένο σε φέτες ψιλές 
- 1-2 φύλλα δάφνης 
- λίγο ξερό δυόσμο 
- Αλάτι, πιπέρι 
Βράζουμε τις φακές, όχι τελείως, να κρατάνε. Τις ξεπλένουμε και τις 
αφήνουμε στην άκρη. Σε πλατιά κατσαρόλα τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι στο 
λάδι, προσθέτουμε το ρύζι και το ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα να 



γυαλίσει, ρίχνουμε τα μυρωδικά και προσθέτουμε 3 φλιτζάνια βραστό νερό 
και αλατοπίπερο. Σιγοβράζουμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό ή να 
μαγειρευτεί το ρύζι.  
Τις φακές, αντί να τις βράσουμε, μπορούμε να τις μαγειρέψουμε στον ατμό, στη χύτρα 
ταχύτητας, για να μην χάνονται στο νερό οι θρεπτικές ουσίες τους. 

Γίγαντες με λαχανικά στο φούρνο 
Υλικά: 
- ½ κ. φασόλια γίγαντες 
- 1 μελιτζάνα 
- 1 κολοκυθάκι 
- 1 σκελίδα σκόρδο 
- 1 πιπεριά κόκκινη 
- 1 ματσάκι μαϊντανό  
- 5-6 κλωνάρια δυόσμο 
- 1 φλ. ελαιόλάδο 
- αλάτι, πιπέρι. 
Εκτέλεση: 
Από βραδύς καθαρίζουμε, πλένουμε και αφήνουμε τα φασόλια όλο το βράδυ 
σε μια κατσαρόλα με νερό. Την επομένη τα ρίχνουμε στη χύτρα με αρκετό 
νερό και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου τριάντα τριανταπέντε λεπτά, 
ανακατεύοντας κατά διαστήματα. 
Εν τω μεταξύ καθαρίζουμε τα λαχανικά και τα ψιλοκόβουμε ενώ λιώνουμε το 
σκόρδο. Ρίχνουμε σε άλλη χύτρα όλα τα λαχανικά, το ελαιόλαδο, λίγο αλάτι 
και ένα φλιτζάνι νερό. Τα βράζουμε για 3-5 λεπτά. 
Μόλις γίνουν τα βάζουμε σε ένα ταψί, στο οποίο ρίχνουμε εν συνεχεία και τα 
φασόλια. Τα ανακατεύουμε, ρίχνουμε από 1-3 κούπες νερό, ανάλογα το ταψί, 
αλάτι, πιπέρι και τα βάζουμε στον φούρνο. 
Τα ψήνουμε 40’ στους 250 C και 5’ στο γκριλ. 

Ρεβίθια φούρνου με εσπεριδοειδή  
Υλικά για 4 μερίδες: 
-  ½ κιλό ρεβίθια  
- 3 πράσα 
- φλούδα από μισό μανταρίνι  
- 4 κουταλιές ελαιόλαδο  
- ½ κουταλάκι κοφτό κόκκινο γλυκό πιπέρι  
- αλάτι, πιπέρι 
- χυμό από ένα πορτοκάλι 
Εκτέλεση:  
Πλένετε ½ κιλό ρεβίθια και τα βάζετε να μουλιάσουν με ζεστό νερό και 1 
κουταλάκι αλάτι. Τα αφήνετε εκεί οκτώ-δέκα ώρες και τα βάζετε να βράσουν 
για μισή μόνο ώρα. Μετά θα τα σουρώσετε και θα τα βάλετε σε πιρέξ.  
Επίσης θα βάλετε 3 πράσα -μόνο το τρυφερό μέρος- κομμένα λεπτές ροδέλες, 
και τη φλούδα από μισό μανταρίνι κομμένη σε πολύ λεπτά λουριδάκια. 



Μαζί θα βάλετε ½ κουταλάκι κοφτό κόκκινο γλυκό πιπέρι, μαυροπίπερο , το 
ανάλογο αλάτι και νερό βραστό που να φτάνει 3 εκατοστά πάνω από τα 
ρεβίθια.  
Βάλτε τα στο φούρνο στους 200°C και αφήστε τα να ψηθούν. 
Παρακολουθείτε τα κάθε τόσο μήπως χρειαστούν ζεστό νερό να 
συμπληρώσετε.  
Όταν τα ρεβίθια είναι τρυφερά και λειώνουν με μικρή πίεση, ρίξτε στο ταψί 
το χυμό από 1 πορτοκάλι , το ελαιόλαδο και δοκιμάστε το αλάτι.  
Όταν είναι έτοιμα δεν πρέπει να είναι στεγνά'  προσέξτε τα υγρά τους να 
είναι στο επίπεδο των ρεβιθιών, γιατί αφού τα ξεφουρνίσετε θ' 
απορροφήσουν υγρά και θα στεγνώσουν.  
Αφήστε τα πάντως να «σταθούν» 15 τουλάχιστον λεπτά πριν τα σερβίρετε. 
Προσέξτε μια κρίσιμη λεπτομέρεια: Αν έχετε χρόνο, αξίζει να σιγομαγειρέψετε 
τη ρεβιθάδα. Σ' αυτή την περίπτωση θα σκεπάσετε το ταψί με διπλό 
αλουμινόχαρτο και θ' αφήσετε το φούρνο στους 200°C για 45 λεπτά, μετά θα 
τον χαμηλώσετε στους 120°C και θα συνεχίσετε το ψήσιμο για πέντε ώρες. 

Φάβα παντρεμένη 
Υλικά: 
- ½ κιλό φάβα 
- 1 ολόκληρο κρεμμύδι 
- λίγο αλάτι 
για το πάντρεμα: 
- 2 κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες 
- 3-4 ώριμες ντομάτες 
- 1 φλιτζανάκι  ελαιόλαδο 
- Αλάτι, πιπέρι, λίγο κύμινο 
- 3 κουτ σούπας κάπαρη  
Εκτέλεση: 
Μουλια	 ζουμε τη φα	 βα με	σα σε νερο	  για 30  ́και τη στραγγίζουμε. Τη βάζουμε 
σε κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό να τη σκεπάζει αρκετά. Μόλις πάρει 
βράση ξαφρίζουμε μερικές φορές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ολόκληρο 
χαραγμένο. Ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σιγοβράζουμε για 30  ́
ε	ως 45  ́(την έχουμε στο νου μας μην κολλήσει).  

Αφού βράσει καλά, σβήνουμε τη φωτιά και με πιρούνι την ανακατεύουμε 
συνεχώς για να γίνει ομοιογενής ή την περνάμε από μύλο λαχανικών. 

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το αλάτι. 

Τα πάντρεμα: Σοτάρουμε τα κρεμμύδια στο ελαιόλαδο. Μόλις αρχίσουν να 
ροδίζουν, ρίχνουμε και τις ντομάτες ψιλοκομμένες. Αφήνουμε τη σάλτσα να 

βράσει ώσπου να δέσει  και ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι και κύμινο κατά το 

γούστο μας.  
Σερβίρουμε τη φάβα με τη σάλτσα από πάνω και στολίζουμε με την κάπαρη. 
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Πίτα με σπανάκι Ηπειρώτικη  
Υλικά: 

για τη ζύμη 
- 350 γρ. καλαμποκάλευρο 

- 1 ½  φλιτζάνι αλεύρι κοινό 

- 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 

- μια πρέζα αλάτι 

- νερό όσο πάρει (περίπου 2 φλ. τσαγιού) 
για τη γέμιση 
- 1 κιλό σπανάκι φρέσκο 
- 5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
- 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
- ½  φλ. τσαγιού άνηθο ψιλοκομμένο 
- 1 φλ. δυόσμο ψιλοκομμένο 
- ½ φλ. ελαιόλαδο 
- πιπέρι 
- αλάτι (αν χρειαστεί) 
Εκτέλεση: 
Αναμειγνύετε το καλαμποκάλευρο με το κοινό αλεύρι και το αλάτι. Kάνετε 
στο κέντρο μια λακκούβα και ρίχνετε το λάδι. Ζυμώνετε προσθέτοντας λίγο- 
λίγο το νερό μέχρι να κάνετε μια λίγο σφιχτή ζύμη που να μην κολλάει στα 
χέρια. Την κάνετε μπάλα και την αφήνετε σκεπασμένη για 1 ώρα. Kρατάτε 
λίγη (περίπου ½ φλ. τσαγιού) για να φτιάξετε τον χυλό. 
Λαδώνετε ένα ταψί (30 με 35 εκατοστά). Αν έχετε με σούστα το προτιμάτε, 
γιατί θα την ξεφορμάρετε πιο εύκολα. Χωρίζετε την ζύμη σε μικρότερα 
τεμάχια και ένα – ένα την απλώνετε στο ταψί, κάτω και γύρω-γύρω ως τα 
χείλη περίπου του ταψιού. Τρυπάτε με ένα πιρούνι και την ψήνετε σε 
προθερμασμένο φούρνο (200ο C) για 15 περίπου λεπτά. 
Ζεματάτε, ψιλοκόβετε και στραγγίζετε το σπανάκι. Το αναμειγνύετε με όλα 
τα υπόλοιπα υλικά και απλώνετε τη γέμιση στη βάση της πίτας. Διαλύετε την 
ζύμη που κρατήσατε σε χλιαρό νερό και ρίχνετε το χυλό πάνω στη γέμιση. 
Ψήνετε την πίτα στους 180 βαθμούς για 45 με 60 λεπτά. Αφήνετε λίγο να 
κρυώσει και την ξεφορμάρετε σε πιατέλα. 

Πίτα με πράσο και πιπεριές Φλωρίνης 

 Υλικά 
- 600 γρ. πράσα σε ροδέλες 
- 1/2 κιλό πιπεριές Φλωρίνης ψημένες & κομμένες σε κομμάτια 
- 1 πακέτο φύλλα κρούστας 
- μαϊντανό 
- μπούκοβο 
- 1/2 κούπα λάδι 
- αλάτι,  πιπέρι κόκκινο 
Εκτέλεση: 
Σοτάρουμε τα υλικά στην κατσαρόλα να 



μαλακώσουν. Στρώνουμε στο ταψί τα μισά φύλλα κρούστας του πακέτου 

(περίπου 7-8 φύλλα). Τα λαδώνουμε και ρίχνουμε πάνω το μίγμα. Από πάνω 
βάζουμε τα υπόλοιπα φύλλα, τα ραντίζουμε με λίγο νερό, χαράζουμε ελαφρά 
και ψήνουμε στους 180 βαθμούς  για 1 ώρα περίπου 

Λαχανόπιτα  
Υλικά: 
1 λάχανο 
1/2 ποτήρι λάδι 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
3 κουταλιές ξύδι 
αλάτι, πιπέρι 

 
Για το φύλλο: 
1/2 κιλό αλεύρι 
1 ποτήρι νερό 
4 κουταλιές λάδι 
1 κουταλάκι αλάτι, σουσάμι 

Εκτέλεση: 
Ψιλοκόβουμε το λάχανο και το τσιγαρίζουμε με το λάδι και το κρεμμύδι για 
10 λεπτά (ή τα βάζουμε να μαραθούν με νερό και μετά προσθέτουμε το λάδι). 
Το σβήνουμε με το ξύδι (ή με λεμόνι), αλατοπιπερώνουμε και μετά από 5 
λεπτά το κατεβάζουμε από τη φωτιά και το στραγγίζουμε. 
Φτιάχνουμε το ζυμάρι και το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα. Χωρίζουμε 
το ζυμάρι σε 4 μέρη. Ανοίγουμε λεπτό φύλλο και στρώνουμε στον πυθμένα 
λαδωμένου ταψιού. Πάνω από το φύλλο απλώνουμε μια λεπτή στρώση με 
λάχανο. Απλώνουμε κι άλλο φύλλο και από πάνω του άλλη μια στρώση 
λάχανο. Επαναλαμβάνουμε και στην κορυφή βάζουμε το τέταρτο φύλλο, τα 
αλείφουμε με λάδι και το πασπαλίζουμε με σησάμι και φουρνίζουμε την πίτα 
να ψηθεί και να ροδίσει.  

Κις λαχανικών  
Για τη ζύμη: 
- 500 γρ. αλεύρι (καλύτερα 

ολικής αλέσεως) 
- 200 γρ. φυτική μαργαρίνη 

(μη υδρογονωμένη)  
- ½  ποτήρι χλιαρό νερό 

 

Για τη γέμιση: 
- ½  Πράσο 
- ½Μπρόκολο 
- ½Κουνουπίδι 
- 5 Μανιτάρια 
- 2 Κολοκυθάκια 
- 1 Πιπεριά 
- Φλωρίνης 
- 3 Καρότα 
- 1 Ντομάτα 

Για την κρέμα: 
- 2 φλυτζ. κάσιους 

(άψητα-ανάλατα) 
- 1 φλ. Ηλιόσπορους 
- 2 κ.σ. σουσάμι 
- Αλάτι& Πιπέρι 
- Μοσχοκάρυδο 
- 2-3 κ.σ. νερό 

Εκτέλεση: 
Σε ένα ανοξείδωτο μπολ ανακατεύουμε τη φυτική 
μαργαρίνη με το αλεύρι. Είναι καλό να 
χρησιμοποιούμε αλεύρι ντίνκελ, μια ποικιλία με 
λιγότερη γλουτένη. Ανακατεύουμε καλά όλα τα 
υλικά μέχρι το μείγμα να μοιάζει με υγρή άμμο. 
Προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό και ζυμώνουμε μια 
ελαστική ζύμη. Τυλίγουμε τη ζύμη σε σελοφάν και 
τη βάζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα να ξεκουραστεί. 



