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Εν αρχή ην ο λόγος

Τις τελευταίες (τρεις πάνω-κάτω) δεκαετίες μια κοσμογο-

νία συντελέστηκε στο χώρο της διατροφής. Όλα άλλαξαν.

Κυρίως άλλαξε ο τρόπος της αγροτικής και της κτηνοτρο-

φικής παραγωγής. Τα προϊόντα έχασαν τη φυσικότητά

τους, παρατάθηκαν οι καλλιέργειες, εξαπλώθηκαν τα χη-

μικά λιπάσματα, άλλαξε η τροφή των ζώων που δίνουν γά-

λα, βούτυρο, τυρί και κρέας, κόντρα στη φύση τους. Καλ-

λιεργούνται πια επίσημα και τα μεταλλαγμένα. Μπορεί οι

προθέσεις να ήταν αρχικά καλές, αν και, προσωπικά, αμ-

φιβάλλω αλλά το αποτέλεσμα τραγικό. 

Πλημμύρισαν οι αγορές προϊόντα χρωματιστά, γυαλιστε-

ρά, ομοιόμορφα, άθικτα αλλά άγευστα. Συγχρόνως, όπως

μας ενημερώνουν τα Μέσα, το πιο σοβαρό πρόβλημα του

πλανήτη είναι τα σκουπίδια. Είναι τόσο πολλά που δεν

βρίσκουν τρόπο να τα διαχειριστούν. Οι επιστήμονες χτυ-

πούν πια συναγερμό. 

Με λίγα λόγια, κάνοντας κατάχρηση και παραβιάζοντας τη

φύση πέρα από κάθε όριο, βεβηλώσαμε την τροφή και τώ-

ρα καλούμαστε να πληρώσουμε το λογαριασμό με την

υγεία μας και τη φτώχεια της γεύσης. 

Αυτή είναι η αλήθεια που επισήμως λέγεται «διατροφικό

αδιέξοδο».

Κι αλλάξαμε ζωή

Ο στόχος αυτού του βιβλίου είναι να σας δώσει ιδέες για

να αξιοποιείτε τα τρόφιμα με κάθε τρόπο είτε στην αρχική

τους μορφή είτε ως περισσεύματα, μαγειρεμένα και ωμά. 

Οι λόγοι απλά και ξεκάθαρα είναι τρεις:

1. Η ορθολογική διαχείριση της τροφής σημαίνει πως κα-

τανοούμε ότι η φύση που μας την προσφέρει δεν έχει

απεριόριστες δυνατότητες παραγωγής. Με άλλα λόγια

αποκτούμε μιαν επαφή με την πηγή της διατροφής μας. 

2. Αγοράζοντας όσα και όποια τρόφιμα χρειαζόμαστε και

αξιοποιώντας τα σωστά, κερδίζουμε χρήματα τα οποία

αποκτούμε με κόπο. 

3. Αξιοποιώντας σωστά τα τρόφιμα, εμπλουτίζουμε την

καθημερινότητά μας με νέες γεύσεις σε ατελείωτες πα-

ραλλαγές, διευρύνουμε δηλαδή το γαστρονομικό μας

ορίζοντα. 

Ας εξηγηθούμε εν συντομία...

Οι συνταγές που περιλαμβάνονται εδώ αφορούν το καθη-

μερινό τραπέζι των σπιτιών, το οποίο κατά κοινή ομολογία

έχει υποβαθμιστεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Υπο-

χρεωτικά έπρεπε να λάβω υπόψιν ότι οι νεότεροι Έλλη-

νες, και κυρίως τα παιδιά, είναι εθισμένοι στην καθημερι-

νή χρήση του κρέατος. Για να καλύψω αυτή την ανάγκη δί-

Εισαγωγή
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2 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 13

νω πολύ λίγες συνταγές με κανονικές μερίδες κρέατος

(200 γραμ.), ενώ στις περισσότερες το κρέας είναι από λί-

γο μέχρι ελάχιστο. 

Η πρόταση του βιβλίου δεν είναι να ζήσουμε φτωχικά· αντί-

θετα, ο τρόπος που συνδυάζονται τα υλικά σ’ αυτές τις συ -

νταγές ικανοποιεί τη σύγχρονη αντίληψη για το φαγητό

και συγχρόνως πλησιάζει κατά το μάλλον ή ήττον τον ελ-

ληνικό διατροφικό κώδικα, ένα πανάρχαιο πρότυπο δια-

τροφής υγιεινό και εύγευστο. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην οργάνωση του μαγει-

ρέματος, για να φτιάχνουμε εύκολα και γρήγορα το φαγη-

τό της κάθε μέρας, μια που ο χρόνος είναι περιορισμένος

για όλους και η ξεκούραση απαραίτητη. Οι σύγχρονοι μά-

γειροι, άντρες και γυναίκες, στέκονται αμήχανα μπροστά

στα υλικά και αναρωτιούνται πώς θα τα συνδυάσουν για να

πετύχουν αυτά που βλέπουν στα περιοδικά και στα τηλεο-

πτικά προγράμματα. Σκέφτονται πιο πολύ αυτό παρά το τι

οι ίδιοι έχουν πραγματικά ανάγκη.

Στην καθημερινή διατροφή, οι εργαζόμενοι άνθρωποι και

τα παιδιά (που επίσης είναι σκληρά εργαζόμενα) χρειά -

ζονται ένα απλό, υγιεινό και νόστιμο φαγάκι που να χορ-

ταίνει και να καθησυχάζει το στομάχι και το πνεύμα και όχι

το τραπέζι της... Μαρίας Αντουανέτας. Καταψύκτης και

χύτρα ταχύτητας, αν μάθει κανείς να τα χρησιμοποιεί, εί-

ναι υπολογίσιμοι σύμμαχοι. 

Είναι αλήθεια πως, σε ό,τι αφορά τη διατροφή, ζούμε μια

αλλόκοτη κατάσταση. Η μαγειρική είναι μόδα, είναι trendy,

είναι must, για να χρησιμοποιήσω τα σύγχρονα global ελ-

ληνικά. Αμέτρητα βιβλία με συνταγές γεμάτα γοητευτικές

φωτογραφίες πιάτων, προγράμματα στην τηλεόραση και

στο ραδιόφωνο, καταιγίδα εικόνων και πληροφοριών, ενώ

στα σπίτια μαγειρεύουν ελάχιστα, σε μερικά σχεδόν καθό-

λου. Πολλοί μάλιστα εμπιστεύονται τη διατροφή τους σε

επιχειρήσεις που παραδίδουν φαγητό στο σπίτι – σπίτι με

γεμάτο ψυγείο και ντουλάπια. 

Δεν χρειαζόμαστε τίποτα, σας βεβαιώνω, τα έχουμε όλα...

ακόμη και μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. 

Ίσως αυτή η κρίση να έχει και μια θετική επίπτωση στη ζωή

μας. Να μετρήσουμε τις δικές μας ανάγκες, να ασκηθούμε

στην επιλογή των τροφίμων, όχι με βάση τα ωραία περιτυ-

λίγματα και τα διαφημιστικά σλόγκαν, αλλά με βάση την

ποιότητά τους, την τιμή που αναλογεί σ’ αυτή τη φρεσκά-

δα και την εποχικότητα. 

Αν θέλουμε να τρώμε καλά, είναι ανάγκη ν’ αρχίσουμε να

αναζητάμε και να μαθαίνουμε. Κανείς δεν ήξερε πριν αρ-

χίσει να μαθαίνει. Μην περιμένετε ότι θα μας σώσει κα-

νείς, μόνοι μας θα σωθούμε, δηλαδή θα φάμε φαγάκι της

προκοπής.

ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ
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Έφυγε από την κουζίνα η μητέρα που με αυτοθυσία ε τοί -

μαζε όλα τα γεύματα της οικογένειας.

5
Δεν θεωρείται πια ταμπού να μαγειρεύει ένας άντρας ή να

βοηθάει στην κουζίνα.

5
Tα σύγχρονα σπίτια έχουν «όπλα» ακαταμάχητα: χύτρα

ταχύτητας, καταψύκτη, μεγάλο ψυγείο, αμέτρητες μικρο-

συσκευές, πλυντήριο πιάτων και ρούχων και όλα τα υπό-

λοιπα που διευκολύνουν τη ροή της καθημερινότητας.

5
Xάθηκε η τέχνη του «ψωνίζειν», δηλαδή η ικανότητα να

επιλέγεις τα καλύτερα στην πιο συμφέρουσα τιμή.

5
Ως κοινωνία, παρουσιάζουμε μια ροπή στην ευκολία. Θέ-

λουμε να μαθαίνουμε χωρίς κόπο, να αποκτούμε χρήματα

χωρίς κόπο, να τρώμε χωρίς κόπο (χωρίς να μαγειρεύ ουμε)

κ.λπ. Aυτή η ευκολία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του πο-

λιτισμού και της προόδου.

5
Eυτυχώς, στο δικό μας κόσμο, υπάρχουν αρκετά χρήματα

για να εξασφαλίσουν την επάρκεια της τροφής. Mόνο που

το χρήμα κερδίζεται με κόπο και πρέπει να ξοδεύεται με

σύνεση.

5
Πριν ένα-δύο χρόνια δημοσιεύτηκαν στον Τύπο τα αποτε-

λέσματα μεγάλης έρευνας που έγινε στις χώρες της Eυρω-

παϊκής Ένωσης. Tα παιδιά, στην ερώτηση «από πού βγαίνει

το ψωμί;» απάντησαν «από το φούρνο». Σ’ αυτήν «από πού

βγαίνει το γάλα;» απάντησαν «από το ψυγείο». Eπίσης δεν

ήταν σε θέση να προσδιορίσουν την προέλευση των φυτικών

και ζωικών ινών που χρησιμοποιούνται για τα ρούχα τους.

«Tο βαμβάκι φυτρώνει στα πρόβατα» ήταν η αποστομωτική

απάντηση. Aπογοητευτικό, αλλά εντελώς αληθινό.

5
Eίναι χρόνια τώρα που στο θέμα της τροφής βαδίζουμε τυ-

φλά, ανεξέλεγκτα, με μια ταχύτητα που δεν μας επιτρέπει

να σκεφτούμε.

5
Mέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αλλάξαμε άρδην τις

διατροφικές συνήθειες αιώνων· η μέριμνα της διατροφής

πέρασε από τα στοργικά χέρια της μητέρας ή της γιαγιάς

έξω από το σπίτι, σε μονάδες που λειτουργούν με βάση το

εμπορικό κέρδος.

Οι καινούργιες συνθήκες που πρέπει να υπολογίσουμε

14
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H λέξη «εστία» έχασε το νόημά της, καταργήθηκε το κα-

θημερινό τραπέζι, επομένως και οι κανόνες του, και η

εστίαση πραγματοποιείται πια σε χώρους των οποίων την

ηθική και τους όρους καθορίζει το εμπόριο.

5
Παράλληλα, τα τρόφιμα είναι πια σε αφθονία, μια αφθο-

νία που δεν έχει τη θετική έννοια της επάρκειας· είναι μια

συνθήκη τυφλή που καλλιεργείται ώστε να μεταλλάσσεται

σε καταναλωτική βουλιμία. Έχουμε πολλά αλλά όχι ικανο-

ποιητικά, σε ποιότητα και γεύση, τρόφιμα.

5
Eύκολα και αλόγιστα, χωρίς περίσκεψη, μετατρέπουμε

σημαντικό μέρος των τροφίμων σε σκουπίδια, που αποτε-

λούν πια σοβαρό πρόβλημα.

Eπιπλέον τα τρόφιμα απορροφούν ένα μεγάλο μέρος από

τον προϋπολογισμό της οικογένειας, κάτι που αγνοούμε

επιδεικτικά σαν δευτερεύον ζήτημα.

5
Tο πρόβλημα δεν λύνεται με «ασπιρίνες». Eίναι ανάγκη να

ξαναδούμε το θέμα της τροφής μας ορθολογιστικά, να το

συνδέσουμε με την πηγή της: τη γη, τη θάλασσα και τον αέ-

ρα του πλανήτη. Nα συνειδητοποιήσουμε τις πραγματικές

μας ανάγκες και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

5
Eίναι ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την τροφή και τη δια-

τροφή μας με τον τρόπο που υπαγορεύει η εποχή μας, με

τα δεδομένα του παρόντος, να θεωρήσουμε εξαρχής αυτό

το θεμελιώδες για τη ζωή μας ζήτημα.

15
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Aν θέλετε να τρώτε καλά πρέπει να μάθετε να ψωνίζετε.

Tα ψώνια είναι μια ξεχασμένη τέχνη και χρειάζεται να ρω-

τάτε, να παρατηρείτε, για να μαθαίνετε.

5
Aγοράζετε μόνο προϊόντα εποχής, γιατί τα εκτός εποχής

είναι άνοστα, ακριβά και πολύ πιθανόν μεγαλωμένα με

αθέμιτα μέσα. M’ αυτόν τον τρόπο άλλωστε αντιστέκεστε

στον παραλογισμό.

5
Γνωρίστε τα βιολογικά προϊόντα· είναι πιο καθαρά. Eίναι

ακριβότερα, αλλά ίσως είναι καλύτερα λιγότερα και καλύ-

τερης ποιότητας.

5
Aποφεύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, προτιμάτε

τα πρωτογενή και μην παραλείπετε να διαβάζετε αυτά που

αναγράφονται στις ετικέτες. Δεν είναι όλη η αλήθεια, αλλά

δίνονται αρκετά στοιχεία.

5
Mαγειρεύετε τα κρεατικά με τα κόκκαλα, γιατί το φαγητό

γίνεται ασύγκριτα πιο νόστιμο. Aν η συνταγή σας προβλέ-

πει μόνο ψαχνό, ζητήστε τα κόκκαλα, βάλτε τα στην άκρη

της κατσαρόλας ή του ταψιού και μετά πετάξτε τα.

Tο κρέας δεν είναι μόνο αρνάκι του γάλακτος και μο -

σχάρι, αλίμονο. Zητήστε από το κρεοπωλείο σας ζυγούρι

(αρνί πάνω από ενός έτους), βετούλι που λέγεται και βερ-

γάδι (το ίδιο σε κατσίκι), καθώς και προβατίνα και κα-

τσίκα. Aυτά τα κρέατα είναι πολύ νόστιμα, είναι αρκετά

φθηνότερα από τα μοσχαράκια εισαγωγής· έχουν όμως

περισσότερα κόκκαλα. Έχουν κάπως ιδιαίτερη μυρωδιά,

δυσάρεστη στους αμύητους, που εύκολα μπορείτε να

αφαιρέσετε βάζοντας στο μαγείρεμα διάφορα άκοπα μπα-

χαρικά ή ένα μάτσο δυόσμο, τα οποία πετάτε μετά το

μαγείρεμα.

5
Mη δίνετε εύκολα το δύσκολα κερδισμένο χρήμα σας για

να αγοράσετε μπακατέλες με λαμπερό περιτύλιγμα. Tο να

μην ξέρετε είναι φυσικό· μάθετε να ρωτάτε και προσπα-

θήστε να καταλάβετε ποιους πρέπει να ρωτάτε για να παίρ-

νετε έγκυρες απαντήσεις. Aρχίστε από τη γιαγιά και τον

παππού σας.

5
Μην αφήνετε τα περισσεύματα να μπαγιατεύουν στο ψυ-

γείο. Τοποθετήστε τα στην κατάψυξη όσο είναι φρέσκα,

για να παραμείνουν έτσι.

Πρακτικές συμβουλές για να τρώμε καλύτερα

16
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Ρύζι, μακαρόνια και πατάτες είναι προτιμότερο να μην τα

καταψύχετε μαγειρεμένα, γιατί όταν αποψυχθούν έχουν

δυσάρεστη υφή.

5
Μην παραλείπετε να κολλήσετε ετικέτες σε οτιδήποτε βά-

ζετε στην κατάψυξη. Θα γλυτώσετε από πολλά μπερ-

δέματα. Γράφετε όμως με στυλό διαρκείας, γιατί ο μαρ-

καδόρος ξεβάφει με την υγρασία.

5
Mην πετάτε τίποτε απολύτως. Aκόμα και μια ελάχιστη

ποσότητα από κάτι που σας έμεινε φυλάξτε τη σε μικρό

δοχείο που κλείνει ερμητικά. Tακτοποιήστε το στον κα-

ταψύκτη μαζί με άλλα. Kάποια στιγμή θα τα βγάλετε όλα

μαζί και θα σας αρέσει να τσιμπολογήσετε πίνοντας κι

ένα ουζάκι...

5
Kόβετε τα κρεατικά και τα πουλερικά σε μικρά κομμάτια·

έτσι συντομεύετε το χρόνο του μαγειρέματος αφενός και

αφετέρου γίνεται πιο νόστιμο το φαγητό, γιατί απορρο-

φάει καλύτερα τη σάλτσα. 

Eλέγχετε τακτικά τα ντουλάπια των τροφίμων. Mην αφή-

νετε τρόφιμα να μπαγιατέψουν, χρησιμοποιήστε τα εγκαί-

ρως και ανανεώστε τα με πρώτη ευκαιρία. 

5
Προκειμένου να κρατήσετε στο ψυγείο μια σούπα ρύζι αυ-

γολέμονο, που την επομένη, όταν τη ζεστάνετε, δεν θα

θυμίζει τον... πρώτο της εαυτό, είναι καλύτερα να φυλάξε-

τε το μισό κοτόπουλο βρασμένο με το ζουμί του στον κα-

ταψύκτη και να μαγειρέψετε μετά από μερικές μέρες,

φτιάχνοντας μια άλλη σούπα. Έτσι δεν θα βαρεθείτε τρώ-

γοντας επί δύο μέρες συνέχεια το ίδιο φαγητό, ενώ θα

έχετε και ένα νέο πιάτο στο τραπέζι σας. H ποικιλία κάνει

πιο ευχάριστο το καθημερινό τραπέζι. 

5
Mειώστε τις μερίδες του κρέατος. 

5
Δώστε στα φαγητά σας χαρακτήρα με τα βότανα και τα

μπαχαρικά. 

17
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KPEATA

Εναλλακτικές λύσεις
Tο είδος του κρέατος που αναφέρεται στις συνταγές μπορείτε να το

αντικαταστήσετε με άλλο. Aντί για μοσχάρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

χοιρινό, κοτόπουλο, πρόβατο, αρνάκι, ζυγούρι κ.λπ. Όλα τα πουλερικά

μπορούν να αντικαταστήσουν το κοτόπουλο. Δηλαδή, γαλοπούλα, πάπια,

φραγκόκοτα ή πουλιά του κυνηγιού, από φάρμες βεβαίως. 

Μερίδες
Mια κανονική μερίδα κρέατος χωρίς κόκκαλα είναι 180-200 γραμμάρια, 

ενώ αν έχει κόκκαλα την υπολογίζουμε στα 250 γραμμάρια. 

Προτείνω να έχετε μία κανονική μερίδα κόκκινου κρέατος την εβδομάδα 

και ενδιάμεσα να έχετε πολύ μικρότερες· έτσι θα είναι και σύμφωνη 

με τις επιταγές της ιατρικής η δίαιτά σας και θα έχετε σημαντική 

οικονομία (οικονομική και οικολογική).

Οι συνταγές είναι για 4 μερίδες συνήθως.
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Όταν θα αγοράσετε μοσχάρι για ένα κυριακάτικο βραστό, πάρτε περισσότερο από αυτό που χρειά ζεστε. 

Εδώ θα βρείτε ιδέες για να αξιοποιήσετε το πλεόνασμα, κερδίζοντας χρόνο, κόπο και χρήμα.

Με μοσχαράκι βραστό

20

Bραστό με ζουµί αυγοκοµµένο
Βράζετε 1.200 γραμ. μοσχάρι σε μπόλικο νερό. 
Όταν το ξαφρίσετε προσθέστε 1 κρεμμύδι καρφωμένο
με 5-6 γαρίφαλα και 4-5 κλωνάρια σέλινο. 
Αφού βράσει, κρατάτε στην κατσαρόλα το περισσότερο,
γύρω στα 800 γραμ. και βάζετε χωριστά το υπόλοιπο
με το ανάλογο ζουμί. Αυτό το αφήνετε να κρυώσει 
και το φυλάτε στον καταψύκτη, για να το αξιοποιήσετε
σε μερικές μέρες.
Tο μεγαλύτερο μέρος που θα κρατήσετε μπορείτε 
να το σερβίρετε σκέτο με το ζουμί του ή να βράσετε
στο ζουμί κρεμμύδια και καρότα σε φέτες. Tο κρέας
μπορείτε να το σερβίρετε χωριστά σε πιατέλα με
αλατοπίπερο και λαδόξιδο.
Tο ζουμί μπορείτε να το αυγοκόψετε 
(βλ. αυγολέμονο, σελ. 126).

Μοσχάρι σούπα
Y Λ I K A

400 γραμ. μοσχάρι
1/2 σελινόριζα 

1 κρεμμύδι

5-6 μανιτάρια

1 ποτήρι πολτό ντομάτας
1/2 φλιτζάνι γλυκό τραχανά
1/2 φλιτζάνι ψιλό κριθαράκι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βράζετε το μοσχάρι ή
χρησιμοποιείτε αυτό που έχετε φυλάξει 
στην κατάψυξη. Βάζετε στην κατσαρόλα το ζουμί 
και συμπληρώνετε με νερό, να είναι περίπου 2 λίτρα.
Κόβετε το κρέας σε κομμάτια και το ρίχνετε στο ζουμί
που βράζει μαζί με τα καρότα σε μισά φετάκια, 
τη σελινόριζα κομμένη ζάρια, το κρεμμύδι
ψιλοκομμένο, τα μανιτάρια σε φετάκια και τον πολτό
ντομάτας. Αλατοπιπερώνετε και αφήνετε να βράσει.
Όταν είναι έτοιμα σχεδόν, ρίχνετε τον τραχανά 
και το κριθαράκι. Χρειάζεται ακόμα 10 λεπτά βράσιμο.
Αφήστε το μισή ωρίτσα να ωριμάσει η γεύση του 
πριν σερβίρετε.
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Σαλάτα µε µοσχάρι
Y Λ I K A

2 φλιτζάνια περίσσευμα κρέατος μαγειρεμένου

πιπέρι και 2-3 κουταλιές λαδόξιδο

1 γαλλική σαλάτα

1 κόκκινη λόλα

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια

1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κόκκινο σφιχτό μήλο

1 μεγάλο ώριμο πορτοκάλι

Γ Ι Α  Τ Ο  A Ρ Τ Υ Μ Α

3 κουταλιές γιαούρτι

2 κουταλιές ξίδι 

2 κουταλιές λεμόνι

1 κουταλάκι τζίντζερ φρέσκο

αλάτι

καρύδια χοντροκομμένα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Κόβετε το κρέας μικρά 
κομμάτια όχι με το μαχαίρι αλλά τραβώντας το.
Το βάζετε σε μπολ και προσθέτετε φρεσκοτριμμένο
πιπέρι και λαδόξιδο σύμφωνα με το γούστο σας. 
Κόβετε με τα χέρια τη γαλλική σαλάτα και τη λόλα. 
Τα ανακατεύετε σε μια λεκανίτσα μαζί με τα
κρεμμυδάκια και το μαϊντανό, το μήλο και 
το πορτοκάλι ψιλοκομμένα και το κρέας. 
Φτιάχνετε το άρτυμα ανακατεύοντας χωριστά σ’ ένα
μπολάκι: το γιαούρτι, το ξίδι, το λεμόνι, το τζίντζερ
τριμμένο. Το αδειάζετε στη σαλάτα και ανακατεύετε
καλά μαζί με λίγο αλάτι. Περνάτε τη σαλάτα στη
σαλατιέρα και σκορπίζετε πάνω μια χουφτίτσα
χοντροκομμένα καρύδια. 

Σημείωση
Η λόλα είναι σαν σγουρό μαρούλι βαθυκόκκινο 
και υπόπικρο λαχανικό.  Λέγεται λόλα ρόσα. 
Yπάρχει και πράσινη λόλα γλυκιά. 

Το καλύτερο είναι να αξιοποιήσετε µοσχάρι που περίσσεψε 
από το βραστό ή ακόµα και από το λεµονάτο.
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Ασυνήθιστα με κιμά
O κιμάς είναι ευέλικτο υλικό μαγειρεμένος μόνος του ή αφού αναμιχθεί με άλλα υλικά. Tο πιο συνηθισμένο είναι

να πάρετε μοσχαρήσιο κιμά. Προτείνω να δοκιμάσετε ένα μείγμα μοσχαρήσιου, χοιρινού και πρόβειου σε όποια

αναλογία θέλετε. Θα διαπιστώσετε ότι είναι πολύ νοστιμότερο.

Mπιφτέκια ταψιού τετράγωνα
Y Λ I K A  

300 γραμ. κιμά

2 φέτες μπαγιάτικο ψωμί

1 αυγό

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 μεγάλα καρότα

2 πιπεριές Φλωρίνης

3 κουταλιές μαϊντανό

αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

8 κουταλιές λάδι συνολικά

2 κουταλιές τριμμένη φρυγανιά

2 φέτες ψωμί του τοστ
1/2 φλιτζάνι αμύγδαλα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Θα χρησιμοποιήσετε μόνο 
300 γραμ. κιμά και θα προσθέσετε τα υπόλοιπα υλικά:
το μπαγιάτικο ψωμί μουλιασμένο και στυμμένο, 
το αυγό, το κρεμμύδι τριμμένο, τα καρότα επίσης
τριμμένα στον ψιλό τρίφτη, τις πιπεριές Φλωρίνης
περασμένες στο μούλτι, το μαϊντανό ψιλοκομμένο,
αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και τις 2 κουταλιές λάδι.
Zυμώνετε καλά το μείγμα. Πασπαλίζετε ένα ταψάκι
(προτιμότερο τετράγωνο, για να βγαίνουν τετράγωνα τα
μπιφτέκια) με την τριμμένη φρυγανιά, αφού το αλείψετε
με ελάχιστο λάδι. Bάζετε μέσα το μείγμα και το πιέζετε
με τις παλάμες να απλωθεί παντού ομοιόμορφα. 
Kόβετε σε τετραγωνάκια το ψωμί του τοστ, το ραντίζετε
με το υπόλοιπο λάδι και το σκορπίζετε πάνω από το
μείγμα του κιμά. Στα ενδιάμεσα βάζετε τα αμύγδαλα 
με το φλούδι τους, άψητα. Πιέζετε ελαφρά με την
παλάμη να μισοχωθούν στο μαλακό υλικό και ψήνετε
στους 200° C γύρω στη 1 ώρα.
Kόβετε τετράγωνα τα μπιφτέκια και τα σερβίρετε 
με πουρέ πατάτας ή με ό,τι άλλο θέλετε.
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Ωραία σούπα µε κιµά
Y Λ I K A

100 γραμ. κιμά

5 κουταλιές λάδι
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένα ντοματάκια

νερό ή ζωμό

1 μεγάλη πατάτα

1 χούφτα αρακά

1 κρεμμύδι

1 μεγάλο καρότο
1/2 φλιτζάνι καλαμπόκι

αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο
1/2 φλιτζάνι κοφτό μακαρονάκι

μπούκοβο για το σερβίρισμα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αν έχετε προνοήσει να
κρατήσετε 100 γραμ. κιμά βάλτε τον σε κατσαρόλα 
με το λάδι και τσιγαρίστε δουλεύοντάς τον με το
πιρούνι για να γίνει σπυρωτός. 
Όταν αλλάξει χρώμα προσθέτετε τα ντοματάκια
ψιλοκομμένα και συνεχίζετε για λίγο το τσιγάρισμα,
μέχρι σχεδόν να στεγνώσει. Ρίχνετε στην κατσαρόλα
1 λίτρο νερό ή σπιτικό ζωμό. Όταν κοχλάσει ρίχνετε
την πατάτα κομμένη σε κύβους, τον αρακά, το
κρεμμύδι σε λεπτά φετάκια, το καρότο σε μισά 
φετάκια και το καλαμπόκι. Αλατοπιπερώνετε και
αρωματίζετε με λίγο μοσχοκάρυδο. 
Όταν σχεδόν βράσουν τα λαχανικά προσθέτετε το
κοφτό μακαρονάκι (ή άλλη πάστα που σας αρέσει) 
και συνεχίζετε το βράσιμο για 10 λεπτά ακόμα.
Αφήνετε τη σούπα σκεπασμένη για μισή ώρα πριν 
τη σερβίρετε. Διορθώνετε το αλάτι και πασπαλίζετε 
–αν θέλετε– με μπούκοβο γλυκό ή καυτερό.

Αν χρησιµοποιήσετε καλαµπόκι κονσέρβας 
πρέπει πρώτα να το ξεπλύνετε καλά.
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Σπανάκι µε κιµά Πολίτικο
Y Λ I K A

100 γραμ. κιμά 

1 κρασοπότηρο λάδι

1 μικρό ξερό κρεμμύδι τριμμένο

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια σε φετάκια

1 ματσάκι άνηθο

1 κιλό σπανάκι

αλάτι, πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο

Γ I A  T O  Σ E P B I P I Σ M A

γιαούρτι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kαθαρίστε και πλύντε όλες 
τις πρασινάδες. Το σπανάκι αν είναι μεγάλο κόψτε το
στα δύο. Βάλτε σε ευρύχωρη κατσαρόλα 3 κουταλιές
από το μετρημένο λάδι και προσθέστε τον κιμά 
και το τριμμένο κρεμμύδι. 
Ανακατεύετε και δουλεύετε τον κιμά με πιρούνι
για να διαλυθεί και να γίνει σπυρωτός. 
Ανακατέψτε μέχρι που να είναι σχεδόν έτοιμος.
Τότε προσθέστε το σπανάκι, τα κρεμμυδάκια
και τον άνηθο, όπως είναι με τα νερά του πλυσίματος.
Σκεπάστε με το καπάκι και χαμηλώστε τη φωτιά 
μέχρι να «πέσουν» τα χόρτα και να αφήσουν 
τα υγρά τους. Τότε ανακατέψτε, προσθέστε και 
το μοσχοκάρυδο. Αφήστε το φαγητό να μαγειρευτεί
μέχρι να μείνει τρυφερό το σπανάκι και να μην 
έχει περίσσια υγρά. 
Σερβίρετε το σπανάκι με τον κιμά σαν βουναλάκι 
στη μέση του πιάτου και στην κορυφή βάλτε 
μια μεγάλη κουταλιά γιαούρτι σαν άσπρο σκουφάκι.

Μη δυσπιστείτε, ακόμα και λίγος κιμάς δίνει νοστιμιά και αλλάζει τη γεύση κάποιων φαγητών, την εμπλουτίζει. 

Με ελάχιστο κιμά

24
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Φασολάκια µε κιµά 
Y Λ I K A

100-200 γραμ. κιμά

1 κιλό φασολάκια φρέσκα

1 μεγάλο κρεμμύδι

5-6 ντομάτες

1 μεγάλο μάτσο μαϊντανό

1 κεφάλι σκόρδο

1 κρασοπότηρο λάδι

αλάτι και πιπέρι

Γ I A T O Σ E P B I P I Σ M A

γιαούρτι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αφού τσιγαρίσετε τον κιμά,
όπως αναφέρεται στη συνταγή «Σπανάκι με κιμά
πολίτικο», προσθέστε τα φασολάκια καθαρισμένα 
και καλοπλυμένα, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο,τις
ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη, το μαϊντανό –μόνο
τα φύλλα– και το σκόρδο, τις σκελίδες κομμένες 

στα δύο. Προσθέστε το λάδι και αλατοπίπερο, 
μαζί και λίγο νεράκι. Όταν πάρουν βράση,
χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε τα να μαγειρευτούν. 
Σερβίρετε το γιαούρτι σε μπολ δίπλα στο φαγητό.

Σάλτσα για µακαρόνια
(µε λίγο κιµά που περίσσεψε µαγειρεµένος)

Y Λ I K A

1 μπολάκι κιμά (μαγειρεμένο για μακαρόνια)

250 γραμ. μανιτάρια άσπρα

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 μεγάλο πράσο

5 κουταλιές λάδι

1 ώριμη ντομάτα (ή λίγο πολτό)

αλάτι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάλτε σ’ ένα τηγάνι 
τα μανιτάρια σε φέτες, το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 
το πράσο σε φετάκια και τσιγαρίστε τα με πέντε
κουταλιές λάδι. Όταν μαραθούν, προσθέστε την
ντομάτα σε λεπτές φέτες και συνεχίστε το τσιγάρισμα
μέχρι όλα τα υλικά να μαλακώσουν. 
Στο τέλος προσθέστε τον κιμά και αφήστε τα 
να βράσουν για 2 λεπτά όλα μαζί. Δοκιμάστε το αλάτι
για να βάλετε όσο χρειάζεται. Αυτή η σάλτσα με τον
λίγο κιμά θα σας δώσει την ευκαιρία να δοκιμάσετε 
μια διαφορετική γεύση με τα μακαρόνια σας.