Εν τω μεταξύ ετοιμάζουμε τα λαχανικά. Τα ψιλοκόβουμε όλα και τα βράζουμε 

στον ατμό για 2-3 λεπτά (ή τα αχνίζουμε σε νερό που βράζει). 
Προσοχή: Τη ντομάτα και τη πιπεριά δεν τα βράζουμε, τα προσθέτουμε ωμά. 
Σουρώνουμε τα βρασμένα λαχανικά. Έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι να βγάλουμε 
τη ζύμη από το ψυγείο, οπότε φτιάχνουμε και την κρέμα ξηρών καρπών. 
Ρίχνουμε στο μπλέντερ δυο φλιτζάνια κάσιους και ένα φλιτζάνι ηλιόσπορους 
ξεφλουδισμένους. Χτυπάμε καλά. Στη σκόνη που δημιουργείται προσθέτουμε 
λίγο νερό για να γίνει ένα κρεμώδες μείγμα. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και 
φρεσκοτριμμένο μοσχοκάρυδο. Χτυπάμε ακόμα μια φορά για να γίνει ένα 
ομοιόμορφο μείγμα. Η κρέμα είναι έτοιμη. 
Μετά από μισή ώρα βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο και την αφήνουμε πέντε 
λεπτά να ξεκουραστεί. Τη τοποθετούμε στον πάτο μιας φόρμας με 
αποσπώμενη βάση και ανοίγουμε σιγά-σιγά με τα χέρια το φύλλο. 
Προσέχουμε να είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να καλύψει όλο τον πάτο της 
φόρμας και τα πλαϊνά της.  
Ρίχνουμε πάνω από το φύλλο τα βρασμένα λαχανικά, τα μανιτάρια και τη 
ντομάτα. Περιχύνουμε τα λαχανικά με την κρέμα.  
Ψήνουμε σε φούρνο με αέρα στους 180 βαθμούς Κελσίου για 35 λεπτά. Ο 
φούρνος δεν χρειάζεται να είναι προθερμασμένος. Καλή σας όρεξη! 

Πίτες 'τσεπάκια' ολικής  
Υλικά: (για 6-8 κομμάτια) 
- 2 ¼ κούπες αλεύρι ντίνκελ ολικής  
- 1 κούπα χλιαρό νερό 
- 2 κ.σ. σκόνη γλουτένης 
- 1 κ.σ. σιρόπι αγαύης 
- 1 κ.γ. αλάτι 
- 1 κ.σ. λάδι 
- 1 φακελάκι ξηρή μαγιά 
Εκτέλεση: 
Ανακατέψτε το νερό με το σιρόπι αγαύης, το αλάτι, τη μαγιά και το λάδι. 
Βάλτε τη γλουτένη μέσ’ το αλεύρι και ανακατέψτε το καλά. Σταδιακά ρίξτε το 
αλεύρι μέσα στο μείγμα με το νερό και με μια σπάτουλα βοηθήστε το μείγμα 
να αναμειχθεί. Στη συνέχεια ζυμώστε με τα χέρια σας για περίπου 5 λεπτά και 
χωρίστε τη ζύμη σε 6 ή 8 ίσα κομμάτια τα οποία σχηματίστε σε μπαλάκια. 
Προθερμάνετε το φούρνο στους 250 βαθμούς . Με ένα πλάστη πιέστε κάθε 
μπαλάκι ζύμης σα να ανοίγετε φύλλο, μέχρι να έχει πάχος περίπου 1/4 
εκατοστού. Βάλτε αν 4 στο φούρνο πάνω σε μια λαδόκολλα στην πιο χαμηλή 
σχάρα. Ψήστε για 5-7 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και συνεχίστε να ψήνετε 
τις υπόλοιπες πίτες. Τρυπήστε τις να ξεφουσκώσουν και σερβίρετε ή 
περιμένετε να κρυώσουν και τις φυλάτε στο ψυγείο για περίπου μια 
βδομάδα. Γεμίστε τις πίτες με ότι μπορείτε να φανταστείτε! Είναι τέλειες με 
χούμους ή εναλλακτικά με φέτες μήλου, κανέλα και αμυγδαλοβούτυρο! 



Πίτσα με χορταρικά 

Υλικά για ζύμη πίτσας: 
- 3 -3 ½ αλεύρι 
- 1 φακελάκι ξερή μαγιά 
- 1 φλιτζανάκι  νερό χλιαρό 
- 1 κουταλάκι αλάτι 
- ½ κουταλάκι ζάχαρη 
- 3 κουταλιές λάδι 

Για τη γέμιση: 
- ½ κιλό σπανάκι σοταρισμένο και 

στραγγισμένο 
- 10 ελιές μαύρες χωρίς κουκούτσι 
- 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένο 
- 2 ντομάτες κομμένες σε φέτες 
- 2-3 πιπεριές κομμένες σε φέτες 
- 10 μανιτάρια κομμένα σε φέτες 
- ½ φλιτζάνι λάδι 
- 1 κουταλιά δυόσμο ή βασιλικό 
- αλάτι και πιπέρι 

Εκτέλεση: 
Σε ένα μικρό μπολ διαλύουμε την μαγιά με την ζάχαρη και το νερό. Τα 

αφήνουμε στην άκρη για 10 λεπτά. Στη συνέχεια σε μια λεκάνη βάζουμε το 
αλεύρι, ανοίγουμε μια λακκούβα και ρίχνουμε μέσα τη μαγιά, το αλάτι και το 

λάδι. Ζυμώνουμε καλά με τα χέρια μας μέχρι να πετύχουμε μια καλή ζύμη. Την 

κάνουμε σαν μπάλα και την σκεπάζουμε για μια ώρα περίπου, μέχρι να 
διπλασιαστεί σε όγκο. Κατόπιν, την ξαναζυμώνουμε και την αφήνουμε να 

ξαναφουσκώσει. 

Στο μεταξύ ετοιμάζουμε την γέμιση. Σε ένα μικρό τηγάνι ζεσταίνουμε το λάδι. 
Σοτάρουμε για λίγα λεπτά το σκόρδο και προσθέτουμε τα μανιτάρια, τις 

πιπεριές, το σπανάκι, τις ελιές, το δυόσμο, το αλάτι και το πιπέρι. 

Ανακατεύουμε, αφήνουμε να τσιγαριστούν για μερικά λεπτά και το 

σβήνουμε. Παίρνουμε την ζύμη και την ανοίγουμε σε στρογγυλό φύλλο. Το 
βάζουμε σε ανάλογο στρογγυλό ταψί (λαδωμένο). Απλώνουμε επάνω το 
μείγμα γέμισης και γαρνίρουμε με τις φέτες ντομάτας. Ψήνουμε την πίτσα σε 
μέτριο φούρνο για 1 ώρα περίπου.  
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Μακαρόνια με μπρόκολο  
Υλικά: 
- 500 γρ. μακαρόνια 

- 1 μπρόκολο ενός κιλού περίπου 
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

- 2 1/2 κουτ. σούπας κουκουνάρι 

- 2 1/2 κουτ. σούπας μαύρη σταφίδα 

- 10 κουτ. σούπας λάδι 

- 1 κουτ. σούπας μάραθο ψιλοκομμένο 

- 2 καυτερές κόκκινες πιπερίτσες ψιλοκομμένες (προαιρετικά) 
- αλάτι 
Εκτέλεση: 
Κόβουμε τις κορφούλες από το μπρόκολο, τις πλένουμε και τις μισοβράζουμε 
σε καυτό αλατισμένο νερό. Τις στραγγίζουμε και κρατάμε μερικές κουταλιές 
από το νερό βρασίματος. 
Σε ένα μεγάλο τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε στο τηγάνι το 
μπρόκολο και το σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσει προσθέτοντας σιγά-σιγά 
το νερό που κρατήσαμε. Προσθέτουμε το κουκουνάρι, τις σταφίδες, το 
μάραθο και τις καυτερές πιπερίτσες.  
Στο μεταξύ βράζουμε τα μακαρόνια σε άφθονο αλατισμένο νερό. Τα 
στραγγίζουμε, τα βάζουμε στο τηγάνι και τα ανακατεύουμε με την σάλτσα. 
Τα κατεβάζουμε απ τη φωτιά και τα αφήνουμε για 2-3 λεπτά να "κάτσουν" 
πριν τα σερβίρουμε. 

Μπρόκολο με μικρά ζυμαρικά  
Υλικά: 
- 700 γρ. μπρόκολο 
- 500 γρ. μικρά ζυμαρικά (π.χ. πέννες) 
- 1 κρεμμύδι πολύ ψιλοκομμένο 
- 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό 
- 1 σκελίδα σκόρδο 
- 2 κουτ. σούπας λάδι 
- 2 κουτ. σούπας φυτική μαργαρίνη 
- πιπέρι, αλάτι 
Εκτέλεση: 
Βράζετε το μπρόκολο σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσει λίγο. Το 
στραγγίζετε και το ψιλοκόβετε. Βράζετε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό 
κατά τις οδηγίες του πακέτου.  
Σοτάρετε το κρεμμύδι, τον μαϊντανό και το σκόρδο στο λάδι και το βούτυρο 
μέχρι το κρεμμύδι να αρχίσει να παίρνει ένα ξανθό χρώμα. 
Προσθέτετε το στραγγισμένο μπρόκολο, το πασπαλίζετε με αλάτι και πιπέρι 
και συνεχίζετε το σοτάρισμα. Τοποθετείτε τα ζεστά και στραγγισμένα 
ζυμαρικά σε μία προθερμασμένη πιατέλα σερβιρίσματος, προσθέτετε το 
μπρόκολο, τα ανακατεύετε όλα μαζί καλά και τα αλατοπιπερώνετε. 



Λαχανόχοντρος  
Υλικά: 
- 1 κιλό λάχανο 

- ½  ποτήρι ελαιόλαδο 
- ½  κιλό ντομάτες τριμμένες 

- 1 κρεμμύδι τριμμένο 

- 1 ποτήρι χόντρο (ή πλιγούρι) 
- αλάτι, πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Πλένουμε και κόβουμε το λάχανο σε μικρά κομμάτια. Τα βάζουμε σε μία 
κατσαρόλα με δύο ποτήρια νερό για να μαραθούν μαζί με το κρεμμύδι, τις 
ντομάτες και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 20 λεπτά. Προσθέτουμε άλλα 
3 ποτήρια νερό στην κατσαρόλα και όταν βράσει ρίχνουμε το χόντρο, αλάτι 
και πιπέρι. Σιγοβράζουμε και ανακατεύουμε τακτικά μέχρι να ψηθεί, για 
περίπου μισή ώρα, προθέτοντας και το λάδι. 
Χόντρος: 
Είναι αλεσμένο στο χειρόμυλο σιτάρι. Η χρήση του στην κρητική μαγειρική κατά τα 
παλιότερα χρόνια ήταν ευρύτατη. Τον χόντρο τον χρησιμοποιούσαν σε διάφορα 
φαγητά. Νόστιμοι ήταν ακόμη και οι ντολμάδες (γεμιστά) με χόντρο. Η διαφορά του 
από τον ξινόχοντρο είναι ότι ο μεν απλός χόντρος είναι σκέτο σιτάρι ενώ ο ξινόχοντρος 
γίνεται με σιτάρι και ξινισμένο γάλα. Σε πολλές περιπτώσεις ο απλός χόντρος 
αντικαθιστούσε το ρύζι, κυρίως σε περιοχές που δεν καλλιεργείτο αλλά και σε 
περιόδους που δεν υπήρχε στην τοπική αγορά. 

Μακαρόνια με κιμά φακής 
Υλικά: 

- 1-2 κρεμμύδια 
- 1-2 πράσινες πιπεριές 
- σκόρδο (προαιρετικά) 
- 400 γρ. ντοματάκια ψιλοκομμένα 
- ½ κιλό φακές (περίπου), μαγειρεμένες στον ατμό  
- ελαιόλαδο 
- αλάτι, πιπέρι 
- 1 ξύλο κανέλλας 
- 1-2 μπαχάρια 
- 1- 2 φύλλα δάφνης 
Εκτέλεση: 
Στο λάδι, σοτάρετε το κρεμμύδι, την πράσινη πιπεριά, και το σκόρδο.  
Προσθέτετε τις φακές, και τις σοτάρετε λίγο και αυτές. 
Προσθέτετε τη ντομάτα και με ένα πιρούνι πολτοποιείτε τις φακές (όσο 
μπορείτε, αλλά όχι εντελώς). 
Προσθέτετε και τα μπαχαρικά και σιγοβράζετε για 20 λεπτά περίπου. 
Σερβίρετε πάνω από μακαρονάδα ή τον χρησιμοποιείτε για παστίτσιο! 
(ανάλογα με το φαγητό, προσαρμόστε και την ποσότητα της φακής που θα 
βάλετε, για παστίτσιο περισσότερη για μακαρόνια λιγότερη). 



Παραδοσιακή μπεσαμέλ (για παστίτσιο και όχι μόνο) 
Υλικά: 
- 100ml ελαιόλαδο 
- 150-200γρ αλεύρι, περίπου 
- 200γρ, αμύγδαλα ξεφλουδισμένα ή κάσιους, χτυπημένα με 2 λίτρα νερό 

(μπορείτε φυσικά να αντικαταστήσετε το χειροποίητο αυτό «γάλα» με 2 
λίτρα έτοιμο φυτικό γάλα, χωρίς ζάχαρη, του εμπορίου) 

- μοσχοκάρυδο τριμμένο 
- αλάτι, πιπέρι λευκό 
Εκτέλεση: 
Προσοχή: κάθε προσθήκη υλικού γίνεται εκτός φωτιάς και με υπομονή ώστε 
να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Ανακατεύετε με την πλάτη μιας ξύλινης 
κουτάλας. Φτιάξτε τη σάλτσα ζεσταίνοντας το ελαιόλαδο και μετά 
προσθέτοντας, εκτός φωτιάς, λίγο-λίγο και ανακατεύοντας συνεχώς όσο 
αλεύρι πάρει για να αποκτήσετε μια μάζα, σαν σφιχτή αλλά υγρή λάσπη.  
Ψήστε ανακατεύοντας συνεχώς σε μέτρια προς υψηλή φωτιά έως ότου να 
ασπρίζει στις άκρες και να μυρίζει όσο έντονα επιθυμείτε. Η διάρκεια 
ψησίματος προσδιορίζει το πόσο βαριά στη γεύση θα γίνει η μπεσαμέλ.  
Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε λίγο-λίγο το γάλα ανακατεύοντας-
ομογενοποιώντας πλήρως πριν προσθέσετε κι άλλο γάλα.  
Όταν προσθέσετε όλο το γάλα, μαγειρεύετε σε μέτρια φωτιά με πολλή 
υπομονή ανακατεύοντας ήρεμα μέχρι να πήξει.  