3 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 25

] }

Αν φτιάξατε µακαρόνια µε κιµά και σας έµεινε λίγος, που δεν αρκεί για µια δεύτερη φορά:
Φυλάξτε τον µερικές µέρες στον καταψύκτη και µετά ξεπαγώστε τον.
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Σουτζουκάκια µε πουρέ
Y Λ I K A

Γ Ι Α  Τ Α  Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι Α

500 γραμ. κιμά

1 μεγαλούτσικο κρεμμύδι τριμμένο

2-3 σκελίδες σκόρδο (αν θέλετε)

4-5 κουταλιές τριμμένη φρυγανιά

1 φλιτζάνι λευκό κρασί

2 αυγά ελαφρά χτυπημένα

1 κοφτό κουταλάκι κύμινο

2 κουταλιές λάδι και 1 φλιτζάνι ακόμα

αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Γ Ι Α  Τ Η  Σ A Λ Τ Σ Α

2 ποτήρια πολτό ντομάτας

1 κρεμμύδι ολόκληρο καρφωμένο με γαρίφαλα

2 κουταλιές λάδι

αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, κύμινο

Γ Ι Α  Τ Ο Ν  Π Ο Υ Ρ E

800 γραμ. - 1 κιλό πατάτες φρεσκοβρασμένες 

αλάτι, πιπέρι

λεμόνι και λάδι

λίγο τριμμένο σκόρδο (αν θέλετε)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάλτε τη φρυγανιά στο κρασί 
να μουλιάσει. Aνακατέψτε την με όλα τα υλικά και 
τις 2 κουταλιές λαδάκι. Zυμώστε βουτώντας τα χέρια
σας στο νερό για να γίνει το μείγμα αφράτο και όχι
σουτζουκάκια... τουβλάκια. Πλάστε τα μακρόστενα,
όχι πολύ μεγάλα, αραδιάστε τα στο ταψάκι σας και
ραντίστε τα με το 1 φλιτζανάκι λάδι. Ψήστε στο γκριλ
να ροδίσουν καλά από όλες τις πλευρές. 
Στο μεταξύ βάλτε όλα τα υλικά της σάλτσας σε
κατσαρόλα με 1 ποτήρι βραστό νερό και βράστε μέχρι
να μη μυρίζει η ντομάτα και να πήξει η σάλτσα. 
Tότε αδειάστε τα σουτζουκάκια με τα υγρά τους και
βράστε για 2 λεπτά μόνο. 
Περνάτε τις πατάτες από το πας-πουρέ και τις
αλατοπιπερώνετε. Tις νοστιμίζετε με το λεμόνι, 
το λαδάκι και το σκόρδο και σερβίρετε μαζί 
με τα σουτζουκάκια. 

Σημείωση
Tις πατάτες τις βράζετε πάντα με τη φλούδα τους για
να είναι πιο νόστιμες, αλλά τις πλένετε πολύ καλά
προηγουμένως με το πράσινο σφουγγαράκι της
κουζίνας. 

Συνηθισμένα και ασυνήθιστα, με κιμά πάντως
Με το ίδιο ζυμωμένο μείγμα για τα σουτζουκάκια μπορείτε να φτιάξετε μιαν άλλη εκδοχή, ποικιλίας χάριν... Ζυμώστε λοι-

πόν μ’ έναν κόπο δύο δόσεις και κρατήστε τη μία στον καταψύκτη, για να την αξιοποιήσετε μετά από μερικές ημέρες. 
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Σαν σουτζουκάκια
Y Λ I K A
1/2 δόση σουτζουκάκια ζυμωμένα (όπως στην

προηγούμενη συνταγή) 
1/2 φλιτζάνι κριθαράκι χοντρό

1 κρίθινο παξιμάδι τριμμένο στο μούλτι

1 φλιτζάνι πολτό ντομάτας
1/2 φλιτζάνι λάδι

1 κοφτό κουταλάκι ξερό φασκόμηλο τριμμένο

250 γραμ. καροτάκια μωρά ή μεγάλα, κομμένα σε ζάρια

αλάτι και πιπέρι

1 κοφτό κουταλάκι μοσχοκάρυδο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατεύετε το κριθαράκι 
με το τριμμένο παξιμάδι, τα αλατοπιπερώνετε 
και τα στρώνετε στο ταψάκι. Πλάθετε τα σουτζουκάκια
στρογγυλά και μικρά και τα τοποθετείτε από πάνω.
Ανάμεσα στα μπαλάκια τακτοποιείτε τα καρότα.
Ανακατεύετε σε μπολ την ντομάτα, το λάδι, 
τα μυρωδικά και το ανάλογο αλατοπίπερο. 
Προσθέτετε 1 φλιτζάνι νερό και ανακατεύετε ξανά.
Περιχύνετε μ’ αυτό τα υλικά του ταψιού. 
Το βάζετε στο φούρνο να ψηθεί στους 180° C 
μέχρι να βράσουν όλα τα υλικά, να μαλακώσουν
και να ροδίσουν τα σουτζουκάκια. 
Το ίδιο μαγειρεύεται σε ρηχή κατσαρόλα, μόνο που
δεν ανακατεύετε, απλά σείετε συχνά το σκεύος. 

] }

Aν ο πουρές είναι πολύ πηχτός, 
τον αραιώνετε µε λίγο από το νερό που έβρασαν οι πατάτες.
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4 παραλλαγές στο ίδιο θέμα

28

Η προετοιμασία 
ή βασική συνταγή
Y Λ I K A

800 γραμ. βοδινό κρέας

600-700 γραμ. αρνήσιο κρέας
1/2 κόκορα ή μεγάλο κοτόπουλο

1 κόκκαλο βοδινό από κότσι

2 κρεμμύδια ολόκληρα, καρφωμένα με γαρίφαλα

2-3 κλωνάρια σέλινο

1 μικρό ξυλάκι κανέλας

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε όλα τα κρεατικά 
και το κόκκαλο με αρκετό νερό να τα υπερκαλύπτει 
και τα αφήνετε να βράσουν. Πριν αρχίσει να κοχλάζει,
αρχίζει να σχηματίζεται στην επιφάνεια αφρός.
Προσθέτετε 1 κουταλιά αλάτι και αφαιρείτε τον αφρό
σχολαστικά. Όταν σταματήσει να βγαίνει αφρός 
ρίχνετε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια, την κανέλα, 
το σέλινο και τα αφήνετε να βράσουν. 
Μετά από 45 λεπτά ελέγχετε με πιρούνι μήπως 
κάποιο βράσει πριν από τα άλλα, οπότε το αφαιρείτε
για να μην παραβράσει. 
Όταν βράσουν όλα –προσέχετε πάντα να μην
παραβράσουν–, σουρώνετε το ζουμί. Κρατάτε ένα
μέρος για να το μαγειρέψετε αμέσως και το υπόλοιπο
το τακτοποιείτε σε 3 δοχεία, στο δεύτερο θα βάλετε
λιγότερα κρεατικά από το πρώτο και στο τρίτο, ακόμα
λιγότερα. Το ίδιο θα μοιράσετε και το ζουμί και όταν
κρυώσουν θα τα φυλάξετε στον καταψύκτη.

Η βάση για τα ανάμικτα κρέατα πρέπει να είναι το βοδινό, όχι μοσχαράκι του γάλακτος. Το ίδιο ισχύει και για το αρνί.

Aν έχετε ένα κομμάτι γαλοπούλα ή οποιοδήποτε άλλο κρεατικό μπορείτε να το προσθέσετε. 
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1. Κρεατόπιτα
Y Λ I K A

1 πακέτο φύλλα κρούστας

λάδι για το άλειμμα

21/2 φλιτζάνια διάφορα κρεατικά μαγειρεμένα

3 κρεμμύδια

4 κουταλιές λάδι

1 κεσέ γιαούρτι

3 αυγά

1 φλιτζάνι μαϊντανό

2 κουταλιές άσπρο ρύζι

10 ξερά δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αφήνετε τα φύλλα κρούστας 
να ξεπαγώσουν εντελώς και στο μεταξύ ετοιμάζετε 
τη γέμιση της πίτας. Τσιγαρίζετε τα κρεμμύδια 
κομμένα λεπτές φέτες στο λάδι. Όταν ξανθύνουν 
και μαλακώσουν ρίχνετε τα κρεατικά κομμένα 
και τα τσιγαρίζετε όλα μαζί. Αλατοπιπερώνετε και
αποσύρετε το τηγάνι. Όταν κρυώσουν λίγο, 
προσθέτετε το γιαούρτι, τα αυγά χτυπημένα, 
το μαϊντανό ψιλοκομμένο και το ρύζι. 
Ανακατεύετε. Λαδώνετε το ταψί και στρώνετε τα 2/3

των φύλλων, έτσι που να καλύπτουν και τα πλάγια 
του ταψιού. Ένα ένα φύλλο που τοποθετείτε το
αλείφετε με λάδι. Αδειάζετε πάνω τη γέμιση, την
απλώνετε ομοιόμορφα και προσθέτετε τα δαμάσκηνα
κομμένα στα δύο. Καλύπτετε με τα υπόλοιπα φύλλα,
αλείφοντάς τα κι αυτά. Γυρίζετε τα φύλλα που
περισσεύουν γύρω γύρω για να κλείσει η πίτα.
Αλείφετε λάδι, χαράζετε με μυτερό μαχαίρι, ραντίζετε
με νερό και ψήνετε στους 200°C μέχρι να ροδίσει.

29

] }

Πάντα η ανάµειξη των κρεάτων ανεβάζει τη νοστιµιά. 
Αρτύστε τα και αρωµατίστε τα και θα το επιβεβαιώσετε. 
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2. Κρεατόσουπα µε σπανάκι 
γιαουρτολέµονο
Y Λ I K A

τα βρασμένα ανάμικτα κρεατικά με το ζουμί τους

300 γραμ. σπανάκι

4-5 κρεμμυδάκια φρέσκα

1 ματσάκι άνηθο

200 γραμ. γιαούρτι

1 κοφτό κουταλάκι νισεστέ

χυμό ενός λεμονιού

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Θα χρησιμοποιήσετε 
το 1/4 περίπου από τα κρεατικά που βράσατε, μαζί 
με το ανάλογο ζουμί. Θα τα βάλετε στην κατσαρόλα 
και όταν κοχλάσουν θα προσθέσετε το σπανάκι
ψιλοκομμένο, τον άνηθο και τα κρεμμυδάκια,
όλα ψιλοκομμένα. Χρειάζονται γύρω στα 8 λεπτά 
βράσιμο. Τότε χτυπάτε σε μια λεκανίτσα το γιαούρτι 
με το νισεστέ και το χυμό του λεμονιού. 
Ρίχνετε ζουμί από την κατσαρόλα στο γιαουρτολέμονο
μέχρι να κάψει και το αδειάζετε στην κατσαρόλα.
Ανακατεύοντας, το αφήνετε να πάρει 3-4 βράσεις,
ελέγχετε το αλατοπίπερο και το αποσύρετε. 
Η σούπα αυτή δεν πρέπει να είναι πολύ αραιή. 
Τα κρεατικά τα κόβετε όσο μεγάλα θέλετε ή τα
σερβίρετε χωριστά σε πιατέλα με πιπέρι και
λαδολέμονο.

Παραλλαγών... συνέχεια

30

Αναζητήστε επίμονα καλό κρέας. Δηλαδή από ζώα που τρέφονται με φυσικό τρόπο. Το ιδανικό είναι να προέρχεται από

ζώα ελεύθερης βοσκής. Είναι καλύτερα να πάρετε λίγο κρέας αλλά εκλεκτό, παρά άφθονο και άνοστο. Το εκλεκτό είναι πά-

ρα πολύ νόστιμο.
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] }

3. Κρεατικά µε σάλτσα
Y Λ I K A

1 1/2 φλιτζάνι μαγειρεμένα κρεατικά 

και το ζουμί τους

5 κουταλιές λάδι

300 γραμ. μανιτάρια

1 κρεμμύδι

3 ντομάτες
1/2 κουταλάκι κοφτό κανελογαρίφαλα

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε σε βαθύ τηγάνι 
το λάδι και τσιγαρίζετε τα μανιτάρια σε φετάκια. 
Όταν στεγνώσουν προσθέτετε το κρεμμύδι τριμμένο
στον τρίφτη και τις ντομάτες τριμμένες επίσης.
Αρωματίζετε με τα μπαχαρικά και προσθέτετε 
τα κρεατικά κομμένα. Όταν στεγνώσει το μείγμα, 
το αλατοπιπερώνετε και ρίχνετε στην κατσαρόλα 
1 φλιτζάνι ζωμό. Όταν βράσει και έχει την 
πυκνότητα σάλτσας, είναι έτοιμο.
Σερβίρετε αυτή τη σάλτσα με ζυμαρικά ή ρύζι.

4. Tρία κρεατικά µε καλαµπόκι cajun
Y Λ I K A  

1 1/2- 2 φλιτζάνια βρασμένα κρεατικά

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 μεγάλες πιπεριές (1 κόκκινη και 1 πράσινη)

4 κουταλιές λάδι
1/2 κιλό καλαμπόκι βρασμένο (το ζυγίζετε στεγνό)

1 ντομάτα

αλάτι, πιπέρι

λίγο καυτερό πιπέρι (αν θέλετε)

4 αυγά

6 κουταλιές γάλα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε στην κατσαρόλα
το κρεμμύδι σε ψιλές φέτες, τις πιπεριές σε μικρά
τετράγωνα κομμάτια και τα τσιγαρίζετε με το λάδι.
Όταν αρχίσουν να μαραίνονται, προσθέτετε τα κρεατικά
κομμένα και τα ανακατεύετε για 1 λεπτό. 
Προσθέτετε το καλαμπόκι, την ντομάτα ψιλοκομμένη
και ανακατεύετε για λίγο. Προσθέτετε αλατοπίπερο 
και, αν σας αρέσει, λίγο καυτερό πιπέρι, μαζί 
με 1 ποτήρι ζωμό από τα κρεατικά. 
Μόλις κοχλάσει προσθέτετε 4 αυγά χτυπημένα 
με 6 κουταλιές γάλα και ανακατεύετε ζωηρά με μια
κουτάλα, να ψηθούν τα αυγά και να είναι ένα
ψιχουλιαστό αλλά απαλό υπόστρωμα στα 
προηγούμενα υλικά.

Cajun (κατζούν ή κέιτζαν) είναι για τους Αµερικανούς η κουζίνα µε παραδοσιακές, 
ινδιάνικες δηλαδή, καταβολές.
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Το καλοκαίρι μπορείτε, αντί για λεμόνι, να βάζετε στα μαγειρέματά σας αγουρίδες (πολύ ξινά σταφύλια, πριν γλυκάνουν) ή

όποιο ξινό φρούτο υπάρχει, όπως τα κορόμηλα. Θα ανακαλύψετε νέες γευστικές κατηγορίες. 

Με πολύ μοσχαράκι και με λίγο

32

Mοσχάρι µε κολοκυθάκια
Πολλοί τηγανίζουν τα κολοκυθάκια πριν τα
προσθέσουν στην κατσαρόλα. Eγώ νομίζω ότι το
τηγάνισμα δίνει σ’ αυτό το τρυφερό φαγητό μια
σκληρή γεύση. Eπιπλέον γίνεται πιο βαρύ. 
Aν θέλετε, προσθέτετε στο φαγητό, μαζί με τα
κολοκυθάκια και μια χούφτα ξινούτσικα κορόμηλα. 

Y Λ Ι Κ A

800 γραμ. μοσχάρι από κιλότο

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο
1/2 κιλό κολοκυθάκια

1 ματσάκι άνηθο

3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια
1/3 του φλιτζανιού λάδι

3 αυγά

χυμό 2 λεμονιών ή όσο σας αρέσει

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε το κρέας σε κομμάτια
μεγάλα σαν αυγά. Tο αλατοπιπερώνετε και το αφήνετε
για 15 λεπτά στο σουρωτήρι. Σε φαρδιά και ρηχή
κατσαρόλα βάζετε το λάδι και τσιγαρίζετε 
το κρεμμύδι μέχρι να χρυσίσει ελαφρά και τότε
προσθέτετε το κρέας και τα τσιγαρίζετε όλα 
μαζί μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. 
Προσθέτετε βραστό νερό και αφήνετε το κρέας 
να μαγειρευτεί. Όταν αρχίσει να μαλακώνει, βάζετε
στην κατσαρόλα τα κολοκυθάκια (αν είναι πολύ μικρά,
ολόκληρα, ενώ αν είναι μεγαλούτσικα θα τα κόψετε
ανάλογα), τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τον άνηθο, 
όλα ψιλοκομμένα, μαζί με το ανάλογο αλατοπίπερο.
Προσέχετε να μην κολυμπούν στα υγρά, γιατί 
τα κολοκυθάκια θα βγάλουν τα δικά τους. 
Tα αφήνετε να μαγειρευτούν, αλλά τα παρακολουθείτε
μήπως χρειαστεί να προσθέσετε νερό. Tότε δοκιμάζετε
το αλατοπίπερο και τα αυγοκόβετε (βλ. αυγολέμονο,
σελ. 126).

Εναλλακτικά
Όπως το μοσχάρι με κολοκυθάκια μπορείτε να
μαγειρέψετε μια χειμωνιάτικη εκδοχή του με πράσα,
οπότε αντί για άνηθο θα βάλετε μαϊντανό. 
Αντί για τα κορόμηλα βάλτε λιαστά δαμάσκηνα.
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Mακαρόνια µε ένα κοµµατάκι κρέας
Y Λ Ι Κ A

200 γραμ. κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, αρνί ή κοτόπουλο)

4 κουταλιές λάδι και χωριστά για τις μελιτζάνες

αλάτι και πιπέρι

1 κουταλάκι σπόρο μάραθου τριμμένο
1/2 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί

2 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

400 γραμ. μακαρόνια

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β I Ρ Ι Σ Μ Α

φύλλα δυόσμου

τυρί τριμμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Κόβετε το κρέας όσο μπορείτε
σε πιο μικρά κομμάτια. Το τσιγαρίζετε στο λάδι 
μέχρι να μαλακώσει. Αλατοπιπερώστε το και προσθέστε
το σπόρο μάραθου. Σβήστε το με το κρασί και όταν
εξατμιστεί, το αποσύρετε.
Κόβετε σε μικρά ζάρια τις μελιτζάνες, τις αφήνετε
μέσα σε αλατόνερο για μισή ώρα να ξεπικρίσουν, 
τις στύβετε και τις στεγνώνετε σε πετσέτα. 
Τις τηγανίζετε να ροδίσουν ελαφρά και να μαλακώσουν.
Βάζετε στην πιατέλα 400 γραμ. μακαρόνια βρασμένα,
ραντισμένα με λάδι, από πάνω απλώνετε τις μελιτζάνες
και το τσιγαρισμένο κρέας. Στολίζετε με τα φύλλα
δυόσμου και πασπαλίζετε με τριμμένο τυρί της
προτίμησής σας.

] }

Ένα µικρό κοµµάτι κρέας που σας έµεινε µπορεί να γίνει βάση 
για µια µακαρονάδα.
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Mοσχάρι σάλτσα για ταλιατέλες
Y Λ Ι Κ A

400 γραμ. μοσχαρήσιο κρέας 

3 μεγάλες κόκκινες πιπεριές

3 μέτριες ντομάτες κατακόκκινες

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο 

1 μέτρια μελιτζάνα 

4 σκελίδες σκόρδο τριμμένο

1 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό
1/3 του φλιτζανιού λάδι

400 γραμ. ταλιατέλες

αλάτι και πιπέρι

Σημείωση
Tην ίδια σάλτσα μπορείτε να τη σερβίρετε με ρύζι.

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε το κρέας σε κομματάκια
σαν φουντούκια, το αλατοπιπερώνετε και το
τσιγαρίζετε στο λάδι μαζί με το κρεμμύδι. Προσθέτετε
λίγο νερό και το αφήνετε να μαγειρευτεί μόνο του
μέχρι να ετοιμάσετε τα λαχανικά: Ξεφλουδίζετε
εντελώς τη μελιτζάνα και την τρίβετε στον τρίφτη. 
Tη βάζετε σε σουρωτήρι με λίγο αλάτι για να
ξεπικρίσει. Kόβετε τις πιπεριές κουρελάκια 
αφού αφαιρέσετε σπόρους και άσπρες μεμβράνες.
Ξεφλουδίζετε τις ντομάτες και τις κόβετε όσο 
μπορείτε πιο λεπτά φετάκια. Ξεπλένετε και στύβετε 
τη μελιτζάνα και όταν εξατμιστεί το υγρό από το κρέας
τα ρίχνετε όλα στην κατσαρόλα εκτός από το μαϊντανό.
Aνακατεύετε να αχνιστούν και στο μεταξύ βγάζουν
υγρά και μαγειρεύονται μ’ αυτά. 
Aλατοπιπερώστε, προσθέστε το μαϊντανό και δοκιμάστε.
Kανονικά πρέπει να είναι έτοιμα. Aν κρατούν ακόμη 
τα υλικά, προσθέστε μισό φλιτζάνι βραστό νερό 
και συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να εξατμιστούν 
τα περίσσια υγρά και να μείνει δεμένη αλλά μελάτη 
η σάλτσα. Bράστε και σουρώστε τις ταλιατέλες. 
Σερβίρετε με ξερή μυζήθρα χοντροκομμένη. 

Το καλό δεν βρίσκεται στο πολύ, έλεγαν οι αρχαίοι. Αντίθετα, με τις σωστές «κινήσεις» το λίγο, ακόμα και το ελάχιστο,

μπορεί να γίνει πολύ καλό και πολύ ενδιαφέρον.

Κρεατάκι λιγοστό και νοστιμιά περίσσια

34
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] }

Μοσχαράκι σε σάλτσα
Y Λ Ι Κ A

300 γραμ. μοσχάρι

αλάτι και πιπέρι

4 κουταλιές λάδι

3 μεγάλα πράσα

1 ποτηράκι του κρασιού κονιάκ

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ μεγάλο σαν αυγό

5-6 γαρίφαλα

2 φλιτζάνια πολτό ντομάτας

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Χρειάζεστε ένα κομμάτι 
μοσχάρι γύρω στα 300 γραμ. αλλά σε σχήμα ορθογώνιο.
Το βάζετε για 15 λεπτά στον καταψύκτη 
για να παγώσει λίγο. Το τοποθετείτε στο ξύλο κοπής
και με κοφτερό μαχαίρι το κόβετε πολύ λεπτά φετάκια,
σαν τσιπς. Τα αλατοπιπερώνετε και τα αφήνετε 
στο σουρωτήρι για 20 λεπτά. Μετά βάζετε το λάδι 
στο τηγάνι και τα πράσα ψιλοκομμένα. Τα τσιγαρίζετε
λιγάκι και όταν αρχίσουν να γυαλίζουν προσθέτετε
τα φετάκια του κρέατος και συνεχίζετε το τσιγάρισμα
μέχρι να ροδίσουν. Τα σβήνετε με κονιάκ. 
Πριν εξατμιστεί, ρίχνετε στην κατσαρόλα το τζίντζερ,
χαραγμένο σε 3-4 σημεία, και τα γαρίφαλα.
Ανακατεύετε και προσθέτετε τον πολτό ντομάτας 

και 1/2 ποτήρι νερό. Αφήνετε τη σάλτσα να βράσει
μέχρι να πήξει, αλατοπιπερώνετε λίγο ακόμα, πετάτε 
τα μπαχαρικά και σερβίρετε με σπαγκέτο ή φιογκάκια.

Σάλτσα για µακαρονάδα
Όταν φτιάχνετε κρέας κοκκινιστό, για να το σερβίρετε
με μακαρόνια ή πιλάφι, διπλασιάστε όλα τα υλικά 
της σάλτσας (κρεμμύδι, σκόρδο, λάδι, ντομάτα κ.λπ.)
και όταν μαγειρευτεί φυλάξτε τη μισή σάλτσα 
σε ένα ταπεράκι στον καταψύκτη, για να τη σερβίρετε
μια άλλη φορά με σκέτα μακαρόνια μαζί με ένα 
καλό τυρί τριμμένο.

Δεν χρειάζεται να βάζετε ζάχαρη στις σάλτσες µε ντοµάτα. 
Η φυσική της γεύση είναι υπόξινη και ωραία. 
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Mε νουά µαγειρεµένο
(2 τρόποι να το αξιοποιήσετε)

1ος τρόπος

Όσο λίγο κι αν είναι, κόψτε το σε λεπτές φέτες 
και απλώστε το σε πιατέλα όπως είναι, κρύο.
Φτιάξτε ένα άρτυμα που θα δώσει νοστιμιά 
στο στεγνό κρέας: Ψιλοκόψτε 6 λιαστές ντομάτες, 
μια χουφτίτσα κλαδάκια κάππαρης και μια κουταλιά
«κουμπιά» κάππαρης από την άρμη. 
Ανακατέψτε τα όλα με 3 κουταλιές πάστα μαύρης ελιάς
και 1 κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι, 1 κουταλιά καλό
κρασόξιδο, 5 φρέσκα κρεμμυδάκια σε λεπτά φετάκια,
1 κουταλάκι κοφτό θυμάρι και 4 κουταλιές λάδι.
Aπλώστε αυτή την πάστα πάνω στο κρύο κρέας.
Στολίστε το με λαχανικά εποχής, π.χ. ραπανάκια
ή ντομάτες κ.λπ.

2ος τρόπος

Βέβαια υπάρχει πάντα η λύση να αλείψετε το κρύο
κρέας με μαγιονέζα ή σος ρεμουλάντ αλλά, 
αν δεν θέλετε κάτι τόσο κοινότοπο, υπάρχει και 
μια άλλη λύση:
Φτιάξτε μια καρυδοσκορδαλιά δουλεύοντας στο
μπλέντερ 1 ποτήρι καρύδια (όχι ταγκισμένα),
4-6 σκελίδες σκόρδο, δύο φέτες μαύρο μπαγιάτικο 
ψωμί μουλιασμένο καλά, αλάτι, ξίδι σύμφωνα 
με το γούστο σας και 3 κουταλιές λάδι. 
Μη στύψετε πολύ το ψωμί, για να γίνει μελάτη
η σκορδαλιά. Γαρνίρετε τις φέτες του κρέατος με τη
σκορδαλιά και γύρω γύρω βάλτε κρεμμύδι σε φέτες.

Είναι ευκαιρία να εμπλουτίσετε το μαγειρικό σας ρεπερτόριο με ελάχιστο κόπο και σε λίγο χρόνο. 

Έμεινε μοσχάρι μαγειρεμένο;

36
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Περίσσευµα κρέατος σαλάτα 
µε ρεβίθια
Y Λ Ι Κ A

1 1/2 - 2 φλιτζάνια μαγειρεμένο κρέας ψιλοκομμένο

1 φλιτζάνι βρασμένα και στραγγισμένα ρεβίθια
1/2 μαρούλι

1 ματσάκι ρόκα

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια

αλάτι, πιπέρι

1 κουταλάκι κύμινο τριμμένο

5 κουταλιές λάδι

4 κουταλιές πετιμέζι

1 κουταλιά χυμό λεμονιού

1 χούφτα φιστίκια Aιγίνης

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατεύετε σε ευρύχωρο
δοχείο τα κομμάτια του κρέατος που περίσσεψε,
ψημένο ή μαγειρεμένο, με τα ρεβίθια, το μαρούλι
κομμένο λωρίδες, τη ρόκα κομμένη, τα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα, αλάτι, πιπέρι, το κύμινο τριμμένο, 
το λάδι, το πετιμέζι, και το χυμό λεμονιού. 
Αφού τα ανακατέψετε καλά τα βάζετε στη σαλατιέρα
και ρίχνετε από πάνω τα φιστίκια Αιγίνης 
ψημένα και χοντροκομμένα.

Nτοµατούλες γεµιστές ωµές
(µε µαγειρεµένο κρέας ή κοτόπουλο)

Y Λ Ι Κ A

8-10 μικρές ντομάτες

1 1/2 φλιτζάνι βρασμένο κοτόπουλο ή κρέας ή και τα δύο

αλατοπίπερο

λαδόξιδο

1 ματσάκι ρόκα

1 ντομάτα

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 κεσέ γιαούρτι

λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Tα βρασμένα κρεατικά κόψτε τα
σε μικρούτσικα κομμάτια κόντρα στις ίνες τους.
Aλατοπιπερώστε και ραντίστε με το λαδόξιδο. 
Bάλτε τα σε μια λεκανίτσα και προσθέστε τη ρόκα, 
την ντομάτα (χωρίς σπόρους), τα κρεμμυδάκια, 
όλα ψιλοκομμένα. Aνακατέψτε τα με το γιαούρτι 
και γεμίστε με το μείγμα μικρές ντομάτες, αφού τις
αδειάσετε με κουταλάκι. Tην ψίχα τους μπορείτε 
να την ψιλοκόψετε στο μείγμα ή να τη φυλάξετε 
στο ψυγείο, για να φτιάξετε σάλτσα. Στολίστε τη
γέμιση από πάνω με ψιλοκομμένο μαϊντανό.

4 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 37

] }

Δοκιµάστε τα µυρωδάτα βότανα που δίνουν νεύρο 
στη γεύση του φαγητού.
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Όταν θα πάτε στο κρεοπωλείο, πάρτε ένα κομ μάτι χοιρινό γύρω στα δύο κιλά, προτιμότερο πλάτη. Ζητήστε να το χωρί-

σουν σε κομμάτια και να αφήσουν πάνω στο κόκκαλο γύρω στο 1/2 κιλό κρέας. Το κόκκαλο δίνει πολλή νοστιμιά στο

μαγείρεμα. Άλλωστε το κρέας που είναι γύρω απ’ αυτό είναι πιο τρυφερό. Tα κομμάτια θα τα χρησιμοποιήσετε σε άλλα

μαγειρέματα. 

Με κρέας και με κόκκαλο... 

38

Χοιρινό µε κυδώνια και πατάτες
Υ Λ Ι Κ Α

Tο κρέας με το κόκκαλο

2 μέτρια κυδώνια

2 πατάτες μέτριες

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο

αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά μέλι

1 ξύλο κανέλας
1/2 φλιτζάνι λάδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζουμε στην κατσαρόλα 
το κρέας κομμένο, το κόκκαλο και το κρεμμύδι και τα
αφήνουμε να αχνιστούν. Ανακατεύουμε και όταν
εξατμιστεί το υγρό προσθέτουμε το λάδι και την
κανέλα. Τσιγαρίζουμε για λίγο, αλατοπιπερώνουμε και
προσθέτουμε νερό βραστό μόλις να σκεπάζει το κρέας.
Το αφήνουμε να μαγειρευτεί και όταν είναι σχεδόν
έτοιμο ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα κυδώνια και την
πατάτα κομμένα. Πρέπει να υπάρχουν υγρά στην
κατσαρόλα, αλλά όχι πολλά. Παρακολουθούμε και όταν
μαλακώσουν ελέγχουμε το αλατοπίπερο, διαλύουμε το
μέλι σε λίγο από το υγρό του φαγητού και το ρίχνουμε
στην κατσαρόλα. Κουνάμε ζωηρά την κατσαρόλα και
συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 2-3 λεπτά.
Πετάμε το κόκκαλο και σερβίρουμε.
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Γιουβετσάκι µε χοιρινό
Υ Λ Ι Κ Α

400 γραμ. χοιρινό σε μικρά κομμάτια

1 κόκκαλο (από πόδι προτιμότερο)

2 πράσα σε ροδέλες

1 μεγάλο καρότο κομμένο

2 φλιτζάνια λάχανο κομμένο

3 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά μπαχάρι σε κόκκους

350 γραμ. χοντρό κριθαράκι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

μαϊντανό ψιλοκομμένο

τυρί τριμμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε στο ταψάκι το κόκκαλο
και το ψήνετε στους 220° C σκέτο, μέχρι να ροδίσει
από όλες τις πλευρές. Τότε ρίχνετε στο ταψί 
βραστό νερό, το κρέας, τα λαχανικά, το μπαχάρι,
μπόλικο πιπέρι και λίγο αλάτι. 
Τα αφήνετε να μαγειρευτούν, ενώ φροντίζετε 
το υγρό στο ταψί να είναι γύρω στα 3½-4 φλιτζάνια, 
και ρίχνετε το κριθαράκι και αλάτι. 
Ανακατεύετε στην αρχή και μέχρι να αρχίσει 
να πήζει μια δυο φορές ακόμα. Δοκιμάζετε και έχετε
πάντα έτοιμο λίγο βραστό νερό. Αν θέλετε πιο
βρασμένο το κριθαράκι προσθέτετε λίγο. Όταν το
ξεφουρνίσετε πρέπει να είναι κάπως μελάτο. 
Σερβίρετε αμέσως, αφού αφαιρέσετε το κόκκαλο 
και πασπαλίσετε με το μαϊντανό. 
Τριμμένο τυρί αν και όσο θέλετε.

Αν θέλετε το γιουβετσάκι πιο πλούσιο σε γεύση, βάλτε µια χουφτίτσα
ξερά βερίκοκα κοµµένα µαζί µε τα λαχανικά. 
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Xειµωνιάτικη σαλάτα 

Y Λ Ι Κ Α

1 κομμάτι χοιρινό ή άλλο κρέας μαγειρεμένο

(κομμένο πρέπει να είναι 2 φλιτζάνια)

3 φλιτζάνια λάχανο ψιλοκομμένο
1/2 σελινόριζα

1 μεγάλο σφιχτό κόκκινο μήλο

αλάτι και πιπέρι

Γ Ι Α  Τ Ο  Α Ρ Τ Υ Μ Α

2 κουταλάκια μουστάρδα

3 κουταλιές πετιμέζι (ή 1 κουταλιά μέλι)

4 κουταλιές λάδι

χυμό από 1 μεγάλο πορτοκάλι

1 μικρό κόκκινο κρεμμύδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aν σας έμεινε χοιρινό ψητό 
ή μαγειρευτό, το κόβετε μακρόστενα κουρελάκια 
και το βάζετε σε μπολ με λάδι και ξίδι. 
Kόβετε το λάχανο λεπτό, τρίβετε στον τρίφτη τη
σελινόριζα και κόβετε σε κύβους το μήλο. 
Aνακατεύετε όλα τα λαχανικά με τα κομματάκια 
του κρέατος, αλατοπιπερώνετε και περιχύνετε 
με το άρτυμα που φτιάχνετε ως εξής: 
Αναμειγνύετε τη μουστάρδα, κατά προτίμηση 
απ’ αυτήν που έχει ολόκληρους τους σπόρους, 
μαζί με το πετιμέζι, το λάδι και το χυμό πορτοκαλιού.
Aνακατεύετε τη σαλάτα με το άρτυμα και τη βάζετε
στη σαλατιέρα. Kόβετε ψιλό το κρεμμύδι και 
το ρίχνετε από πάνω.

Δοκιμάστε και διαφορετικούς συνδυασμούς λαχανικών, φτιάξατε το φαγητό σύμφωνα με το γούστο σας. Αν το κρέας σάς

φαίνεται λίγο, προσθέστε 1-2 σφιχτοβρασμένα αυγά. 

Με κρύο χοιρινό που περίσσεψε 
φτιάχνουμε σαλάτες 

40
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Κι άλλη σαλάτα

Αυτή η σαλάτα έχει πιο σύνθετη γεύση. Παραμερίστε
τις προκαταλήψεις και δοκιμάστε την. 

Y Λ Ι Κ Α

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο, μαγειρεμένο χοιρινό

1 φλιτζάνι άσπρο λάχανο ψιλοκομμένο

2 φλιτζάνια κόκκινο λάχανο ψιλοκομμένο 

2 ματσάκια ρόκα

10 ξερά δαμάσκηνα κομμένα στα δύο

1 φλιτζάνι ζεστό κόκκινο κρασί
1/2 φλιτζάνι σταφίδες ξανθές 

αλάτι και πιπέρι

Γ Ι Α  Τ Ο  Α Ρ Τ Υ Μ Α
2/3 φλιτζανιού γαλοτύρι (ή ανθότυρο λειωμένο 

με πιρούνι) 

3 κουταλιές βαλσαμικό

1 μήλο τριμμένο

3 κουταλιές λάδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε τα δαμάσκηνα και τις
σταφίδες να μουλιάσουν στο ζεστό κρασί. 
Όταν το απορροφήσουν, τα αναμειγνύετε με όλα τα
υλικά και, αφού ανακατέψετε τα υλικά του αρτύματος,
το περιχύνετε και ανακατεύετε. 

41

] }

Το χοιρινό, επειδή είναι ελαφρά ξινό, ταιριάζει πολύ µε φρούτα. 
Δοκιµάστε το, θα σας αρέσει.
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Oµελέτα µε χοιρινό
Y Λ Ι Κ Α

200 γραμ. χοιρινό (ή άλλο είδος κρέατος)

1 μεγάλο κρεμμύδι

4 κουταλιές λάδι

6 αυγά 

5-6 κουταλιές γάλα

1 φλιτζάνι φέτα θρυμματισμένη

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Tσιγαρίζετε στο τηγάνι 
το χοιρινό ψιλοκομμένο και το κρεμμύδι σε λεπτά
φετάκια. Ρίχνετε αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάρυδο.
Χτυπάτε σε μπολ τα αυγά με το γάλα και 
προσθέτετε τη θρυμματισμένη φέτα. 
Τα αδειάζετε στο τηγάνι. Όταν ψηθεί από κάτω 
η ομελέτα, τη γυρίζετε με μια πιατέλα για να 
ψηθεί και από την άλλη. 
Συνοδεύετε με πράσινη σαλάτα.

Πράσα τυλιχτά
Ζητήστε από τον κρεοπώλη να σας κόψει πανσέτα 
σε λεπτές φέτες όπως κόβουμε το ζαμπόν. 
Κόβετε μερικά πράσα να μείνει μόνο το άσπρο,
αφαιρείτε την εξωτερική στοιβάδα και τυλίγετε το
καθένα με μια φέτα πανσέτας. Αλατοπιπερώνετε και
βάζετε τα πράσα κοντά κοντά σ’ ένα ταψάκι.
Ανακατεύετε 1 κουταλιά μουστάρδα με το χυμό ενός
λεμονιού και το ξύσμα του, προσθέτετε 1/4 του
φλιτζανιού λάδι, περιχύνετε με το μείγμα τα πράσα 
και τα ψήνετε στους 180° C, μέχρι να μαλακώσουν
τα πράσα και να ροδίσει η πανσέτα. 

Η πανσέτα, από το μπροστινό του χοίρου, δεν είναι λουξ κομμάτι του κρέατος. Αν όμως το μαγειρέψετε με... λίγη τσαχπινιά

και φαντασία μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλό. 

Χοιρινή πανσέτα

42
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Πανσέτα με γίγαντες
Υ Λ Ι Κ Α

300 γραμ. γίγαντες
1/2 κιλό πανσέτα κομμένη σε κύβους

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο

1 κουταλάκι φυλλαράκια φασκόμηλου

1 1/2 κουταλιά ντοματοπελτέ

1 ματσάκι μαϊντανό (μόνο φύλλα)
1/2 φλιτζάνι λάδι και δύο κουταλιές ακόμα

αλάτι, πιπέρι, λίγο τριμμένο γαρίφαλο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Μουλιάζετε τους γίγαντες
αποβραδίς, το πρωί τους ξεπλένετε και τους βάζετε 
να βράσουν. Τους αποσύρετε πριν βράσουν εντελώς,
αλλά να είναι μαλακοί. Τους σουρώνετε. 
Βάζετε σε τηγάνι με χοντρό πάτο τις 2 κουταλιές λάδι
και ρίχνετε τα κομματάκια της πανσέτας. 
Καλύπτετε μόνο το κρέας μ’ ένα καπάκι μικρότερο 
από το τηγάνι και το αφήνετε να αχνιστεί, να ζεσταθεί
και να φύγει το πολύ λίπος. 
Αφαιρείτε το καπάκι και τσιγαρίζετε το κρέας
στο λίπος του. Προσθέτετε το φασκόμηλο,
ανακατεύετε 1-2 λεπτά, το παίρνετε με τρυπητή
κουτάλα και το βάζετε στην κατσαρόλα μαζί με τους
γίγαντες και όλα τα υπόλοιπα υλικά. 
Ρίχνετε βραστό νερό, τόσο που να τα καλύπτει, 
και τα αφήνετε να μαγειρευτούν σε μέτρια φωτιά 
μέχρι να μαλακώσουν, να φύγουν τα περιττά υγρά
και να μελώσουν. 

Σημείωση
Μπορείτε να κάνετε το ίδιο φαγητό με ρεβίθια. 

43

] }

Η πανσέτα είναι δεύτερο κοµµάτι και πιο οικονοµικό,
αλλά γίνεται πολύ νόστιµο αν µαγειρευτεί κατάλληλα. 

ΒΟΥΤΣΙΝΑ teliko sel._BOUTSINA  19/05/2010  6:07 ΜΜ  Page 43



Αρνί φούρνου µε λαχανικά,
καλοκαιρινό
Y Λ Ι Κ A

1 κιλό αρνάκι

2 κολοκυθάκια

2 πατάτες μέτριες

2 μακρόστενες μελιτζάνες

2 κρεμμύδια

1 χούφτα φρέσκα φασολάκια

4-5 σκελίδες σκόρδο τριμμένο

2 ντομάτες μέτριες

4 πιπεριές κόκκινες

1 ματσάκι μαϊντανό

αλάτι και πιπέρι
1/2 φλιτζάνι λάδι 

2 δαφνόφυλλα (αν θέλετε)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ζητήστε από τον κρεοπώλη 
να κόψει ένα αρνήσιο χεράκι σε μικρά κομμάτια μαζί
με το κόκκαλο. Το πλένετε και το βάζετε στο ταψί.
Βάλτε επίσης τα κολοκυθάκια, τις πατάτες, τις
μελιτζάνες, τα κρεμμύδια, τα φρέσκα φασολάκια,
το σκόρδο, τις ντομάτες σε φέτες, τις πιπεριές και το
μαϊντανό, κομμένα όλα λίγο μεγαλύτερα από το κρέας.
Αλατοπιπερώνετε, προσθέτετε τα δαφνόφυλλα και το
λάδι και τα απλώνετε ομοιόμορφα στο ταψί.
Προσθέτετε 1 φλιτζανάκι του καφέ νερό και το βάζετε
στο φούρνο στους 180° C να ψηθεί.

Σημείωση 1
Αν περισσέψει μια ποσότητα απ’ αυτό το φαγητό
μπορείτε να το αξιοποιήσετε ως σάλτσα πάνω σ’ ένα
άσπρο ρύζι. 

Σημείωση 2
Μια άλλη ιδέα είναι να μαγειρέψετε 300 γραμ. κριθαράκι
με λίγη ντομάτα και 1 μικρό κρεμμύδι, και τελευταία
στιγμή, να προσθέσετε το υπόλοιπο του μαγειρεμένου
φαγητού, να ζεσταθεί, να ενωθεί με το κριθαράκι, 
αλλά να μην παραβράσει.

Στην αρχή του καλοκαιριού έχει ακόμα μικρά αρνάκια. Όσο προχωρεί το καλοκαίρι τα αρνιά είναι μεγαλύτερα. Οπότε πρέ-

πει να λάβετε υπ’ όψιν το βάρος και την ηλικία του αρνιού για τους χρόνους και τους τρόπους του μαγειρέματος. Μια πρώτη

σκέψη είναι, αν μαγειρέψετε μαζί κρεατικά από ζώα διαφορετικών ηλικιών, να κόψετε τα νεαρά σε πιο μεγάλα κομμάτια και

τα άλλα σε μικρότερα, για να μαγειρευτούν συγχρόνως. 
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Ιδέες για αρνί ή κατσίκι
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Προβατάκι φούρνου µε σύκα
Y Λ Ι Κ A
1/2 κιλό κρέας πρόβειο ή ζυγούρι

3-4 μεγάλες ντομάτες

2 μεγάλα κρεμμύδια

αλάτι και πιπέρι

1 κουταλιά ξερό δεντρολίβανο

6 κουταλιές λάδι και λίγο για τα σύκα

6 φρέσκα σύκα

Εναλλακτικά
Το ίδιο φαγητό μπορείτε να το φτιάξετε και τις εποχές
που δεν υπάρχουν φρέσκα σύκα. Σ’ αυτή την
περίπτωση θα μουλιάσετε προηγουμένως τα ξερά σύκα
σε ζεσταμένο κρασί και, αντί για φρέσκιες ντομάτες, θα
χρησιμοποιήσετε ντοματάκια κουτιού που θα τα κόψετε
κι αυτά φέτες, ή ντομάτες κονκασέ. 

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Προτιμήστε ένα μεγάλο
(ηλικιακά) αρνί ή τρυφερό πρόβατο. Ένα κομμάτι από
μπούτι γύρω στο μισό κιλό. Ζητήστε από τον κρεοπώλη
να το κόψει λεπτές φέτες και να τις χτυπήσει, για να
γίνουν σαν σνίτσελ. Αν είναι μεγάλες, κόψτε τες 
σε μικρότερα κομμάτια (όπως τα σκαλοπίνια).
Σε ταψάκι στρώνετε μια σειρά φέτες ντομάτας. 
Από πάνω απλώνετε κρεμμύδι σε φέτες και στη
συνέχεια τοποθετείτε τα πλακέ κομμάτια του κρέατος,
αλάτι, πιπέρι και φυλλαράκια δεντρολίβανο, 
πάλι κρεμμύδι και από πάνω ντομάτες ψιλοκομμένες
χωρίς σπόρια. Περιχύνετε το λάδι και σκεπάζετε 
το ταψί με αλουμινόχαρτο. 
Το ψήνετε στους 180° C για 45 λεπτά σκεπασμένο,
μετά αφαιρείτε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζετε 
το ψήσιμο μέχρι να πάρει χρώμα το φαγητό. 
10-15 λεπτά πριν τελειώσει το ψήσιμο σκορπίζετε 
στην επιφάνεια του ταψιού τα φρέσκα σύκα 
ανοιγμένα στα δύο, αφού τα ραντίσετε με λάδι.
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Το πρόβατο όταν είναι σιτεµένο είναι λειχουδιά. 
Αναζητήστε το σε κρεοπώλη της εµπιστοσύνης σας. 
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Ένα ωραίο γκρατινέ
Y Λ Ι Κ A

2 φλιτζάνια περισσεύματα κρέατος 

(από 1 ή περισσότερα είδη)

4 φλιτζάνια κίτρινα τυριά τριμμένα

πιπέρι, μοσχοκάρυδο

2 αυγά

3 κουταλιές μαλακωμένο βούτυρο συνολικά

1 μικρό πακέτο ψωμί του τοστ

21/2- 3 φλιτζάνια γάλα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Tο ψητό ή μαγειρευτό κρέας
που σας περίσσεψε ξεψαχνίστε το, αφαιρέστε κόκκαλα
και λίπη και κόψτε το κομμάτια. 
Tρίψτε στο χοντρό τρίφτη τα τυριά (γραβιέρα,
κεφαλοτύρι, παρμεζάνα, έμενταλ κ.λπ.). Αν έχετε και
λίγο καπνιστό το προσθέτετε, δίνει ωραία γεύση. 
Τα αρωματίζετε με το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο και
τα ανακατεύετε με το κρέας. Χτυπάτε τα αυγά και τα
ανακατεύετε και αυτά.
Αλείφετε ένα πυρέξ με μαλακωμένο βούτυρο. 
Παίρνετε τις φέτες του ψωμιού, αφαιρείτε τις κόρες
και τις βουτάτε στο γάλα αρωματισμένο με
μοσχοκάρυδο. Τις βάζετε στο πυρέξ, να καλύψουν 
τον πάτο και τα πλάγια. Αδειάζετε πάνω το μείγμα 
των τυριών και καλύπτετε με άλλες φέτες βουτηγμένες
στο γάλα. Ραντίζετε την επιφάνεια με βούτυρο και το
ψήνετε στους 200° C μέχρι να ροδίσει το ψωμί.

46

Αρνιά και κατσικάκια... συνέχεια
Εκτός από το αρνάκι γάλακτος, το πασίγνωστο και δημοφιλές, αξίζει να δοκιμάσετε το ζυγούρι, που είναι αρνάκι μεγαλύ-

τερο από ενός έτους, και το πρόβατο, που είναι πάνω από δύο ετών. Τα αντίστοιχα του κατσικιού γάλακτος είναι το βεργάδι

ή βετούλι και η κατσίκα ή το τραγόπουλο. Το κατσίκι είναι πιο άπαχο από το αρνί. 
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Το καλύτερο βραστό
Y Λ Ι Κ A

800 γραμ. αρνάκι

αλάτι

1 μάτσο δυόσμο

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

φρεσκοκομμένο πιπέρι

λεμόνι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε το αρνάκι (πλάτη και
λαιμό) κομμένο σε μικρές μερίδες να βράσει 
σε μπόλικο νερό. Το ξαφρίζετε σχολαστικά, ενώ
προσθέτετε και λίγο αλάτι που βοηθάει τον αφρό 
να βγαίνει στην επιφάνεια. 
Όταν σταματήσει να σχηματίζεται αφρός, ρίχνετε 
στην κατσαρόλα το δυόσμο, που τον έχετε πλύνει 
και δέσει με βαμβακερή κλωστή. 
Αφού βράσει και μαλακώσει το κρέας δοκιμάζετε, 
για να διορθώσετε το αλάτι και προσθέτετε όσο
χρειάζεται. Πετάτε το δυόσμο. Σερβίρετε το κρέας
με το ζουμί στο πιάτο μαζί με λεμόνι καθώς 
και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Αν θέλετε μπορείτε να αυγοκόψετε το ζουμί 
(βλ. αυγολέμονο, σελ. 126).

Φαγάκι µε ψηµένο κρέας 
και κάστανα
Y Λ Ι Κ A

Το κρέας που περίσσεψε ψημένο, κομμένο σε κομμάτια

3 μεγάλα κόκκινα κρεμμύδια
1/2 φλιτζάνι λάδι

1 νεροπότηρο κρασί

15-20 κάστανα ψημένα

αλάτι και πιπέρι

1 φύλλο δάφνης

1 μεγάλο κυδώνι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Κόβετε χοντρές φέτες τα
κρεμμύδια και τα μαραίνετε σε βαθύ τηγάνι με το λάδι.
Όταν γίνουν διάφανα, σβήστε τα με 1 νεροπότηρο
κρασί, κατά προτίμηση κόκκινο. 
Προσθέστε τα κάστανα καθαρισμένα, αλάτι, πιπέρι, 
το δαφνόφυλλο και 1 φλιτζάνι βραστό νερό. 
Μόλις κοχλάσει, βάζετε το κυδώνι κομμένο σε
μεγάλους κύβους και τα κομμάτια του κρέατος.
Τα αφήνετε να μαγειρευτούν και να μείνουν
με το λάδι τους.

] }

Ό,τι µαγειρεύεται µε αρνί µπορεί να µαγειρευτεί 
και µε κατσίκι.
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Μπουρεκάκια
Y Λ Ι Κ A

1 πακέτο φύλλα κρούστας

2 φλιτζάνια μαγειρεμένο κρέας

1 φλιτζάνι γιαούρτι

1 φλιτζάνι μπεσαμέλ

1 κουταλιά τριμμένο κόλιαντρο

1 αυγό

λάδι για το άλειμμα των φύλλων

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε μικρά μικρά κομμάτια 
το μαγειρεμένο κρέας, το βάζετε σε λεκανίτσα 
και προσθέτετε το γιαούρτι, την μπεσαμέλ, το
κόλιαντρο και το αυγό χτυπημένο. 
Παίρνετε φύλλα κρούστας, τα κόβετε στη μέση.
Αλείφετε το μισό φύλλο με λάδι, βάζετε γέμιση στη
στενή του πλευρά και το τυλίγετε γυρίζοντας 
τις άκρες προς τα μέσα, για να μη φύγει η γέμιση. 
Ακουμπάτε το μπουρεκάκι σε λαδωμένο ταψάκι με το
σημείο που ενώνεται το φύλλο από κάτω. 
Τα βάζετε το ένα πλάι στο άλλο και τα αλείφετε με
λάδι. Τα ψήνετε στους 200° C μέχρι να ροδίσουν.

Πιλάφι µε αρνάκι ψηµένο
Από το κυριακάτικο αρνάκι με πατάτες στο φούρνο σας
έμεινε μόνο αρνάκι. Φυλάξτε το στο ψυγείο μαζί με τα
υγρά του ταψιού και την επομένη φτιάχνετε αυτό το
πιλαφάκι. 

Y Λ Ι Κ A

αρνάκι φούρνου με τα υγρά του

3 ποτήρια νερό

αλάτι και πιπέρι

1 ποτήρι ρύζι καρολίνα
1/2 φλιτζάνι παρμεζάνα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε σε μια κατσαρολίτσα 
το κρέας και τα υγρά του ταψιού – αν είναι μεγάλα 
τα κομμάτια κόψτε τα πιο μικρά. 
Προσθέστε το βραστό νερό, το αλάτι και όσο πιπέρι
θέλετε. Όταν κοχλάσει προσθέτετε το ρύζι ξεπλυμένο
στο σουρωτήρι και το αφήνετε να βράσει
ανακατεύοντας πού και πού. 
Χρειάζεται ακριβώς 15 λεπτά. Τότε το αποσύρετε 
από τη φωτιά και προσθέτετε την παρμεζάνα 
(ή κεφαλογραβιέρα), ανακατεύετε με δυο πιρούνια 
και σερβίρετε αμέσως.

Αντί απλά να ζεστάνετε ένα κομμάτι κρέας που έμεινε, είναι καλύτερα να το εμπλουτίσετε με άλλα υλικά, όπως σ’ αυτά τα

παραδείγματα, για να έχετε νέα και ολοκληρωμένα φαγητά. 

Μεταμορφώστε ψημένα ή μαγειρεμένα
περισσεύματα 

48
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Ωραίο φαγάκι με αρνάκι λιγοστό
Y Λ Ι Κ A
1/2 κιλό αρνάκι

αλάτι και πιπέρι

400 γραμ. φρέσκα φασολάκια

6 κουταλιές λάδι 

1 μέτριο κρεμμύδι

2 μεγάλες ώριμες ντομάτες (ή ανάλογο πολτό)

4 σκελίδες σκόρδο

1 χούφτα μαϊντανό (μόνο φύλλα)

1 ξύλο κανέλας

1 ποτήρι ζωμό (ή νερό)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Κόβετε το αρνάκι (ψαχνό 
από μπούτι) σε κομματάκια σαν φουντούκια, 
τα αλατοπιπερώνετε και τα αφήνετε στο σουρωτήρι.
Καθαρίζετε 400 γραμ. φασολάκια πλακέ και τα κόβετε
σε 3-4 κομμάτια. Τα βράζετε σε νερό που κοχλάζει 
για 5 λεπτά και τα σουρώνετε.
Σε βαθύ τηγάνι βάζετε το λάδι και τσιγαρίζετε το κρέας
μαζί με το κρεμμύδι τριμμένο. Όταν ξανθύνει το
κρεμμύδι προσθέτετε τις ντομάτες τριμμένες, το σκόρδο
ψιλοκομμένο και τα ανακατεύετε μέχρι να ψηθεί 
η ντομάτα. Τότε ρίχνετε και τα ζεματισμένα φασολάκια, 
το μαϊντανό, την κανέλα και το βραστό νερό ή 
το ζωμό. Το αφήνετε να βράσει μέχρι να μαλακώσουν 
τα υλικά και να μείνει με τη σάλτσα του. 
Σερβίρετέ το με άσπρο ρύζι.

Σημείωση
Αυτό το φαγητό, με την ίδια διαδικασία, μπορείτε 
να το μαγειρέψετε και με μπάμιες, ενώ το χειμώνα
αντικαθιστάτε τα φασολάκια με πράσα ή άγρια χόρτα
και στη θέση της φρέσκιας ντομάτας βάζετε πελτέ
διαλυμένο σε νερό, ή πολτό ντομάτας (συντηρημένο).

5 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 49

] }

Ζητάτε από τον κρεοπώλη να αφαιρεί τα λίπη από το κρέας, αλλά ν’ αφήνει ελάχιστα 
για να γίνεται µελάτο στο µαγείρεµα. 
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Η κλασική ελληνική κοτόσουπα
Y Λ I K A

1 μεγάλο κοτόπουλο καθαρισμένο και κομμένο

1 μεγάλο κρεμμύδι

5-6 γαρίφαλα

αλάτι και πιπέρι

1 φλιτζάνι άσπρο ρύζι (ή περισσότερο αν θέλετε

πηχτή τη σούπα)

2 αυγά

χυμό από 2 λεμόνια

Σημείωση
Αυτή η ποσότητα ρυζιού αφορά μια μέτρια πυκνή
σούπα. Ρυθμίστε όπως σας αρέσει. Αν όμως
προσθέσετε νερό, πρέπει να είναι βραστό και να
ξαναελέγξετε μετά το αλάτι.

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάλτε το κοτόπουλο να βράσει
μαζί με το κρεμμύδι που πάνω του έχετε καρφώσει
τα γαρίφαλα. Αλατίστε ελαφρά και ελέγξτε το αλάτι 
στο τέλος του βρασίματος. Προσθέστε όσο πιπέρι
σας αρέσει.
Βγάλτε το βρασμένο κοτόπουλο, σουρώστε το ζουμί
και κρατήστε το μισό κοτόπουλο και ζουμί για άλλη
φορά. Το υπόλοιπο βάλτε το ξανά στην κατσαρόλα 
και αφήστε το να κοχλάσει. Τότε ρίξτε το ρύζι, 
αφού το ξεπλύνετε. 
Ανακατέψτε και αφήστε το να βράσει για 13-15 
λεπτά. Χτυπήστε με το μίξερ του χεριού τα αυγά. 
Όταν γίνουν αφράτα σταματήστε το χτύπημα,
προσθέστε το λεμόνι και ανακατέψτε. 
Προσθέστε στο μπολ με τα αυγά λίγο λίγο  ζουμί 
από τη σούπα. Ανακατεύετε διαρκώς. Όταν κάψει το
μείγμα των αυγών αδειάστε το στην κατσαρόλα και
ανακατέψτε ζωηρά. Ελέγξτε το αλάτι και το λεμόνι.
Tο κοτόπουλο το σερβίρετε σε πιατέλα με
αλατοπίπερο.

Μια κότα στρουμπουλή, μια κάτασπρη πουλάδα...

50

Προετοιμασία των πουλερικών: Περνάτε το κοτόπουλο πάνω από φλόγα για να καούν τριχούλες που τυχόν έχουν μείνει,

ιδιαίτερα στις φτερούγες. Αφαιρείτε, αν υπάρχουν, ίχνη φτερών, το κόβετε στα δύο, αφαιρείτε τα μαλακά κόκκινα (πνευ -

μόνια) μέρη που βρίσκονται πάνω στα κοκκαλάκια του στήθους. Το πλένετε καλά και είναι έτοιμο για μαγείρεμα.
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Mια άλλη κοτόσουπα, 
µε λαχανικά
Y Λ I K A
1/2 βραστό κοτόπουλο και το ζουμί του

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 μέτριες πατάτες

2 μεγάλα πράσα

2 καρότα

1 χούφτα μανιτάρια

5-6 κλωναράκια σέλινο

1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι ή 1 κουταλιά βούτυρο

1 φλιτζάνι πολτό ντομάτας

αλάτι και πιπέρι

1 φλιτζάνι κοφτό μακαρονάκι (ή άλλο ζυμαρικό

αν θέλετε)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ψιλοκόβετε τα λαχανικά 
και τα βάζετε στην κατσαρόλα με το λάδι ή το βούτυρο
να σοταριστούν για λίγο. Όταν μαραθούν, προσθέστε
το ξεπαγωμένο ζουμί, αλάτι, πιπέρι, την ντομάτα και
μαγειρέψτε μέχρι να μαλακώσουν. Μπορείτε να την
κάνετε όσο πηχτή θέλετε ρυθμίζοντας το νερό. 
Στο τέλος προσθέστε και το κοφτό μακαρονάκι 
και μαγειρέψτε ακόμα 10-12 λεπτά. 
Tο κοτόπουλο μπορείτε να το ξεψαχνίσετε και 
να το βάλετε στη σούπα στο τέλος. 

Σημείωση
Αν δε σας αρέσει κάποιο από τα λαχανικά 
που αναφέρονται στις συνταγές, μπορείτε να το
παραλείψετε ή να το αντικαταστήσετε με άλλο της
αρεσκείας σας. Φαγητό φτιάχνετε, όχι φάρμακο!

] }

Χρησιµοποιήστε το µισό κοτόπουλο µε το ζουµί του, που κρατήσατε στον καταψύκτη 
από την προηγούµενη συνταγή. 

ΒΟΥΤΣΙΝΑ teliko sel._BOUTSINA  19/05/2010  6:07 ΜΜ  Page 51



Aπλό γιουβετσάκι κατσαρόλας
Y Λ Ι Κ A

1 1/2 - 2 μερίδες κοκκινιστό κοτόπουλο (ή κρέας)
1/2 λίτρο βραστό νερό (ή σπιτικό ζωμό)

1 ξύλο κανέλας

1 μυτίτσα γαρίφαλο τριμμένο

250 γραμ. σπασμένο σπαγκέτο ή κριθαράκι

αλάτι και πιπέρι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

τριμμένο τυρί

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε το κοτόπουλο 
σε μικρότερα κομμάτια και το βάζετε στην κατσαρόλα
με τη σάλτσα του και το βραστό νερό, την κανέλα 
και το γαρίφαλο. Μόλις κοχλάσει ρίχνετε το σπαγκέτο
σπασμένο σε μικρά κομμάτια και ανακατεύετε.
Προσθέτετε αλάτι και πιπέρι όσο σας αρέσει. 
Όταν απορροφηθεί το υγρό, είναι έτοιμο. Έχετε όμως
έτοιμο λίγο βραστό νερό και, αν θέλετε πιο πολύ
βρασμένο το σπαγκέτο, προσθέστε λίγο και συνεχίστε
το μαγείρεμα μέχρι να απορροφηθεί κι αυτό.
Σερβίρετε με τριμμένο τυρί.

Γαλοπούλα µε πορτοκάλια
Y Λ Ι Κ A

1 φιλέτο από στήθος γαλοπούλας

4 κουταλιές λάδι και 2 ακόμα

1 κοφτή κουταλιά πάπρικα (κόκκινο γλυκό πιπέρι)

1 κοφτό κουταλάκι καυτερή πάπρικα (αν θέλετε)

2 κουταλιές σπόρο μάραθου τριμμένο

2 μεγάλα ώριμα πορτοκάλια

αλάτι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε τη γαλοπούλα
κουρελάκια. Tη βάζετε σε μια λεκανίτσα όπου 
έχετε ανακατέψει τις 4 κουταλιές λάδι, τη γλυκιά 
και την καυτερή πάπρικα και το σπόρο μάραθου. 
Tα ανακατεύετε και τα αφήνετε μια ωρίτσα. 
Kόβετε λεπτές φέτες τα πορτοκάλια, αφαιρείτε τα
κουκούτσια που τυχόν υπάρχουν. Aλείφετε με λάδι 
ένα ταψάκι, στρώνετε τις μισές φέτες των πορτοκαλιών
και απλώνετε πάνω τους τη γαλοπούλα με τα υγρά της.
Kαλύπτετε με τις υπόλοιπες φέτες πορτοκαλιού, 
τις ραντίζετε με λάδι και ψήνετε στους 180° C 
γύρω στη 1 ώρα. 

Γι’ αυτό το φαγητό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψημένη ή μαγειρεμένη γαλοπούλα ή κοτόπουλο, αλλά και κάποιο κομμάτι

χήνας ή φαραώνας (φραγκόκοτας). Ακόμα και 1-2 περιστέρια (πιτσούνια) θα εμπλουτίσουν τα φαγητά σας. Έτσι έκαναν οι

παλιοί που τα είχαν στην αυλή τους, τώρα η ανάγκη θα τα φέρει ξανά κοντά μας. 

Οικόσιτα πτηνά και πάλι
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Τάρτα µε κοτόπουλο
Κ E Λ Υ Φ Ο Σ

200 γραμ. αλεύρι
1/2 φλιτζάνι βούτυρο

μια πρέζα αλατοπίπερο

50 γραμ. φουντούκια τριμμένα

λίγο κρύο νερό

Γ E Μ Ι Σ Η

2 φλιτζάνια ψαχνά βρασμένου κοτόπουλου

1 φλιτζάνι ρύζι βρασμένο

2 αυγά ελαφρά χτυπημένα

1 φλιτζάνι του καφέ λάδι

1 κεσεδάκι γιαούρτι
1/2 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι και πιπέρι

μοσχοκάρυδο

1 κρασοπότηρο γάλα

(Ταρτιέρα 26 εκατοστά)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Τρίψτε το αλεύρι με το 
βούτυρο και το αλατοπίπερο. Προσθέστε το νερό 
να γίνει μια μάζα. Ανακατέψτε και τα φουντούκια 
και ζυμώστε το. Αφήστε το τυλιγμένο σε μεμβράνη
μισή ωρίτσα για να ξεκουραστεί. 
Μετά βουτυρώστε τη φόρμα για τάρτα και απλώστε 
τη ζύμη στον πάτο και τα πλάγιά της. Τρυπήστε
παντού με πιρούνι και βάλτε την στο φούρνο
να μισοψηθεί (180° C). 
Στο μεταξύ ανακατέψτε όλα τα υλικά της γέμισης 
και αδειάστε τα ομοιόμορφα στη μισοψημένη τάρτα.
Ξαναβάλτε την στο φούρνο να ψηθεί εντελώς. 
Αφήστε την 15-20 λεπτά πριν την κόψετε.
Σερβίρετέ την με πράσινη σαλάτα.

Εναλλακτικά 
Αν δεν επαρκεί το κοτόπουλο που έχει μείνει,
συμπληρώστε την ποσότητα με λίγο ζαμπόν
ψιλοκομμένο ή μπέικον. Το τελευταίο πρέπει πρώτα 
να το ζεστάνετε σε τηγανάκι και να πετάξετε το λίπος.
Επίσης, αν δεν έχετε περίσσευμα ρυζιού, μπορεί 
να έχετε μια βρασμένη πατάτα που θα την κόψετε 
σε μικρούς κύβους. Αν, τέλος, δεν έχετε τίποτα
απ’ αυτά, τρίβετε στον τρίφτη μια ωμή πατάτα 
και τη βάζετε στη θέση του ρυζιού. 

53

] }

Για να µαγειρευτεί καλά ένα άπαχο κοµµάτι κρέας ή πουλερικό, 
βάλτε µαζί λίγο µπέικον.
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Kοτόπουλο µε ξερά βερίκοκα
Y Λ Ι Κ A

4 κουταλιές λάδι

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 κουταλιές τζίντζερ τριμμένο

3 σκελίδες σκόρδο (αν θέλετε)

300 γραμ. κοτόπουλο χωρίς κόκκαλα

χυμό από 1 λεμόνι

αλατοπίπερο και μοσχοκάρυδο

12 ξερά βερίκοκα

1 κρασοπότηρο κρέμα γάλακτος (αν θέλετε)

Σημείωση 1
Tο τζίντζερ είναι ρίζωμα με διακλαδούμενα τμήματα.
Έχει φλούδα σε χρώμα μπεζ που πρέπει να την
καθαρίσετε πριν το τρίψετε. Tο παίρνετε από μανάβικα.

Σημείωση 2
Το κοτόπουλο και η γαλοπούλα είναι τα πιο γνωστά
πουλερικά. Αναζητήστε πάπιες, χήνες και
φραγκόκοτες. Ίσως να τις βρείτε κατεψυγμένες.
Δοκιμάστε τες, ποικιλίας χάριν. 