Σπαγγέτι al pesto 
Υλικά: 
- 100 ml λάδι 
- 1½ κ.γ. αλάτι 
- 3-4 σκ. σκόρδο 
- χυμός από μισό λεμόνι 
- 4 κ.σ. διατροφική μαγιά 
- βασιλικός (1 χούφτα φρέσκος & 1 κ.σ. ξερός) 
- 50 gr κουκουνάρια 
- 500 gr σπαγγέτι 
Εκτέλεση: 
Χτυπάμε στο μούλτι το λάδι με το σκόρδο, το αλάτι, τη μαγιά, τον βασιλικό 
και το χυμό λεμονιού. Όταν έχουν λιώσει όλα εντελώς, προσθέτουμε τα 
κουκουνάρια και τα χτυπάμε άλλη μια φορά, σύντομη, ώστε να μην 
διαλυθούν εντελώς. 
Βράζουμε τα σπαγγέτι al dente, τα ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα, 
περιχύνουμε με την σάλτσα πέστο κι ανακατεύουμε πολύ καλά, να πάει 
παντού. 
Πανεύκολη και ταχύτατη! Είναι η καλύτερη συνταγή για πέστο που έχω φάει 
ποτέ. Αυτή η εκδοχή είναι βασισμένη στην συνταγή της Isa Chandra 
Moskowitz για πέστο, από το Vegan with a vengeance – στην δική της έχει 
καρύδια αντί για κουκουνάρια, αλλά προσωπικά βρίσκω τα κουκουνάρια 



πολύ καλύτερα κι όχι τόσο βαριά. Για πιο πλούσια σάλτσα, μπορείτε να 

μειώσετε την ποσότητα των ζυμαρικών με τα οποία θα ανακατέψετε το 
πέστο σας 

Κουκιά με Ρύζι  
Υλικά:  
- 250 γρ. κουκιά 

- 1 κούπα ρύζι 

- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο 

- 1 βλαστάρι πράσο ψιλοκομμένο 

- μερικά ψιλοκομμένα μανιτάρια 

- έναν βιολογικό κύβο λαχανικών (προαιρετικά) 
- 1 κουτί ντοματοχυμό 
- λάδι- αλάτι 
- πιπέρι, κύμινο (ή όποιο ακόμα μπαχαρικό σας αρέσει) 
Εκτέλεση: 
Βάζουμε τα κουκιά σε νερό να φουσκώσουν για πάνω από 8 ώρες. Σε 
κατσαρόλα βάζουμε τα κουκιά και τα αφήνουμε να βράσουν μέχρι να 
μαλακώσουν. Μετά προσθέτουμε τα λαχανικά, το ντοματοχυμό, τα 
μπαχαρικά και το λάδι και τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση. Ρίχνουμε και 
το ρύζι. Μόλις γίνει το ρύζι, έγινε και το φαγητό μας . Αν θέλετε κατά το 
σερβίρισμα ρίξτε πάνω απ το πιάτο σας χυμό λεμονιού.  

Πρασόρυζο  
Υλικά:  
- 1 κιλό πράσα χοντροκομμένα (σε μήκος 4-5 εκ.) 
- 1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη 
- 2 φρέσκα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
- ½  κούπα ρύζι (του πάει και το μπασμάτι) 
- 2 ώριμες ντομάτες ή ½ κονσέρβα  ντοματάκια 
- 2 καρότα ψιλοκομμένα 
- 1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικά) 
- λάδι 
- λεμόνι 
- αλάτι, πιπέρι, γλυκιά πάπρικα 
Εκτέλεση: 
Τσιγαρίζετε στο λάδι το κρεμμυδάκι, τα πράσα, το σκόρδο (αν βάλετε) και 
την πιπεριά. Προσθέτετε τα μπαχαρικά,  τα καρότα, τις ντομάτες τριμμένες  
και αφήνετε να σιγοβράζουν, προσθέτοντας λίγο βραστό νερό αν χρειαστεί. 
Μόλις μαλακώσουν τα πράσα, προσθέτετε το ρύζι και ανάλογο βραστό νερό 
(περίπου 1 κούπα). Μόλις μαλακώσει το ρύζι, σβήνετε την φωτιά. Κατά το 
σερβίρισμα προσθέτετε λεμόνι. 



Μελιτζανοπίλαφο  
Υλικά (για 4 άτομα): 
- 250 γρ. ρύζι για πιλάφι 
- ½ κιλό μελιτζάνες σε μικρά κομματάκια 
- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 
- 2 σκελίδες σκόρδο 
- αλάτι, πιπέρι 
- λάδι 
Εκτέλεση: 
Βάζουμε το λάδι στην κατσαρόλα και τσιγαρίζουμε το ρύζι μέχρι να πάρει 
λίγο χρώμα. Έχουμε βάλει τις μελιτζάνες με χοντρό αλάτι σε ένα τρυπητό. Τις 
στραγγίζουμε και τις ξεπλένουμε καλά. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο 
ψιλοκομμένα, αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τις μελιτζάνες, 
ανακατεύοντας πάντα καλά. Προσθέτουμε νερό, περίπου 2 φορές τον όγκο 
του ρυζιού. Σιγοβράζουμε και, αν χρειαστεί, προσθέτουμε κι άλλο νερό. 
Ταιριάζει ο μαϊντανός, αλλά και ένα ποτήρι λευκό κρασί 

Λαχανόρυζο  
Υλικά: 
- 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 
- 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 
- 1 μεσαίο λάχανο κομμένο (όχι πολύ ψιλό) 
- 2/3 φλιτζανιού ρύζι 
- χυμό ενός λεμονιού 
- αλάτι και πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι να κάψει και σοτάρετε το κρεμμύδι. Ρίχνετε 
το λάχανο κι ανακατεύετε για 2 λεπτά. Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό, ρίχνετε 
το λεμόνι και αφήνετε να βράσει. Μόλις πάρει βράση προσθέτετε 1 φλιτζάνι 
νερό ακόμα και το ρύζι. Αλατοπιπερώνετε και βράζετε σε χαμηλή φωτιά 
μέχρι να μείνει μόνο λίγη σάλτσα. 

Ντοματόρυζο (μπουρανί)  
Υλικά: 
- 1 κιλό ώριμες ντομάτες 
- ½  κιλό ρύζι 
- 1 φλιτζάνι τσαγιού περίπου λάδι 
- 2-3 σκελίδες σκόρδο 
- μαϊντανό ψιλοκομμένο 
- 5 φλιτζάνια τσαγιού ζεστό νερό 
- 1 κουτ. σούπας ζάχαρη 
- 1-2 κομματάκια φλούδα κανέλλας 
- 2 γαρίφαλα 
- αλάτι  



- προαιρετικά, μία ψιλοκομμένη κόκκινη πιπεριά και ένα ψιλοκομμένο 

κολοκυθάκι 

Εκτέλεση: 
Ζεματάτε τις ντομάτες και αφαιρείτε το φλούδι. Τις κόβετε πρώτα στη μέση 

για ν' αφαιρέσετε τους σπόρους και κατόπιν σε φέτες. Τις βάζετε στη 

κατσαρόλα με το λάδι, το σκόρδο και το μαϊντανό. Αφήνετε να βράσουν σε 
μέτρια φωτιά για 10 λεπτά περίπου (προαιρετικά ρίχνετε και την 
ψιλοκομμένη πιπεριά και το ψιλοκομμένο κολοκυθάκι). 
Ρίχνετε το ρύζι, αφού το πλύνετε καλά, και το νερό, τη ζάχαρη, την κανέλλα, 
τα γαρίφαλα και 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Όταν το ρύζι αρχίσει να 
βράζει, το ανακατεύετε, σκεπάζετε τη χύτρα και αφήνετε να σιγοβράσει. 

Moros y Cristianos: Μαύρα φασόλια με ρύζι 
Ένα παραδοσιακό πιάτο της εξωτικής Κούβας! 
Υλικά: 
- 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι  
- 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένη πράσινη πιπεριά  
- 2 κουτ. του γλυκού ψιλοκομμένο σκόρδο  
- 1 ½  κουτ. του γλυκού κύμινο  
- 1 κουταλάκι θυμάρι  
- Μισό κουταλάκι κόκκινο πιπέρι 
- 1 φύλλο δάφνης 
- 1 κουταλιά ελαιόλαδο  
- 1 φλιτζάνι ρύζι  
- 1 κονσέρβα ψιλοκομμένα ντοματάκια  
- 1 κονσέρβα μαύρα φασόλια ή 1 ½  φλιτζάνι μαγειρεμένα μαύρα φασόλια 
- 2 φλιτζάνια νερό  
- 1 κουταλιά μηλόξιδο  
- μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι  
- μισό κουταλάκι μαύρο πιπέρι  
Εκτέλεση: 
Τσιγαρίστε σε κατσαρόλα το κρεμμύδι, την πιπεριά, το σκόρδο, το κύμινο, το 
θυμάρι, το κόκκινο πιπέρι και τη δάφνη στο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει 
το κρεμμύδι, περίπου 5 λεπτά. Ρίξτε μέσα τα υπόλοιπα συστατικά και βάλτε 
στη φωτιά μέχρι να πάρουν βράση.  Χαμηλώστε τη θερμοκρασία και 
σιγοβράστε με σκεπασμένη κατσαρόλα, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι, περίπου 
20 λεπτά. Αφήστε το φαγητό να σταθεί 5 λεπτά πριν το σερβίρετε.  
Βγάζει  4 πιάτα περίπου. 
*Παραλλαγή :  ζωμός λαχανικών αντί νερό, και λίγη ρίγανη 
Το έχω φάει σε δύο εκδοχές, στη μια ήταν χυλωμένο και με αρκετό ζουμί και 
στην άλλη στεγνό και σπυρωτό.  Σε κάθε περίπτωση είναι πεντανόστιμο! 
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Μαυρομάτικα κεφτέδες  
Υλικά:  
- 300 γρ. μαυρομάτικα φασόλια 
- 1/2 κούπα τριμμένη φρυγανιά 
- 1 κρεμμύδι  

- 2 σκελίδες σκόρδο 

- φύλλα βασιλικού 

- μερικά κλωναράκια άνηθο 

- αλάτι, πιπέρι 

- κύμινο 

Εκτέλεση: 
Βάζετε τα φασόλια να φουσκώσουν σε νερό. Τα σουρώνετε και τα βάζετε στο 

μπλέντερ. Μετά βάζετε στο μπλέντερ το κρεμμύδι, το σκόρδο, τον βασιλικό 

και τον άνηθο. Τα βάζετε σε μπολ και προσθέτετε την φρυγανιά, το 
αλατοπίπερο και το κύμινο. Ζυμώνετε σε μπαλίτσες και τα τηγανίζετε. 

Κεφτέδες με Σάλτσα  
Υλικά: 
- κεφτέδες βλ. παραπάνω συνταγή 

- 200 γρ. ντοματούλες ψιλοκομμένες 
- 1 κουταλιά ντοματοπελτές 

- 1 κουτ. γλυκού ζάχαρη 

- 1/2 κουτ. γλυκού κανελογαρίφαλα 

Εκτέλεση: 
Φτιάχνετε τους κεφτέδες όπως λέει η συνταγή, αν θέλετε μπορείτε να 
φτιάξετε κεφτέδες από λαχανικά ή από άλλα όσπρια 

Ρίχνετε σε τηγάνι τις ντοματούλες, τον ντοματοπελτέ, το κρασί, τη ζάχαρη, τα 

κανελογαρίφαλα.  Σιγοβράζετε για 5-10 λεπτά και ρίχνετε μέσα τους 

κεφτέδες. Τους σιγοβράζετε για 4-5 λεπτά και τους σερβίρετε ζεστούς με 
μακαρόνια, ρύζι, ταλιατέλες, πατάτες τηγανητές, πουρέ.  

Πατατοκεφτέδες  
Υλικά: 
- 2 φλιτζάνια πατάτα τριμμένη στο τρίφτη και στραγγισμένη 

- 2 κρεμμύδια τριμμένα στο χοντρό τρίφτη 
- 1 φλιτζάνι μουσκεμένο-στυμμένο άσπρο ψωμί  

- 1/2 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο 

- 1 κουταλιά δυόσμο ξερό 

- αλάτι, πιπέρι 

- 1/2 κουταλάκι γλυκού κανέλα 

- 1/2 φλιτζανάκι λάδι 

- αλεύρι για το πανάρισμα 
- λάδι για το τηγάνισμα 

  



Εκτέλεση: 
Σε μια λεκάνη αναμιγνύουμε καλά όλα τα υλικά της γέμισης.  
Ζυμώνουμε καλά με τα χέρια. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, τα αλευρώνουμε 

και τα τηγανίζουμε στο ζεστό λάδι. 

Τα βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε σε 
πιατέλα.  

Κροκέτες από Καρότο και Κολοκυθάκι  
Υλικά: 
- 2 μεγάλα καρότα τριμμένα 

- 1 μεγάλο κολοκυθάκι τριμμένο 

- 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 
- 1 κουτ. κόλιανδρος αλεσμένος 

- 1/3 φλιτζανιού φουντούκια τριμμένα 

- 2 κουτ. αλεύρι ολικής αλέσεως 

- 30 γρ. λιωμένο φυτικό βούτυρο 

- 2 κουτ. νερό 

- 1 φλιτζάνι ξερό ψωμί τριμμένο 

- 1/3 φλιτζανιού σουσάμι 
- λάδι για φριτέζα 

Εκτέλεση: 
Ανακατώστε καλά τα καρότα, το κολοκυθάκι, τα κρεμμυδάκια, τον 

κόλιανδρο, τα φουντούκια, το αλεύρι και το βούτυρο. Χωρίστε το μείγμα σε 
10 ίσες μερίδες και πλάστε κροκέτες. Βουτήξτε τες σε λίγο αλεύρι και λίγο 

νερό. Κυλίστε τες στο σουσάμι και το τριμμένο ψωμί. Βάλτε τις κροκέτες στο 

ψυγείο για 1 ώρα. Τηγανίστε τες στην φριτέζα μέχρι να ροδίσουν γύρω γύρω.  

Μπιφτέκια από φασόλια  
Υλικά: 
- 500 γρ. φασόλια ξερά 

- 2 ξερά κρεμμύδια 

- 3 σκελίδες σκόρδο 

- μαϊντανό, βασιλικό 

- 1/2 φλιτζάνι τριμμένη φρυγανιά 

- αλάτι, πιπέρι, κύμινο 
Εκτέλεση: 
Βάζετε τα φασόλια όλο το βράδυ να φουσκώσουν σε νερό. Την επόμενη μέρα, 

τα αλέθετε στο μπλέντερ μαζί με ελάχιστο νερό. Αλέθετε επίσης το κρεμμύδι, 
το σκόρδο, τον μαϊντανό και τον βασιλικό. Ανακατεύεται την ζύμη καλά, μαζί 

με την τριμμένη φρυγανιά, το αλατοπίπερο και το κύμινο. Πλάθετε τα 

μπιφτέκια και τα βάζετε στο ταψί σας. Βάλτε λίγο νερό και λίγο λάδι στο 

ταψί για να καλύπτει τον πάτο του. Σερβίρετε μαζί με παντζάρια σαλάτα και 
σκορδαλιά.  

  



Ρεβιθοκεφτέδες  
Υλικά: 
- 1/2 φλιτζάνι ρεβίθια αποφλοιωμένα 

- 1 ξερό κρεμμύδι 
- 2-3 φρέσκα κρεμμύδια 

- 1-2 φλιτζάνια αλεύρι 

- άνηθο, δυόσμο, μαϊντανό, αλάτι 

- λάδι για τηγάνισμα 

Εκτέλεση: 
Αφήνετε τα ρεβίθια σε νερό για όλο το βράδυ (αν θέλετε τα βράζετε σε 
χαμηλή φωτιά για να μαλακώσουν, αλλά δεν είναι απαραίτητο). Τα ρίχνετε 
στο μίξερ μέχρι να πολτοποιηθούν. Προσθέτετε στο μίξερ τα κρεμμύδια και 
τα μυρωδικά ή τα ψιλοκόβετε. Πλάθετε το μείγμα, προσθέτοντας αλάτι, 
πιπέρι και 2-3 κουταλιές αλεύρι. Για καλύτερο ζύμωμα, βάλτε και ελάχιστο 
νερό στο μείγμα σας. 
Αφήνετε το μείγμα να σφίξει στο ψυγείο για 1 ώρα περίπου. Πλάθετε τα 
κεφτεδάκια, τα αλευρώνετε και τα τηγανίζετε σε καυτό λάδι μέχρι να 
ροδίσουν. Στραγγίζετε σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρετε. 

Φαλάφελ (ρεβιθοκεφτέδες λιβανέζικοι) 
Υλικά: 
- 250 gr ρεβίθια 
- 1 μεγάλο κρεμμύδι 
- ½ μάτσο μαϊντανός (2 μεγάλες χούφτες) 
- 2 σκελίδες σκόρδο (προαιρετικά) 
- 2 κ.γ. ξερό κόλιαντρο σε σκόνη 
- 1 κ.γ. κύμινο 
- 1 κ.γ. αλάτι 
- 2 κ.σ. αλεύρι 
Εκτέλεση: 
Μουλιάζουμε τα ρεβίθια αποβραδίς. Την επόμενη μέρα τα σουρώνουμε, τα 
ξεπλένουμε και τα αλέθουμε στο μούλτι, να γίνουν πολτός (όσο πιο μικρά 
κομματάκια, τόσο καλύτερα). Λιώνουμε επίσης στο μούλτι το κρεμμύδι, το 
σκόρδο και τον μαϊντανό. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της συνταγής, μέχρι να 
γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. 
Έπειτα παίρνουμε ένα κουτάλι της σούπας ή ένα ειδικό κουτάλι για κεφτέδες, 
και με λίγη ποσότητα από το μείγμα, σχηματίζουμε κεφτεδάκια, πιέζοντας με 
την παλάμη μας πάνω στο κουτάλι. Γλιστράμε τα κεφτεδάκια από το κουτάλι 
κατευθείαν στο τηγάνι όπου έχουμε βάλει να κάψει το λάδι. Τηγανίζουμε 1-2 
λεπτά σε κάθε πλευρά, σε μπόλικο λάδι! Θα βγουν 25-30 φαλάφελ. 
(αν θέλουμε να τα κάνουμε πιο ελαφριά, μπορούμε να τα ψήσουμε στο 
φούρνο. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα βάλουμε 1-2 κ.σ. λάδι στο μείγμα μας, και 
θα ψήσουμε τα φαλάφελ σε μια λαδόκολλα. Θα χρειαστούν γύρω στα 40′ 
στους 180°C) 



Κολοκυθοκεφτέδες  
Υλικά: 
- 750 γρ. κολοκυθάκια τριμμένα 

- 2 μέτρια κρεμμύδια τριμμένα 
- 1 καρότο τριμμένο 

- ½ φλιτζάνι αλεύρι 

- 1 κουταλιά ρίγανη ανακατεμένη με θυμάρι 

- 1 κουταλιά φρέσκος βασιλικός ψιλοκομμένος 

- 1 κουταλιά μαϊντανός ψιλοκομμένος 

- αλάτι, πιπέρι 

- λάδι για τηγάνισμα 
Εκτέλεση: 
Ανακατώστε τα κολοκυθάκια, το αλεύρι, το κρεμμύδι, και τα μυρωδικά. 

Προσέξτε να τα έχετε στραγγίξει καλά πριν τα ανακατέψετε. Προσθέστε 

αλάτι και πιπέρι. 
Ρίξτε στο τηγάνι ποσότητες ¼ του φλιτζανιού από το μείγμα, πατήστε να 

γίνουν επίπεδες και τηγανίστε τις ώσπου να ροδίσουν και από τις δύο 

πλευρές. Στραγγίστε τους κολοκυθοκεφτέδες πάνω σε απορροφητικό χαρτί 
και σερβίρετέ τους με κρύα σαλάτα εποχής. 

Μπιφτέκια Λαχανικών  
Υλικά: 
- 2 βρασμένες πατάτες 
- 6 κρεμμυδάκια φρέσκα 
- 1 κούπα αρακά 
- 2 καρότα 
- 3 φλιτζάνια αλεύρι 
- 1 μπύρα 
- αλάτι-πιπέρι 
- λάδι 
Εκτέλεση 
Βράζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Ψιλοκόβουμε τα 

κρεμμυδάκια και τρίβουμε τα καρότα. Τα τσιγαρίζουμε σε λαδάκι για 2 

λεπτά, προσθέτουμε τον αρακά και τσιγαρίζουμε για ακόμα 2-3 λεπτά. Σε ένα 
μπολ φτιάχνουμε χυλό ανακατεύοντας το αλεύρι με τη μπύρα. Ρίχνουμε στο 

χυλό τα τσιγαρισμένα λαχανικά μας, τις βρασμένες πατάτες, το αλάτι και το 

πιπέρι. Ανακατεύουμε με τα χέρια μέχρι να λιώσουν οι πατάτες και να έχουμε 
ένα ομοιογενές μείγμα. Πλάθουμε σε σχήμα μπιφτεκιού και ψήνουμε σε 

φούρνο. Επίσης το ίδιο μείγμα μπορούμε να το πλάσουμε σε σχήμα κεφτέ και 

να τα τηγανίσουμε. 

Σερβίρονται με γιαούρτι σόγιας, τηγανιτές πατάτες και δροσερή σαλάτα! 
  



Μελιτζανοκροκέτες  
Υλικά: 
- 1 ½  κιλό μελιτζάνες μικρού μεγέθους 

-  ½  φλιτζάνι φρυγανιά 
- 1 φλιτζάνι αλεύρι 

- 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα 

- ½ φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο 

- Αλάτι 

- Πιπέρι 

- λάδι για το τηγάνισμα 

Εκτέλεση: 
Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις πλένουμε καλά. Τις ρίχνουμε για λίγα 

λεπτά σε ζεστό αλατισμένο νερό να ζεματιστούν και στη συνέχεια τις 

στραγγίζουμε και τις κόβουμε σε κομμάτια. 
Στο μεταξύ σε μια λεκάνη ρίχνουμε το αλεύρι, τα κρεμμύδια, το μαϊντανό, το 

αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε και αρχίζουμε να ρίχνουμε λίγο-λίγο 

χλιαρό νερό μέχρις ότου πετύχουμε ένα παχύρευστο χυλό. 
Κατόπιν βάζουμε τις μελιτζάνες στο χυλό και ανακατεύουμε. Παίρνουμε με 

ένα πιρούνι μία μία μελιτζάνα τη βουτάμε στη φρυγανιά και μετά τις 

τηγανίζουμε σε ζεστό λάδι.  

Σουτζουκάκια λαχανικών  
για 6 άτομα 
Yλικά:  
- ½ κιλό πατάτες 

- 200 γραμμ. καρότα 

- 200 γραμμ. κολοκυθάκια 

- ½ κούπα αρακά καθαρισμένο 
- 2 κουταλιές ψιλοκομμένο δυόσμο 

- 2 κουταλιές ψιλοκομμένο άνηθο 

- ¼  κούπας τριμμένο κρεμμύδι 

- ¼  κούπας κορν φλάουρ 

- ¼  κούπας αλεύρι 

- 1 ½ κούπα τριμμένο φυτικό τυρί 

- αλάτι,  φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
- λάδι για το τηγάνισμα 

Εκτέλεση: 
Καθαρι	στε τις πατα	 τες και τα καρο	 τα και βρα	 στε τα 5  ́σε αλατισμε	νο νερο	 , 

μέχρι να μισοβράσουν. 
Αφαιρέστε τα με τρυπητή κουτάλα και στο ίδιο νερό βράστε τα κολοκυθάκια 

και τον αρακά. Στραγγίστε τα λαχανικά, ψιλοκόψτε τις πατάτες, τα καρότα 

και τα κολοκυθάκια και χτυπήστε τα στο πολυμίξερ, να γίνουν ανώμαλος 
πουρές. Ρίξτε κι ανακατέψτε μέσα στον πουρέ τα μυρωδικά, το κρεμμύδι και 

τον αρακά. Σ' ένα άλλο μπολ ανακατέψτε το αλεύρι με το κορν φλάουρ. 

Ρίξτε το μίγμα του αλευριού μέσα στο μπολ με τα λαχανικά, προσθέστε το 



φυτικό τυρί, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κι ανακατέψτε, να ενωθούν τα 

υλικά σ' ένα μίγμα μάλλον σφιχτό. Βρέξτε τα χέρια σας με νερό και πλάστε 
σουτζουκάκια. Αλευρώστε και τηγανίστε τα σε καυτό λάδι. Σερβίρετέ τα 

ζεστά, περιχύνοντάς τα με σάλτσα ταχίνι, αν θέλετε. 

Ντοματοκεφτέδες  
Υλικά:  
- 3 μεγάλες ντομάτες γινωμένες 

- 1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

- 1 φλ. αλεύρι 

- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ 

- 1 κ.γ. ρίγανη ή δυόσμο 

- λίγο λάδι για το τηγάνι 

- αλάτι, πιπέρι 

Εκτέλεση: 
Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση. Αφαιρούμε τους σπόρους και τις κόβουμε 

πολύ μικρά κομματάκια στον τρίφτη. Αδειάζουμε το μίγμα από τις ντομάτες 

σε ένα ψιλό τρυπητό και το αφήνουμε να στραγγίξει τα υγρά για μια ώρα.  
Αδειάζουμε τις ντομάτες σε ένα μπολ μαζί με τα υπόλοιπα υλικά και 

ανακατεύουμε. Το μίγμα πρέπει να είναι πηχτό. Αν όχι, προσθέτουμε λίγο 

αλεύρι ακόμα. Δεν βάζουμε λάδι. Ρίχνουμε το λάδι σε βαθύ αντικολλητικό 
τηγάνι έως ότου να ζεσταθεί πολύ καλά. Παίρνουμε κουταλιά-κουταλιά το 

μίγμα και το ρίχνουμε στο καυτό λάδι. Τηγανίζουμε ώσπου να 

ροδοκοκκινίσουν και σερβίρουμε αμέσως. 

Ρυζομπιφτέκια  
Υλικά:  (για 4 μερίδες) 

- 1 κούπα μακρύκοκκο καστανό ρύζι (βρασμένο) 

- 1 ½ κούπα βρασμένα μαυρομάτικα φασόλια 

- 1 κούπα τριμμένη φρυγανιά ή τριμμένο ξερό ψωμί 

- ½ κούπα καλά τριμμένα αμύγδαλα 

- ¼ της κούπας τριμμένο κρεμμύδι 
- ¼ της κούπας τριμμένο καρότο 

- ½ κουτ. του γλ. πάπρικα,  

- ½ κουτ. του γλ. αλάτι,  

- λίγο πιπέρι καγιέν 

- 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο 

Εκτέλεση:  
Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμειγνύουμε το ρύζι, τα φασόλια, τη φρυγανιά, τα 

αμύγδαλα, το κρεμμύδι, το καρότο, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. 