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Σε μια ρηχή κατσαρόλα 
με χοντρό πάτο (ή τηγάνι) βάζετε το λάδι και 
όταν ζεσταθεί ρίχνετε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 
Όταν αρχίσει να μαραίνεται προσθέτετε το τζίντζερ 
και το σκόρδο τριμμένο (αν το θέλετε). 
Aνακατεύετε για 1-2 λεπτά και προσθέτετε το
κοτόπουλο σε κομμάτια. Συνεχίζετε το τσιγάρισμα
μέχρι να ροδίσει. Σβήνετε με το χυμό του λεμονιού,
ρίχνετε το αλατοπίπερο, λίγο μοσχοκάρυδο 
και 1 φλιτζάνι νερό ή ζωμό για να μαγειρευτεί. 
Πριν γίνει εντελώς, προσθέτετε 12 ξερά βερίκοκα, 
τα οποία βάζετε ανάμεσα στα κομμάτια του
κοτόπουλου. Όταν μαλακώσουν όλα τα υλικά και το
φαγάκι μείνει με τη σάλτσα του είναι έτοιμο. 
Aν θέλετε προσθέστε 1 κρασοπότηρο κρέμα γάλακτος
και βράστε για 3-4 λεπτά ακόμα για να «δέσει».
Tο σερβίρετε με πατάτες πουρέ ή ψητές ολόκληρες. 

Οι κότες (οι παλιές, αυτές που έχουν το ζουμί που λέει και η παροιμία) είναι πιο δυσεύρετες. Δεν τις πολυσφάζουν γιατί

γεννούν αυγά! Όταν τις βρείτε, να τις πάρετε εξάπαντος. Είναι λίγο πιο σκληρές από τα κοτόπουλα του εμπορίου, αλλά για

τη χύτρα ταχύτητας είναι παιχνιδάκι. Είναι φθηνότερες και νοστιμότερες. 

Κότες και κοτόπουλα, χήνες και χηνόπουλα...

54
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Φαγάκι µε κοτόπουλο
και πράσα 
Y Λ Ι Κ A

500 γραμ. ψαχνό κοτόπουλου σε κομμάτια

4 κουταλιές λάδι

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι κονιάκ
1/2 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί

5 μεγάλα πράσα

1 μεγάλο κυδώνι

1 μάτσο μαϊντανό (μόνο τα φύλλα)

αλατοπίπερο και μοσχοκάρυδο

2 κουταλάκια σπόρο μάραθου τριμμένο
1/2 φλιτζάνι ψιλό κριθαράκι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Σε τηγάνι ευρύχωρο 
με χοντρό πάτο βάζετε το λάδι και τσιγαρίζετε 
το κρεμμύδι μέχρι να ξανθύνει. Προσθέτετε τότε 
το κοτόπουλο και ανακατεύετε μέχρι να ροδίσει. 
Tο σβήνετε με το κρασί και το κονιάκ. Mόλις
εξατμιστεί το αλκοόλ βάζετε τα πράσα κομμένα 
σε ροδέλες, το κυδώνι σε φέτες, τα μυρωδικά, λίγο
αλάτι και ένα ποτήρι νερό (ή σπιτικό ζωμό). 
Tο αφήνετε να μαγειρευτεί και, όταν είναι σχεδόν
έτοιμο, προσέχετε να έχει αρκετό υγρό η κατσαρόλα
και ρίχνετε το κριθαράκι, σκορπίζοντάς το ανάμεσα 
στα υλικά. Tο βοηθάτε να απλωθεί με πιρούνι, 
για να μη χαλάσει η όψη του φαγητού. 
Σείετε την κατσαρόλα για να μην κολλήσει. 
Xρειάζεται 13-14 λεπτά μαγείρεμα ακόμα, οπότε 
θα απορροφήσει τα υγρά. Προσέξτε να μη 
στεγνώσει υπερβολικά. 

Σημείωση
Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσεύματα ψητού
κοτόπουλου, τα οποία θα προσθέσετε προς το τέλος
του μαγειρέματος. Στις οδηγίες έχουμε ωμό
κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια. Mπορεί να είναι με
κόκκαλα ή όχι. 
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Στα καθηµερινά σας µαγειρέµατα κόβετε το κρέας µικρά κοµµάτια 
για να συντοµεύετε το χρόνο µαγειρέµατος.
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Πιλάφι µε πουλερικά
και κάρι
Y Λ Ι Κ A

450 γραμ. γαλοπούλα και κοτόπουλο

5 κουταλιές λάδι

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κουταλιά αλεύρι

2 κουταλάκια κάρι

1 ξύλο κανέλας

1 ποτήρι άσπρο ρύζι

1 φλιτζάνι γάλα ή μισό μισό με ζωμό

αλάτι και πιπέρι

1 χουφτίτσα αμύγδαλα σπασμένα και ψημένα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Σε βαθύ τηγάνι με χοντρό
πάτο ή ανάλογη κατσαρόλα βάζετε το λάδι και
τσιγαρίζετε ελαφρά το κρεμμύδι. Kόβετε τα 
πουλερικά σε κομματάκια και τα αλευρώνετε. 
Tα ρίχνετε στο τηγάνι και ανακατεύετε ζωηρά 
μέχρι να ροδίσουν. Pίχνετε την κανέλα και το κάρι 
και ανακατεύετε για 1 λεπτό. Προσθέτετε τότε το γάλα
και λίγο νερό και το αφήνετε να μαγειρευτεί. 
Λίγο πριν τελειώσει το μαγείρεμα προσθέτετε βραστό
νερό στην κατσαρόλα, ώστε να είναι 3 ποτήρια
συνολικά. Pίχνετε και το ρύζι πλυμένο στο σουρωτήρι,
το ανάλογο αλατοπίπερο και ανακατεύετε μέχρι 
να κοχλάσει και πάλι. 
Όταν απορροφηθούν όλα τα υγρά σκεπάζετε 
την κατσαρόλα με βρεγμένη και στυμμένη πετσέτα,
αποσύρετε και το αφήνετε να σταθεί 10 λεπτά.
Σερβίρετε αμέσως σκορπίζοντας από πάνω 
τα αμύγδαλα. 
Mπορείτε να βράσετε το ρύζι χωριστά και να βάλετε 
το κάρι από πάνω. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοτόπουλο και γαλοπούλα ή και άλλο πουλερικό αν έχετε, ή μόνο ένα απ’ αυτά. Αν έχετε

και λίγη πάπια, ακόμα καλύτερα. Και χήνα. Υπάρχουν όλα τα καλά, αρκεί να τ’ αναζητήσετε. Έτσι για να χρωματιστεί η κα-

θημερινότητα με νέες γεύσεις. 

Κότες και κοτόπουλα, χήνες και χηνόπουλα...
συνέχεια
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Σαλάτα µε γαλοπούλα 
(ή κοτόπουλο)
Y Λ Ι Κ A

1 στήθος γαλοπούλας μαγειρεμένο ή ψημένο

4 πιπεριές (πράσινες και κόκκινες)

4 κουταλιές λάδι

1 μάτσο μοσχομαϊντανό (μυρώνι)

1 μεγάλη ντομάτα

χυμό από 1 μεγάλο πορτοκάλι

γιαούρτι για το σερβίρισμα

αλάτι και πιπέρι

2 βραστές πατάτες

2 κουταλιές λαδολέμονο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Για να του δώσετε 
την απαιτούμενη υγρασία και νοστιμιά: 
Kόψτε σε λωρίδες τις πιπεριές και αχνίστε τες 
στο λάδι. Κόψτε ψιλό το μοσχομαϊντανό 
(τον βρίσκετε στη λαϊκή ως μυρώνι) και την ντομάτα 
σε μικρούς κύβους. Κόβετε και τη γαλοπούλα σε
στενές λωρίδες, τα ανακατεύετε όλα μαζί, και με το
χυμό του πορτοκαλιού, αλατοπιπερώνετε και, αν
θέλετε, προσθέτετε λίγο ακόμα λάδι και αλατοπίπερο.
Σερβίρετε τη σαλάτα επάνω σε ροδέλες βραστής
πατάτας που τις αλατίζετε και τις ραντίζετε με λίγο
λαδολέμονο. Από πάνω, στο κέντρο, βάζετε το
γιαούρτι. 
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Τη γαλοπούλα την προτιµούν πολλοί λόγω των χαµηλών λιπαρών της, αλλά αν µείνει 
χωρίς σάλτσα, το στήθος ιδιαίτερα, είναι στεγνή και άνοστη. 
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Κρέπες με περισσεύματα πουλερικών
Y Λ Ι Κ A

Γ Ι Α  Τ Ι Σ  Κ Ρ Ε Π Ε Σ

1 ποτήρι γάλα χλιαρό

3 αυγά χτυπημένα

50 γραμ. αλεύρι

1 κουταλιά κονιάκ

3 κουταλιές βούτυρο χλιαρό

1 πρέζα αλάτι

3 κουταλιές μαϊντανό και άνηθο ψιλοκομμένα

Γ Ι Α Τ Η Γ Ε Μ Ι Σ Η

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα ψαχνά κοτόπουλου που

περίσσεψε μαγειρεμένο

1 ματσάκι καυκαλήθρες ψιλοκομμένες

2 αυγά σφιχτά βρασμένα, κομμένα σε μικρά κομμάτια

2 κουταλιές βαλσαμικό

1 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγισμένο

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

Μια απλή σάλτσα ντομάτας, αν θέλετε

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε σε μια λεκανίτσα 
το αλεύρι, το αλάτι και τα αυγά. 
Προσθέτετε το κονιάκ και χτυπάτε με το σύρμα 
ενώ ρίχνετε το γάλα. Πρέπει να γίνει ένα πολύ αραιό
κουρκούτι. Το σκεπάζετε και το αφήνετε 
τουλάχιστον μία ώρα να ξεκουραστεί. 
Όταν το ξεσκεπάσετε μπορεί να έχει πήξει λίγο· 
το αραιώνετε με λίγο νερό, προσθέτετε τα βότανα 
και το βούτυρο και ξαναχτυπάτε. 
Σε αντικολλητικό τηγανάκι με διάμετρο 38 εκατοστά
που το αλείφετε βούτυρο με ένα πανάκι (ή χαρτί
κουζίνας), αφού ζεσταθεί, ρίχνετε λίγο από το μείγμα
και κουνάτε το τηγάνι να απλωθεί ομοιόμορφα.
Γυρίζετε την κρέπα από την άλλη για να ψηθεί. 
Δεν πρέπει να μαυρίσει, αλλά να παραμείνει ξανθή 
και εύκαμπτη. Συνεχίζετε μέχρι να ψηθούν όλες 
οι κρέπες. Γίνονται 18 περίπου. 
Μοιράζετε τη γέμιση και αφού ανακατέψετε όλα 
τα υλικά στις κρέπες, τις τυλίγετε ρολό. 
Τις σερβίρετε, αν θέλετε, με σάλτσα ντομάτας. 

Κάθε θήκη στην οποία μπαίνει η γέμιση δημιουργεί άλλη γευστική εντύπωση και εκπλήσσει ευχάριστα. Δοκιμάστε κάθε

φορά μία, για να έχετε δική σας γνώμη. 

Γέμιση για 3 διαφορετικές θήκες
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Γεμιστά μπολ από φύλλο
Με την ίδια γέμιση αντί για κρέπες μπορείτε 
να φτιάξετε θήκες με φύλλο ως εξής: 
Παίρνετε μερικά φύλλα του εμπορίου, τα κόβετε 
στα 4 και αλείφετε κάθε κομμάτι με λάδι. 
Τοποθετείτε σε μπολάκια μιας χρήσης (ή στα μπολ
κρέμας καραμελέ) από δύο φύλλα, με τρόπο 
που να βγαίνουν οι μύτες προς τα έξω. 
Τα ψήνετε στο φούρνο και, όταν κρυώσουν, 
τα γεμίζετε με το υλικό που έχετε έτοιμο. 

Σε τάρτα
Φτιάχνετε μια ζύμη για τάρτα όπως στη σελίδα 88 
στη συνταγή «Τάρτα με κολοκυθάκια». 
Την τρυπάτε κοντά κοντά με πιρούνι και την ψήνετε
σκέτη μέχρι να ροδίσει. Όταν κρυώσει τη γεμίζετε 
με το μείγμα κοτόπουλου. 

59
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Μην παραλείπετε να κολλήσετε ετικέτες σε οτιδήποτε βάζετε στην κατάψυξη. Θα γλυτώσετε 
από πολλά µπερδέµατα. Γράφετε όµως µε στυλό διαρκείας, γιατί ο µαρκαδόρος ξεβάφει µε την υγρασία.
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Το βρασμένο κοτόπουλο για τη σαλάτα μπορείτε να το πάρετε από φτερούγες που έχετε βράσει για να κάνετε ζωμό.

Αν δεν το χρησιμοποιήσετε αμέσως, φυλάξτε το στον καταψύκτη καλά τυλιγμένο μέχρι να το χρειαστείτε. 

Δημιουργικά ανακατέματα

60

Κοτοσαλάτα
Y Λ Ι Κ A

1 1/2 φλιτζάνι βρασμένο κοτόπουλο (ή ψημένο)

1 γαλλική σαλάτα

1 μάτσο ρόκα

1 φλιτζάνι φετάκια φινόκιο

1 μεγάλο σφιχτό μήλο

1 χούφτα φιστίκια κάσιους χοντροκομμένα

Γ Ι Α  Τ Ο  Α Ρ Τ Υ Μ Α

3 κουταλιές λάδι

2 κουταλιές λεμόνι

1 κουταλιά ξίδι

3 κουταλιές γιαούρτι

το χυμό ενός πορτοκαλιού

2 κουταλιές άνηθο ψιλοκομμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατέψτε μέσα σε 
σαλατιέρα τη σαλάτα κομμένη με το χέρι, τα ψαχνά 
του κοτόπουλου, τη ρόκα σε μικρά κομμάτια, το
φινόκιο κομμένο σε πολύ λεπτά φετάκια και 
το μήλο καθαρισμένο και ψιλοκομμένο. 
Προσθέστε τα φιστίκια κάσιους (ή αράπικα
καλοψημένα) και περιχύστε με το άρτυμα που θα
φτιάξετε, ανακατεύοντας όλα τα υλικά σ’ ένα μπολ.
Αλατοπιπερώστε και ανακατέψτε καλά. 
Σερβίρετε με μια σούπα από λαχανικά ή όσπρια.

Εναλλακτικά
Φτιάξτε τη σαλάτα με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο άρτυμα
αλλά με τα εξής υλικά:

1 1/2 φλιτζάνι βρασμένο ή ψημένο κοτόπουλο

2 μέτριες βραστές πατάτες

1 φλιτζάνι βρασμένα και κομμένα καρότα
1/2 σελινόριζα κομμένη σε λεπτές φέτες σαν τσιπς

1 φλιτζάνι βρασμένο αρακά

6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα    
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Mε κοτόπουλο και κιµά
Y Λ Ι Κ A

4 κουταλιές λάδι

100 γραμ. κιμά μοσχαρήσιο

200 γραμ. κοτόπουλο ψαχνό

1 κρασοπότηρο λευκό κρασί

4 πιπεριές (κόκκινες και πράσινες)

1 μεγάλο κρεμμύδι

2 κολοκυθάκια

1 πατάτα μέτρια

αλάτι και πιπέρι

2 κουταλιές βασιλικό

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Σε φαρδιά και ρηχή 
κατσαρόλα βάζετε το λάδι και τσιγαρίζετε ελαφρά 
τον κιμά. Aνακατεύετε διαρκώς, πιέζοντας τον κιμά 
με πιρούνι για να γίνει σπυρωτός. 
Όταν ροδίσει ελαφρά, προσθέτετε το κοτόπουλο
ψιλοκομμένο και αφού αλλάξει χρώμα και ασπρίσει
καλά, σβήνετε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί βάζετε
στην κατσαρόλα τις πιπεριές κομμένες, το κρεμμύδι 
σε χοντρές φέτες, τα κολοκυθάκια σε ροδέλες, 
την πατάτα κομμένη μικρούς κύβους, αλάτι, πιπέρι 
και ανακατεύετε καλά, προσεκτικά όμως. 
Προσθέτετε ½ φλιτζάνι βρασμένο νερό και αφήνετε το

φαγητό να σιγοβράσει σκεπασμένο. Mετά από 10
λεπτά προσθέτετε το βασιλικό ψιλοκομμένο.
Παρακολουθείτε μήπως χρειαστεί λίγο νεράκι, για να
μην κολλήσει το φαγητό. Όταν μαλακώσουν όλα τα
λαχανικά και δεν υπάρχουν περιττά υγρά, το φαγητό
είναι έτοιμο.

Εναλλακτικά
Χρησιμοποιείτε τα ίδια υλικά, αλλά δεν τα μαγειρεύετε
εντελώς. Φτιάχνετε μια ζύμη όπως στη συνταγή 
«Τάρτα με κοτόπουλο», σελ. 53 και αφού τη
μισοψήσετε, βάζετε μέσα το φαγητό, το στρώνετε 
μ’ ένα πιρούνι, χτυπάτε 2 αυγά με 5 κουταλιές 
γιαούρτι και αλατοπίπερο, καλύπτετε με αυτό το μείγμα
την επιφάνεια της τάρτας και την ξαναβάζετε στο
φούρνο, μέχρι να ψηθεί και να κάνει ρόδινη κρούστα
στην επιφάνεια (περίπου 45 λεπτά). 
Μόνο προσέχετε να μην έχει περιττά υγρά το φαγητό
όταν θα το βάλετε μέσα στην τάρτα.

6 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 61
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Τολµήστε να ανακατέψετε υλικά που φαίνονται διαφορετικά. 
Έχει νοστιµιά, έχει και ενδιαφέρον.
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Κοτοκεφτεδάκια φούρνου 
µε σάλτσα γιαουρτιού
Y Λ Ι Κ A

1 κιλό κιμά κοτόπουλου

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα (όχι τριμμένα)

1 κουταλιά βούτυρο

2 σιταρένια παξιμάδια καλά μουλιασμένα

3 αυγά ελαφρά χτυπημένα

1 μεγάλο μάτσο μακεδονήσι ή μοσχομαϊντανό

ψιλοκομμένο (έχει πολύ λεπτά φύλλα, μερικοί 

μανάβηδες το λένε μυρώνι)

2 κουταλιές ξίδι

αλάτι και πιπέρι

1 κουταλάκι κοφτό μοσχοκάρυδο

3 κουταλιές λάδι

Γ Ι Α  Τ Η  Σ Α Λ Τ Σ Α

1 κεσέ γιαούρτι

1 κεσέ κρέμα γάλακτος

2 αυγά χτυπημένα

αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο

1 κρασοπότηρο χοντροτριμμένη γραβιέρα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ζεσταίνετε το βούτυρο 
σε τηγανάκι και σοτάρετε τα κρεμμύδια μέχρι 
να μαλακώσουν και να ξανθύνουν ελαφρά. 
Μουλιάστε και στύψτε κάπως τα παξιμάδια.
Ανακατέψτε όλα τα υλικά, ζυμώστε τα καλά βουτώντας
τα χέρια στο νερό για να γίνουν αφράτα, να μην
είναι σφιχτά. 
Χωρίστε το μισό και φυλάξτε το για μια άλλη φορά. 
Το υπόλοιπο πλάστε το κεφτεδάκια και αραδιάστε 
τα κοντά κοντά σ’ ένα λαδωμένο πυρέξ. 
Ραντίστε τα με λάδι και ψήστε τα στο φούρνο. 
Όταν ροδίσουν, περιχύστε τα με το μείγμα που θα
φτιάξετε ανακατεύοντας με τα υλικά της σάλτσας. 
Ξαναβάλτε το ταψί στο φούρνο και ψήστε μέχρι να
στερεοποιηθεί. Προσοχή όμως να μην το παραψήσετε
και γίνει στεγνή και άνοστη η σάλτσα.
Για να σερβίρετε, παίρνετε μερικά κεφτεδάκια μαζί 
με τη σάλτσα τους με μια σπάτουλα και τα βάζετε
στο πιάτο. Γαρνίρετε με ρύζι ή τηγανητές πατάτες.

Αγοράστε 1-2 κοτόπουλα (ανάλογα με το πλήθος που περιμένει να το θρέψετε). Ζητήστε από τον κρεοπώλη να σας τα ξε-

κοκκαλίσει και να αφαιρέσει όλες τις πέτσες, τις οποίες θα πετάξετε. Τα κόκκαλα και τις φτερούγες θα τα πάρετε για να κά-

νετε ζωμό και το κρέας θα σας το κάνουν κιμά. Αν θέλετε, μπορείτε να αλέσετε μαζί και ένα στήθος γαλοπούλας.

Κιμάς κοτόπουλου, λύση ελαφριά και βολική

62
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Κοτοµπαλάκια με αμύγδαλα
Y Λ Ι Κ A

Μείγμα με κιμά κοτόπουλου (βλ. την προηγούμενη

συνταγή)

1 φλιτζάνι αμύγδαλα τριμμένα

λάδι για το τηγάνισμα

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

ντοματίνια

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Όταν ξεπαγώσει το ζυμωμένο
μείγμα (που έχετε φυλάξει όταν ζυμώσατε τα
κοτοκεφτεδάκια), πλάστε τα μικρά μπαλάκια 
σαν άσπαστα φουντούκια. 
Τρίψτε στο μούλτι τα αμύγδαλα με το φλούδι τους 
και κυλήστε πάνω τα κεφτεδάκια να κολλήσει το
τρίμμα. Βάλτε σ’ ένα αντικολλητικό τηγανάκι λίγο λάδι
και τηγανίστε τα μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. 
Κουνάτε το τηγάνι για να μην κολλήσουν. 
Δεν χρειάζεται πολύ ψήσιμο, προσέξτε να μην τα
κάψετε. Μπορείτε να τα σερβίρετε έτσι σε μια πιατέλα
και να τ’ ανακατέψετε με μικρά κόκκινα ντοματίνια. 

Κοτοµπαλάκια με ανανά
Y Λ Ι Κ A

Μείγμα με κιμά κοτόπουλου (το ίδιο)

5-6 ροδέλες ανανά κονσέρβας

1 φλιτζάνι από το ζουμί του ανανά

2 κουταλιές χυμό λεμονιού

1 κουταλιά μέλι

1 κουταλάκι νισεστέ

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αν όμως θέλετε κάτι
διαφορετικό, που να μοιάζει με τα μαγειρέματα 
της Άπω Ανατολής, τηγανίστε τα μπαλάκια 
χωρίς αμύγδαλα.
Προσθέστε στο τηγάνι τον ανανά, αφού τον κόψετε 
σε κομματάκια. Ρίξτε και το ζουμί, το χυμό λεμονιού
και το μέλι. Ανακατέψτε και μαγειρέψτε για 2-3 λεπτά.
Διαλύστε το νισεστέ σε 2-3 κουταλιές νερό και ρίξτε
τον στο τηγάνι. Ανακατέψτε για να δέσει η σάλτσα
χωρίς να κάνει κόμπους. Αλατοπιπερώστε σύμφωνα 
με το γούστο σας.
Σερβίρετε με άσπρο πιλάφι.
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Μπορείτε να φυλάξετε το µείγµα σε δύο µέρη, για να έχετε περιθώρια 
γι’ αυτές τις δύο παραλλαγές.
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Kινέζικα µακαρόνια 
µε γαρίδες και µπέικον
Στα μαγαζιά με τρόφιμα της Άπω Aνατολής αλλά και
στα περισσότερα σούπερ μάρκετ θα βρείτε μεγάλη
ποικιλία από κινέζικα μακαρόνια. Προτιμήστε για αρχή
τα ζυμαρικά με αυγό (egg noodles).

Y Λ Ι Κ A

250 γραμ. νουντλς με αυγό

4 κουταλιές λάδι

6 φέτες καπνιστό μπέικον

250 γραμ. γαρίδες καθαρισμένες

5 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 κουταλιές σκούρο σησαμέλαιο (κινέζικο)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Pίχνετε τα νουντλς σε νερό 
που βράζει, τα αφήνετε για 3 λεπτά, τα στραγγίζετε 
και τα ξεπλένετε γρήγορα με τρεχούμενο νερό. 
Σε αντικολλητικό τηγάνι (ή στο γουόκ) βάζετε 
το λάδι και τσιγαρίζετε το μπέικον ψιλοκομμένο. 
Προσθέτετε το ζυμαρικό, τις γαρίδες καθαρισμένες 
και τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 
Tα τσιγαρίζετε όλα μαζί, ανασηκώνοντάς τα διαρκώς
με μια ξύλινη σπάτουλα για να ψηθούν ομοιόμορφα.
Aλατοπιπερώνετε και προσθέτετε το σησαμέλαιο.
Aνακατεύετε και αποσύρετε το τηγάνι.
Eίναι αρκετό για δύο αν το σερβίρετε ως κύριο πιάτο
και για τέσσερις εάν το προσφέρετε ως πρώτο.

Σημείωση
Χαρακτηριστικό στην κινέζικη μαγειρική είναι ότι τα
λαχανικά δεν μαγειρεύονται πολύ, παραμένουν
τραγανά, αντίθετα με τα κρεατικά που είναι πάντοτε
καλομαγειρεμένα.

Oι Kινέζοι, που έχουν να ταΐσουν έναν τεράστιο πληθυσμό, κόβουν κομματάκια όλα τα τρόφιμα, τα συνδυάζουν σοφά κι

έτσι έχουν και νόστιμα και χορταστικά πιάτα, με πολύ μικρές ποσότητες κρέατος. Aν δεν έχετε το κινέζικο σκεύος, το

γουόκ (wok), ένα βαθύ τηγάνι με στενό πάτο που ανοίγει προς την κορυφή, χρησιμοποιήστε ένα συνηθι σμέ νο αντικολλη-

τικό τηγάνι. Στις συνταγές αυτές δεν αναπαράγονται αυθεντικά κινέζικα πιάτα, απλά αντιγράφεται η νοοτροπία τους.

Κινέζικη σοφία στο πιάτο

64
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Kοτόπουλο σαν κινέζικο
Y Λ Ι Κ A

1 φιλέτο από στήθος κοτόπουλου

1 μεγάλο καρότο

3-4 μεγάλα στρογγυλά μανιτάρια

2 ρίζες σπανάκι

1 μεγάλη κόκκινη πιπεριά

3 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβετε το κοτόπουλο κομματάκια
σαν φουντούκια και το καρότο και τα μανιτάρια σε λεπτές
φέτες, όπως και τα κρεμμυδάκια. Πλένετε τα φύλλα του
σπανακιού και κόβετε σε κουρελάκια την πιπεριά. 
Bάζετε στο αντικολλητικό τηγάνι το λάδι και όταν
ζεσταθεί λίγο, ρίχνετε τα κομματάκια του κοτόπουλου 
και ανακατεύετε ζωηρά, ανασηκώνοντάς τα με μια ξύλινη
σπάτουλα, για 1 λεπτό. Tότε ρίχνετε και όλα τα υπόλοιπα
υλικά. Συνεχίζετε το ανακάτεμα προσεκτικά, για να μη
μαυρίσουν τα λαχανικά. Eίναι πιο νόστιμα αν τα αφήσετε
κάπως τραγανά. Pυθμίστε το χρόνο του μαγειρέματος
ανάλογα με το γούστο σας. Aλατοπιπερώστε συντηρητικά
και σερβίρετε το φαγητό πάνω σε άσπρο ρύζι. 
Aν σας αρέσει, στο τέλος του μαγειρέματος προσθέστε
1 κουταλιά σάλτσα σόγιας και ½ φλιτζάνι φιστίκια
αράπικα ή ασπρισμένα και ψημένα αμύγδαλα.

Xοιρινό µε πιπεριές και ανανά
Y Λ Ι Κ A

300 γραμ. χοιρινό ψαχνό σε ένα κομμάτι

4 κουταλιές λάδι

3 μεγάλες κόκκινες πιπεριές

3 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 χούφτα αρακά

αλάτι και πιπέρι

3 φέτες ανανά από κονσέρβα

1 κρασοπότηρο από το ζουμί του ανανά

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε το κρέας τυλιγμένο 
σε μεμβράνη για 40 λεπτά στον καταψύκτη, ώστε 
να κρυώσει κάμποσο και να μπορείτε να το κόψετε
πολύ λεπτές φέτες σαν τσιπς. 
Bάζετε στο γουόκ (ή σε τηγάνι) το λάδι και τσιγαρίζετε
το κρέας ανακατεύοντάς το συνέχεια. Mόλις αλλάξει
χρώμα, προσθέστε τις πιπεριές κομμένες σε λωρίδες,
τα φρέσκα κρεμμυδάκια σε φετάκια και τον αρακά. 
Tα τσιγαρίζετε ανακατεύοντας για 2-3 λεπτά,
αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε τον ανανά 
σε κομματάκια μαζί και το ζουμί του. 
Aφήνετε λίγα λεπτά να μαγειρευτεί και, πριν
στεγνώσει, το αποσύρετε και το σερβίρετε 
πάνω σε ρύζι ή σε ψιλό σπαγκέτο.

H οικονοµία είναι επαναστατική αρετή.
MAO TΣE TOYNΓK
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Ψάρι σαλάτα µε µαγιονέζα
Aν φτιάξετε ψαρόσουπα και σας περισσέψει βραστό
ψάρι, καθαρίστε το και ανακατέψτε το με βραστά
λαχανικά, καρότο, σέλινο, κρεμμύδι, πατάτα, αρακά 
και μπόλικο ψιλοκομμένο μαϊντανό. 
Προσθέστε μαγιονέζα –όχι πολλή– τόση που να
ενοποιήσει τα υλικά και σερβίρετε αυτή την
ψαροσαλάτα κρύα πάνω σε πρασινάδες.

Ψαροκεφτέδες
Με τα ψάρια που έμειναν: Ξεψαχνίζετε τα ψάρια 
και αφαιρείτε όλα τα κοκκαλάκια. 
Τα βάζετε σε μια λεκανίτσα, προσθέτετε 2 αυγά
χτυπημένα, μαϊντανό και άνηθο ψιλοκομμένο 
(ή βασιλικό), φρέσκα κρεμμυδάκια, λίγο λάδι και τα
ανακατεύετε. Προσθέτετε φρυγανιά τριμμένη, τόση
ώστε να μπορείτε να πλάσετε το μείγμα σε κεφτεδάκια
και τα τηγανίζετε σε καυτό λάδι. 
Αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε μια απλή σάλτσα
βράζοντας 12 ποτήρι πολτό ντομάτας με 3 του
φλιτζανιού λάδι, αλατοπίπερο και λίγο βασιλικό μαζί με
1 ποτήρι νερό. Όταν είναι έτοιμη, μπορείτε να βάλετε
μέσα τους ψαροκεφτέδες να μαγειρευτούν για 4-5 λεπτά. 

Γαριδάκι ψιλό
Αντί για μεγάλες γαρίδες μπορείτε να πάρετε 
το ψιλό γαριδάκι, στην Αθήνα το λένε Συμιακό αλλά
είναι γνωστό σε όλα τα παράλια και τα νησιά της
χώρας. Αφού το πλύνετε καλά, το βάζετε στο
σουρωτήρι (1 κιλό γαριδάκι) και το πασπαλίζετε 
με 1 κουταλάκι αλεύρι. 
Ανακατεύετε, το τινάζετε και το τηγανίζετε μέχρι 
να γίνει τραγανό και το χρώμα του ανοιχτό πορτοκαλί.
Είναι λαχταριστό, τρώγεται ζεστό. Ιδανικό 
συνοδευτικό του: μια πατατοσαλάτα. 

Εύκολα και γρήγορα «μεταμφιέζονται» τα περισσεύματα των ψαριών σε νόστιμα πιάτα, κρύα και ζεστά. Aν π.χ. τηγανίσατε

μπαρμπουνάκια ή κουτσομούρες ή μαρίδες κ.λπ. και σας έμειναν μερικά, φτιάξτε τα μαρινάτα.

Φαγάκια με ψαράκια

66
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Ψάρια µαρινάτα
Y Λ Ι Κ A

τηγανισμένα ψάρια
1/2 φλιτζάνι λάδι

1 1/2 κουταλιά αλεύρι
1/3 του φλιτζανιού ξίδι

1 φλιτζάνι νερό (και λίγο ακόμα, αν χρειαστεί)

αλάτι

2 σκελίδες σκόρδο (ή περισσότερο, αν θέλετε)

1 κλωνάρι δεντρολίβανο (ή 1 κουταλιά ξερό)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε στο τηγάνι 
το λάδι και όταν ζεσταθεί προσθέτετε το αλεύρι. 
Tο ανακατεύετε μέχρι να ψηθεί, να ροδίσει και 
να μοσχομυρίσει ψημένο και τότε το σβήνετε 
με το ξίδι και το νερό, το αλατίζετε και προσθέτετε 
το σκόρδο τριμμένο και το δεντρολίβανο. 
Tο αφήνετε να πάρει μερικές βράσεις και το
δοκιμάζετε. Aν χρειάζεται, προσθέτετε ξίδι και αλάτι. 
Όταν είναι έτοιμο πρέπει να είναι μια λεπτή και 
αραιή σάλτσα. Tην περιχύνετε καυτή πάνω στα κρύα
ψάρια. Tρώγονται κρύα και μπορείτε να τα κρατήσετε
2-3 μέρες γιατί το ξίδι είναι συντηρητικό.

Ψάρι από το κρύο στο ζεστό
Μια εύκολη λύση για να φτιάξετε ψάρι είναι 
αυτή η συνταγή: 
Παίρνετε ένα ολόκληρο ψάρι κατεψυγμένο και το
τυλίγετε στη λαδόκολλα, όπως είναι παγωμένο, 
με τα λέπια κ.λπ. Το τυλίγετε και σε αλουμινόχαρτο
και το βάζετε σε ένα ταψάκι για να μη λερωθεί 
ο φούρνος σας αν στάξει κάτι. Χρειάζεται 1½-2 ώρες,
ανάλογα με το πάχος και το μέγεθος του ψαριού. 
Τότε το ξεφουρνίζετε, αφαιρείτε τα χαρτιά, πετάτε 
τις πέτσες και όλα τα κόκκαλα και βάζετε 
τα ψαχνά σε μια σαλατιέρα. 
Προσθέτετε αλατοπίπερο και λαδολέμονο, ενώ 
είναι ακόμα ζεστό. Όταν κρυώσει το ανακατεύετε 
με μπόλικη κάππαρη ψιλοκομμένη, το ξύσμα από ένα
μικρό λεμόνι και μαγιονέζα (σπιτική προτιμότερο)
ανακατεμένη με μαϊντανό. 
Σερβίρετε σε μεγάλη πιατέλα και στολίζετε την
ψαροσαλάτα σας με φρέσκα κρεμμυδάκια
ψιλοκομμένα. 
Μπορείτε να φτιάξετε την ψαροσαλάτα και με
κατεψυγμένα φιλέτα ψαριού (πέρκα κ.λπ.) που θα 
τα βράσετε σε νερό με λίγο πιπέρι, 4-5 κλωναράκια
μαϊντανό και 2 κλωνάρια σέλινο. 

67

] }

Προτιµάτε να φτιάχνετε στο σπίτι τα αρτύµατα για τις σαλάτες ή τη µαγιονέζα. 
Είναι εύκολο!
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Ρέγγα
Διαλέγετε μια ωραία ρέγγα. Ρίχνετε οινόπνευμα 
σ’ ένα κομμάτι βαμβάκι και το βάζετε 
σε αλουμινόχαρτο μέσα στο νεροχύτη (γιατί 
θα στάξουν λίπη), το ανάβετε και περνάτε τη ρέγγα
πάνω από τη φλόγα προσεκτικά, να ψηθεί.
Το δέρμα θα ανοίξει σε αρκετά σημεία. 
Σβήνετε τη φλόγα, αφαιρείτε το δέρμα, το κεφάλι
και την ουρά, σχίζετε στα δυο το ψάρι με το μαχαίρι,
αφαιρείτε όλα τα κόκκαλα και την κόβετε κομμάτια. 
Σερβίρετε στο πιάτο με λάδι και λεμόνι. 
Συνοδεύει όλα τα λαδερά και τα όσπρια.

Αν περισσέψει ρέγγα
Κόψτε την μικρά μικρά κομμάτια και βάλτε την σε μια
σαλάτα από λάχανο αρωματισμένο με σέλινο και
αρτυμένο με λαδολέμονο. Eπιμένω όμως να φτιάξετε
τις πατάτες γιαχνί με ρέγγα και θα ξετρελαθείτε. 

Πατατοσαλάτα με ρέγγα
Πατάτες βραστές, κομμένες σε κύβους, τουρσί
αγγουράκι ψιλοκομμένο, κάππαρη (κουμπιά
και φύλλα). Αν έχετε και κολοκυθάκια που 
έμειναν βρασμένα ή όποιο άλλο λαχανικό 
(βλίτα ή παντζάρια ή καρότα) έχετε διαθέσιμο. 
Αλατίζετε τσιγγούνικα (γιατί και η ρέγγα και οι
αντζούγιες είναι αλμυρές).

Σημείωση
Με τα αυγά της ρέγγας μπορείτε να φτιάξετε
ρεγγοσαλάτα ακριβώς όπως την ταραμοσαλάτα. 

Με την ταπεινή αλλά νόστιμη ρέγγα

68

Ό,τι μπορείτε να φτιάξετε με τη ρέγγα, μπορείτε να το φτιάξετε και με σαρδέλες, παστές ή αντζούγιες, αφού τις καθαρίσε-

τε και αφαιρέσετε το κόκκαλο. Μπορείτε όμως να αγοράσετε έτοιμα, καθαρισμένα φιλέτα αντζούγιας ή σαρδέλας. 
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Πατάτες γιαχνί µε ρέγγα
Mε τη ρέγγα που σας έμεινε (βλ. στην προηγούμενη
συνταγή) μπορείτε να φτιάξετε αυτό το καταπληκτικό
φαγάκι από τα Mεστά της Xίου. Aν δεν έμεινε,
αγοράστε μια άλλη. 

Y Λ I K A

3 μεγάλες πατάτες σε κομμάτια

1 μικρό κρεμμύδι τριμμένο
1/3 του φλιτζανιού λάδι

αλάτι και πιπέρι

1 ποτήρι χυμό ντομάτας
1/2 ρέγγα, καπνιστή σε κομμάτια (βλ. στην προηγούμενη

συνταγή τη διαδικασία)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε στην κατσαρόλα 
το λάδι και τσιγαρίζετε ελαφρά τις πατάτες με το
κρεμμύδι. Προσθέτετε μετά το χυμό και το ανάλογο
αλατοπίπερο καθώς και λίγο νεράκι, για να βράσουν
οι πατάτες και να μείνουν με τη σάλτσα τους. 
Λίγο πριν αποσύρετε την κατσαρόλα βάζετε ανάμεσα
στις πατάτες τα κομματάκια της ρέγγας, να πάρουν
μαζί λίγες βράσεις και να περάσει στις πατάτες 
η καπνιστή γεύση της. Για τον ίδιο λόγο τις αφήνετε
μισή ώρα σκεπασμένες πριν τις σερβίρετε.

Πετσινίκι
Σε χωριά της Θράκης φτιάχνουν ένα «ορφανό» 
(χωρίς κρέας) γιουβέτσι με ρύζι και προς το τέλος,
όταν είναι σχεδόν έτοιμο, βάζουν τα κομμάτια 
της ρέγγας εδώ κι εκεί μέσα στο ρύζι. 
Αντί για ρέγγα βάζουν και σαρδέλες παστές. 
Είναι πολύ νόστιμο φαγητό κι ας φαίνεται τόσο
ταπεινό.
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Αν βρείτε ρέγγα αυγωµένη να την πάρετε οπωσδήποτε. 
Το αυγό της είναι λειχουδιά!

ΒΟΥΤΣΙΝΑ teliko sel._BOUTSINA  19/05/2010  6:07 ΜΜ  Page 69



ΒΟΥΤΣΙΝΑ teliko sel._BOUTSINA  19/05/2010  6:07 ΜΜ  Page 70



XOPTA 
Σημαντικό κεφάλαιο της ελληνικής κουζίνας είναι τα χόρτα. Δε νομίζω 

ότι άλλος λαός τρώει τόσο πολύ και τόσα πολλά χόρτα. Eίναι και η γη 

η ελληνική που παράγει τεράστια ποικιλία από νόστιμα χόρτα, 

που μαγειρεύονται σκέτα για σαλάτα ή λαδερό φαγάκι, αλλά και με 

κρεατικά, ψαρικά, σαλιγκάρια, θαλασσινά, για να μην πω για τις πίτες 

με κάθε λογής χόρτα.

Tα χόρτα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στη μία είναι εκείνα 

που γίνονται βραστά και σερβίρονται ως σαλάτα με λάδι και λεμόνι (ή ξίδι).

Στη δεύτερη συμπεριλαμβάνονται τα αρωματικά χόρτα με τα οποία

φτιάχνονται πίτες ή τα μαγειρεύουμε τσιγαριστά με κρεμμύδι και λάδι, 

με ή χωρίς ντομάτα.

Oι πρωτόβγαλτοι στα μονοπάτια της κουζίνας τρομάζουν με τα χόρτα. 

Tο μόνο που αληθεύει είναι ότι η διαδικασία καθαρισμού και πλυσίματός

τους είναι χρονοβόρα. E, αποφασίστε μια μέρα που έχετε χρόνο να

ετοιμάσετε χόρτα για πίτες και για μαγείρεμα και να τα φυλάξετε στον

καταψύκτη για να τα χρησιμοποιήσετε όταν τα χρειαστείτε.

Για να πλύνετε τα χόρτα όπως πρέπει τα βάζετε σε λεκάνη με τρεχούμενο

νερό (όχι ζεστό) και τα τινάζετε. H διαδικασία επαναλαμβάνεται

όσες φορές χρειαστεί, μέχρι το νερό να μείνει ολοκάθαρο χωρίς

ίχνος χώματος.
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Xορτόσουπα με άγρια χόρτα
Y Λ I K A

2 μερίδες βρασμένα χόρτα ψιλοκομμένα

(ή 1/2 κιλό περίπου ωμά, επίσης ψιλοκομμένα)

1 1/2 λίτρο νερό ή το ζουμί που έβρασαν τα χόρτα

4 κουταλιές λάδι

1 φλιτζανάκι του καφέ ψιλή πάστα 

(ή 1 1/2 αν τη θέλετε πηχτή)

αλάτι

λεμόνι για το σερβίρισμα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ξεκινήστε κόβοντας ψιλά 
τα βρασμένα χόρτα. Βάλτε το νερό να βράσει,
προσθέστε το λάδι και λίγο αλάτι. Όταν κοχλάσει 
ρίξτε τα χόρτα και το ζυμαρικό (σουσαμάκι, λόγου
χάριν). Ανακατέψτε και αφήστε το να μαγειρευτεί,
χρειάζεται γύρω στα 15 λεπτά. Διορθώστε το αλάτι 
και σερβίρετε τη σούπα με μπόλικο λεμόνι. 
Ρυθμίστε την πυκνότητά της σύμφωνα 
με το γούστο σας.

Oµελέτα µε βραστά χόρτα 
Y Λ I K A

τα χόρτα που έμειναν στην πιατέλα

3 κουταλιές λάδι

4 αυγά

1 χούφτα θρυμματισμένη φέτα ή άλλο τυρί που σας

αρέσει

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Tα χόρτα που έμειναν 
στην πιατέλα με λεμόνι και λάδι, τα κόβετε 
και τα βάζετε στο τηγάνι χωρίς τα υγρά. 
Tα αφήνετε για λίγο να στεγνώσουν, προσθέτετε
το λάδι και αφού τα απλώσετε ομοιόμορφα, 
τα περιχύνετε με τα χτυπημένα αυγά στα οποία 
έχετε προσθέσει αλατοπίπερο. 
Όταν ψηθούν από κάτω, γυρίζετε ανάποδα 
με τη βοήθεια ενός καπακιού.
Aν θέλετε μπορείτε μόλις ρίξετε τα χτυπημένα 
αυγά να προσθέσετε θρυμματισμένη φέτα ή
μια πικάντικη γραβιέρα κομμένη σε ζάρια.

Αν σας έμειναν λίγα χόρτα βρασμένα, μπορείτε πανεύκολα να τα κάνετε σούπα. Μπορείτε όμως και να ξεκινήσετε τη σου-

πίτσα σας με δυο χούφτες ωμά χόρτα· σ’ αυτή την περίπτωση θα περιμένετε πρώτα να βράσουν.

Ιδέες για τα χόρτα της σαλάτας

72
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Σούπα µε ζουµί από χόρτα
Σ’ αυτό το ζουμί των χόρτων με την ωραία γεύση
και τα πολύτιμα ιχνοστοιχεία μπορείτε να 
προσθέσετε λίγο λάδι και αλάτι και, όταν κοχλάσει 
να ρίξετε μια ψιλή πάστα, όπως το σουσαμάκι, 
και να φτιάξετε μια πραγματικά ωραία σούπα, 
που θα τη σερβίρετε με λεμόνι. 
Aκόμα κι αν τα χόρτα είναι πικρούτσικα, 
η σούπα είναι υπέροχη. Mπορείτε να τη σερβίρετε 
ως αρχικό πιάτο σ’ ένα μεγάλο γεύμα.

Tα πικρά
Μερικά χόρτα έχουν υπόπικρη γεύση και πολλοί 
τα αποφεύγουν. Το πικρό ωστόσο είναι μια
ενδιαφέρουσα διάσταση της γεύσης. Αφεθείτε 
να την κατανοήσετε. Αν προσθέσετε λεμόνι, 
η πικρίλα γίνεται πιο ανάλαφρη. 
Τα (σπάνια πια και δυσεύρετα) πικρά άγρια ραδίκια
είναι από τα πιο νόστιμα χόρτα με λίγο εκλεκτό 
λάδι και λεμονάκι. Είναι όμως κορυφαία αν τα
μαγειρέψετε με αρνάκι ή κατσικάκι αυγολέμονο.
Μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με το σταμναγκάθι,
που το βρίσκετε τώρα εύκολα παντού, σπαρτό 
μεν αλλά νόστιμο. 
Πικρά είναι επίσης το σικορέ (κιχώριον) και το λόλα
ρόσα, που τρώγονται ωμά σε σαλάτες, συνήθως
ανακατεμένα με γλυκά· αλλά και οι κορυφαίες
αβρωνιές και τα άγρια σπαράγγια που τρώγονται
βραστά. Εννοείται ότι καλό είναι να πίνετε και 
το ζουμί τους με λεμόνι και θα διαπιστώσετε 
πόσο ανακουφιστικό είναι. 

7 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 73

] }

Aν έχετε πραγµατικά άγρια χόρτα, το ζουµί τους µπορείτε να το πιείτε ζεστό µε µπόλικο λεµόνι· 
είναι ανακουφιστικό και αποτοξινωτικό. 
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Xορτόπιτα µε φύλλα
Για ταψάκι Nο 32 χρειάζονται περίπου 600 γραμ.
χόρτα. Eτοιμάστε τη διπλή ποσότητα γέμισης για να
φυλάξετε τη μισή και να μην κοπιάσετε όταν θα
φτιάξετε πάλι πίτα σε λίγες μέρες.

Y Λ I K A  

1 1/2 κιλό χόρτα πίτας

αλάτι και πιπέρι

4 κουταλιές άσπρο ρύζι

350 γραμ. φέτα θρυμματισμένη
1/2 φλιτζάνι λάδι

5 φύλλα σπιτικά ή 8 του εμπορίου

λάδι για να τα αλείψετε

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aφού πλύνετε τα χόρτα,
τα αφήνετε να στραγγίξουν. Tα κόβετε ψιλά 
και τα βάζετε σε μια λεκάνη. Tα αλατίζετε και τα
τρίβετε με τα χέρια για να «πέσουν», να μειωθεί
ο όγκος τους. Προσθέτετε το ρύζι, τη φέτα, 
το λάδι και πιπέρι όσο θέλετε. 
Aνακατεύετε καλά και χωρίζετε στα δύο.Bάζετε 
τα μισά σε σακουλάκι τροφίμων και το φυλάτε 
στην κατάψυξη για την επόμενη πίτα. Aπλώστε στο
λαδωμένο ταψάκι τα μισά φύλλα. Tα τοποθετείτε έτσι
ώστε να καλύπτουν και τα πλάγια του ταψιού. 
Kάθε φύλλο που απλώνετε το αλείφετε με λάδι. 
Aδειάστε πάνω στα φύλλα τη γέμιση που έχετε
κρατήσει, απλώστε την ομοιόμορφα και καλύψτε 
με 2-3 φύλλα ακόμη, αλείφοντάς τα πάντα ένα ένα 
με λάδι. Kόβετε τα κομμάτια των φύλλων που
περισσεύουν έξω από το ταψί και γυρίζετε τα υπόλοιπα
προς τα μέσα, διπλώνοντάς τα όμορφα για να κλείσει 
η πίτα. Aλείψτε λάδι και την επιφάνεια, ραντίστε την
με νερό, χαράξτε με μυτερό μαχαίρι μόνο τα πάνω
φύλλα, χωρίς να φτάσετε μέχρι κάτω, και ψήστε την 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C μέχρι 
να ροδίσουν τα φύλλα πάνω και κάτω.

Παλιότερα η χορτόπιτα, δηλαδή πίτα με άγρια μυρωδάτα χόρτα, ήταν προνόμιο των χωριών. Στις μεγάλες πόλεις δεν μπο-

ρούσε κανείς να βρει τα χόρτα οπότε έφτιαχνε σπανακόπιτα. Σπανάκι, φρέσκα κρεμμυδάκια, άνηθος, πολλές φορές και

πράσο. Tώρα όμως και στις λαϊκές αγορές της Aθήνας βρίσκουμε πολλά από τα άγρια χόρτα. Συχνά δεν είναι ακριβώς...

άγρια αλλά σπαρτά που υστερούν σε νοστιμιά, αλλά, επιτέλους, είναι αρκετά καλά. Aν γυρίσετε σε μερικούς πάγκους στη

λαϊκή μπορείτε να πάρετε σε ματσάκια τσουκνίδες, καυκαλήθρες, παπαρούνες, λάπατα, σέσκουλα, χλωρά κρεμ μυδάκια και

σκορδάκια, δυόσμο, φρέσκο κόλιαντρο κ.λπ.

Πίτες με μυρωδάτα χόρτα
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Mπλατσάρα ή πλαστός
Mετά από μερικές μέρες μπορείτε να φτιάξετε μια
χορτόπιτα με τη γέμιση που έχετε κρατήσει στον
καταψύκτη. Mπορείτε να επαναλάβετε την ίδια 
αλλά –ποικιλίας χάριν– προτιμήστε την μπλατσάρα, 
που στη θέση του φύλλου έχει κουρκούτι από
καλαμποκήσιο αλεύρι. Γίνεται και με σταρένιο. 
Χρησιμοποιήστε ταψί Nο 32.

Y Λ I K A  

1 δόση γέμιση χορτόπιτας (τη βγάζουμε εγκαίρως 

για να αποψυχθεί)

300 γραμ. αλεύρι καλαμποκιού ή σιταρένιο ή μισό μισό

1 αυγό (αν θέλετε)

2 κουταλιές γιαούρτι

6 κουταλιές λάδι και 4 χωριστά

νερό και αλάτι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζουμε το αλεύρι 
σε λεκανίτσα μαζί με το γιαούρτι, το αυγό, το αλάτι 
και τις 6 κουταλιές λάδι και ρίχνουμε σιγά σιγά νερό,
καθώς το ανακατεύουμε με το σύρμα μέχρι να γίνει
κουρκούτι πυκνό σαν μέλι. 
Aλείφουμε το ταψί με τις 2 κουταλιές λάδι και
απλώνουμε με το κουτάλι ένα λεπτό στρώμα από το
κουρκούτι. Tοποθετούμε τη γέμιση των χόρτων 
και τη στρώνουμε ομοιόμορφα μ’ ένα πιρούνι. 
Tο υπόλοιπο κουρκούτι το αραιώνουμε με λίγο 
νερό και ραντίζουμε όλη την επιφάνεια της πίτας,
καλύπτοντας τα χόρτα για να μην καούν. 
Aνακατεύουμε τις 2 κουταλιές λάδι που έχουν
απομείνει μαζί με 3 κουταλιές νερό και ραντίζουμε 
την πίτα. Tη βάζουμε να ψηθεί σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180° C μέχρι να ροδίσει η κρούστα
πάνω και κάτω.

Σημείωση
H επιτυχία είναι να απλώσετε πραγματικά λεπτό 
το κουρκούτι γιατί, παρόλο που δεν περιέχει
διογκωτικούς παράγοντες (μαγιά ή μπέικιν),
φουσκώνει στο ψήσιμο.

75
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Πολλοί ψιλοτρίβουν λίγη φέτα µέσα στο κουρκούτι της πίτας 
και γίνεται ακόµα πιο νόστιµη.
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Φρικασέ µε άγρια χόρτα
Mε τα άγρια μυρωδάτα χόρτα μπορείτε να φτιάξετε 
ένα εξαίρετο φρικασέ με όποιο είδος κρέατος
επιθυμείτε, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί ή ακόμα και
κοτόπουλο. Yπολογίστε για 1 κιλό κρέας, 1 κιλό 
χόρτα ή πιο πολλά αν σας αρέσουν.

Y Λ I K A

1 κιλό αρνάκι (ή ό,τι θέλετε) κομμένο

1 κιλό μυρωδάτα άγρια χόρτα

5 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

2 αυγά

χυμό από δύο λεμόνια (ή όσο θέλετε)

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε το κρέας πλυμένο 
στην κατσαρόλα και το αφήνετε να αχνιστεί,
ανακατεύοντας πού και πού μέχρι να στεγνώσει. 
Tότε προσθέτετε το λάδι και το αφήνετε να τσιγαριστεί
λίγο και να ροδίσει ελαφρά. Προσθέτετε λίγο
αλατοπίπερο και νερό. Όταν αρχίσει να τσιμπιέται 
το κρέας με το πιρούνι, ρίχνετε τα χόρτα, κλείνετε το
καπάκι και τα αφήνετε να αχνιστούν και να «πέσουν».
Αφού μαγειρευτούν όλα μαζί, ελέγχετε το αλατοπίπερο
και αυγοκόβετε το φρικασέ (βλ. αυγολέμονο, σελ. 126).

Με τα περισσευούμενα χόρτα
Αν σας μείνουν λίγα χόρτα μαγειρεμένα μπορείτε
να τα κάνετε χορτόρυζο (όπως το σπανακόρυζο).
Δηλαδή τα βάζετε στην κατσαρόλα, προσθέτετε 
3 φλιτζάνια βραστό νερό και όταν κοχλάσει ρίχνετε 
1 φλιτζάνι άσπρο ρύζι (καρολίνα) πλυμένο στο
σουρωτήρι. Ανακατεύετε, αλατίζετε και το αφήνετε 
να μαγειρευτεί μέχρι να γίνει πιλαφάκι. 
Μπορείτε να το σερβίρετε όπως είναι μαζί με ψημένα
λουκάνικα και έχετε ένα πλήρες γεύμα. Και βέβαια
μπορείτε να φτιάξετε την «τηγάνιση» (βλ. συνταγή
«Μουκέντρα με την τηγάνιση», σελ. 95) και να 
την περιχύσετε από πάνω. 

Προγραμματίστε μεγαλύτερη ποσότητα χόρτων για να σας μείνουν και για άλλο ένα μαγείρεμα. Aυτά τα επιπλέον θα τα

ζεματίσετε και θα τα φυλάξετε στην κατάψυξη για όσες μέρες χρειάζεται. Επειδή αυτά τα χόρτα μοσχομυ ρίζουν δεν τα

ζεματίζετε σε νερό που βράζει, γιατί θα χάσετε τη μοσχοβολιά τους. Θα τα βάλετε στην κατσαρόλα, όπως είναι φρεσκο-

πλυμένα, με μισό φλιτζανάκι νερό και θα τα σκεπάσετε. Mε τον αχνό τους θα «μα ραθούν» και θα «πέσουν». Όταν κρυώ-

σουν τα τοποθετείτε σε κλειστό μπολ στην κατάψυξη. 

Μαγειρέψτε τα μυρωδάτα χόρτα

76
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Xορτοτηγανίτες
Aν τα χόρτα της πίτας σας φαίνονται πολλά,
κρατήστε αυτά που πλεονάζουν. 
Φτιάξτε κουρκούτι με 1 φλιτζάνι αλεύρι, μια πρέζα
αλάτι και όσο νερό χρειάζεται για να γίνει πηχτό.
Aνακατέψτε το με τα χόρτα που κρατήσατε. 
Bάζετε λάδι στο τηγάνι και όταν ζεσταθεί καλά 
ρίχνετε κουταλιές από το μείγμα και τις τηγανίζετε 
και από τις δυο πλευρές. Aκουμπάτε τις τηγανίτες 
σε χαρτί κουζίνας, για να αφήσουν, το περίσσιο 
λάδι, και μετά τις σερβίρετε.
Tις συνοδεύετε με γιαούρτι ανακατεμένο με σκόρδο
και αλατοπίπερο ή με όποιο τυρί σας αρέσει.

Κεφτέδες με χόρτα
Εκτός από τις χορτοτηγανίτες δοκιμάστε να φτιάξετε
κεφτεδάκια με τα υπόλοιπα χόρτα. 
Θα προσθέσετε σ’ αυτά 1 αυγό και αλεύρι τόσο 
που να μπορείτε να τα πλάσετε. Τα αλευρώνετε 
και τα τηγανίζετε όπως όλους τους κεφτέδες.
Οι γιαγιάδες έβαζαν λίγες τσιγαρίδες που είχαν 
απ’ το σπιτικό γουρούνι. Τώρα μπορούμε να
ψιλοκόψουμε λίγο μπέικον... από το σούπερ μάρκετ. 

Σημείωση
Τα ίδια μαγειρέματα μπορείτε να τα κάνετε και με
τα ήμερα χόρτα, δηλαδή σπανάκι με λίγα σέσκουλα,
ακόμα και με τα φύλλα των παντζαριών. 
Φροντίστε μόνο να βάλετε μπόλικα μυρωδικά: χλωρά
κρεμμυδάκια και σκορδάκια, μαϊντανό, άνηθο 
και δυόσμο. 

77
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ΧΟΡΤΟΨΩΜΟ

Ανακατεύετε χόρτα έτοιµα για πίτα µε ζύµη ψωµιού, 
πλάθετε και την ψήνετε στους 175° C.
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Mυρωδάτα χόρτα µε ψάρι 
ή χέλι
Mε αυτά τα μοσχομυριστά χόρτα μπορείτε 
να φτιάξετε όποιο φαγητό θέλετε. Nα τα βάλετε
αχνισμένα στο ταψί, να αραδιάσετε πάνω ένα 
μεγάλο ή μικρότερα ψάρια, αλατοπίπερο και λάδι
και να τα ψήσετε στο φούρνο. 
Aκόμα πιο νόστιμο γίνεται αυτό το φαγητό με χέλι.
Σ’ αυτή την περίπτωση αυξήστε τα φρέσκα
κρεμμυδάκια. Tο χέλι μπορείτε να το πάρετε 
κομμένο ή και γδαρμένο, αν έχετε πρόβλημα 
με το οφιοειδές σχήμα του.

Mε καπνιστή πέστροφα
Bάζετε τα χόρτα αχνισμένα στο ταψί μαζί με ροδέλες
πατάτας – αν θέλετε αλατοπίπερο και το ανάλογο λάδι.
Tα βάζετε στο φούρνο να ψηθούν. 
Πρέπει να έχουν τα υγρά τους, αν όχι προσθέστε 
λίγο νερό. Aφού ψηθούν μισή ώρα, τοποθετείτε τα
φιλέτα της καπνιστής πέστροφας ανάμεσα στα χόρτα
και συνεχίζετε το ψήσιμο για μισή ωρίτσα ακόμα.

Άλλος τρόπος αχνίσματος:  Tσιγαρίζετε στην κατσαρόλα ένα κρεμμύδι ξερό ψιλοκομμένο (μαζί με τα φρέσκα κρεμ μυδάκια

αν θέλετε) και, όταν χρυσίσει, προσθέτετε τα χόρτα και το νεράκι και τα αφήνετε πάλι να «πέσουν» με τον ατμό.

Εύκολα και γρήγορα φαγάκια 
με τα μυρωδάτα χόρτα
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Mε ρύζι και µπέικον
Όπως φτιάχνετε το σπανακόρυζο μπορείτε να φτιάξετε
το ίδιο με τα αρωματικά χόρτα. H αναλογία 
ρυζιού-χόρτων είναι θέμα γούστου, αλλά ένας 
καλός μέσος όρος είναι 1 κιλό χόρτα, 1 ποτήρι ρύζι
καρολίνα πλυμένο. Όταν το ρύζι είναι σχεδόν έτοιμο,
τσιγαρίστε 5-6 φέτες μπέικον κομμένο και αφού
ροδίσει το βάζετε στο χορτόρυζο και το αφήνετε 
να τελειώσει το βράσιμο με όλα μαζί.

Mε χοιρινή πανσέτα 
ή φτερούγες κοτόπουλου
H πανσέτα όπως και οι φτερούγες του κοτόπουλου
είναι δεύτερα κομμάτια αλλά πολύ νόστιμα. 
Φροντίστε μόνο να αφαιρέσουν στο κρεοπωλείο τα
πολλά λίπη και να κόψουν την πανσέτα λεπτές φέτες.
Bάλτε την πάνω από τα αχνισμένα χόρτα, πασπαλίστε
μπόλικο πιπέρι και, αν θέλετε, ρίξτε από πάνω 
λίγη ψιλοκομμένη ντομάτα. Tο λάδι θα το βάλετε 
λιγοστό γιατί έχει και το κρέας (και οι φτερούγες) 
τα λιπαρά του.

Mε µανιτάρια
Xόρτα είναι κι αυτά, αλλά η γεύση τους έχει 
μια δύναμη που γίνεται γοητεία. Πάρτε μεγάλα 
άσπρα μανιτάρια, υπολογίστε 1 ή 2 στη μερίδα, 
ή περισσότερα αν είναι μικρά, και τοποθετήστε 
τα συμμετρικά ανάμεσα στα χόρτα. 
Yπολογίστε ότι τα μανιτάρια θα βγάλουν
αρκετό νερό.

Mε αυγά
Aφού τελειώσει το μαγείρεμα των χόρτων, κάντε
γούβες συμμετρικά με το κουτάλι και σπάστε 
μέσα στην καθεμιά ένα αυγό. 
Aλατοπιπερώστε τα αυγά και βάλτε πάνω στο καθένα
μισό κουταλάκι λάδι. Ξαναβάλτε το ταψί στο 
φούρνο μέχρι να ψηθούν. 
Aν τα μαγειρεύετε σε κατσαρόλα, ξαναβάλτε την 
στο μάτι και τοποθετήστε το καπάκι για να κάμουν 
την κρούστα τους τα αυγά.

79
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Στα ορεινά χωριά χρησιµοποιούσαν άγρια µανιτάρια, που τα µάζευαν, 
όπως και τα χόρτα, αυτοί που τα γνώριζαν. 
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ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΟΣΠΡΙΑ
Προτιμάτε πάντα τα λαχανικά της εποχής, είναι πιο νόστιμα, 

πιο φθηνά και με λιγότερα χημικά λιπάσματα. Δοκιμάστε την κίτρινη

κολοκύθα που είναι τεράστια, μπορείτε να τη διατηρήσετε πολύ καιρό 

και ταιριάζει με τις «μοντέρνες» αλλά πανάρχαιες γλυκάρμυρες 

και γλυκόξινες εκδοχές της γεύσης. 

Τα καλά όσπρια πρέπει να είναι φρέσκα, δηλαδή της χρονιάς, 

να είναι λεπτόφλουδα και ευκολόβραστα. Αυτές τις ιδιότητες τις 

εξασφαλίζει ο τόπος και η σύσταση του εδάφους. Γι’ αυτό μιλάμε 

για φασόλια Πρεσπών, ρεβίθια Γρεβενών, φάβα Σαντορίνης 

και φακές Εγκουβής Λευκάδας. 

Η φάβα προέρχεται από ένα είδος λαθυριού που, επειδή έχει 

σκληρό φλούδι, το αφαιρούν και απομένει το κιτρινωπό εσωτερικό του

χωρισμένο στα δύο. Επειδή δεν έχει το φλούδι, η φάβα είναι 

το πιο ελαφρύ από τα όσπρια.

Αν θέλετε τα όσπρια να γίνουν πιο ελαφρά, αφήστε τα να βράσουν

σκέτα 3-4 λεπτά, σουρώστε τα και ξαναβάλτε τα να βράσουν 

με φρέσκο νερό. 
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Kολοκύθα για γαρνιτούρα σε ψητά
Eπιλέξτε μια μεγάλη κολοκύθα, μια και οι μεγάλες
είναι καλύτερες, καθαρίστε την, κόψτε την σε κομμάτια
σαν την παλάμη σας, ζεματίστε τα για 2 λεπτά σε 
νερό που κοχλάζει, τυλίξτε σε πολιμπάγκ ή μεμβράνη
και βάλτε τα στον καταψύκτη. 
Eδώ υπάρχουν μερικές ιδέες που ίσως σας
διευκολύνουν. Στο ψυγείο (συντήρηση) μπορεί 
να μείνει, τυλιγμένη σε μεμβράνη, 4-5 μέρες. 

Y Λ Ι Κ A
1/2 κιλό κολοκύθα (ζυγισμένη καθαρισμένη)
1/3 φλιτζανιού λάδι

1 κουταλιά τριμμένο κόλιαντρο

1 κουταλιά λεμόνι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Kόβουμε την κολοκύθα 
σαν διπλά ζάρια. Bάζουμε το λάδι στο τηγάνι και
την τηγανίζουμε, ανακατεύοντας στην αρχή.
Aλατοπιπερώνουμε και πασπαλίζουμε με το κόλιαντρο
όταν είναι έτοιμη. Περιχύνουμε με το λεμόνι και
αποσύρουμε. Tαιριάζει γάντι με το ψητό χοιρινό. 

Eίναι μεγάλο, οικονομικό και ιδιαίτερο λαχανικό· κατάλληλο και για γλυκά και για αλμυρά παρασκευάσματα. Kρατάει όλο

το χειμώνα αν είναι σε δροσερό μέρος. Πολλοί όμως αναρωτιούνται τι να το κάνουν τόσο θεόρατο πράγμα και αποφεύγουν

να το αγοράσουν.  Έτσι χάνουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυτό το ευέλικτο και ενδιαφέρον λαχανικό. Συχνά βλέπω στη

λαϊκή αγορά ή σε μεγάλα μανάβικα να πωλούνται κομμάτια. 