(Μπορούμε να τα βάλουμε στο μούλτι)  

Πλάθουμε το μίγμα σε μπιφτεκάκια. Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα μεγάλο 
τηγάνι πάνω σε μέτρια φωτιά. Τηγανίζουμε για πέντε λεπτά ανά μεριά και 

σερβίρουμε αμέσως. 
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Μαγειρίτσα (μανιταρίτσα) 
Υλικά: 
- ½ κιλό μανιτάρια πλευρώτους και ½ κιλό αγαρικά (κοινά 

ασπρομανίταρα) σε κομμάτια ή κυβάκια 
- 5-6 κρεμμυδάκια φρέσκα  

- 2-3 κρεμμύδια ξερά 

- 2 μαρούλια (και αντίδια αν έχετε) 

- ½  κούπα ρύζι καρολίνα (ή 1 κουτ. σούπας για 

κάθε άτομο) 
- ένα ματσάκι άνηθο κι αν έχετε και λίγο μάραθο 

- αλάτι,πιπέρι 

- μπαχαρικά της αρεσκείας σας (βάζω λίγη γλυκιά πάπρικα, μπορείτε να 

βάλετε και λίγο τσιμένι) 

- ένα κύβο λαχανικών (βιολογικό καλύτερα, γιατί συνήθως δεν έχει 

γλουταμινικό μονονάτριο!) 
- Ζεστό νερό 

Εκτέλεση: 
Βάζουμε τα ξερά κρεμμύδια στην κατσαρόλα με λίγο νεράκι πρώτα να 
μαλακώσουν, μετά προσθέτουμε τα φρέσκα κι όταν πιούν το νερό, 

προσθέτουμε λάδι και τσιγαρίζουμε. 

Βάζουμε τα μανιτάρια στην κατσαρόλα. Αλατίζουμε λίγο για να βγάλουν το 

νερό τους και προσθέτουμε 1-2 κούπες ζεστό νερό, τον κύβο λαχανικών και 
λίγο από τον άνηθο και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να 

μαλακώσουν αρκετά. 

Προσθέτουμε τα μαρούλια, λίγο ακόμα ζεστό νερό αν χρειάζεται (και 

δυναμώνουμε τη φωτιά για λίγο, γιατί μόλις πέσουν τα μαρούλια θα 

σταματήσει ο βρασμός). Μόλις τα μαρούλια κοντεύουν να βράσουν κι αυτά, 

προσθέτουμε το πλυμένο ρύζι και τον υπόλοιπο άνηθο. Αν χρειαστεί, 

συμπληρώνουμε ζεστό νερό, ανακατεύουμε και αλατοπιπερώνουμε. 

Όταν γίνει και το ρύζι, αν θέλουμε, ταχινοκόβουμε τη σούπα με 

ταχινολέμονο*, αλλιώς την δένουμε με λίγο κορν φλάουρ και προσθέτουμε 

χυμό λεμονιού. Αυτό ήταν! 

 Είναι μια ευέλικτη συνταγή: με λίγη διαφοροποίηση των αναλογιών των υλικών, 

μπορείτε να την κάνετε να μοιάζει άλλοτε με σούπα και άλλοτε με φρικασέ μανιταριών. 

 * Γίνεται σαν το αυγολέμονο, αλλά χωρίς …τύψεις: Χτυπάμε καλά χυμό από ένα λεμόνι 

με 1-2 κουταλιές ταχίνι, προσθέτουμε ζεστό ζουμί από τα φαγητό και το προσθέτουμε 

στην κατσαρόλα μας όπως θα κάναμε και με το αυγολέμονο!  

 

  



 

Σούπα με πράσο και μανιτάρια  
Υλικά:  
- 300 γραμ. λευκά μανιτάρια  

- 2 πράσα  
- 2 κρεμμυδάκια φρέσκα 

- 1 1/2 λίτρο νερό 

- λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό  

- αλάτι, πιπέρι 

- 1 κ.σ. ελαιόλαδο 

Εκτέλεση:  
Κόβουμε τα μανιτάρια σε φέτες και ψιλοκόβουμε τα πράσα και τα 

κρεμμυδάκια. Τα βάζουμε όλα μαζί σε μια κατσαρόλα με το νερό και τα 

αφήνουμε να βράσουν για 10 λεπτά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, αλάτι, 

πιπέρι και τον μαϊντανό και βράζουμε για άλλα 10 λεπτά. 

Μανιταρόσουπα  
Υλικά: 
- ½  κιλό μανιτάρια φρέσκια 
- 1-2 κρεμμύδια 
- 1 κύβο λαχανικών βιολογικό 
- μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο 
- ένα φλιτζάνι λευκό κρασί 
- λίγο μαϊντανό 
- 2-3 σταγόνες ταμπάσκο 
- 3-4 κουταλιές της σούπας ρύζι 
- χυμό λεμονιού 
- αλάτι-πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Πλένουμε καλά τα μανιτάρια και τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Στη 

συνέχεια βάζουμε σε μία κατσαρόλα το λάδι και προσθέτουμε το κρεμμύδι 

(ψιλοκομμένο), τα μανιτάρια, τον κύβο, το μαϊντανό, το κρασί, το ταμπάσκο 
και το αλατοπίπερο. Σκεπάζουμε με νερό και τα αφήνουμε να βράσουν σε 

χαμηλή φωτιά για μία ώρα περίπου. Λίγο πριν σβήσουμε τη φωτιά, 

προσθέτουμε το ρύζι και το αφήνουμε να βράσει για λίγα λεπτά ακόμα. Όταν 
σερβίρουμε τη σούπα, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού. 

Μελοχία! 
Υλικά ( 5-6 μερίδες) 

- 100γρ. ξερά φύλλα μελοχίας 

- 6 κούπες νερό+ 2 κύβους λαχανικών (ή ζωμό λαχανικών) 

- 8 σκελίδες σκόρδο 
- 1 κρεμμύδι 

- 1κ.γ. κύμινο 

- 2 κ.γ. σάλτσα σόγιας 

- 1/3 κ.γ. κόλιανδρο 



 

- 1 φύλλο δάφνης 

- 3 κ.σ. ελαιόλαδο 

Πρώτα βράστε το νερό με τους κύβους λαχανικών και τρίψτε με τα χέρια σας 
τα ξερά φύλλα. Προσθέστε τα στο νερό και αφήστε να βράσουν για 10 λεπτά. 

Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι και πολτοποιήστε το σκόρδο. Σε ένα τηγανάκι ρίξτε 

το ελαιόλαδο και σοτάρετε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τα μπαχαρικά. 

Αδειάστε το μείγμα στην κατσαρόλα με τη μελοχία, ανακατέψτε και αφήστε 
να μαγειρευτεί για άλλα 10 λεπτά μέχρι να πήξει. Σερβίρεται ζεστό με ρύζι, 

κινόα ή ψωμί. 

Κινέζικη σούπα με νούντλς και λαχανικά  
Υλικά: 
- 2 κουταλιές του γλυκού φυτικό λάδι  

- 12 μικρά λευκά μανιτάρια ψιλοκομμένα  

- 3 σκελίδες λιωμένες σκόρδου   

- 1 πιπεριά πράσινη, κομμένη σε λωρίδες  

- 2 καρότα ψιλοκομμένα 

- 1 κρεμμύδι χοντροκομμένο  
- 500g νουντλς  

- 4 κουταλιές της σούπας σως σόγιας   

-  1 λίτρο βρασμένο νερό 

Εκτέλεση: 
Ζεσταίνουμε το λάδι σε ένα τηγάνι. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, το σκόρδο, 
την πιπεριά και το μπρόκολο και τηγανίζουμε για 6-7 λεπτά. 

Ρίχνουμε τη σως σόγιας, ανακατεύουμε και εν συνεχεία προσθέτουμε ζεστό 

νερό. 

Τέλος ρίχνουμε τα νουντλς και μαγειρεύουμε για 5 λεπτά μέχρι να 
μαλακώσουν. 

Σερβίρουμε την σούπα μας ζεστή. 

Ταχινόσουπα  
Υλικά 

    - 2 καρότα 
    - 3 πράσα 

    - 2 πατάτες 

    - Λίγο σέλινο 
    - Μια κουταλιά μαϊντανό ψιλοκομμένο 

    - Λίγο αλάτι 

    - Λίγο πιπέρι 
    - 1 κούπα ταχίνι 

    - 2 κουταλιές λάδι 

    - 1 κουταλιά αλεύρι  

Κόβουμε όλα τα λαχανικά σε μικρά κομματάκια. 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λαδί να κάψει και έπειτα προσθέτουμε το 

αλεύρι.  Ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε πολύ ζεστό νερό ανακατεύοντας καλά 



 

μέχρι να διαλυθεί το αλεύρι. 

Προσθέτουμε τα λαχανικά και το αλάτι, πιπέρι και τα ανακατεύουμε όλα 
μαζί. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν. 

Όταν βράσουν καλά τα λαχανικά, προσθέτουμε ταχίνι και το αφήνουμε για 

άλλα 5 λεπτά περίπου. 

Kρεμώδης σούπα με φακές και πράσα 
Υλικά: (για 4 μερίδες) 

- 1½ φλιτζ. τσαγιού φακές ψιλές, καλά ξεπλυμένες 

- το λευκό και το τρυφερό πράσινο μέρος από 4 πράσα, σε λεπτές ροδέλες 

- 1 κρεμμύδι, κομμένο σε ψιλά καρέ 

- 2 σκελίδες σκόρδου, χοντροκομμένες 

- 2 φύλλα δάφνης 
- 1 κουτ. γλυκού ρίγανη ξερή 

- 1 πρέζα γαρίφαλο σε σκόνη 

- αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

- 50 ml ελαιόλαδο 

- ξίδι της αρεσκείας μας για το σερβίρισμα 

Εκτέλεση:  
Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα και σοτάρουμε τα πράσα 

και το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά μέχρι να μαραθούν κάπως και να γυαλίσουν. 

Προσθέτουμε το σκόρδο και τις φακές, ανακατεύουμε να λαδωθούν καλά και 

προσθέτουμε τις δάφνες και νερό τόσο όσο να σκεπάσει τις φακές κατά 4-5 
εκ. Μαγειρεύουμε με μισοσκεπασμένη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά για 

περίπου 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν πολύ καλά όλα τα υλικά. Τότε, 

αφαιρούμε τις δάφνες, προσθέτουμε τη ρίγανη, το γαρίφαλο και 
αλατοπίπερο και περνάμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας από το μπλέντερ. 

Αν δεν έχουμε μπλέντερ, πολτοποιούμε το όλον στο μούλτι, αλλά επιμένουμε 

περισσότερο γιατί δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το μπλέντερ.*  
Αν η σούπα είναι αραιή, την βράζουμε μέχρι να πήξει σύμφωνα με το γούστο 

μας, ενώ αν είναι πηχτή την αραιώνουμε με λίγο βραστό νερό και τη βάζουμε 

να πάρει 1-2 βράσεις. Σερβίρουμε στα πιάτα και ραντίζουμε με λίγο ξίδι 

(προαιρετικά). 
 Συνοδεύουμε με ψωμί η παξιμάδια και πράσινη σαλάτα με λαδόξιδο, 

μουστάρδα και άνηθο. 

*Η χρησιμοποιούμε μπλέντερ χειρός, που είναι και η πιο απλή λύση για σούπες. 
  



7 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Ορεκτικα	 , σαλα	 τες, σα	 λτσες 



 

  



 

Ελαφρύ χούμους  
Υλικά για 2 κούπες: 

- 2 κούπες βρασμένα ρεβίθια 

- 1 κουτ. της σούπας ταχίνι 
- 2 κουτ. της σούπας χυμό λεμονιού 

- 1/4 κουτ. του γλυκού κύμινο 

- 1/4 κουτ. του γλυκού πάπρικα 

- 1/2 κουτ. του γλυκού αλάτι 

- 2 σκελίδες σκόρδο 

- ½ κούπα ψιλοκομμένες πιπεριές Φλωρίνης 

- 2 κουτ. της σούπας μηλόξιδο 
- ½ κουτ. της σούπας ταμάρι 

- λίγο βασιλικό, πάπρικα, ρίγανη 

- 1 κουτ. του γλυκού αλάτι 

- 1 κουτ. της σούπας ελαιόλαδο 

Εκτέλεση: 
Χτυπάμε όλα τα υλικά στο μούλτι μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μίγμα. 
Σερβίρουμε με αραβικές πίτες, κρακεράκια ή μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε μέσα σε σάντουιτς. Αρέσει πολύ και στα παιδιά. 

Χούμους νο2  
Υλικά: 
- 3 φλιτζάνια ρεβίθια (φουσκωμένα σε κρύο νερό από το βράδυ) 

- ½   φλιτζάνι ταχίνι 

- 1 φλιτζανάκι χυμό λεμονιού 

- 3/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο 
- 4 σκελίδες σκόρδο λιωμένο 
- 1 κουταλάκι γλυκού αλάτι 
- ½  φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο 
- ½  κουταλάκι γλυκού κόκκινο πιπέρι  
Εκτέλεση: 

Βράζουμε καλά τα ρεβίθια σε αλατισμένο νερό. Τα στραγγίζουμε και κρατάμε 
λίγο από το νερό που τα βράσαμε. Αφήνουμε κατά μέρος 2 κουταλιές από τα 

ρεβίθια για γαρνίρισμα. 

Τα υπόλοιπα τα βάζουμε στο μπλέντερ ενόσω είναι ακόμη ζεστά. Ρίχνουμε το 
ταχίνι, αλάτι και το σκόρδο. Τα αφήνουμε να κτυπηθούν πολύ καλά και 

αρχίζουμε να ρίχνουμε εναλλάξ λίγο λάδι και λίγο λεμόνι μέχρις ότου 

πετύχουμε μια λεία κρέμα. Εάν είναι σφικτή, προσθέτουμε λίγο απ το νερό 

που κρατήσαμε. 
Βάζουμε το χούμους σε βαθιά πιατέλα και ρίχνουμε στη μέση τα ολόκληρα 

ρεβίθια. Ραντίζουμε με λίγο κόκκινο πιπέρι και τέλος γαρνίρουμε με μαϊντανό.  

  



 

Παντζαροσαλάτα  
Υλικά (για 4-6 άτομα) 

-1 κιλό παντζάρια μόνο τους βολβούς 
-3 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες) 

-1 κούπα καρυδόψιχα χοντροκομμένη 

-1/2 κούπα ελαιόλαδο 
-2 κουταλιές ξύδι 

-300 γρ. γιαούρτι σόγιας 

-αλάτι 

Εκτέλεση: 
Πλένουμε καλά τα παντζάρια και τα βράζουμε σε μία κατσαρόλα μέχρι να 

μαλακώσουν. Το πόση ώρα θα χρειαστεί, εξαρτάται από το μέγεθος των 

παντζαριών. Όταν είναι έτοιμα τα αφήνουμε να κρυώσουν και αφαιρούμε τη 
φλούδα τους. 

Σε ένα βαθύ μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι σόγιας, το λάδι, το ξύδι και το 

αλάτι μέχρι να γίνουν ένα μίγμα. Μετά προσθέτουμε το σκόρδο και την 
καρυδόψιχα και αφού ανακατέψουμε περιχύνουμε το μίγμα στη σαλατιέρα 

με τα παντζάρια. Ανακατεύουμε ελαφρά να πάει το μίγμα παντού και 

γαρνίρουμε με καρυδόψιχα αν θέλουμε. 

Ταχινοσαλάτα  
Υλικά: 
- 3/4 φλιτζανιού ταχίνι 

- 2 σκελίδες σκόρδο 

- 1/2 κουταλάκι αλάτι 

- 1 κουτάλι άσπρο ξίδι 

- Χυμός ενός λεμονιού 

- 1/2 φλιτζάνι νερό 
- 1/2 κουταλάκι τριμμένο κύμινο 

- 1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένος μαϊντανός 

Εκτέλεση: 
Λιώνουμε το σκόρδο με το αλάτι. 

Βάζουμε το ταχίνι σε ένα μπολ και το χτυπάμε με το μίξερ γερά. Αυτό το 
αρχικό χτύπημα κάνει πιο ελαφριά την δυνατή γεύση του. 

Προσθέτουμε το σκόρδο και το ξύδι συνεχίζοντας να χτυπάμε. 

Προσθέτουμε λεμόνι εναλλάξ με νερό - για να γίνει καλής συνεκτικότητας η 
κρέμα. (Προσθέτουμε αρκετό λεμόνι ώσπου να γίνει πολύ πηχτό πριν 

προσθέσουμε νερό. Έτσι μπορούμε να ρυθμίσουμε καλύτερα την γεύση και 

το πόσο ρευστή τη θέλουμε). 
Προσθέτουμε αλάτι όσο θέλουμε και εφόσον χρειάζεται για την γεύση 

ρίχνουμε και παραπάνω λεμόνι. Ανακατεύουμε στην σαλάτα το κύμινο και 

τον μαϊντανό και βάζουμε στο ψυγείο.  
  



 

Μπαμπά Γκανούς (αραβική συνταγή)  
Υλικά: 
- 1 μέτρια μελιτζάνα 

- 1 κουτ. του γλυκού αλάτι 
- 2 σκελίδες σκόρδο 

- ¼  της κούπας χυμό λεμόνι 

- 1-3 κουτ. της σούπας ταχίνι 

- ¼  κουτ. του γλυκού τριμμένο κύμινο 

Εκτέλεση: 
Τοποθετούμε την μελιτζάνα σε ταψάκι και ψήνουμε στο μάτι, στο γκριλ ή σε 
ψηστιέρα, μέχρι να μαλακώσει, γυρίζοντάς την κάθε τόσο.  Μόλις η μελιτζάνα 

κρυώσει την ξεφλουδίζουμε και τη χτυπάμε στο μούλτι με το σκόρδο, το χυμό 

λεμονιού και το ταχίνι, μέχρι να γίνουν μία ομοιόμορφη κρέμα. 
Σερβίρουμε, αφού γαρνίρουμε με κύμινο και το έχουμε αφήσει να σταθεί για 

μισή ώρα. Είναι υπέροχο ντιπ συνοδευτικό για αραβική πίτα, λαχανικά ή 

κρακεράκια. 

Γουακαμόλε  
Υλικά:  για 2 κούπες 

- 2 μεγάλα ώριμα αβοκάντο 

- 4 πράσινες πιπερίτσες τσίλι ψιλοκομμένες 

- 1 σκελίδα σκόρδο πολτοποιημένη 

- 2 κ.σ. ψιλοκομμένο κόλιανδρο (προαιρετικά) 

- 3 κ.σ. χυμό λεμονιού 
- 1/4 κ.γ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

- αλάτι 

Εκτέλεση: 
Ξεφλουδίστε και ξεσποριάστε τα αβοκάντο. Λιώστε το ένα αβοκάντο σε ένα 

μπολ και κόψτε πολύ μικρά κομματάκια το άλλο. Αναμίξτε τα αβοκάντο με τα 
υπόλοιπα υλικά.Σερβίρετε με τσιπς καλαμποκιού ή πάνω σε κρητικό ντάκο 

για μία ελληνική έκδοση 

Dressing σαλάτας με ταχίνι και πορτοκάλι  
Υλικά: 
- ½  φλιτζάνι ταχίνι από αναποφλοίωτο σουσάμι 

- χυμός και ψίχα από 1 πορτοκάλι 

- 2 φρέσκα κρεμμυδάκια 

- 1 κουταλιά ωμό σιρόπι αγαύης/άλλο γλυκαντικό 

- 2 κουταλάκια ελαιόλαδο 

- ½  κουταλάκι ξύσμα από φλούδα πορτοκαλιού 

- 1 σκελίδα σκόρδο (προαιρετικό) 
- ½  κουταλιά μηλόξιδο (προαιρετικό) 

- Αλάτι 

  



 

Εκτέλεση: 
Αλέθουμε όλα τα υλικά σ'ένα μπλέντερ για μερικά λεπτά. Αν το μείγμα είναι 
πολύ πηχτό, το αραιώνουμε με χυμό πορτοκάλι, φρέσκο ή του εμπορίου. 

Ελαφρώς πικάντική vinaigrette 
- 1/3 κούπας ελαιόλαδο 

- 1/4 κούπας φρέσκος χυμός λεμόνι 

- 2-3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες 

- 1 κουταλάκι ρίγανη 

- 1 κουταλάκι θυμάρι 
- 1 κουταλάκι βασιλικός 

- Αλάτι 

- Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 

Εκτέλεση: 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί σε ένα μπολ.  

Τζατζικι απο αβοκάντο 
Υλικά:  
- 3-4 ώριμα αβοκάντο (ανάλογα την ποσότητα που θέλουμε) 

- 1 αγγούρι τριμμένο και στραγγισμένο 

- 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες (ανάλογα με το πόσο το αντέχει ο καθένας  

- αλάτι , λάδι,  λεμόνι 

Εκτέλεση: 
Αφού ξεφλουδίσουμε τα αβοκάντο και βγάλουμε τα κουκούτσια, τα 

ψιλοκόβουμε και τα ρίχνουμε στο multi. Τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν 

μία παχύρευστη κρέμα. Στη συνέχεια αδειάζουμε την κρέμα μέσα σ'ένα 
μεγάλο μπολ ή λεκανίτσα όπου προσθέτουμε το σκόρδο, το αγγούρι, την 

πιπεριά, αλάτι, λάδι, και λεμόνι.  

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να δούμε οτι το ελαιόλαδο απορροφάται από 
την κρέμα του αβοκάντο και στο τέλος εξαφανίζεται. Έτοιμο! 

Πράσινη σάλτσα για ψητά λαχανικά 
Υλικά: 
- 3 κουταλιές φρεσκοκομμένα φύλλα μέντας ή δυόσμου 
- 3 κουταλιές φρεσκοκομμένα φύλλα βασιλικού 
- 6 κουταλιές φρεσκοκομμένος μαϊντανός 
- 1 κουταλιά μουστάρδα 
- χυμός από μισό λεμόνι 
- 2 κουταλιές ελαιόλαδο 
- Αλάτι 
Εκτέλεση: 
Βάλτε όλα τα υλικά σε μπλέντερ και χτυπήστε μέχρι να γίνει ομοιογενές το 
μείγμα. Προσθέστε λίγο περισσότερο λάδι αν η σάλτσα δεν είναι αρκετά 

ρευστή.  



 

Σος "γιαουρτιού" 
Υλικά: 
- 1 φλιτζάνι κάσιους 

- 3/4 φλιτζανιού νερό 
- 1-2 κουταλιές ελαιόλαδο 

- 1-2 κουταλιές ριζόξιδο ή άσπρο ξίδι ή μηλόξιδο 

- χυμός από ένα λεμόνι 

- 2 κουταλιές σιρόπι αγαύης ή σφενδάμου 

- 1/3 φλιτζανιού ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι 

- 1-2 σκελίδες σκόρδο (προαιρετικό) 

- 2 κουταλιές φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο 
- Αλάτι, πιπέρι 

Βάζουμε τα κάσιους σε μπλέντερ και αλέθουμε μέχρι να λιώσουν και να 

ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το νερό και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. 

Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά και αλέθουμε για αρκετά λεπτά, μέχρι 
να αρχίσει να "δένει" το μείγμα. Η σος αυτή δένει ακόμα καλύτερα στο ψυγείο 

και μπορεί να ετοιμαστεί από πριν. Ταιριάζει σε σαλάτες και είναι και ωραίο 

ντιπ. Επίσης δοκιμάστε και παραλλαγές με πάπρικα ή με άλλα 
μπαχαρικά/φρέσκα μυρωδικά. 

Σάλτσα μουστάρδας για σαλάτα 
Υλικά: 
- 3 κουταλιές σιρόπι αγαύης/σφενδάμου 
- 2 κουταλιές μηλόξιδο 
- 2 κουταλιές μουστάρδα 
- 3 κουταλιές λάδι 
- Ρίγανη 
- Αλάτι , πιπέρι 
Εκτέλεση: 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε μπολ με χτυπητήρι μέχρι να γίνει ομοιογενές 
το μείγμα.  

Ταμπουλέ 
Είναι η γνωστή μαϊντανοσαλάτα, ιδανική λύση για μπουφέ. 

Υλικά: 
- 1 φλιτζάνι πλιγούρι 
- 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο κρεμμύδι 

- 1 φλιτζάνι ψιλοκομμένη ντομάτα χωρίς σπόρους 

- 2 και1/2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μαϊντανό 

- Δυόσμο ψιλοκομμένο  

- αλάτι - λεμόνι - ελαιόλαδο (όσο εσείς θέλετε) 

Εκτέλεση: 
Πλένουμε καλά το πλιγούρι και είτε το αφήνουμε 15’ σε νερό να φουσκώσει  

Το αναμειγνύουμε με τα υπόλοιπα υλικά και βάζουμε την σαλάτα 

σκεπασμένη στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά. 



 

Αντι-αυγολέμονο  
Υλικά: 
- 1 κουταλιά φυτικό βούτυρο 

- 1 κουταλιά κορν φλάουρ ή αλεύρι 
- έναν βιολογικό κύβο λαχανικών 

- ένα λεμόνι 

Εκτέλεση: 
Βάζουμε το βούτυρο με το κορν φλάουρ ή το αλεύρι σε σιγανή φωτιά και το 

γυρίζουμε ώσπου να γίνει μία λεία κρέμα και προσθέτουμε τον κύβο και το 
λεμόνι. Σερβίρετε με ντολμαδάκια, γιουβαρλάκια, βραστά κολοκυθάκια, 

πατάτες κ.λ.π.  

Μπεσαμέλ 
Υλικά: 
- 100 ml ελαιόλαδο 
- ½ κιλό αλεύρι ολικής άλεσης 

- 1 λίτρο γάλα αμυγδάλου 

- λίγο μοσχοκάρυδο 

- αλάτι  

Εκτέλεση: 
Ζεσταίνουμε το λάδι στο τηγάνι σε χαμηλή θερμοκρασία.  

Όταν βράζει ήπια, προσθέστε το αλεύρι και ανακατέψτε με το ξύλινο κουτάλι 

για να ενσωματωθεί καλά.  
Συνεχίστε να ανακατεύετε το μίγμα έτσι ώστε να μαγειρευτεί το αλεύρι, αλλά 

χωρίς να καεί το λάδι.  

Προσθέστε το γάλα αμυγδάλου σε 3-4 στάδια, ανακατεύοντας καλά για να 

μην δημιουργηθούν σβώλοι.  
Προσθέστε τα υπόλοιπα συστατικά. Σιγοβράστε σε πολύ χαμηλή 

θερμοκρασία για περίπου 10 λεπτά, ανακατεύοντας για να μην κολλήσει.  
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Μπουκιές από κάσιους  
Υλικά για 10 μπουκιές-γλυκάκια 

- 1 φλιτζάνι κασιους ωμα 

- 3 κουταλιές χυμό πορτοκάλι 

- 2 μεγάλοι χουρμάδες μουσκεμένοι για μια ωρα 

- Λίγη χαρουποσκονη/χαρουπαλευρο 
Εκτέλεση: 
Χτυπάμε στο μπλέντερ/μουλτι τα κάσιους μέχρι να γίνουν σκόνη, τα βάζουμε 

σε μια λεκανίτσα. Στη συνέχεια χτυπάμε τους χουρμάδες με το πορτοκάλι 
καλά και ρίχνουμε αυτή την κρέμα μέσα στη λεκανίτσα και ανακατεύουμε τα 

υλικά όλα μαζί μέχρι να ενωθούν και να γίνουν μια σφιχτή κρέμα. Στη 

συνέχεια πλάθουμε στρογγυλές μπουκίτσες και τις τυλίγουμε στην 

χαρουπόσκονη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το χαρούπι με ψιλοκομμένο 
καρύδι. Τα διατηρούμε στο ψυγείο. 