Με την κίτρινη, υπόγλυκη κολοκύθα

82

ΒΟΥΤΣΙΝΑ teliko sel._BOUTSINA  19/05/2010  6:07 ΜΜ  Page 82



83

] }

Kολοκύθα ψητή στο φούρνο
1ος τρόπος

Κόβετε την κολοκύθα σε κομμάτια σαν την παλάμη
σας, τα αραδιάζετε σε ταψάκι και τα ψήνετε στους
180° C (σε προθερμασμένο φούρνο) μέχρι να
μελώσουν. Βάζετε κομμάτια σε πιατέλα, τα περιχύνετε
με μέλι (ή πετιμέζι), πασπαλίζετε με κανελίτσα 
και σκορπίζετε από πάνω λίγα τριμμένα καρύδια ή
φουντούκια. Είναι ωραίο και φυσικό γλύκισμα.

2ος τρόπος

Αν δεν θέλετε την κολοκύθα ως γλυκό, αφού ψηθεί 
και μελώσει, την περιχύνετε με ένα άρτυμα που
φτιάχνετε ανακατεύοντας 4 του φλιτζανιού λάδι,
2 κουταλιές λεμόνι, 3 κουταλιές πετιμέζι, 2 κουταλάκι
κοφτό καυτερό πιπέρι, αλάτι και λίγο τριμμένο
γαρίφαλο. 
Αν θέλετε, την πασπαλίζετε και με τριμμένο τυρί. 

Η κολοκύθα µάς ήρθε από την Αµερική, ευδοκίµησε εδώ 
αλλά και έγινε δηµοφιλής.
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Κολοκύθα με ρεβίθια και λουκάνικο
Y Λ Ι Κ Α
1/2 κιλό κολοκύθα σε μικρά κομμάτια (ζυγισμένη

καθαρισμένη)

3 καρότα σε λεπτές φέτες

1-2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια

10-12 κρεμμυδάκια φρέσκα κομμένα μπαστουνάκια

1 κουταλιά ξύσμα πορτοκαλιού

5 πιπεριές Φλωρίνης

300 γραμμ. λουκάνικο (προτιμότερο αυτό 

με το πορτοκάλι)
1/3 του φλιτζανιού λάδι
1/2 φλιτζάνι κριθαράκι χοντρό

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε σε ρηχή κατσαρόλα 
ή σε βαθύ τηγάνι το λάδι και, όταν ζεσταθεί, 
ρίχνετε το λουκάνικο και το ανακατεύετε λίγο να
ροδίσει ελαφρά. Προσθέτετε τα κρεμμυδάκια 
και το καρότο. Ανακατεύετε ζωηρά και προσθέτετε 
την κολοκύθα, τις πιπεριές –που τις έχετε χωρίσει 
στα δύο και έχετε αφαιρέσει τα σπόρια– και τα ρεβίθια. 
Ρίχνετε λίγο βραστό νερό για να μαγειρευτεί 
το φαγητό, αλατοπιπερώνετε και αρωματίζετε
με το ξύσμα. 
Χρειάζεται προσοχή, γιατί δε θέλει πολύ μαγείρεμα.
Όταν είναι σχεδόν έτοιμα τα λαχανικά, σκορπίζετε
ανάμεσά τους το κριθαράκι και συνεχίζετε το
μαγείρεμα μέχρι να βράσει κι αυτό (γύρω στα 10
λεπτά) και να απορροφήσει τα υγρά της κατσαρόλας.
Προσέχετε να μη στεγνώσει εντελώς το φαγητό 
και διορθώνετε το αλατοπίπερο στο τέλος. 

Ό,τι μαγειρεύεται με κολοκύθα μπορεί να μαγειρευτεί και με κολοκυθάκια και με πιπεριές. 

Δοκιμάστε και με όλα μαζί. 

Εύκολοι συνδυασμοί με βάση την κολοκύθα

84
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Kολοκύθα γιαουρτολέµονο
Y Λ Ι Κ A
1/2 κιλό κολοκύθα

10 κρεμμυδάκια του στυφάδου

2 μέτρια άσπρα ραπανάκια (ρέβες)

2 μέτρια καρότα

1 μικρή σελινόριζα

1 μεγάλο κυδώνι

12 δαμάσκηνα

1 κουταλάκι σπόρο μάραθου τριμμένο

1 ξύλο κανέλας
2/3 του φλιτζανιού λάδι

300 γραμ. γιαούρτι

2 αυγά
1/2 κουταλάκι κοφτό νισεστέ

χυμό από 1 ζουμερό λεμόνι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζετε το λάδι σε ρηχή
κατσαρόλα και τσιγαρίζετε τα κρεμμύδια ολόκληρα, 
τα ραπάνια, τα καρότα και τη σελινόριζα κομμένα 
σε μεγαλούτσικους κύβους. 
Προσθέτετε το ξύλο της κανέλας και το αλατοπίπερο
μαζί με λίγο βραστό νερό, ίσα που να τα σκεπάζει. 
Tα αφήνετε να μαγειρευτούν 15 λεπτά και προσθέτετε
την κολοκύθα και το κυδώνι, κομμένα όπως τα άλλα
λαχανικά, και το σπόρο μάραθου. 
Όταν σχεδόν μαλακώσουν, βάζετε τα δαμάσκηνα 
και ελέγχετε το αλατοπίπερο. Xτυπάτε τα αυγά 
να γίνουν αφράτα και προσθέτετε, το νισεστέ
διαλυμένο στο λεμόνι και το γιαούρτι. 
Aνακατεύετε καλά να ενωθούν τα υλικά και 
ζεσταίνετε το μείγμα με ζουμί από την κατσαρόλα. 
Tο αδειάζετε στο φαγητό και σείετε την κατσαρόλα
ζωηρά για να απλωθεί η σάλτσα. 

8 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 85
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Eίναι νόστιµο καθηµερινό φαγάκι, αλλά µπορεί να γίνει καλό συνοδευτικό 
για ένα µεγάλο κοµµάτι ψητού όπως το αρνήσιο µπούτι, 

το µοσχαρήσιο νουά ή η χοιρινή σπάλα. 
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Επιμένω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά στην κολοκύθα είναι η υπόγλυκη γεύση της, που δίνει τη δυνατότητα να παίξετε με

τις ποιότητες της γεύσης σε μεγάλη γκάμα. 

Κολοκύθα : βάση για δημιουργικά μαγειρέματα

86

Πουρές κολοκύθας
Y Λ Ι Κ Α

4 κουταλιές λάδι

2 κλωνάρια σέλινο

5-6 κλωνάρια μαϊντανό
1/2 κιλό κολοκύθα (ζυγισμένη καθαρισμένη)

1 καρότο

1 μικρή πατάτα

1 κουταλάκι τζίντζερ σε σκόνη

αλάτι και πιπέρι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α  

τριμμένο τυρί

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bάζουμε ½ λίτρο νερό 
να βράσει μαζί με αλάτι, πιπέρι, το λάδι, το σέλινο 
και το μαϊντανό. Όταν κοχλάσει ρίχνουμε την
κολοκύθα κομμένη, το καρότο σε λεπτές φέτες 
και την πατάτα κομμένη σε ροδέλες. 
Αφού μαλακώσουν, βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα 
τα λαχανικά, πετάμε το σέλινο και το μαϊντανό 
και πολτοποιούμε τα υπόλοιπα. 
Aν χρειαστεί λίγο υγρό, χρησιμοποιούμε απ’ αυτό 
που έχουμε στην κατσαρόλα. Aρωματίζουμε τον πουρέ
με 1 κουταλάκι τριμμένο τζίντζερ, τον βάζουμε σε
βαθουλή πιατέλα και πασπαλίζουμε με μπόλικο
κατσικήσιο τυρί τριμμένο.
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Aλµυρόγλυκη πιτίτσα µε κολοκύθα
Y Λ Ι Κ Α

600 γραμ. κολοκύθα (ζυγισμένη καθαρισμένη)

4 αυγά

6 κουταλιές λάδι

100 γραμ. σταφίδες ξανθές

2 κουταλιές σιμιγδάλι και 1 για το ταψί

3 κουταλιές ζάχαρη

1 φλιτζάνι κεφαλογραβιέρα

200 ml γάλα

ξύσμα από πορτοκάλι

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α

3 κουταλιές καρύδια

1 κουταλιά ζάχαρη

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Bράζετε την κολοκύθα 
σε σκέτο νερό με λίγο αλάτι. Tη στραγγίζετε και 
τη λειώνετε με πιρούνι. Tη βάζετε σε μια λεκάνη 
και προσθέτετε τα αυγά χτυπημένα, το λάδι, τις
σταφίδες πλυμένες, το σιμιγδάλι, τη ζάχαρη, 
την κεφαλογραβιέρα τριμμένη, το γάλα και το 
ξύσμα πορτοκαλιού. 
Aνακατεύετε καλά. Aλείφετε με λάδι και πασπαλίζετε
με σιμιγδάλι ένα ταψάκι Nο 32 και αδειάζετε μέσα 
το μείγμα. Tο απλώνετε ομοιόμορφα και το ψήνετε
στους 180° C μέχρι να στερεοποιηθεί. 
Aνακατεύετε 3 κουταλιές καρύδια τριμμένα 
με 1 κουταλιά ζάχαρη και το πασπαλίζετε όταν 
είναι χλιαρό.

87
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Πειραµατιστείτε µε τα µπαχαρικά. Δεν κάνουν βαρύ το φαγητό, 
αντίθετα ζωντανεύουν τη γεύση του.
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Τάρτα µε κολοκυθάκια
Για κουμπωτό ταψάκι με διάμετρο 26 εκ.

Υ Λ Ι Κ Α Γ Ι Α  Τ Ο  Κ Ε Λ Υ Φ Ο Σ

1 κρίθινο παξιμάδι

200 γραμ. καρύδια
1/2 φλιτζάνι βούτυρο χλιαρό

Γ Ι Α  Τ Η  Γ Ε Μ Ι Σ Η

600 γραμ. κολοκυθάκια βρασμένα

3 αυγά χτυπημένα

200 γραμ. φέτα θρυμματισμένη

1 φλιτζάνι γάλα

3 κουταλιές άσπρο ρύζι

4 κουταλιές λάδι

2 κουταλιές δυόσμο ψιλοκομμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Σπάζετε το παξιμάδι και 
το αλέθετε στο μούλτι. Αλέθετε και τα καρύδια. 
Τα βάζετε όλα μαζί σε μια λεκανίτσα, προσθέτετε 
λίγο λίγο το βούτυρο (μπορεί να μη χρειαστεί όλο) 
και «ζυμώνετε» για να γίνει ομοιογενής μάζα. 
Την απλώνετε στο βουτυρωμένο ταψάκι και στα
πλάγια. Λειώνετε τα κολοκυθάκια με πιρούνι και τα
ανακατεύετε με όλα τα υλικά, ελάχιστο αλάτι και πιπέρι
και ανακατεύετε πάλι. Αδειάζετε το μείγμα μέσα στο
κέλυφος και το ψήνετε στους 200° C μέχρι 
να στερεοποιηθεί και να ροδίσουν οι άκρες του.
Ξεφουρνίζετε, περνάτε μια σπάτουλα γύρω γύρω 
για να ξεκολλήσει από τα τοιχώματα της φόρμας 
και την ξεκουμπώνετε. 
Την τοποθετείτε όπως είναι σε πιατέλα. 
Σερβίρετε την τάρτα χλιαρή.

Αν βράσατε κολοκυθάκια για σαλάτα και διαπιστώσατε ότι είναι πολλά, μπορείτε να φτιάξετε μια τάρτα που σίγουρα θα σας

αρέσει. Έτσι, την επόμενη φορά θα μεριμνήσετε να βράσετε επίτηδες περισσότερα. 

Βραστά κολοκυθάκια και ετερόκλιτα
περισσεύματα

88
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Πράσινη σούπα
Y Λ Ι Κ A
1/2 μαρούλι

1 χούφτα σπανάκι

1 ματσάκι σέσκουλα

1 μεγάλο κόκκινο κρεμμύδι

3 κουταλιές λάδι

1 κουταλάκι βούτυρο

1 φλιτζάνι αρακά

1 μέτρια πατάτα

αλάτι και πιπέρι

4 κουταλιές κρέμα γάλακτος

1 κουταλιά λεμόνι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

ψημένα ψωμάκια ή μπαστουνάκια σφολιάτας

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Πλένετε και κόβετε τα χόρτα.
Ψιλοκόβετε το κρεμμύδι· βάζετε στην κατσαρόλα σας
το λάδι και το βούτυρο και, όταν ζεσταθούν,
τσιγαρίζετε το κρεμμύδι μέχρι να ξανθύνει. 
Προσθέτετε τα χόρτα και τον αρακά καθώς και 
την πατάτα κομμένη σε λεπτά φετάκια. 
Προσθέτετε ζωμό αν έχετε ή σκέτο νερό και λίγο
αλατοπίπερο και τα αφήνετε να βράσουν.
Tα περνάτε από το μπλέντερ και βάζετε πάλι 
στην κατσαρόλα αυτή την πράσινη κρέμα. 
Pυθμίζετε πόσο πηχτή θέλετε τη σούπα, ελέγχετε
το αλατοπίπερο και προσθέτετε την κρέμα γάλακτος 
και το χυμό λεμονιού.
Σερβίρετε τη σούπα με ψημένα ψωμάκια ή
μπαστουνάκια σφολιάτας ξεροψημένα.

89
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Αν έχουν ξεµείνει στο ψυγείο σας ετερόκλιτα λαχανικά σε µικρή ποσότητα, 
είναι ευκαιρία να τα αξιοποιήσετε φτιάχνοντας αυτή τη νόστιµη σούπα.
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Φαγάκι με πιπεριές και φέτα 
Y Λ Ι Κ A

8-10 πιπεριές διάφορες (πράσινες, κόκκινες, κίτρινες)

1 μικρό κρεμμύδι

2 μέτριες ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη

3 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο

6 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

1 χούφτα θρυμματισμένη φέτα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Κόβετε τις πιπεριές, αφού
αφαιρέσετε τους σπόρους, σε φαρδιές λωρίδες.
Βάζετε σε βαθύ τηγάνι το λάδι και τσιγαρίζετε 
πρώτα για λίγο το κρεμμύδι. 
Προσθέτετε τις πιπεριές, τα τσιγαρίζετε όλα 
μαζί λίγο ακόμα και τα σβήνετε με την ντομάτα.
Ρίχνετε το μαϊντανό και το αλατοπίπερο και
χαμηλώνετε τη φωτιά για να μαγειρευτούν, χωρίς 
να βάλετε νερό. 
Όταν είναι έτοιμες, ρίχνετε τη φέτα και αποσύρετε 
αμέσως το τηγάνι από τη φωτιά. Δεν πρέπει 
να έχει περιττά υγρά. 

Αυτά εδώ είναι καλοκαιρινά φαγάκια. Τα ίδια μπορείτε να φτιάξετε και με τα χειμωνιάτικα. Αφεθείτε να σας οδηγήσουν τα

υλικά. Είναι μικρή (και ακίνδυνη) περιπέτεια με μπόλικη νοστιμιά. 

Με λαχανικά
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Καθαρίζετε το ψυγείο
Ας πούμε ότι στο ψυγείο σας υπάρχουν 1 μελιτζάνα, 
2-3 κολοκυθάκια, 3 πιπεριές Φλωρίνης, 1 πράσινη
πιπεριά, μια χούφτα αρακάς και μια χούφτα
φασολάκια. Καθαρίστε τα και κόψτε τα μικρά 
κομμάτια. Ψιλοκόψτε και 5 φέτες μπέικον. 
Επίσης καθαρίστε και κόψτε 1 μέτρια πατάτα, 
2 κρεμμύδια και 3-4 σκελίδες σκόρδο. 
Ανακατέψτε τα όλα μαζί και ρίξτε τα σ’ ένα 
μεγάλο τηγάνι με 1/2 φλιτζάνι λάδι.
Προσθέστε τον άνηθο και μπόλικα φυλλαράκια
βασιλικού, ενώ τα τσιγαρίζετε ζωηρά.
Όταν είναι έτοιμα –όχι λειωμένα– αλατοπιπερώστε,
προσθέστε 1 φλιτζάνι κεφαλοτύρι σε κύβους 
και 1 φλιτζάνι ψίχουλα μπαγιάτικου ψωμιού. 
Συνεχίστε το τσιγάρισμα για λίγο ακόμα 
και σερβίρετέ τα σκέτα ή πάνω σ’ ένα άσπρο ρύζι. 

Εναλλακτικά
Μπορείτε να χτυπήσετε 5 αυγά με 4-5 κουταλιές γάλα,
να τα αλατοπιπερώσετε και να τα ρίξετε στο τηγάνι.
Ανακατεύετε προσεκτικά με μια σπατουλίτσα 
για να μη διαλυθούν τα λαχανικά, αλλά τα αυγά 
να γίνουν ψιχουλιαστά. 
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ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ 

Αν στο ψυγείο σας υπάρχουν µισοχαλασµένα λαχανικά, όπως τα καρότα, η σελινόριζα κ.λπ. 
µην τα πετάξετε. Καθαρίστε τα, πετάξτε µόνο τα χαλασµένα κοµµάτια,

πλύντε τα καλά και χρησιµοποιήστε τα για να φτιάξετε ζωµό. 
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Όλους τους κεφτέδες που δε γίνονται από κιμά, άλλοτε τους έλεγαν ψευτοκεφτέδες. Eίναι απίστευτη η γκάμα αυτών των

παρασκευασμάτων. Eδώ είναι η συνταγή της φίλης μου Πόπης Kωνσταντά, από τη μαμά της, την αξέχαστη κυρία Ξανθούλα,

Mικρασιάτισσα στην καταγωγή. Πολλές φορές, λέει η Πόπη, όταν είχαν τηγανητά ψαράκια, τα συνόδευαν με κουνουπίδι

σαλάτα. Tο κουνουπίδι που έμενε βρασμένο, την άλλη μέρα το έκανε κεφτέδες η πολυμήχανη κυρία Ξανθούλα. 

Ηανάγκη καλλιεργεί την ευρηματικότητα 
και διευρύνει τη γεύση 
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Ψευτοκεφτέδες µε κουνουπίδι
Y Λ I K A

2 φλιτζάνια κουνουπίδι βρασμένο, λειωμένο 

με το πιρούνι

2 κουταλιές τριμμένη φρυγανιά

4 κουταλιές αλεύρι

3 αυγά χτυπημένα
1/2 φλιτζάνι τριμμένο τυρί (ό,τι έχετε)

2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κοφτό κουταλάκι κύμινο ή σπόρο καραγουέι τριμμένο

λάδι για το τηγάνισμα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Έχετε στύψει καλά το
κουνουπίδι πριν το πολτοποιήσετε και το ανακατεύετε
με όλα τα υλικά. Tο αλεύρι το βάζετε τελευταίο, για να
ρυθμίζετε πόσο χρειάζεται ώστε να γίνει το μείγμα
σφιχτό όσο να πλάθεται. Σχηματίζετε πλακέ
κεφτεδάκια και τα τηγανίζετε σε αντικολλητικό τηγάνι
μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές.

Ψευτοκεφτέδες µε ζυµαρικά
Ή το ψιλό σπαγκέτο θα προτιμήσετε γι’ αυτή 
τη λειχουδιά ή κριθαράκι που σας έμειναν. 
Tο σπαγκέτο θα το ψιλοκόψετε, το κριθαράκι 
θα το στραγγίσετε καλά, αν έχει σάλτσα.

Y Λ I K A

1 φλιτζάνι κριθαράκι βρασμένο (ή χυλοπίτες 

ή σπαγκέτο)

1 κουτί τόνο καλά στραγγισμένο

2 αυγά χτυπημένα

1 πιπεριά Φλωρίνης, από βάζο, ψιλοκομμένη

2-3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

2 κουταλιές ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 κοφτό κουταλάκι πάπρικα γλυκιά

2-4 κουταλιές αλεύρι

λάδι για το τηγάνισμα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aνακατεύετε μέσα σε λεκανίτσα
όλα τα υλικά. Προσθέτετε το αλεύρι σιγά σιγά μέχρι 
να γίνει μείγμα που να πλάθεται.
Πλάθετε πλακέ τα κεφτεδάκια και τα τηγανίζετε 
μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο όψεις. Aν θέλετε
μπορείτε να τα αλευρώσετε πριν τα τηγανίσετε. 
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Ντοματοτηγανίτες
Αν έχετε αρκετές ώριμες ντομάτες, μπορείτε 
να τις αλέσετε στο μούλτι και να τις βάλετε στο
σουρωτήρι που το έχετε στρώσει με πυκνό ύφασμα 
για να φύγει το πολύ νερό τους. Θα μείνει ένας 
πηχτός πολτός. 
Τον μετράτε με ένα φλιτζάνι. Αν είναι 3 φλιτζάνια,
προσθέτετε 1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο, μια χούφτα
φυλλαράκια δυόσμου ή 2 κουταλιές ψιλοκομμένο
βασιλικό, 3-4 κουταλιές λάδι, αλατοπίπερο 
και 3 κουταλιές αλεύρι. 
Τηγανίζετε το μείγμα σε καυτό λάδι, ρίχνοντας 
με κουταλιές. 

Σάλτσα ντοµάτας
Έχετε πάντα στο ψυγείο σας, στον καταψύκτη, 
σε μικρές μερίδες για να μπορείτε να βγάζετε κάθε
φορά όσο χρειάζεστε, μια απλή σάλτσα ντομάτας 
που τη φτιάχνετε βράζοντας 4 ποτήρια πολτό ντομάτας
με ½ φλιτζάνι λάδι, το ζουμί ενός τριμμένου
κρεμμυδιού, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. 
Tη βράζετε μέχρι να συμπυκνωθεί. Eίναι έτοιμη,
κατάλληλη για μια σκέτη μακαρονάδα ή ένα πιλάφι
ή μια σπιτική πίτσα, ακόμα και σαν αυτή με το
μπαγιάτικο ψωμί (βλ. συνταγή, σελ. 112).
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Αντί για κουνουπίδι µπορείτε να χρησιµοποιήσετε σέσκουλα ή σπανάκι 
ή ακόµα και κρεµµύδια. 
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Φαγάκι φούρνου µε όσπρια 
και σύγλινο
Y Λ I K A

21/2- 3 φλιτζάνια συνολικά από διάφορα όσπρια 

(γίγαντες, ρεβίθια, κόκκινα φασόλια κ.λπ.)

αλάτι και πιπέρι

2 μέτρια κρεμμύδια σε φέτες

250 γραμ. σύγλινο χοιρινό

5 φετούλες μπέικον καπνιστό
1/3 του φλιτζανιού χυλοπίτες ή ρύζι

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 μεγαλούτσικη πατάτα

1 1/2 φλιτζάνι ψίχα μπαγιάτικου ψωμιού

1 φλιτζάνι φουντούκια τριμμένα

1 κουταλάκι κόκκινο γλυκό πιπέρι (πάπρικα)
1/2 φλιτζάνι λάδι συνολικά

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Mουλιάζετε τα όσπρια
αποβραδίς σε χλιαρό νερό. Aν έχετε φακές
ή μαυρομάτικα φασολάκια, που δεν χρειάζονται
μούλιασμα, θα τα συμπεριλάβετε στα υπόλοιπα 
την επομένη. Θα μετρήσετε όμως τα όσπρια στεγνά.
Tα βάζετε να βράσουν όλα μαζί με νερό διπλάσιο 
απ’ τον όγκο τους. Δε θα μαλακώσουν όλα το ίδιο,
γιατί είναι διαφορετικά. Mερικά μπορεί σχεδόν 

να λειώσουν· εσείς πάντως θα μεριμνήσετε 
να μην υπάρχει τίποτα σκληρό και άβραστο. 
Aλατίζετε και, όταν πάρει μια βράση, αποσύρετε 
την κατσαρόλα και τα αφήνετε να κρυώσουν αρκετά. 
Aν υπάρχει πλεόνασμα νερού, το αδειάζετε
προσεκτικά, ώστε να απομείνουν μόνο τα χυλωμένα
όσπρια. Pίχνετε μέσα τις χυλοπίτες (ή το ρύζι). 
Bάζετε στο τηγάνι λίγο από το μετρημένο λάδι,
τσιγαρίζετε τα κρεμμύδια και το μπέικον και 
τα ρίχνετε κι αυτά στα όσπρια. 
Zεσταίνετε το σύγλινο (αν είναι διατηρημένο 
σε λίπος), το κόβετε κομματάκια και το βάζετε κι 
αυτό μαζί με τα άλλα, πετώντας το λίπος φυσικά. 
Δοκιμάζετε και διορθώνετε το αλάτι. 
Aλείφετε με λάδι ένα ταψάκι και το στρώνετε με 
την πατάτα κομμένη σε λεπτές ροδέλες και
αλατοπιπερωμένη. Aδειάζετε από πάνω το μείγμα 
με τα όσπρια και το στρώνετε ομοιόμορφα.
Aνακατεύετε τα ψίχουλα, τα φουντούκια, την πάπρικα,
τα αλατοπιπερώνετε και τα στρώνετε κι αυτά από πάνω.
Pαντίζετε την επιφάνεια με το υπόλοιπο λάδι και 
3-4 κουταλιές νερό και το ψήνετε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180° C. Xρειάζεται περίπου 50-60 
λεπτά ψήσιμο, ανάλογα με το πάχος του.

Eκτός από τα νωπά προϊόντα που ξεμένουν στο ψυγείο, υπάρχουν συνήθως και ένα σωρό υπόλοιπα στο ντουλάπι. Mισο-

τελειωμένα σακουλάκια ό σπρια, ρύζια, ζυμαρικά, τα οποία δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε και, αφού περάσει πολύς καιρός,

τα πετάμε. Θα βρείτε μερικές ιδέες, αλλά με την εξάσκηση θα ανακαλύψετε κι άλλες πολλές... μην ξεχνάτε: «προς τέρψιν

και ευημερίαν».

Πώς να κάνετε το λίγο, πολύ
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Μουκέντρα µε την τηγάνιση
Αν σας περίσσεψαν φακές μαγειρεμένες, μπορείτε 
να φτιάξετε το φακόρυζο ή, αν έχετε προνοήσει 
να κρατήσετε φακές βρασμένες σκέτες, πριν βάλετε 
το λάδι και αφού το δοκιμάσετε, θα βράζετε 
φακές επίτηδες.

Y Λ I K A

250 γραμ. φακές

3-4 σκελίδες σκόρδο

1 φύλλο δάφνης

αλάτι και πιπέρι

1 φλιτζάνι άσπρο ρύζι

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Τ Η Γ Α Ν Ι Σ Η

1 κρασοπότηρο λάδι

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βράζετε τις φακές σε σκέτο
νερό, το σκόρδο ψιλοκομμένο και το δαφνόφυλλο.
Όταν οι φακές είναι σχεδόν έτοιμες, φροντίζετε 
να υπάρχουν στην κατσαρόλα 3 φλιτζάνια νερό
(συμπληρώνετε αν χρειαστεί) και όταν κοχλάζει
ρίχνετε το ρύζι και το ανάλογο αλατοπίπερο. 
Το αφήνετε να βράσει μέχρι να πήξει. 
Τότε βάζετε στο τηγάνι το λάδι και τσιγαρίζετε
τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Στην αρχή τα τσιγαρίζετε
απαλά για να μαλακώσουν και ύστερα τα αφήνετε 
να ροδίσουν και τα αδειάζετε πάνω στο φακόρυζο.
Ανακατεύετε με 2 πιρούνια και σερβίρετε.

Σημείωση
Mουκέντρα είναι το κυπριακό όνομα του φακόρυζου,
που το φτιάχνει όλη η Eλλάδα. Tην «τηγάνιση» 
τη συνηθίζουν στα Δωδεκάνησα κυρίως, με τα 
σπιτικά ζυμαρικά.
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Όλα τα φαγητά µε όσπρια µπορείτε να τα εµπλουτίσετε 
µε λουκάνικα, µπέικον, ζαµπόν κ.λπ.
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Φασόλια στο τηγάνι
Y Λ I K A

3 φλιτζάνια διάφορα είδη φασολιών μετρημένα στεγνά 

ή που περίσσεψαν μαγειρεμένα

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 μεγάλο καρότο ψιλοκομμένο

5 φέτες μπέικον

αλάτι, πιπέρι

2 κουταλάκια ξερή ματζουράνα
1/2 φλιτζάνι λάδι

Γ Ι Α  Τ Ο  Γ Α Ρ Ν Ι Ρ Ι Σ Μ Α

1 φλιτζάνι φέτα θρυμματισμένη

6 λιαστές ντομάτες

1 φλιτζάνι ελιές Καλαμών

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Mουλιάζετε αποβραδίς τα
φασόλια και την επομένη τα ξεπλένετε και τα βάζετε 
να βράσουν μαζί με το κρεμμύδι και τα καρότα. 
Πρέπει να βράσουν πάρα πολύ. 
Τα σουρώνετε και κρατάτε λίγο από το ζουμί τους. 
Τα περνάτε από το μπλέντερ (ή από χειροκίνητη
μηχανή του πουρέ). Αν δυσκολεύεται το μηχάνημα
προσθέτετε 1-2 κουταλιές ζουμί. 
Αλατοπιπερώνετε αυτόν το σφιχτό πουρέ και τον
αρωματίζετε με τη ματζουράνα. Ανακατεύετε καλά.
Βάζετε σε ευρύχωρο αντικολλητικό τηγάνι το λάδι 
και, όταν ζεσταθεί, αδειάζετε μέσα τον πουρέ, 
τον στρώνετε με τη ράχη του κουταλιού και σείετε
το τηγάνι συχνά για να μην κολλήσει. 
Δεν χρειάζεται να τον γυρίσετε. Όταν κάμει κρούστα 
από κάτω, τον γυρίζετε σε μια πιατέλα ώστε 
να είναι η κρούστα από πάνω. 
Ψιλοκόβετε και ανακατεύετε το τυρί, τις λιαστές
ντομάτες και τις ελιές και τα απλώνετε πάνω 
από τα φασόλια. 
Τα σερβίρετε με πράσινη σαλάτα. 

Αν μαγειρεύετε διαρκώς φασολάδα, ρεβιθάδα, φακές σούπα, ε, θα πλήξετε σίγουρα. Δοκιμάστε και κάτι άλλο, διαφορετι-

κό, αξίζει τον κόπο!

Ασυνήθιστα μαγειρέματα με όσπρια

96
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Bελούδινη σούπα 
µε λίγη φασολάδα
Y Λ Ι Κ A

1 1/2 μερίδα φασολάδα μαγειρεμένη

2 φλιτζάνια βραστό νερό

2 σκελίδες σκόρδο

1 φλιτζάνι καρύδια

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αν σας έμεινε φασολάδα, 
τη φυλάτε στην κατάψυξη και όταν θέλετε την
αποψύχετε. Tην περνάτε στο μπλέντερ να γίνει κρέμα
και τη βάζετε στην κατσαρόλα με το βραστό νερό, 
το σκόρδο τριμμένο και τα καρύδια τριμμένα εντελώς.
Τα αφήνετε να πάρουν μερικές βράσεις, διορθώνετε
το αλατοπίπερο και έχετε μια βελούδινη σούπα, 
που τη σερβίρετε ως ελαφρύ δείπνο ή ως πρώτο πιάτο,
με κρουτόν και ψιλοκομμένο μαϊντανό από πάνω.

Ρεβίθια φούρνου καλοκαιρινά
Μη βάλετε άλλα αρώματα σ’ αυτό το φαγάκι. Κυριαρχεί
η στιβαρότητα της πιπεριάς.

Y Λ Ι Κ A

300 γραμ. ρεβίθια βρασμένα (ζυγισμένα στεγνά)

1 κιλό πιπεριές Φλωρίνης

1 μεγάλο κρεμμύδι σε φέτες

1 ντομάτα σε φέτες (χωρίς σπόρια)
1/2 φλιτζάνι ρύζι

αλάτι και πιπέρι
1/3 του φλιτζανιού λάδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Τοποθετείτε σε ταψάκι όλα 
τα υλικά (εκτός από το ρύζι), τις πιπεριές κομμένες
στα δύο χωρίς σπόρια, προσθέτετε βραστό νερό 
να τα σκεπάσει μόλις, τα βάζετε στο φούρνο και 
τα αφήνετε να ψηθούν στους 180° C. 
Παρακολουθείτε να μη στεγνώσουν. Όταν τα ρεβίθια
είναι μελωμένα και οι πιπεριές μαλακές, προσθέτετε 
το ρύζι πλυμένο, σκορπίζοντάς το ανάμεσα στα
ρεβίθια. Ανακατεύετε με πιρούνι και συνεχίζετε 
το μαγείρεμα για 15 λεπτά ακόμα. Αφήνετε το φαγητό
να σταθεί για μισή ώρα τουλάχιστον πριν σερβίρετε. 

9 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 97
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Φυλάτε πάντα στον καταψύκτη σας βρασµένα όσπρια, 
για να έχετε έτοιµη βάση για φαγητά. 
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Σαλάτα µε ρεβίθια
Y Λ Ι Κ A

2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια

1 μικρό μαρούλι

1 φλιτζάνι μαϊντανό

1 φλιτζάνι φρέσκα κρεμμυδάκια

1 κουταλιά φλούδα πορτοκαλιού (μόνο το κίτρινο)

1 μεγάλο πορτοκάλι (τη σάρκα του μόνο)

3 κουταλιές λάδι

2 κουταλιές λεμόνι (ή όσο θέλετε)

1 χουφτίτσα χοντροκομμένα καρύδια

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατεύετε τα ρεβίθια
στραγγισμένα με το μαρούλι, το μαϊντανό,
τα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα όλα, τη φλούδα του
πορτοκαλιού επίσης ψιλοκομμένη και το πορτοκάλι 
σε κομματάκια, χωρίς τις άσπρες ίνες.
Aλατοπιπερώνετε, αρταίνετε τη σαλάτα με λαδολέμονο,
τη βάζετε στη σαλατιέρα και πασπαλίζετε με καρύδια.

Ρεβίθια γιουβετσάκι
Y Λ Ι Κ A

3 φλιτζάνια ρεβίθια που έμειναν βρασμένα

1 φλιτζάνι κριθαράκι ή κοφτό μακαρονάκι

3 φλιτζάνια λαχανικά εποχής ψιλοκομμένα 

(το καλοκαίρι πιπεριές και ντομάτες, το χειμώνα

πράσα, σέλινο, την άνοιξη αρακά, φρέσκα κουκκιά, 

2-3 αγκινάρες, το φθινόπωρο 1 πατάτα 

και 1 κυδώνι κομμένα)

5 κουταλιές λάδι

4 φέτες μπέικον καπνιστό ψιλοκομμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε το λάδι σε τηγάνι 
και όταν ζεσταθεί περνάτε λίγο το μπέικον
και τα λαχανικά να μαραθούν. 
Τα βάζετε στο ταψάκι μαζί με τα ρεβίθια και
3 φλιτζάνια βραστό νερό. 
Τα αφήνετε να μαγειρευτούν και, όταν κοχλάσουν,
προσθέτετε το κριθαράκι σκορπίζοντάς το· 
το βοηθάτε με πιρούνι να βυθιστεί στα υγρά 
και αφήνετε να τα απορροφήσει. 
Ελέγχετε το αλατοπίπερο. 

Για όσους δεν έχουν εμπειρία στο μαγείρεμα των ο σπρίων, αυτό που αποτελεί πρόβλημα είναι η ποσότητα του νερού

που θα χρησιμοποιήσουν. Μπορείτε να ξεκινήσετε με νερό 1 1/2 φορά περισσότερο από τον όγκο των οσπρίων και –αν

χρειαστεί– προσθέτετε 1 ποτήρι κάθε φορά, αλλά βραστό.

Κι άλλα όσπρια
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Φασολάδα
Υ Λ Ι Κ Α
1/2 κιλό φασόλια ξερά

1 μεγάλο κρεμμύδι

3-4 κλωνάρια σέλινο

3 μέτρια καρότα

1 κουταλιά ντοματοπελτέ (αν θέλετε)

150 ml λάδι

2 σκελίδες σκόρδο

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αποβραδίς πλύντε τα φασόλια
και βάλτε τα να μουλιάσουν σε άφθονο νερό.
Την επαύριον πλύντε τα καλά στο σουρωτήρι και 
βάλτε τα στην κατσαρόλα με μπόλικο φρεσκό νερό.
Αφήστε τα να βράσουν για 4-5 λεπτά και ρίξτε στην
κατσαρόλα το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και λίγο αλατάκι. 
Όταν τα φασόλια αρχίσουν να μαλακώνουν, προσθέστε
τον ντοματοπελτέ, τα καρότα σε φετάκια, το σέλινο
ψιλοκομμένο καθώς και το σκόρδο. 
Αφήστε να βράσουν μέχρι ν’ αρχίσουν να χυλώνουν
ελαφρά. Τότε προσθέστε το λάδι, το πιπέρι και όσο
αλάτι χρειάζεται. Βράστε ακόμα 10 λεπτά και
αποσύρετε.

Έτνος φασολιών µε πανσέτα ψητή
Y Λ Ι Κ Α

300 γραμ. φασόλια που περίσσεψαν μαγειρεμένα

2 κουταλιές λάδι

2 κουταλιές λεμόνι

αλατοπίπερο

1 κουταλάκι κοφτό κύμινο τριμμένο

4 λεπτές φέτες χοιρινή πανσέτα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Πολτοποιήστε στο μούλτι 
300 γραμμ. φασόλια με όσο από το υγρό τους
χρειάζεται για να γίνει ένας μέτριος πουρές.
Προσθέτετε το λάδι, το λεμόνι, αλατοπίπερο και το
κύμινο (αν δε σας αρέσει μπορείτε να βάλετε ξύσμα
πορτοκαλιού, σπόρο μάραθου ή κάρι) και σερβίρετε 
το έτνος (έτσι έλεγαν οι αρχαίοι τον πουρέ από
όσπρια) μαζί με τη χοιρινή πανσέτα, που την έχετε
ψήσει στο γκριλ μέχρι να ροδίσει και την έχετε
πασπαλίσει με αλατοπίπερο και κύμινο.

Σημείωση
Δοκιμάστε και το έτνος φακής, ρεβιθιών, μπιζελιών.
Με ή χωρίς πανσέτα. 
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Έτνος έλεγαν οι αρχαίοι τον πουρέ από όσπρια.
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Σαλάτα με γυφτοφάσουλα
Y Λ Ι Κ Α

250 γραμ. γυφτοφάσουλα (μαυρομάτικα) βρασμένα

2 ντομάτες (χωρίς φλούδα και σπόρια) σε κομματάκια

5 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κουταλάκι κοφτό τριμμένα ξερά φύλλα φασκόμηλου

1 κουταλάκι κοφτό ξύσμα λεμονιού

2-3 κουταλιές λεμόνι

5 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατεύετε όλα τα υλικά 
και σκεπάζετε τη σαλάτα με μεμβράνη,να σταθεί
τουλάχιστον για μια ώρα πριν τη σερβίρετε. 

Όσπρια με δημητριακά
Ταιριάζουν πολύ τα όσπρια με σιτάρι, με αποφλοιωμένο
κριθάρι και με καλαμπόκι. Καλύτερα να τα βράσετε
χωριστά και να τα ανακατέψετε προς το τέλος του
μαγειρέματος, ώστε να βράσουν όλα μαζί για 10 λεπτά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποια φασόλια σας αρέσουν, άσπρα, κόκκινα, ψιλά, χοντρά, ακόμα και γίγαντες. Σ’ εμένα

αρέσουν πολύ τα μπαρμπούνια, τα κόκκινα με τις γραμμούλες.

Με όσπρια και πίτες και σαλάτες
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Πίτα χωρίς φύλλα
(µε φασόλια που περίσσεψαν µαγειρεµένα)

Υ Λ Ι Κ Α

3 ποτήρια πηχτά βρασμένα φασόλια

1 ποτήρι βρασμένο ρύζι (στεγνό)

3 πράσα ψιλοκομμένα (τριμμένα με λίγο αλατάκι)

1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι

100 γραμ. φέτα τριμμένη με το χέρι

αλάτι, λίγο πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατέψτε όλα τα υλικά 
εκτός από τη φέτα. Αδειάστε το μείγμα σε λαδωμένο
ταψάκι, Nο 32-34, που το έχετε αλείψει με λάδι από
το μετρημένο. Τρίψτε από πάνω τη φέτα και ψήστε
στους 180° C μέχρι να σταθεί.

Φασουλόπιτα ηπειρώτικη
Υ Λ Ι Κ Α

3 ποτήρια πηχτά βρασμένα φασόλια

2 αυγά χτυπημένα

1 μικρή πατάτα τριμμένη στον τρίφτη

1 φλιτζανάκι του καφέ λάδι

λίγο αλάτι, πιπέρι όσο θέλετε

2 κουτ. μαϊντανό ψιλοκομμένο ή καυκαλήθρες

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ανακατέψτε όλα τα υλικά,
αδειάστε το μείγμα σε ταψάκι Nο 30-32 και 
ψήστε το στο φούρνο μέχρι να στερεοποιηθεί. 
Μετά κόψτε κομμάτια και σερβίρετε μαζί με 
μια φρέσκια σαλάτα.
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Mπορείτε να κάνετε τις πίτες µε οποιοδήποτε άλλο όσπριο 
που σας έµεινε µαγειρεµένο.
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Σούπα με κριθάρι και όσπρια
Y Λ Ι Κ Α

1 φλιτζάνι βρασμένα φασόλια

1 φλιτζάνι βρασμένα ρεβίθια

1 φλιτζάνι βρασμένο αποφλοιωμένο κριθάρι

5 πράσα κομμένα ροδέλες

2 κρεμμύδια σε φέτες

2 ματσάκια καυκαλήθρες ψιλοκομμένες

1 μικρή πατάτα σε λεπτές φέτες

1 μεγάλο καρότο σε μισά φετάκια

αλάτι και πιπέρι

σπιτικό ζωμό ή νερό

4 κουταλιές λάδι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

ψημένα ψωμάκια

τυρί τριμμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε στην κατσαρόλα 
το λάδι και τσιγαρίζετε ελαφρά τα λαχανικά.
Όταν μαραθούν, ρίχνετε το ζωμό (1½ λίτρο περίπου)
και αλατοπιπερώνετε. Μετά από 5 λεπτά προσθέτετε 
τα όσπρια και τις καυκαλήθρες, μαγειρεύετε για 10
λεπτά ακόμα και ρίχνετε στην κατσαρόλα το κριθάρι. 
Συνεχίζετε το μαγείρεμα για 10 λεπτά ακόμα.
Ρυθμίζετε την πυκνότητα της σούπας όπως 
σας αρέσει. Δοκιμάζετε το αλατοπίπερο. 
Τριμμένο τυρί και ψημένα ψωμάκια βάζει 
ο καθένας στο πιάτο του όσο θέλει. 
Αν σας μείνει σούπα, μπορείτε να τη φυλάξετε 
στον καταψύκτη. 

Το αποφλοιωμένο κριθάρι το βρίσκουμε τώρα στα μαγαζιά με υγιεινές τροφές, βιολογικά κ.λπ. Οι αρχαίοι το έλεγαν

«φάρο». Μπορεί να γίνει όπως το πιλάφι αν το βράσετε, όπως το ρύζι, με διπλάσια ποσότητα νερού, αλάτι και λίγο λάδι

ή βούτυρο.

Φαγάκια με τολμηρούς συνδυασμούς
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Μελιτζάνες με ρεβίθια
Ψήνετε στο φούρνο 3 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες, 
τις ξεφλουδίζετε και τις κόβετε κομματάκια.
Τις ανακατεύετε με 2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια, 
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 3 σκελίδες σκόρδο 
τριμμένο, 2/3 του φλιτζανιού λάδι και μπόλικο δυόσμο
ή λίγα φυλλαράκια βασιλικό. Τα αλατοπιπερώνετε 
και τα βάζετε στο ταψάκι. Κόβετε μια μεγάλη ντομάτα
σε κομματάκια και τα σκορπίζετε από πάνω. 
Περιχύνετε με 1 φλιτζάνι καυτό νερό και ψήνετε 
στους 180° C γύρω στα 50 λεπτά. 

Εναλλακτικά
Αν οι μελιτζάνες σας είναι μακρόστενες, τις κόβετε
χοντρές ροδέλες και τις τηγανίζετε ελαφρά. 
Κατά τα άλλα, όπως στην παραπάνω συνταγή. 
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Αν θέλετε να χυλώνουν ωραία τα όσπρια ρίξτε από την αρχή 
στην κατσαρόλα µια χούφτα φάβα.
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Pεβίθια µε το κόκκαλο
Y Λ Ι Κ Α
1/2 κιλό ρεβίθια (ή γίγαντες ή άλλα φασόλια)

1 μοσχαρήσιο κόκκαλο από μπούτι ή κότσι

1 μεγάλο κρεμμύδι

3-4 σκελίδες σκόρδο

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Μουλιάζετε τα ρεβίθια 
από το βράδυ και το πρωί τα πλένετε και τα βάζετε
στην κατσαρόλα ή στη γάστρα. Πλένετε και το 
κόκκαλο και το βάζετε ανάμεσα στα ρεβίθια. 
Προσθέτετε το κρεμμύδι και το σκόρδο τριμμένο 
κι αυτό. Αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε βραστό 
νερό να τα καλύψει. Λάδι δε χρειάζεται, γιατί 
το κόκκαλο θα βγάλει το δικό του. 
Το βάζετε στο φούρνο ή στο μάτι· και στις δυο
περιπτώσεις χρειάζεται μισή ώρα βράσιμο σε δυνατή
φωτιά και μετά το χαμηλώνετε τόσο που μόλις 
να σιγοβράζει (χρειάζεται 4-5 ώρες).
Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι μπορείτε
να φανταστείτε. Τα όσπρια μελώνουν και έχουν 
μια ιδιαίτερη γεύση.

Ρεβιθόσουπα µε πράσα και µπέικον
Υ Λ Ι Κ Α

250-300 γραμ. ρεβίθια βρασμένα (αυτά που έχουμε 

στην κατάψυξη)

1 μέτριο κρεμμύδι

2 πράσα

2 κουταλιές μαϊντανό

6 φετάκια μπέικον ψιλοκομμένο

8 κουταλιές λάδι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Αφού ξεπαγώσετε 
τα ρεβίθια, τα περνάτε στο μούλτι να γίνουν πολτός. 
Σε κατσαρόλα βάζετε τις 6 κουταλιές λάδι και
τσιγαρίζετε το κρεμμύδι και τα πράσα ψιλοκομμένα. 
Όταν μαλακώσουν προσθέτετε τον πολτό των ρεβιθιών
και όσο βραστό νερό χρειαστεί για να γίνει ένα 
μέτριο βελουτέ. Ούτε πολύ πηχτό ούτε νερουλό. 
Το βράζετε για λίγο, αλατοπιπερώνετε και το
αποσύρετε. Σε τηγανάκι βάζετε το υπόλοιπο λάδι
και τσιγαρίζετε το μπέικον. 
Σερβίρετε τη σούπα σε μπολ και από πάνω ρίχνετε
το μπέικον και το μαϊντανό.

Η συνήθεια να μαγειρεύουν όσπρια με μοσχαρήσιο κόκκαλο υπάρχει στη Μακεδονία και τη Θράκη που έχουν μπόλικα σπι-

τικά μοσχάρια. Προτιμήστε κόκκαλο από πόδι· αν υπάρχει και το κότσι ακόμα καλύτερα. Αρχίστε με ρεβίθια ή γίγαντες.

Όσπρια «παντρεμένα»
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Φαγάκι µε ρεβίθια 
και σέσκουλα
Υ Λ Ι Κ Α

1 ματσάκι σέσκουλα ( 1/2 κιλό)

1 μάτσο μαϊντανό

1 μεγάλο κρεμμύδι

300 γραμ. μανιτάρια

2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια
1/2 φλιτζάνι πολτό ντομάτας
1/2 φλιτζάνι λάδι

αλάτι και πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Καθαρίζετε και πλένετε όλα 
τα χορταρικά, κόβετε τα σέσκουλα σε 2-3 κομμάτια,
τα μανιτάρια στα 4, ανάλογα με το μέγεθος,
χοντροκόβετε το μαϊντανό και ψιλοκόβετε το κρεμμύδι. 
Βάζετε στην κατσαρόλα το λάδι και τσιγαρίζετε 
το κρεμμύδι, να ξανθύνει και να μαλακώσει. 
Τότε προσθέτετε τα σέσκουλα, το μαϊντανό, 
τα μανιτάρια και σκεπάζετε την κατσαρόλα. 
Όταν τα χορταρικά «πέσουν» προσθέτετε την ντομάτα,
τα ρεβίθια και αλατοπίπερο και τα αφήνετε να
μαγειρευτούν και να μείνουν με τη σάλτσα τους.
Παρακολουθείτε μήπως χρειαστεί να προσθέσετε
λίγο νερό – βραστό πάντα.

Ρεβίθια σούπα
Υ Λ Ι Κ Α

1 κιλό ρεβίθια

2 μεγάλα κρεμμύδια

αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
1/2 φλιτζάνι λάδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Μουλιάζετε από το βράδυ
τα ρεβίθια σε χλιαρό νερό με λίγο αλάτι. 
Το πρωί τα πλένετε και τα βάζετε να βράσουν 
σε μπόλικο νερό. Αν βγάλουν αφρό στην επιφάνεια 
τον αφαιρείτε με την τρυπητή κουτάλα. Όταν 
δεν βγαίνει πια αφρός, ρίχνετε στην κατσαρόλα 
τα κρεμμύδια κομμένα χοντρές φέτες. 
Τα αφήνετε να βράσουν και όταν μαλακώσουν 
τα αλατίζετε και, αφού πάρουν δυο τρεις βράσεις,
αφαιρείτε τα μισά με λίγο από το ζουμί τους 
και τα κρατάτε κατά μέρος. 
Όταν κρυώσουν τα φυλάτε στην κατάψυξη, για να 
τα χρησιμοποιήσετε άλλη φορά. Σε αυτά που έμειναν
στην κατσαρόλα ρίχνετε το λάδι, το πιπέρι 
και λίγη ρίγανη (η πολλή πικρίζει) και τα αφήνετε 
να χυλώσουν. Τα σερβίρετε με λεμόνι, να βάλει
καθένας όσο θέλει στο πιάτο του. Συνοδεύετε τα
ρεβίθια με σαλάτα εποχής, ελιές ή μια ωραία ρέγγα.
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Άλλοτε τα όσπρια ήταν ταυτισµένα µε τη φτώχεια. 
Σήµερα η επιστήµη τα αναδεικνύει σε πρωταγωνιστές της διατροφής.
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Όσπρια µε χυλοπίτες
Aν τα όσπρια είναι λιγότερα αυξήστε έως και διπλασιάστε
τα λαχανικά. Eπίσης, εκτός από τις χυλοπίτες προσθέστε
και μια χούφτα ρύζι. Kατά τα άλλα θα προχωρήσετε 
με τη διαδικασία που αναφέρεται.

Y Λ Ι Κ Α

3 φλιτζάνια όσπρια μαγειρεμένα

1 ποτήρι χυλοπίτες

αλάτι και πιπέρι

4 κουταλιές λάδι

1 μεγάλο κρεμμύδι

3 κουταλιές αμύγδαλα ή φουντούκια ψιλοκομμένα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ας πούμε ότι περίσσεψε
φασολάδα ή ρεβίθια σούπα ή φακές. Τα βάζετε στην
κατσαρόλα μαζί με 2 ποτήρια βραστό νερό και όταν
κοχλάσουν προσθέτετε τις χυλοπίτες, αλάτι, πιπέρι και
ανακατεύετε. Tα μαγειρεύετε μέχρι να πήξουν. 
Στο μεταξύ βάζετε σε τηγανάκι 4 κουταλιές λάδι 
και τσιγαρίζετε ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
Όταν ξανθύνει και μαλακώσει το κρεμμύδι, ρίχνετε 
στο τηγάνι τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα (ή φουντούκια),
ανακατεύετε γρήγορα μια δυο φορές και τα αδειάζετε
πάνω στο φαγητό. Tο σερβίρετε αμέσως.

Φάβα παντρεμένη!
Παλιότερα στον τόπο με την πιο νόστιμη φάβα, 
τη Σαντορίνη, μαγείρευαν, ιδιαίτερα τις Κυριακές 
που έπρεπε να έχει κάποια επισημότητα το γεύμα, τη
φάβα και τη συνόδευαν με κουμπιά κάππαρης γιαχνί. 
Βέβαια, η ντομάτα ήταν η μικρή άνυδρη του νησιού 
με μοναδική γεύση. Αυτά τα δύο μαζί, όχι ανακατεμένα
αλλά πλάι πλάι, ήταν η παντρεμένη φάβα.

Επιμένω πολύ στα όσπρια επειδή είχαν για χρόνια εξοστρακιστεί από τα σύγχρονα σπίτια, επομένως δεν υπάρχει ευελιξία

σχετικά με τους συνδυασμούς που μπορούν να τα κάνουν ενδιαφέροντα. 

Κι άλλοι «γάμοι» με όσπρια
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Φάβα και φάβα ταψιού
Y Λ Ι Κ Α
1/2 κιλό φάβα

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

αλάτι

4 κουταλιές λάδι

Γ Ι Α  Τ Ο  Σ Ε Ρ Β Ι Ρ Ι Σ Μ Α

κρεμμύδι ψιλοκομμένο

λάδι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Πλένετε καλά τη φάβα 
και τη βάζετε να βράσει σε μπόλικο νερό. Αφαιρείτε
τον αφρό και, όταν σταματήσει να βγαίνει, προσθέτετε
το κρεμμύδι και λίγο αλάτι. Ανακατεύετε κάθε τόσο. 
Όταν αρχίσει να πήζει ανακατεύετε πολύ συχνά 
για να μην τσικνώσει. Μπορείτε να τη σερβίρετε ως
πηχτή σούπα ή να τη βράσετε πιο πολύ και να γίνει
σαν πηχτός πουρές. 
Μπορείτε όμως να συνεχίσετε το μαγείρεμα μέχρι 
να αφρίσει η φάβα σε όλη την επιφάνεια της
κατσαρόλας. Τότε την αδειάζετε σε ένα ταψάκι που 
το έχετε βρέξει με νερό και την αφήνετε να κρυώσει
και να στερεοποιηθεί. 
Στη συνέχεια την κόβετε σε ρόμβους και σερβίρετε. 
Σε κάθε περίπτωση τις 4 κουταλιές λάδι θα τις
προσθέσετε προς το τέλος του μαγειρέματος, οπότε 
θα ελέγξετε και το αλάτι. Από πάνω θα βάλετε το λάδι
και ωμό κρεμμύδι.
Ιδανικά συνοδευτικά της φάβας: ψημένο τραγανό
μπέικον, χοιρινά λουκάνικα, σύγλινο, καβουρμάς.
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Τα όσπρια γίνονται πιο νόστιµα αν τα µαγειρέψετε σε πήλινο σκεπαστό σκεύος στο φούρνο.
Τα ρεβίθια και οι φακές είναι τα πιο δηµοφιλή από όλα τα όσπρια.
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ΦYΛΛO - ΨΩMI

Εδώ θα βρείτε ιδέες για να αξιοποιήσετε ακόμα 

και τα παραμικρά που κοιτάζετε αμήχανα και δεν ξέρετε 

τι να τα κάνετε, όπως τις άκρες του φύλλου.

10 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς
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Κρουτόν
Κόβετε το μπαγιάτικο ψωμί φέτες και μετά σε κύβους.
Τους βάζετε πάνω σε μια πετσέτα να ξεραθούν 
εντελώς με τον αέρα. Κάθε τόσο ανακατεύετε. 
Όταν στεγνώσουν τους βάζετε σε βάζο ή τενεκεδένιο
κουτί και βάζετε απ’ αυτούς σε σαλάτες και σούπες.

Αν σας αρέσουν οι νοστιμιές βάλτε τους κύβους
του ψωμιού σε ταψάκι, ραντίστε τους με λάδι και
πασπαλίστε με αλατοπίπερο. Ψήστε στους 180° C
μέχρι να τραγανίσουν. Ενδιάμεσα ανακατέψτε 
μια δυο φορές.

Ψίχα
Το μπαγιάτικο ψωμί μπορείτε να το κόψετε κομμάτια
και να το τρίψετε στο μούλτι να γίνει ψίχουλα. 
Βάζετε σ’ ένα τηγάνι βούτυρο και τσιγαρίζετε τα
ψίχουλα σιγά σιγά, ανακατεύοντάς τα διαρκώς μέχρι 
να ροδίσουν. 
Τα τοποθετείτε σε μια πιατελίτσα στρωμένη με χαρτί
κουζίνας για να αφήσουν το περίσσιο βούτυρο 
καθώς κρυώνουν. Όταν είναι κρύα τα φυλάτε 
σε βαζάκι ή πλαστικό δοχείο στο ψυγείο.
Αυτό το συνηθίζουν στη Θεσσαλία και το λένε «ψίχα».
Το βάζουν πάνω σε τηγανητή συκωταριά ή άλλα
φαγητά και είναι πολύ νόστιμο.
Δοκιμάστε το πάνω σε πράσινες σαλάτες, στην
ντοματοσαλάτα ή σε βελούδινες σούπες.

Οι γιαγιάδες έλεγαν ότι είναι αμαρτία να πετάς το ψωμί γιατί πέρασαν Kατοχή και πείνα. Εμείς δεν πετάμε τίποτα γιατί έχου-

με οικολογική συνείδηση. 

Τι κάνουμε με το ξερό ψωμί
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Για τους κεφτέδες
Μπορείτε να μουλιάσετε το ξερό ψωμί, να το στίψετε
και να το φυλάξετε σε σακουλάκια τροφίμων, 
στον καταψύκτη για να το χρησιμοποιήσετε σε
κεφτέδες ή μπιφτέκια ή σκορδαλιά, ταραμοσαλάτα
κ.λπ. Αρκεί να το βγάλετε εγκαίρως για να ξεπαγώσει.
Mπορείτε και να αφαιρέσετε την κόρα, να το κόψετε
χοντρές φέτες, να τις τυλίξετε σε σακουλάκια
τροφίμων και να τις καταψύξετε· τις μουλιάζετε
όταν τις χρειαστείτε. 

Μπρουσκέτες ή σκορδόψωµο
Έτσι τις λένε οι Ιταλοί. Είναι συνηθισμένο σε πολλά
ελληνικά μέρη ως ντοματόψωμο ή σκορδόψωμο.
Ψιλοκόβετε ντομάτες αφού τους αφαιρέσετε 
τα σπόρια. Προσθέτετε ψιλοτριμμένο σκόρδο, αλάτι,
πιπέρι, ρίγανη και λίγο λάδι.
Ψήνετε τις φέτες του μπαγιάτικου ψωμιού στη
φρυγανιέρα, να ζεσταθούν καλά και να ροδίσουν. 
Τις τοποθετείτε στο πιάτο και από πάνω βάζετε 
την ντομάτα. 
Σερβίρεται πολύ ζεστό.
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Το ψωµί είναι η βάση της διατροφής και το σύµβολο της τροφής. 
Έχει µια υπόληψη, ιερότητα. Δεν το πετάµε ποτέ. 
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Σκορδόψωµο για μεζέ
Aνακατεύετε σε ένα μπολάκι λάδι, σκόρδο τριμμένο 
και 1 κουταλάκι σκόνη τζίντζερ. 
H ποσότητα είναι ανάλογη με το γούστο σας 
και το μέγεθος του ψωμιού. 
Kόβετε το ψωμί σε λεπτές φέτες, αλείφετε κάθε φέτα
με το μείγμα του λαδιού και συναρμολογείτε 
πάλι τη φρατζόλα. 
Tυλίγετε σφιχτά σε αλουμινόχαρτο και βάζετε 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C 
για 40 λεπτά περίπου. 
Tο σερβίρετε ζεστό, με τυριά.

«Πίτσα» µε µπαγιάτικο ψωµί
Aν έχετε ένα καρβελάκι ψωμί μπαγιάτικο, 
αφαιρείτε την κόρα και το κόβετε φέτες. 
Tις βάζετε σ’ ένα ταψί, τις ραντίζετε πρώτα 
με λίγο λάδι και απλώνετε πάνω σάλτσα ντομάτας. 
Tοποθετείτε από πάνω τα υλικά που σας αρέσουν
(ελιές, ζαμπόν, ψημένο μπέικον, πιπεριές 
και ό,τι άλλο θέλετε) και τα καλύπτετε με τυρί 
που έχετε τρίψει στο χοντρό τρίφτη. 
Tο πρώτης προτίμησης τυρί είναι οι μικρές
μοτσαρέλες, αλλά εξίσου καλό είναι ένα μείγμα 
από κασέρι, ένταμ και γραβιέρα. 
Tα ψήνετε στο φούρνο μέχρι να λειώσουν 
τα τυριά.

Aν σας έμεινε μια φρατζόλα ψωμί ή ένα καρβελάκι και ξεράθηκε, εδώ θα βρείτε μια ιδέα να το μετατρέψετε σε πρώτης τά-

ξεως μεζεδάκι, που μπορείτε να το προσφέρετε με τυριά κι ένα καλό κρασί.

Με μπαγιάτικο ψωμί, φτιάξτε μεζεδάκια

112
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Aυγοφέτες
Kόβετε φέτες το ξερό ψωμί και τις βουτάτε για λίγο
σε ένα μείγμα από χτυπημένα αυγά και γάλα 
(π.χ. 4 αυγά με 1 ποτήρι γάλα και μια πρέζα αλάτι). 
Όταν απορροφήσουν λίγο από το μείγμα, τηγανίζετε
τις φέτες σε καυτό λάδι και από τις δυο πλευρές. 
Tις σερβίρετε ζεστές με κανέλα και μέλι 
ή με τυρί. Eίναι ωραίο για πρωινό ή βραδινό.

Ομελέτα με μπουκιές
Kόβετε σε κύβους 4-5 μεγάλες φέτες μπαγιάτικου
ψωμιού. Βάζετε στο τηγάνι λίγο λάδι και τους ροδίζετε
ελαφρά. Χτυπάτε 5 αυγά με 5-6 κουταλιές γάλα,
αλατοπίπερο και λίγο μοσχοκάρυδο. 
Τα περιχύνετε πάνω στα ψωμάκια του τηγανιού και,
όταν πήξει από κάτω η ομελέτα, τη γυρίζετε μ’ ένα
καπάκι να ψηθεί κι από την άλλη. 
Μέσα στα αυγά μπορείτε να προσθέσετε και μια
χούφτα τριμμένο τυρί της αρεσκείας σας. 
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Όλες οι εκδοχές µεταποίησης είναι καλύτερες 
αν γίνουν µε µαύρο ψωµί.
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Aπλή πουτίγκα 
µε µπαγιάτικο ψωµί
Y Λ Ι Κ Α

350 γραμ. μπαγιάτικο ψωμί χωρίς κόρες

2 αυγά

70 γραμ. βούτυρο και χωριστά για το ταψάκι

50 γραμ. ζάχαρη (προτιμότερο σκούρα μαύρη)

ξύσμα από 1 μεγάλο πορτοκάλι

1 κουταλάκι μείγμα μπαχαρικών (κανέλα, μοσχοκάρυδο,

γαρίφαλο)

75 γραμ. σταφίδες ξανθές

75 γραμ. σταφίδες μαύρες

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aλείφετε με βούτυρο ένα
ταψάκι Nο 26-28 και το πασπαλίζετε με αλεύρι. 
Kόβετε το ψωμί σε πολύ μικρά κομμάτια, το βάζετε 
σε μια λεκανίτσα και ρίχνετε από πάνω νερό σε
θερμοκρασία δωματίου, τόσο που να το καλύψει. 
Tο αφήνετε μέχρι να μαλακώσει καλά. 
Tότε το στύβετε με τις χούφτες να μείνει υγρό αλλά
χωρίς περίσσιο νερό. Xτυπάτε τα αυγά με το βούτυρο
και όταν αφρατέψουν προσθέτετε το ψωμί και τα
χτυπάτε μέχρι να γίνει ομοιογενές το μείγμα. 
Bάζετε και τη ζάχαρη, το ξύσμα και το μείγμα
μπαχαρικών και συνεχίζετε το χτύπημα να ενωθούν
όλα τα υλικά. Tότε σταματάτε το χτύπημα, ρίχνετε 
τις σταφίδες, ανακατεύετε και αδειάζετε το 
μείγμα στο βουτυρωμένο ταψάκι. 
Tο ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C
μέχρι να σταθεί. Xρειάζεται γύρω στη 1 ώρα. 

Aνάμεσα στις καλύτερες πουτίγκες είναι αυτές που γίνονται με το μπαγιάτικο ψωμί, που θρυλείται ότι έχουν... «ε φευρεθεί»

από τους Σκοτσέζους, στους οποίους δεν αρέσει να πετούν τίποτα. Mπορεί να νο μίσετε ότι είναι κάπως ταπεινά γλυ-

κίσματα, αλλά είναι εύκολα και πολύ ενδιαφέροντα. Μπορείτε να τις σερβίρετε με μια σος φρούτων ακόμα και με σος σο-

κολάτας κι έτσι θα αποκτήσουν το κύρος ενός καλού γλυκού. 

Πουτίγκες με ψωμί
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Πουτίγκα µε ψωµί και αλεύρι

Y Λ Ι Κ Α

250 γραμ. ψίχα μπαγιάτικου ψωμιού τριμμένη 

250 γραμ. αλεύρι άσπρο μαλακό

5 κρόκους αυγών

3 ασπράδια

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος ή γάλα χλιαρό

300 γραμ. σταφίδες άσπρες ή μαύρες ανάκατες

150 γραμ. ζάχαρη (προτιμότερο σκούρα μαύρη)

1 κουταλάκι γεμάτο τζίντζερ σε σκόνη

1 κουταλάκι κανέλα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aνακατεύετε σε λεκάνη
το αλεύρι, το τριμμένο ψωμί και τα μυρωδικά. 
Χτυπάτε με το μιξεράκι τους κρόκους με τη ζάχαρη.
Χτυπάτε και τα ασπράδια μαρέγκα. 
Ρίχνετε το γάλα στο μείγμα των κρόκων. 
Πλένετε με ζεστό νερό τις σταφίδες και ρίχνετε όλα 
τα υλικά στο μείγμα του ψωμιού και τα ανακατεύετε. 
Αδειάζετε το μείγμα σε βουτυρωμένο και αλευρωμένο
ταψάκι και ψήνετε την πουτίγκα στους 180° C
μέχρι να σταθεί, γύρω στα 40-45 λεπτά. 
Όταν την ξεφουρνίσετε, και αφού περάσουν 
10 λεπτά, την αναποδογυρίζετε και όταν κρυώσει
την περιχύνετε με όποια σος σας αρέσει. 
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Οι περισσότερες πουτίγκες γίνονται µε υλικά που συνήθως υπάρχουν σε κάθε σπίτι. 
Γι’ αυτό είναι βολικές. 
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Πουτίγκα µε ψωµί 
και χουρµάδες
O τρόπος που θα επιλέξετε να τις σερβίρετε θα τους
προσδώσει χαρακτήρα. Έτσι, μπορείτε να περιχύσετε
την πουτίγκα σας με ζεστό κονιάκ και να το ανάψετε.
Όταν πέσει η φλόγα, κόβετε κομμάτια και τα στολίζετε
με γλυκό περγαμόντο ψιλοκομμένο ή τα περιχύνετε 
με σκέτη κρέμα γάλακτος ή φτιάχνετε μια κρέμα
πιάτου, κάπως αραιή, και τη ρίχνετε ζεστή πάνω 
στην πουτίγκα. Tο άριστο είναι να φτιάξετε μια
«αγγλική κρέμα» (βλ. συνταγή για τράιφλ, 
σελ. 122) και να τη χρησιμοποιήσετε ως σος.
Kάτι τελείως απλό είναι να ζεστάνετε μαρμελάδα
φράουλα μαζί με το χυμό ενός πορτοκαλιού 
και ½ φλιτζάνι κονιάκ ή ρούμι ή γκραν μαρνιέ· το
ανακατεύετε καλά και περιχύνετε την πουτίγκα σας.