Κουλουράκια με Πορτοκάλι  
Υλικά: 
- 1 ποτήρι ζάχαρη 

- 1 ποτήρι λάδι 

- 1 ποτήρι χυμό πορτοκαλιού 
- 1 κουταλιά κανέλα σε σκόνη 

- 1 κουταλάκι σόδα 

- 1/2 ποτηράκι κονιάκ 

- Αλεύρι (όσο πάρει) 

Εκτέλεση: Βάζουμε σε μία λεκάνη τον χυμό πορτοκαλιού, το λάδι, την 

ζάχαρη, την κανέλα, την σόδα και το κονιάκ και τα ανακατεύουμε. 
Προσθέτουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι να έχουμε μια ζύμη όχι πολύ σφικτή. 

Ζυμώνουμε τα κουλουράκια μας και τα πλάθουμε σε ότι σχήμα θέλουμε και 

τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C για μισή ώρα περίπου 

Χειμερινή Φρουτοσαλάτα  
Υλικά: 
- 2 πορτοκάλια 

- 4 μανταρίνια 

- 2 κόκκινα μήλα 

- 2 μπανάνες 
- 1 ποτηράκι λικέρ ή κονιάκ (προαιρετικά) 

Εκτέλεση: 
Πλύντε, ξεφλουδίστε τα φρούτα (εκτός από τα μήλα, κρατήστε τα με τη 

φλούδα τους) και κόψτε τα σε μικρά κυβικά κομμάτια. 
Περιχύστε με μερικές σταγόνες από χυμό λεμονιού και ανακατέψτε. Τέλος 

περιλούστε τη σαλάτα με το λικέρ (αν το επιλέξατε). 

Ανακατέψτε και αφήστε στο ψυγείο για 2-3 ώρες πριν σερβίρετε.  
 



 

Κρέμα με Μπανάνα, Φουντούκια και 
σταφίδες  
Υλικά: 

- 100 γρ. σταφίδες (δηλ. ¾ φλυτζ.) μαγειρεμένες 

με ¼ φλυτζ. νερό μέχρι να μαλακώσουν και να 

απορροφήσουν το νερό 
- 50 γρ.(δηλ. ½ φλυτζ.) φουντούκια 

- 2-3 μπανάνες, τεμαχισμένες 

- ¼ - ½ κουταλάκι άρωμα βανίλιας 

Εκτέλεση: 
Βάζετε τις σταφίδες στο μίξερ ή στο μπλέντερ και τις πολτοποιείτε. 
Προσθέτετε τα φουντούκια και τις μπανάνες και χτυπάτε ξανά μέχρι να 

γίνουν ενιαίο μείγμα. Προσθέτετε το άρωμα βανίλιας, για να πάρει γεύση. Τη 

βάζετε στο ψυγείο πριν τη σερβίρετε. 
Τη σερβίρετε για πρωινό ή επιδόρπιο. Είναι επίσης υπέροχη όταν σερβίρεται με 
ψιλοκομμένα καβουρδισμένα φουντούκια. Η μπανάνα μαυρίζει αν μείνει πολύ 
ώρα εκτεθειμένη, γι’ αυτό μην την ετοιμάσετε πολλή ώρα πριν τη σερβίρετε.  

Γρανίτα Λεμονιού  
Υλικά: 
- Χυμός 8 λεμονιών 
- 700 γραμ. ζάχαρη καστανή 

- 5 φλιτζάνια νερό 

- 3 κουταλιές ξύσμα λεμονιού 

Εκτέλεση: 
Ανακατεύετε σε γυάλινη κανάτα το νερό με τη ζάχαρη και ανακατεύετε μέχρι 
να λιώσει καλά. Προσθέτετε το χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Δοκιμάζετε την 

ζάχαρη, αν θέλει παραπάνω, προσθέτετε ανάλογα με το γούστο σας. Μετά το 

βάζετε στην κατάψυξη.  

Γρανίτα Πεπόνι  
Υλικά: 
- 4 φλιτζάνια τσαγιού πεπόνι 

- ½ φλιτζάνι ζάχαρη 

- 4 φλιτζάνια νερό 

- ½ φλιτζανιού χυμός λεμονιού 

Εκτέλεση: 
Καθαρίζετε το πεπόνι και το λιώνετε στο μπλέντερ, προσθέτετε το νερό, τη 

ζάχαρη και τον χυμό του λεμονιού. Ανακατεύετε καλά και παγώνετε.  

Κομπόστα Ανάμικτη  
Υλικά: 
- 300 γρ. αχλάδια 

- 300 γρ. μήλα 

- 300 γρ. ροδάκινα 



 

- 300 γρ. βερίκοκα 

- 500 γρ. καστανή ζάχαρη 

- 2 κομμάτια κανέλλας 

- 3 φλιτζάνια νερό 
- 1-2 γαρύφαλλα 

- 1 φλούδα λεμονιού 

Εκτέλεση: 
Καθαρίζετε τα μήλα και τα αχλάδια από τις φλούδες, κόβετε καθένα σε 2-4 

τεμάχια, αφαιρείτε τα κουκούτσια και τα σκληρά και τα ρίχνετε σε νερό με 
λίγο χυμό λεμονιού. Τα ξεπλένετε και τα βάζετε με τη ζάχαρη, το νερό και τα 

μυρωδικά να βράσουν. 

Αφού βράσουν επί 5 λεπτά, ρίχνετε τα ροδάκινα καθαρισμένα και κομμένα 
φέτες να βράσουν και αυτά μαζί με τα άλλα επί 5 λεπτά. Αφού μαλακώσουν 

αρκετά τα φρούτα και το σιρόπι δέσει, ρίχνετε και τα βερίκοκα πλυμένα και 

κομμένα στα δύο και αφήνετε να πάρουν 2-3 βράσεις. 
Βγάζετε τα φρούτα με τρυπητή κουτάλα σε ένα γυάλινο μπολ, δένετε το 

σιρόπι, πετάτε τα μυρωδικά και αφού κρυώσει, περιλούετε τα φρούτα. 

Γίνεται μια πολύ γευστική και αρωματική κομπόστα.  

Κομπόστα με Ξηρά Φρούτα  
Υλικά: 
- Μισό κιλό ανάμικτα ξηρά φρούτα 

(βερίκοκα, ροδάκινα, σύκα, δαμάσκηνα) 

- 1/3 του φλιτζανιού ακατέργαστη ζάχαρη 

- χυμό και ξύσμα ενός λεμονιού 

- 3 κουταλιές καρυδόψυχα ψιλοκομμένη  

Εκτέλεση: 
Βάζετε τα ξηρά φρούτα από το βράδυ στο νερό. Την άλλη μέρα τα βράζετε 

(με το ίδιο νερό), προσθέτετε τη ζάχαρη, χαμηλώνετε τη φωτιά και αφήνετε 

τα φρούτα να βράσουν μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτετε τον χυμό και το 
ξύσμα λεμονιού. 

Ρίχνετε το περιεχόμενο της κατσαρόλας μέσα σ' ένα μπολ και πασπαλίζετε με 

τα καρύδια. Σερβίρονται κρύα.  
 

  



 

Σουσούκος  
Ένα καταπληκτικό Κυπριακό γλυκό  

Υλικά: 
-10 φλιτζάνια μούστο 
-10 κουταλιές γεμάτες αλεύρι 

-4 κλωναράκια κιούλι (αρμπαρόριζα) 

-2 κλωναράκια βασιλιτζιά (βασιλικό) 
-100 αμύγδαλα ή καρύδια 

Εκτέλεση: 
Πρώτα φουσκώνουμε τα αμύγδαλα σε κρύο νερό. Μόλις μαλακώσουν τα 

περνούμε σε χοντρή κλωστή με μια χοντρή βελόνα το ένα δίπλα στ' άλλο σε 
οριζο	 ντια θε	ση. Τα δε	νουμε στις δυ	 ο α	 κρες και τ άφη	 νουμε στον η	 λιο για 

δυο-τρεις μέρες να στεγνώσουν. Με εκατό αμύγδαλα μπορούμε να κάνουμε 

δύο κλωτσές σουσούκο. Όταν στεγνώσουν, τα λύνουμε στις δύο άκρες και τα 
στερεώνουμε σε ένα ξύλικο κατσουνάρι (ένα αγκυλωτό κλαρί ή σε μια 

κρεμάστρα). 

Μετά φτιάχνουμε τη μουσταλευριά (ππαλουζέ) κι όταν είναι έτοιμος 
παίρνουμε τις κλωστές με τα αμύγδαλα και τα βουτάμε μέσα. Από μια 

κρεμάστρα θα κρεμάσουμε τις κλωστές τις περασμένες με τα αμύγδαλα για 

να στεγνώσουν. Προσοχή, όχι στον ήλιο. Τα αφήνουμε γύρω στη μισή ώρα 
περίπου να στεγνώσουν καλά. (Θα το καταλάβουμε με μια απλή δοκιμή. 

Αγγίζουμε με τα δάκτυλά μας τον σουσούκο κι όταν δεν κολλούν σημαίνει ότι 

έχει στεγνώσει.) Εντωμεταξύ ξαναβάζουμε την κατσαρόλα με την 

μουσταλευριά στη φωτιά και τον αφήνουμε να κοχλάσει και πάλι, 
ανακατεύοντας τον συνέχεια για να μην κολλήσει στον πάτο της κατσαρόλας. 

Τον κατεβάζουμε από τη φωτιά και βουτάμε και πάλι τον σουσούκο στην 

μουσταλευριά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία, δηλαδή τον αφήνουμε πάλι 
για άλλη μισή ώρα να στεγνώσει κι αν έχουμε κι άλλη μουσταλευριά τον 

βουτάμε και πάλι για να γίνει όσο "χοντρός" επιθυμούμε. Αφήνουμε για 3 

μέρες τον σουσούκο να στεγνώσει καλά. Μετά τον κόβουμε σε κομμάτια και 
τον διατηρούμε σε στεγνό και σκιερό μέρος ή στην κατάψυξη. Είναι μια 

γλυκύτατη, θρεπτικότατη και πάρα πολύ υγιεινή λιχουδιά για τους κρύους 

μήνες του χειμώνα. 

Μπορούμε αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον σουσούκο σε γυάλινα δοχεία 
μαζί με σταφίδες, άλλη μια υγιεινή λιχουδιά του χειμώνα. 

Πηγή: Κυπρίων Γεύσεις, παραδοσιακά εδέσματα νόστιμα και υγιεινά της 
Μαρίας Δημητρίου-Συμεωνίδου, εκδόσεις Δρόμων  
  



 

Αχλάδια και Δαμάσκηνα Κομπόστα  
Υλικά: 
- 3-4 μέτρια αχλάδια 

- 18-240 γρ. δαμάσκηνα 

- 145 γρ. νερό 

- 145 γρ. άσπρο κρασί 
- 60 γρ. καστανή ζάχαρη 

- 3 κουτ. σούπας στραγγισμένα βερίκοκα τουρσί. 

Για το γαρνίρισμα:  

- 1 πορτοκάλι 

Εκτέλεση: 
Τοποθετείτε τα δαμάσκηνα σε ένα μπολ, προσθέτετε το νερό και το κρασί να 

τα σκεπάσουν. Τα αφήνετε όλη την νύχτα να μουσκέψουν και μετά τα 

σιγοβράζετε μέχρι να μαλακώσουν. Καθαρίζετε τα αχλάδια, τα τοποθετείτε 
σε μία κατσαρόλα με τα δαμάσκηνα, τη ζάχαρη και τα βερίκοκα και τα 

σιγοβράζετε μέχρι να μαλακώσουν. Τα γαρνίρετε με το πορτοκάλι κομμένο σε 

φέτες. 

Κομπόστα από κυδώνια  
Υλικά: 
-1 κιλό κυδώνια 

-200 γρ. καστανή ζάχαρη 

-1 κιλό νερό 

-1 κουτ. της σούπας χυμό λεμονιού 
Εκτέλεση: 

Καθαρίζετε τα κυδώνια, τα κόβετε σε κομμάτια και αφαιρείτε την καρδιά. Τα 

βάζετε μέσα σε κατσαρόλα μαζί με το νερό και τον χυμό του λεμονιού και τα 
αφήνετε να βράσουν ώσπου να μαλακώσουν. Προσθέτετε τη ζάχαρη και 

μόλις λιώσει τα κατεβάζετε απ’ τη φωτιά.  

Κομπόστα από αχλάδια στον φούρνο  
Υλικά: 
-1 κιλό αχλάδια 

-1 ½ φλιτζάνι τσαγιού καστανή μη επεξεργασμένη ζάχαρη 

-φλούδα λεμονιού 

-κρασί κόκκινο γλυκό 
-αμύγδαλο καβουρδισμένο 

Εκτέλεση: 
Καθαρίζετε τα αχλάδια ολόκληρα, με προσοχή χωρίς να κόψετε τα κοτσάνια 
τους, τα βάζετε μέσα σε ένα ταψάκι πυρέξ το ένα δίπλα στο άλλο, τα 

περιχύνετε με κρασί, ώστε να μισοσκεπαστούν, προσθέτετε τη ζάχαρη και τη 

φλούδα του λεμονιού και τα ψήνετε σε σιγανό φούρνο για 2 ½ με 3 ώρες, 
ώσπου να απορροφήσουν αρκετό σιρόπι και να μαλακώσουν συγχρόνως. Τα 

σερβίρετε κρύα πασπαλισμένα με αμύγδαλο.  

  



 

Κομπόστα από ξερά δαμάσκηνα  
Υλικά: 
- 1 κιλό δαμάσκηνα ξερά 

- 2 φλιτζάνια τσαγιού καστανή μη επεξεργασμένη ζάχαρη 

- κανέλα ακοπάνιστη 

- νερό 
Εκτέλεση: 
Πλένετε τα δαμάσκηνα μέσα σε καυτό νερό, τα βάζετε μέσα σε μια μεγάλη 

γυάλινη σουπιέρα, τα σκεπάζετε με κρύο νερό και τα αφήνετε να 
μαλακώσουν ολόκληρη την νύχτα. 

Την επομένη τα ρίχνετε μαζί με το νερό μέσα σε μία κατσαρόλα, προσθέτετε 

τη ζάχαρη και την κανέλα και τα βράζετε για 1 τέταρτο της ώρας.  

Κομπόστα με μήλα  
Υλικά: 
- 1 κιλό μήλα 

- 150 γρ. ζάχαρη 

- 1 κουτ. γλυκού βανίλια 

- 1 φλιτζάνι νερό 

Εκτέλεση: 
Κόβετε τα μήλα στα 4, τα καθαρίζετε από τη φλούδα και βγάζετε και τα 
κουκούτσια τους. Βάζετε σε μία κατσαρόλα χλιαρό νερό, περίπου 1 φλιτζάνι, 

τη ζάχαρη και τα αφήνετε να πάρουν μία βράση, ώστε να μη λιώσει καλά η 

ζάχαρη. Ρίχνετε μετά τα μήλα και τα αφήνετε να βράσουν ώσπου να γίνουν. 
Κατεβάζετε την κατσαρόλα και ρίχνετε την βανίλια.  

Κρέμα με φρούτα και ξηρούς καρπούς  
Υλικά: 

- 1 μπανάνα 

- ½ φλιτζάνι κάσιους 

- 3 χουρμάδες χωρίς το κουκούτσι 

- χυμό από ένα πορτοκάλι 
Εκτέλεση: 
Χτυπάμε στο μπλέντερ τα κάσιους μέχρι να γίνουν σκόνη την οποία 

αδειάζουμε σε ένα μπολ. Χτυπάμε το χυμό πορτοκαλιού αρχικά με τους 

χουρμάδες καλά και στη συνέχεια προσθέτουμε την μπανάνα αφού 
χτυπήσουμε και πάλι καλά αδειάζουμε το περιεχόμενο πάνω από τα κάσιους 

και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να γίνουν κρέμα και σερβίρουμε. 

  



 

Μους Σοκολάτας  
...για ωμοφάγους ! 

Υλικά:  
- 1 αβοκάντο ώριμο  
- 1-2 κουταλιές χαρουπάλευρο  

- 1 χούφτα σταφίδες ή 5-6 χουρμάδες  

Εκτέλεση: 
Βάζουμε ένα αβοκάντο, 1-2 κουταλιές χαρουπάλευρο και μια χούφτα 

σταφίδες στο μούλτι, τα χτυπάμε και είναι έτοιμη. Το καλοκαίρι μπορούμε να 
βάζουμε τη μους στο ψυγείο και να τη τρώμε σαν παγωτό.  

Χαλβάς σιμιγδαλένιος  
Υλικά: 
- ¾ κούπας ελαιόλαδο (όχι τελείως γεμάτο) 

- 2 κούπες σιμιγδάλι χοντρό 

- 2 ½  κούπες ζάχαρη 

- 4 κούπες νερό 
- 1 ξύλο κανέλας, κανέλα σκόνη 

- μερικά άσπρα αμύγδαλα 
Εκτέλεση: 
Σε μια κατσαρόλα βράστε το νερό με τη ζάχαρη, την κανέλα και 2 κομμάτια 
φλούδας λεμονιού η πορτοκαλιού, για δέκα λεπτά περίπου. Όσο να βράσει, 

ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια άλλη, πιο ψηλή, κατσαρόλα και μόλις κάψει 

ρίξτε το σιμιγδάλι, τα αμύγδαλα και κανέλα σκόνη, ανακατεύοντας συνέχεια 

ώσπου να σκουρύνει το σιμιγδάλι, αλλά όχι πολύ. Προσοχή, μη σας αρπάξει. 
Κατεβάστε την κατσαρόλα με το σιμιγδάλι από τη φωτιά και αδειάστε μέσα 

το σιρόπι προσεκτικά γιατί θα αρχίσει να κοχλάζει και μπορεί να καείτε! 

Βάλτε πάλι την κατσαρόλα στη φωτιά, και ανακατεύετε συνεχώς για 5 λεπτά 
περίπου. Θα καταλάβετε ότι ο χαλβάς είναι έτοιμος όταν ξεκολλάει από τα 

τοιχώματα της κατσαρόλας. Βάλτε τον σε φόρμα και μόλις κρυώσει 

ξεφορμάρετέ τον σε πιατέλα. Πασπαλίστε τον με κανέλα.  

Εύκολα  κουλουράκια  
Υλικά: 
-1 1/3 κούπας αλεύρι 

-3/4 κούπας ζάχαρη 

-2 κουτ. του γλυκού μπέικιν πάουντερ 
- ¼ κουτ. του γλυκού αλάτι 

-1 κουτ. της σούπας τριμμένο λιναρόσπορο 

-3 κουτ. της σούπας νερό 
- ½  κούπα μαργαρίνη 

Από πάνω: 

-3 κουτ. της σούπας μαύρη ζάχαρη 
-1 ½   κουτ. του γλυκού κανέλα 

 



 

Εκτέλεση: 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 205 βαθμούς. Σε ένα μικρό μπολ, 
ανακατεύουμε τη ζάχαρη και την κανέλα και αφήνουμε στην άκρη για το 

τέλος. Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το μπέικιν 

πάουντερ και το αλάτι. Σε μία κούπα ανακατεύουμε το λιναρόσπορο με το 
νερό και αφήνουμε για 2-3 λεπτά. Κατόπιν, προσθέτουμε τη μαργαρίνη και το 

μίγμα με το λιναρόσπορο στο αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Φτιάχνουμε 

μία ζύμη και τη χωρίζουμε σε μικρά μπαλάκια, τα κυλούμε μέσα στο μίγμα 

ζάχαρης κανέλας και τα βάζουμε σε χαρτί ψησίματος πάνω σε ταψάκι. Θα 
βγουν γύρω στα 14-16 μπαλάκια. Μπορείτε να τα ψήσετε έτσι ή να τα 

πιέσετε ώστε να πάρουν τη μορφή μπισκότου. Ψήνουμε για 8-10 λεπτά. 

Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε να σταθούν για 2-4 λεπτά πριν τα 
μεταφέρουμε σε πιατέλα. 

Τηγανίτες με Σταφίδες  
Υλικά: 
-2 φλυτζ. τσαγιού αλεύρι 

- ½  φλυτζ. τσαγιού ζάχαρη 
-3/4 φλυτζ. τσαγιού σταφίδες μαύρες 

- ½  κουτ. γλυκού αλάτι 

-2 χαρτάκια βανίλια 
-4 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ. 

Εκτέλεση: 
Ανακατεύετε το αλεύρι με το το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι και τις βανίλιες. 

Πλένετε τις σταφίδες και τις σκουπίζετε. Βάζετε το αλεύρι σε μπολ, ρίχνετε 
τις σταφίδες, τη ζάχαρη και το νερό και ανακατεύετε μέχρι να γίνει ένα πηκτό 

κουρκούτι. 

Το χτυπάτε λίγο ακόμη να γίνει σαν κρέμα και το αφήνετε λίγη ώρα να 
ξεκουραστεί. Βάζετε στο τηγάνι λάδι να κάψει, παίρνετε από το χυλό 

κουταλιές και ρίχνετε στο τηγάνι. Αφού τηγανιστούν από τη μια μεριά, 

γυρίζετε με 2 πιρούνια από την άλλη και αφού πάρουν ένα χρυσόξανθο 
χρώμα, τις βγάζετε, τοποθετείτε σε πιατέλα και πασπαλίζετε με μπόλικη 

ζάχαρη άχνη και κανέλα.  

Βαρβάρα (Θράκης) 
Υλικά: 
- Μισό κιλό σιτάρι 

- 2.5 λίτρα ζεστό νερό 
- 1 κούπα ζάχαρη 

- 4 κουταλιές αλεύρι καβουρντισμένο ή νισεστέ 

- 200γρ σταφίδες ξανθές 

- 300γρ σουσάμι 

- 300γρ καρύδια 

- 300γρ αμύγδαλα λευκά 

  



 

Εκτέλεση: 
Πλένετε το σιτάρι και το βάζετε από βραδύς σε ζεστό νερό να φουσκώσει. 
Την επόμενη το βράζετε με το ίδιο νερό μέχρι να σκάσει το σιτάρι και να 

χυλώσει το ζουμί. Το στραγγίζετε και μετράτε τον χυλό. Πρέπει να είναι 7 

κούπες. Ρίχνετε και 1 κούπα βρασμένο σιτάρι και το αφήνετε να πάρει μια 
βράση. Καβουρντίζετε το αλεύρι στο τηγάνι και αφού κρυώσει το διαλύετε σε 

λίγο νερό και το ρίχνετε στο χυλό. Προσθέτετε την ζάχαρη, σπάτε στο γουδί 

το σουσάμι, χοντροκόβετε τα καρύδια και τα αμύγδαλα και τα ρίχνετε στο 

χυλό και ανακατεύετε να πάρουν μια βράση. Ο χυλός να μην είναι ούτε πολύ 
πηχτός, ούτε πολύ αραιός. Σερβίρετε σε μπολάκια και πασπαλίζετε με 

σουσάμι, καρύδια και κανέλα.  

Από μπράουνις σε κέικ... κόλαση σοκολάτας  
Υλικά: 
- 1 ½  κούπα αλεύρι 

- ½  κούπα σκόνη κακάο ή χαρουπόσκονη 

- 1 ½ κούπα ζάχαρη 

- 1 ½ κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα 

- 1 κουτ. του γλυκού μπέικιν πάουντερ 

- 1 κουτ. του γλυκού αλάτι 

- 1 ½  κούπα 'γάλα' αμυγδάλου 
- 1 σφηνάκι καφέ εσπρέσο 

- ½  κούπα λάδι 

- ½κούπα ψιλοκομμένα φουντούκια 

- ¼  της κούπας τριμμένη σοκολάτα 

- 1 κουτ. της σούπας τριμμένη καρύδα για το γαρνίρισμα 

- 1 μπανάνα για το γαρνίρισμα 

Για το γλάσο: 
- 1 κούπα τριμμένη σοκολάτα 

- 1/2 κούπα φυτική μαργαρίνη 

Εκτέλεση: 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 165 βαθμούς. Λαδώνουμε μία φόρμα για 
κέικ και αφήνουμε στην άκρη. 

Σε ένα μέτριο μπολ, ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη ζάχαρη 

και το αλάτι. Προσθέτουμε το 'γάλα' , τον εσπρέσο, το λάδι, τα φουντούκια, 
και την τριμμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε, ίσα-ίσα για να αναμιχθούν. 

Ρίχνουμε το μίγμα στη φόρμα και ψήνουμε για 55-60 λεπτά μέχρι να το 

τρυπήσουμε με την οδοντογλυφίδα και να βγει καθαρή χωρίς μίγμα 

κολλημένο πάνω της. 
Αφήνουμε να κρυώσει τελείως. 

Ετοιμάζουμε το γλάσο σε μπεν μαρί και όταν κρυώσει το κέικ μας, 

απλώνουμε τη σοκολάτα παντού. Γαρνίρουμε με φετούλες μπανάνα (ή ό,τι 
άλλο φρούτο θέλουμε) και τριμμένη καρύδα. 

  



 

 

 

Οι συνταγές που μάζεψα εδώ, είναι διαλεγμένες 

μία-μία από μακρινούς και εξωτικούς 

ιστοτόπους ☺ και ελπίζω να σας ανοίξουν την 

όρεξη να τις δοκιμάσετε και εκτός νηστείας! Το 

κριτήριο επιλογής, ήταν να είναι φτιαγμένες με 

απλά και οικονομικά υλικά και εύκολους 

τρόπους μαγειρέματος. Για όσους θελήσουν να 

το ψάξουν περισσότερο, μερικοί ενδεικτικοί 

σύνδεσμοι, από τους φίλους και τις φίλες από 

όπου τις πήρα κι εγώ: 

- !Vegan Συνταγές! 
-  Χορτοφαγικές συνταγές 
- 365 vegandays! 
- Τοφού 
- Troō Food Liberation 
- Vegan Lite Recipes 
- VeganMama 
- Veggie Wedgie 
 

Και βέβαια, το χορτοφαγικό φόρουμ, που έχει 
δεκάδες συνταγές και όχι μόνο; Χορτοφαγία, 
στάση ζωής 

Επίσης: Μια μπροσούρα με τις συνταγές που 
είχαμε φτιάξει στα μαγειρέματα της «Νέας 
Γουινέας» το τρίμηνο Οκτ-Νοε 2011 και «Ο 
Χορτοφαγικός Οδηγός για να ξεκινήσετε», της 
Επιτροπής Γιατρών για την Υπεύθυνη Ιατρική 
(Physicians Committee for Responsible 
Medicine, PCRM) 

 

Η αρχική επιλογή των συνταγών έχει γίνει αρκετό πριν, 
οπότε ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για τυχόν 
σπασμένα λίνκια, όσο μπορούσα τα διόρθωσα, αλλά 
σίγουρα ξέφυγαν μερικά… 
Καλή όρεξη! 

 



 

 

 