Y Λ Ι Κ Α

6 φέτες μπαγιάτικο ψωμί του τοστ

βούτυρο για να τις αλείψετε (περίπου 80 γραμ.)

2 πολύ γεμάτες κουταλιές μαρμελάδα πορτοκάλι 

ή λεμόνι

70 γραμ. σταφίδες (προτιμότερο ξανθές)

20 χουρμάδες κομμένους στα 4 κατά μήκος

680 ml γάλα

2 πολύ γεμάτες κουταλιές σκούρα μαύρη ζάχαρη

3 αυγά

3 κουταλιές κονιάκ

ξύσμα από 1 μεγάλο πορτοκάλι
1/2 κουταλάκι μοσχοκάρυδο τριμμένο

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aλείφετε με βούτυρο ένα
ταψάκι Nο 24. Aλείφετε τις φέτες του ψωμιού 
με βούτυρο και από πάνω με τη μαρμελάδα. 
Tις κόβετε σε 4 τριγωνάκια την καθεμιά και τις
τακτοποιείτε στο ταψάκι. Θα μείνουν κάποια μικρά
κενά ανάμεσά τους, αλλά δεν πειράζει, θα κλείσουν
μετά. Σκορπίζετε πάνω στα ψωμάκια τις σταφίδες 
και τους χουρμάδες. 
Bάζετε το γάλα να κάψει, όχι όμως να βράσει, 
ρίχνετε μέσα τη ζάχαρη και ανακατεύετε για να
διαλυθεί. Xτυπάτε με το μιξεράκι του χεριού τα αυγά
με το κονιάκ, το ξύσμα και το μοσχοκάρυδο, μέχρι 
να πήξουν και να γίνουν αφράτα. Tα ρίχνετε στο 
καυτό γάλα, ανακατεύετε και το αδειάζετε με μια
κουτάλα πάνω στα ψωμάκια. 
Tο αφήνετε να σταθεί 15-20 λεπτά για να
απορροφήσει το ψωμί και μετά ψήνετε την πουτίγκα 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C μέχρι 
να πήξει, περίπου 45 λεπτά. Tην αφήνετε 5 λεπτά 
να ησυχάσει και μετά την αναποδογυρίζετε 
σε πιατέλα. 

Πολύ ταιριαστές σος για να συνοδέψετε τις πουτίγκες είναι –μεταξύ άλλων– η αγγλική κρέμα και η σίλαμπαμπ (βλ. σελ. 120).

Mπορείτε να σερβίρετε μια πουτίγκα ζεστή ή κρύα. Σας προτείνω τη ζεστή γιατί είναι ασύγκριτα καλύτερη. 

Πουτίγκες με ψωμί... συνέχεια
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Κρασάτη πουτίγκα 
µε μαύρο ψωµί 

Υ Λ Ι Κ Α  

125 γραμ. ξερό μαύρο ψωμί χωρίς κόρα

450 ml κόκκινο κρασί

50 ml ρούμι

5 αυγά χωρισμένα
1/2 κοφτό κουταλάκι κανελογαρίφαλα

1 κουταλάκι ξύσμα πορτοκαλιού

50 γραμ. φρουί γλασέ περγαμόντο ψιλοκομμένο 

(ή νεράντζι)

100 γραμ. αμύγδαλα ασπρισμένα και τριμμένα εντελώς

130 γραμ. ζάχαρη

βούτυρο και ψίχουλα για τη φόρμα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Τρίβετε στο μούλτι το ψωμί
και βάζετε σε μπολ με το κρασί και το ρούμι να
μουλιάσει. Χτυπάτε στο μίξερ τους κρόκους με 
τη ζάχαρη, την κανέλα και το ξύσμα, μέχρι να γίνει
αφράτο μείγμα. Τότε το ανακατεύετε με το
μουλιασμένο ψωμί, τα τριμμένα αμύγδαλα και 
το ψιλοκομμένο περγαμόντο. 
Χτυπάτε χωριστά τα ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα 
και τα ενώνετε απαλά με το μείγμα των κρόκων.
Αλείφετε μια μακρόστενη φόρμα (ή στρογγυλή)
με βούτυρο και την πασπαλίζετε με ψίχουλα ψωμιού.
Αδειάζετε μέσα το μείγμα, την κλείνετε σε
αλουμινόχαρτο και τη βάζετε να ψηθεί στο φούρνο
μέσα σ’ ένα ταψί με βραστό νερό (μπεν-μαρί) 
για 50 λεπτά περίπου. 
Τότε προσεκτικά αφαιρείτε το ταψί με το νερό 
και το αλουμινόχαρτο από τη φόρμα και την αφήνετε
στο φούρνο να ψηθεί στους 180° C για άλλα 15 λεπτά.
Τη βγάζετε και, όταν κρυώσει λίγο, την
αναποδογυρίζετε σε πιατέλα. 

117

] }

Πουτίγκα αρχικά σήµαινε ένα είδος λουκάνικου: έντερα γεµιστά µε αίµα και λίπος, 
σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες.
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Με φύλλο
Αν ανοίξατε φύλλο να φτιάξετε πίτα και περίσσεψε 
ένα κομμάτι ζύμης, ανοίξτε το κι αυτό σαν φύλλο,
κόψτε το μακρόστενα κομμάτια και ζαρώστε τα 
χωρίς να τα σφίξετε. Φτιάξτε τα φιογκάκια ή χαλαρά
κουλουράκια και τηγανίστε τα. Πασπαλίστε τα με
ζάχαρη και κανέλα ή περιχύστε τα με λίγο μέλι. 
Εναλλακτικά, βάλτε λίγη θρυμματισμένη φέτα 
ανάμεσα στις πτυχές του φύλλου πριν τα τηγανίσετε.

Μηλόπιτα
Με τη ζύμη του φύλλου που σας έμεινε ανοίξτε 
ένα χοντρούτσικο φύλλο και τοποθετήστε το στο
μεγάλο ταψί του φούρνου, που το έχετε στρώσει 
με λαδόχαρτο. Γυρίζετε την άκρη γύρω γύρω 
σε πλάτος μισού εκατοστού. Γεμίστε την επιφάνεια 
με μήλα κομμένα σε φέτες. 
Πασπαλίστε από πάνω ζάχαρη (για κάθε μήλο 
2 κουταλιές) και ψήστε στους 180° C μέχρι να ροδίσει
το φύλλο και να μαλακώσουν σχετικά τα μήλα. 
Το ξεφουρνίζετε. Ζεσταίνετε 3 κουταλιές μαρμελάδα
με 3 κουταλιές νερό και 3 κουταλιές κονιάκ 
και αλείφετε την επιφάνεια με πινελάκι. 

Με τη ζύμη του φύλλου
Αν η ζύμη που σας έμεινε από το φύλλο είναι αρκετή,
σε μέγεθος πορτοκαλιού ας πούμε, τη βάζετε σε μια
λεκανίτσα και προσθέτετε ½ φλιτζάνι αλεύρι και 
4 κουταλιές λάδι και την ξαναζυμώνετε. 
Όταν αφομοιωθούν τα υλικά, επαναλαμβάνετε τη
διαδικασία με την ίδια ποσότητα αλευριού και λαδιού.
Αν θέλετε να γίνει αφράτο, κάθε φορά με το ½ 
φλιτζάνι αλεύρι προσθέτετε και μισό κουταλάκι
μπέικιν πάουντερ.
Όταν γίνει πάλι ενιαία ζύμη την ανοίγετε με 
την παλάμη σαν χοντρό φύλλο και σκορπίζετε στην
επιφάνειά του 1½ φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα. 
Το τυλίγετε ρολό και το στήνετε όρθιο. 
Το πιέζετε με τις παλάμες μέχρι να γίνει επίπεδο. 
Το βάζετε σε λαδωμένο ταψάκι και το ψήνετε
σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° C. 
Όταν το τοποθετήσετε στο ταψί πρέπει να είναι
χοντρό, όσο 12 -2 εκατοστά.

Αν τα φύλλα που σας περίσσεψαν είναι του εμπορίου, χρησιμοποιήστε τα για να φτιάξετε φακελάκια με φέτα, τηγανίστε

τα και πασπαλίστε τα με κανέλα και πιπέρι, περιχύστε τα με λίγο μέλι και έχετε ένα «προχωρημένο» ορεκτικό ή ένα ωραίο

κολατσιό.

Με υπόλοιπα ζύμης ή πλασμένων φύλλων 
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Πιτάκια µε σφολιάτα
Y Λ Ι Κ Α

1 πακέτο κατεψυγμένη σφολιάτα

1 1/2 φλιτζάνι περίπου μαγειρεμένο κρέας

2 κουταλιές φιστίκια αράπικα

2 γεμάτες κουταλιές γιαούρτι

1 μεγάλο καρότο

αλατοπίπερο

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Φ Α Ν Ε Ι Α

1 αυγό χτυπημένο

2 κουταλιές γάλα

λίγο σουσάμι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ψιλοκόβετε το κρεατικό,
κρατάτε και τη σάλτσα του. Tο βάζετε σε λεκανίτσα
μαζί με τη σάλτσα και προσθέτετε τα φιστίκια
χοντροκομμένα, το καρότο τριμμένο στον ψιλό τρίφτη
και το γιαούρτι. Tα ανακατεύετε όλα καλά και
αλατοπιπερώνετε ελαφρά. Ανοίγετε τη σφολιάτα
(αφού την αφήσετε να ξεπαγώσει) και την κόβετε
τετράγωνα κομμάτια. 
Bάζετε 1 κουταλιά από το μείγμα του κρέατος στο
κέντρο και το διπλώνετε να γίνει ένα τρίγωνο. 
Στα σημεία που εφάπτεται η σφολιάτα αλείψτε
ελάχιστο νεράκι και πιέστε λίγο για να μην ανοίξει.
Tρυπήστε την επιφάνεια με μια οδοντογλυφίδα 
και συνεχίστε μέχρι να εξαντλήσετε όλα τα υλικά.
Aραδιάζετε τα πιτάκια στο ταψί, αφού το στρώσετε 
με λαδόχαρτο, και τα ψήνετε στους 180° C μέχρι να
ροδίσουν. Aν θέλετε, μπορείτε να τα αλείψετε με αυγό
χτυπημένο με γάλα και να τα πασπαλίσετε με σουσάμι.
Tα σερβίρετε με μια μεγάλη σαλάτα.

Εναλλακτικά
Αντί για το μείγμα με μαγειρεμένο κρέας, μπορείτε 
να γεμίσετε τα πιτάκια με οποιοδήποτε όσπριο 
σας περίσσεψε μαγειρεμένο, αφού το ανακατέψετε 
με θρυμματισμένη φέτα, κομματάκια ελιές και λιαστές
ντομάτες. Αρωματίζετε το μείγμα με δυόσμο ή
φασκόμηλο τριμμένο ή μπαχαρικά της αρεσκείας σας.

119
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Οποιοδήποτε µαγειρεµένο κρεατικό σας µείνει 
µπορείτε να το κάνετε γέµιση για πιτάκια. 
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Παξιµαδάκια από τσουρέκι
Κόβετε τα τσουρέκια σε λεπτά φετάκια και 
τα βάζετε στο φούρνο να στεγνώσουν και να γίνουν
παξιμαδάκια. Bάλτε τα σε φούρνο 150° C και όταν
ροδίσουν ελαφρά γυρίστε τα και από την άλλη πλευρά. 
Όταν κρυώσουν εντελώς τα φυλάτε σε τενεκεδένιο
κουτί. Kρατούν πολύ καιρό και είναι ωραία
βουτήματα για τον καφέ και το τσάι.

Γλύκισµα φούρνου 
µε «παλιό» τσουρέκι
Kόβετε φέτες το τσουρέκι που σας έχει μείνει
και το αφήνετε μερικές ώρες να ξεραθεί. 
Tο γυρίζετε μια δυο φορές. Bάζετε σ’ ένα μπολ γάλα
σε θερμοκρασία δωματίου, το αρωματίζετε με λίγο
μοσχοκάρυδο, βουτάτε τις φέτες και τις βάζετε
σε ταψάκι. Tις ραντίζετε με λίγο χλιαρό βούτυρο 
και τις ψήνετε στους 200° C μέχρι να ροδίσουν.
Tις σερβίρετε με μέλι, ζάχαρη ή πετιμέζι.

Τα τσουρέκια απέτυχαν ή περίσσεψαν ή ξεχάσατε να τα σκεπάσετε και ξεράθηκαν λίγο; Εδώ θα βρείτε μερικές ιδέες για

να τα αξιοποιήσετε. 

Γλυκάκια με τσουρέκι

120
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Γλύκισµα στιγµής µε κέικ 
ή τσουρέκι 
Kόψτε φέτες το τσουρέκι ή το κέικ, απλώστε τες 
σε μια πιατέλα, βρέξτε τες με γλυκό κρασί, κοσκινίστε
από πάνω ζάχαρη άχνη και πασπαλίστε με ψημένα,
τριμμένα αμύγδαλα.

Kάτι απλό µε κέικ
Bρέχετε τις φέτες του κέικ, αφού τις απλώσετε 
σε μια πιατέλα, με μαρμελάδα που την έχετε ζεστάνει
και αραιώσει με χυμό πορτοκαλιού. 
Aπλώστε από πάνω ένα στρώμα από στραγγιστό
γιαούρτι. Tέλος, γεμίστε την επιφάνεια του 
γιαουρτιού με ξερά σύκα κομμένα στα 4 που τα έχετε
μουλιάσει σε γλυκό κρασί.
Aντί για σύκα μπορείτε να βάλετε χοντροκομμένα,
ψημένα αμύγδαλα ή και τα δύο.

11 – Μαγειρική για δύσκολους καιρούς 121

] }

Τα κέικ και τα τσουρέκια χρειάζονται βούτυρο καλό. 
Αν έχετε λόγους να το αποφύγετε, χρησιµοποιήστε εκλεκτό λάδι. 
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Γλυκάκια με τσουρέκι και άλλα...

122

Tράιφλ
Tοποθετείτε στο σκεύος μια λεπτή φέτα από
το κέικ ή το τσουρέκι. Tη ραντίζετε με λίγο κρασί 
(κατά προτίμηση λευκό) και απλώνετε πάνω 
ένα λεπτό στρώμα μαρμελάδα φράουλα.
Περιχύνετε με λίγη από την κρέμα που έχετε 
ήδη ετοιμάσει για να είναι κρύα. 
Eπαναλαμβάνετε στρώνοντας από πάνω τα 
ίδια υλικά. Στο τέλος η κρέμα πρέπει να έχει 
πάχος τουλάχιστον ένα δάχτυλο.
Aπό πάνω μπορείτε να βάλετε ένα στρώμα σαντιγί 
ή την υπέροχη κρέμα σίλαμπαμπ (syllabub).

Aγγλική κρέµα
Xτυπάτε σε μεταλλικό μπολ ή στο μίξερ 6 κρόκους
αυγών με 5 κουταλιές ζάχαρη. Όταν πήξουν και
ασπρίσουν ρίχνετε σιγά σιγά μέσα 600 ml γάλα
ζεματιστό στο οποίο έχετε βάλει ένα ξύλο βανίλιας
(μέχρι να κάψει το γάλα έχει βγάλει το άρωμά του).
Xτυπάτε λίγο να ανακατευτούν τα υλικά και βάζετε
το σκεύος πάνω σε κατσαρόλα με νερό που βράζει.
Aνακατεύετε μέχρι να πήξει τόσο ώστε να καλύπτει
χωρίς κενά τη ράχη του κουταλιού.

Σίλαµπαµπ
Bάζετε σ’ ένα γυάλινο μπολ τη φλούδα ενός 
λεμονιού χωρίς το άσπρο, το χυμό του λεμονιού, 
140 ml λευκό κρασί (προτιμότερο γλυκό, μοσχάτο) 
ή πόρτο και 2 κουταλιές κονιάκ. 
Tα αφήνετε 2-3 ώρες και τα σουρώνετε σε μεγαλύτερο
μπολ. Προσθέτετε 2-4 κουταλιές ζάχαρη (ανάλογα 
με το γούστο σας) και 400 ml κρέμα γάλακτος.
Tα χτυπάτε μέχρι να πήξει το μείγμα και να γίνει
σαν πηχτό μέλι.

Aυτό το γλύκισμα φτιάχνουν οι Aγγλίδες κυρίες για να αξιοποιήσουν φέτες από κέικ ή ημίγλυκα ψωμιά (σαν το δικό μας

τσουρέκι) ή μπαγιάτικα μπισκότα αμυγδάλου (σαν τους δικούς μας «εργολάβους») κ.λπ. Aν έχετε λίγο απ’ όλα ακόμα κα-

λύτερα.  Aυτό που κάνει αυτό το γλυκό πολύ ξεχωριστό είναι οι δύο κρέμες που το συνοδεύουν. Aυτές δίνουν τη χαρακτη-

ριστική του γεύση. Στα αγγλικά σπίτια το φτιάχνουν σ’ ένα μεγάλο μπολ και βγάζουν σε κάθε πιατάκι μεγάλες κουταλιές.

Aν θέλετε να το σερβίρετε ως επιδόρπιο σε ένα δείπνο, είναι προτιμότερο να το βάλετε σε ποτήρια με ψηλό πόδι.
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Ψιχουλάκια 
Το μπαγιάτικο κέικ το τρίβετε στο μούλτι και 
όταν γίνει ψίχουλα τα απλώνετε σ’ ένα ταψάκι 
και τα ψήνετε μέχρι να ροδίσουν και να τραγανίσουν.
Βάζετε μια δυο κουταλιές απ’ αυτά στο γιαουρτάκι σας.
Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τσουρέκι. 

Με τα ψιχουλάκια 
Ένας ωραίος τρόπος να αξιοποιήσετε αυτά τα ψημένα 
ψίχουλα από κέικ.

Υ Λ Ι Κ Α

2 φλιτζάνια γάλα

4 κουταλάκια κορν-φλάουρ

3 κουταλιές ζάχαρη

1 μασουράκι βανιλίνη

2 κρόκους αυγών

11/2 - 2 φλιτζάνια ψιχουλάκια από κέικ ψημένα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βάζετε το γάλα να βράσει, 
αφού κρατήσετε σε ένα μπολ 1/3 του φλιτζανιού κρύο. 
Σ’ αυτό που κρατήσατε διαλύετε το κορν φλάουρ.
Όταν κάψει το γάλα, ρίχνετε στην κατσαρόλα 
τη ζάχαρη, ανακατεύετε και προσθέτετε το διαλυμένο
κορν φλάουρ και τη βανιλίνη. Ανακατεύετε ζωηρά
μέχρι να πήξει η κρέμα. Την αποσύρετε και ρίχνετε
τους κρόκους ανακατεύοντας επίμονα, για να
ενσωματωθούν. Σε γυάλινα βαθιά και στενά ποτήρια
ρίχνετε ψιχουλάκια και από πάνω απλώνετε την κρέμα
(σιγά με την κουτάλα, για να μην ανακατευτούν).
Συνεχίζετε βάζοντας στρώσεις μέχρι να εξαντλήσετε 
τα υλικά. Είναι καλύτερη σε θερμοκρασία δωματίου. 

] }

123

Αν, παρόλο το εντατικό χτύπηµα η σάλτσα ή η κρέµα κάνει κουβαράκια, 
περάστε την από σουρωτήρι-σήτα.
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Kόντιτα
Tι μπορείτε να κάνετε: εφόσον τα γλυκά δεν είναι
χαλασμένα αλλά έχουν παλιώσει ή στεγνώσει ή 
τα βαρεθήκατε; Mπορείτε να τα βάλετε στο 
σουρωτήρι και να τα αφήσετε να στραγγίξουν 
καλά από όλο το σιρόπι. 
Aν είναι ζαχαρωμένα, τα ζεσταίνετε προηγουμένως. 
Tα κόβετε μικρά κομμάτια· το κεράσι, το κυδώνι, 
το σταφύλι τα αφήνετε όπως είναι. 
Tα πασπαλίζετε με ζάχαρη και τα βάζετε σε κέικ 
ή σε γλυκά ψωμάκια. Mπορείτε να προσθέσετε 
και ξηρούς καρπούς.

Σιρόπι από γλυκά κουταλιού
Mην πετάτε το μυρωδάτο σιρόπι του νεραντζιού 
ή του περγαμόντου, χρησιμοποιήστε τα για να
σιροπιάσετε μια καρυδόπιτα, ένα ρεβανί κ.λπ. 
Δίνει μια φίνα γεύση. Aν δεν είναι αρκετό φτιάξτε 
μισή δόση από το σιρόπι που απαιτεί το γλυκό σας 
και συμπληρώστε το.

Για το επιδόρπιο
Ψιλοκόψτε τα μεγάλα κομμάτια των γλυκών, βάλτε τα
μαζί με τα σιρόπια τους να βράσουν για 1-2 λεπτά,
προσθέστε το χυμό από ένα πορτοκάλι και συνεχίστε
το βράσιμο για 3-4 λεπτά ακόμα. 
Aφήστε το να κρυώσει και σερβίρετέ το με γιαούρτι 
ή με κρέπες και γιαούρτι.

Σας περίσσεψαν λίγα γλυκά μέσα σε διάφορα βάζα· νεραντζάκια, κερασάκια, κυδώνια… μερικά ζαχάρωσαν κιόλας.

Eννοείται ότι δεν πετάτε τίποτα γιατί, όπως θα έλεγαν τα παλιά λαϊκά παραμύθια, διατρέχετε τον κίνδυνο να… θυμώσουν

οι νεραντζιές, οι κυδωνιές, οι κερασιές και να μην ξανακάνουν φρούτα!

Αξιοποιήστε τα υπόλοιπα

124
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Mασουράκια
Y Λ Ι Κ Α

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα (στραγγισμένα) διάφορα 

γλυκά κουταλιού
2/3 του φλιτζανιού μαρμελάδα (ό,τι έχετε)

5-6 κουταλιές κονιάκ

4-5 κουταλιές καρύδια ή αμύγδαλα κομμένα

κανέλα ή όποιο άλλο αρωματικό θέλετε

6 φύλλα κρούστας

λάδι για να τα αλείψετε

λίγη ζάχαρη άχνη για την επιφάνεια

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Ψιλοκόβετε τα γλυκά,
ανακατεύετε με τη μαρμελάδα και τα ζεσταίνετε 
μαζί με το κονιάκ. Όταν κρυώσουν, τα ανακατεύετε
με τα καρύδια (ή τα αμύγδαλα). 
Tα αρωματίζετε με κανέλα (ή μοσχοκάρυδο ή βανίλια 
ή μαστίχα). Kόβετε τα φύλλα κρούστας στα τέσσερα,
αλείφετε με λάδι και βάζετε το μείγμα ως γέμιση.
Tα τυλίγετε κλείνοντας τα πλαϊνά και φτιάχνετε
μακρόστενα ρολά, μασουράκια. 
Tα αραδιάζετε σε ταψάκι, χωρίς να ακουμπούν
μεταξύ τους, αλείφετε με λάδι και τα ψήνετε μέχρι 
να ροδίσει το φύλλο. Tα βάζετε πάνω σε σχάρα 
να κρυώσουν και όταν είναι χλιαρά κοσκινίζετε από
πάνω λίγη ζάχαρη άχνη, μόνο για ομορφιά.

Πάστα φλόρα
Y Λ Ι Κ Α

1 φλιτζάνι φρέσκο βούτυρο χλιαρό

2 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

2 αυγά

2 κουταλιές ζάχαρη
1/2 ποτήρι του κρασιού κονιάκ

2 φλιτζάνια αλεσμένα γλυκά

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Aνακατεύετε σε μια λεκανίτσα 
το αλεύρι, το βούτυρο, τα αυγά, τη ζάχαρη και το κονιάκ.
Τα ζυμώνετε μέχρι να γίνει μια ομοιογενής ζύμη που να
μην κολλάει στα χέρια. Tη σκεπάζετε και την αφήνετε
20-30 λεπτά να ησυχάσει. Mετά τη χωρίζετε σε δύο
άνισα κομμάτια. Aπλώνετε το μεγάλο κομμάτι σε
βουτυρωμένο ταψάκι Nο 26, έτσι ώστε να καλύπτει τον
πάτο και τα πλάγια. Aλέθετε στο μπλέντερ τα κομμάτια,
βάζετε τον πολτό με τις μαρμελάδες σε κατσαρολάκι και
τα ζεσταίνετε. Προσθέτετε λίγο κονιάκ και απλώνετε το
μείγμα πάνω στη ζύμη. Aνοίγετε το μικρό κομμάτι ζύμης
σαν χοντρό φύλλο, το κόβετε λωρίδες και τις βάζετε
σταυρωτά πάνω από τη μαρμελάδα, για να σχηματιστεί
ένα τελάρο. Γυρίζετε τη ζύμη που είναι γύρω γύρω στο
ταψί προς τα μέσα, πάνω από τη μαρμελάδα. Aν θέλετε
αλείφετε τη ζύμη με χτυπημένο αυγό ή γάλα και ψήνετε
την πάστα φλόρα στους 180° C μέχρι να ροδίσει. 

Αν ζαχαρώσει ένα γλυκό κουταλιού, 
το βράζετε λίγο και προσθέτετε λίγο χυµό λεµονιού.
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Αυγολέμονο
Επιλέγουμε φρέσκα αυγά, αν είναι δυνατόν βιολογικά.
Στύβουμε τα λεμόνια. Σε ευρύχωρη λεκανίτσα χτυπάμε
τα αυγά με το μίξερ του χεριού ή με το σύρμα, μέχρι 
να γίνουν αφράτα. Στη συνέχεια ρίχνουμε το λεμόνι 
ενώ χτυπάμε συνέχεια με το σύρμα – όχι με το μίξερ.
Παίρνουμε με την κουτάλα ζουμί από το φαγητό 
και το ρίχνουμε σιγά σιγά στο αυγολέμονο, ενώ το
χτυπάμε με το σύρμα. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε
ζουμί, μέχρι το μείγμα να γίνει καυτό, σχεδόν όσο 
και το φαγητό της κατσαρόλας. Το αδειάζουμε
γρήγορα, όλο μαζί, στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε. 
Αν είναι ζουμερό όπως η σούπα, ανακατεύουμε με 
την κουτάλα. Αν είναι πηχτή σάλτσα, σείουμε την
κατσαρόλα για να ενοποιηθεί με τα υπόλοιπα υγρά. 
Δε σκεπάζουμε το αυγολέμονο ζεστό γιατί κόβει.

Προσοχή στα σηµεία:
• Τα αυγά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.
• Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο τους κρόκους.

Αυτό είναι προτιμότερο για τα πηχτά αυγολέμονα, 
τις σάλτσες: για ντολμάδες λόγου χάρη.

• Το λεμόνι ρυθμίζεται ανάλογα με το γούστο του
καθενός. Αν διχάζονται οι γνώμες, χρησιμοποιήστε
λίγο στο αυγολέμονο και σερβίρετε χυμό να βάλει
καθένας στο πιάτο του.

Μαγιονέζα
Βάζετε στο μπλέντερ 
1 αυγό

1 κρόκο

1 κρόκο από σφιχτοβρασμένο αυγό

1 1/2 κουταλάκι μουστάρδα
1/2 κουταλάκι κοφτό αλάτι

1 κουταλιά λεμόνι

1 κουταλιά ξίδι

λίγο πιπέρι

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Τα δουλεύετε όλα μαζί μέχρι 
να ενωθούν και τότε αρχίζετε να ρίχνετε (από 
το άνοιγμα του μπλέντερ), σιγά σιγά σαν κλωστή, 
1 ποτήρι λάδι. Όταν αρχίζει να πήζει, ρίχνετε γρήγορα
το λάδι. Δοκιμάζετε μήπως χρειάζεται αλάτι ή ξίδι
και φυλάτε τη μαγιονέζα σας στο ψυγείο.

Σημείωση 1
Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία
δωματίου.

Σημείωση 2
Κάθε φορά μπορείτε να την εμπλουτίζετε με
ψιλοκομμένα βότανα ή λίγο περισσότερο λεμόνι ή
να την ανακατεύετε με γιαούρτι. 

Πολύ συνηθισμένο στην ελληνική κουζίνα είναι το αυγολέμονο. Οι καινούργιες νοικοκυρές και νοικοκύρηδες το φο-

βούνται, γιατί νομίζουν ότι κόβει εύκολα. Εδώ υπάρχουν οι οδηγίες για να σας πετυχαίνει πάντα.

Βασικά παρασκευάσματα
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Ζωμοί από λαχανικά ή κόκκαλα
Y Λ Ι Κ Α  

2 καρότα

3 κλωνάρια σέλερι

3 κρεμμύδια
1/2 μάτσο μαϊντανό

1 κλωναράκι θυμάρι

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλάκι πιπέρι

λίγο αλάτι

2-3 γαρίφαλα άκοπα

Δ I A Δ I K A Σ I A  •  Βράζετε 21/2 λίτρα νερό και
ρίχνετε μέσα όλα τα υλικά. Τα βράζετε σε δυνατή
φωτιά μέχρι να εξατμιστεί το 1/3 του υγρού. 
Το σουρώνετε και έχετε ζωμό έτοιμο για μαγείρεμα. 
Μπορείτε να προσθέσετε φτερούγες και λαιμούς 
από πουλερικά, κόκκαλα κοτόπουλου, κόκκαλα
μοσχαρήσια και 1 ολόκληρο σπασμένο μοσχοκάρυδο.
Χρειάζεται πολύ περισσότερο βράσιμο από το
ζωμό λαχανικών (2 ώρες τουλάχιστον). 
Όταν σουρώσετε το ζωμό, τον βάζετε, αφού κρυώσει,
στο ψυγείο και την επομένη αφαιρείτε το λίπος 
που ανεβαίνει στην επιφάνεια και τον φυλάτε 
σε μικρές μερίδες στον καταψύκτη, για να 
τον χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε. 
Μπορείτε να προσθέσετε και 1 ποτήρι κρασί 
στο βράσιμο, για καλύτερη γεύση. 
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Ακόµα και τα κοτσάνια του µαϊντανού
µπορούν να αρωµατίσουν ένα ζωµό· µην τα πετάτε. 
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Πολυξένη

Mουσική-τραγούδι: Γιώργος Zαμπέτας
Στίχοι: Θάνος Σοφός

Aν δε βρεις να πάρεις χόρτα
πάρε γαύρο και ψωμί
και στο σούπερ μάρκετ ρώτα
πόσο κάνει το τυρί.

Ρ. Έτσι είναι Πολυξένη
Tο δολάριο ανεβαίνει,
το δολάριο κατεβαίνει,
τι να γίνει Πολυξένη.

Πάρε φάβα και κρεμμύδι
πάρε και καμιάν ελιά
και θα φάει από τα ίδια
όλη μας η φαμελιά...

Ρ. Έτσι είναι Πολυξένη...
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η : Tο σπαρταριστό αυτό τραγούδι το άκουσα στην εκπομπή του
Γιώργου Tσάμπρα στο B΄ πρόγραμμα της EPT, που έχει τίτλο «Πρέπει να ξέρεις
μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια...» O ίδιος ο παραγωγός, που τον ρώτησα, είχε

την καλοσύνη να με πληροφορήσει για τον τίτλο και το στιχουργό. Mου είπε
επίσης ότι έχει συμπεριληφθεί σε πολλές συλλογές. Η τελευταία είναι: «80
χρόνια Zαμπέτας» της Universal.
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TO BIBΛIO TΗΣ EYΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η  Γ Ι Α  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο Υ Σ  Κ Α Ι Ρ Ο Υ Σ

ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕΛΛΑΣ ΤΣΑΜΟΥ

ΣTOIXEIO ΘE TH ΘHKE ME GILL, JOANNA & NOTE KAI ΣEΛIΔO

ΠOIHΘHKE ΣTO ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΕΚΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ TΩN EKΔΟ

ΣEΩN ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ. TH MAKETA TOY EΞΩΦYΛΛOY ΣΧΕΔΙΑΣΕ

O ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, TA ΦIΛM KAI TO HΛEKTPONIKO

MONTAZ ΕΚΑΝΕ ΤΟ «ΑΝΑΓΡΑΜΜΑ». H ΠPΩTH ΕΚΔΟΣΗ ΤΥΠΩ

ΘΗΚΕ AΠO TH «ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΚΑΡΗΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

KAI ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΘΗΚΕ AΠO TH «Θ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Π. ΡΟΔΟ

ΠΟΥΛΟΣ O.E.» TON ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010 ΓIA ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ TΩN

EKΔOΣEΩN KAΣTANIΩTH

∂
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