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Φοιρινό φρικαςϋ

υςτατικϊ:
45 ml ϋξτρα παρθϋνο ελαιϐλαδο
1 κρεμμϑδι ψιλοκομμϋνο
1 κιλϐ χοιρινϐ κρϋασ κομμϋνο ςε 4-6 μερύδεσ
2 μαροϑλια κομμϋνα ςε χοντρϊ κομμϊτια
6 φρϋςκα κρεμμυδϊκια κομμϋνα ςε φϋτεσ
4 κουταλιϊ τησ ςοϑπασ ψιλοκομμϋνοσ ϊνηθοσ και λύγοσ ακϐμα για το
γαρνύριςμα (κατϊ προτύμηςη)
2 αυγϊ
1 κουταλιϊ τησ ςοϑπασ κορνφλϊουρ διαλυμϋνο ςε 1/2 φλιτζϊνι νερϐ
ο χυμϐσ ενϐσ λεμονιοϑ
αλϊτι

Οδηγύεσ:
Εύναι ϋνα κλαςικϐ ελληνικϐ φαγητϐ και ςερβύρεται τϐςο ςτα νηςιϊ ϐςο και ςτη
τερεϊ Ελλϊδα, απϐ το Ιϐνιο ωσ το Αιγαύο.
Εύναι ιδανικό επιλογό γιο ϋνα δεύπνο ςτο ςπύτι με παρϋα, καθώσ μπορεύτε να το
ετοιμϊςετε απϐ πιο νωρύσ και να το ζεςτϊνετε μετϊ προςεκτικϊ, αλλϊ κυρύωσ επειδό
η αςυνόθιςτη γεϑςη του αρϋςει πϊντα πολϑ ςε ϐλουσ.
Προςϋξτε να υπϊρχει αρκετϐ ζουμύ ςτην κατςαρϐλα, για να φτιϊξετε μ' αυτϐ την
εκπληκτικό ςϊλτςα αυγολϋμονο. Σο ςερβύρετε με αρκετϐ φρϋςκο ψωμύ και

ψιλοκομμϋνο κρεμμϑδι κα ςοτϊρετε για 3-5 λεπτϊ, μϋχρι να γύνει διϊφανο.
Δυναμώςτε τη φωτιϊ, προςθϋςτε το κρϋασ και ςυνεχύςτε το μαγεύρεμα, γυρύζοντασ
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απολαμβϊνετε τη ςϊλτςα του μϋχρι την τελευταύα ςταγϐνα.

ςυχνϊ το κρϋασ, μϋχρι να τραβόξει ϐλο το ζουμύ, μια διαδικαςύα που θα ςασ πϊρει
15 λεπτϊ περύπου.
Προςθϋςτε ϐςο αλϊτι θϋλετε και αρκετϐ ζεςτϐ νερϐ για να καλυφθεύ το κρϋασ.
κεπϊςτε την κατςαρϐλα και βρϊςτε ςε ςιγανό φωτιϊ, για περύπου μια ώρα μϋχρι
να μαλακώςει το κρϋασ. Προςθϋςτε τα μαροϑλια, τα φρϋςκα κρεμμυδϊκια και τον
ϊνηθο. Αν χρειαςτεύ, προςθϋςτε και λύγο ακϐμα ζεςτϐ νερϐ, ϋτςι ώςτε να
καλϑπτονται ϐλα τα λαχανικϊ. κεπϊςτε πϊλι την κατςαρϐλα και ςυνεχύςτε το
βρϊςιμο για ϊλλα 15-20 λεπτϊ. Βγϊλτε την κατςαρϐλα απϐ τη φωτιϊ και αφόςτε
τη να κρυώςει για 5 λεπτϊ περύπου, ϐςο εςεύσ θα ετοιμϊζετε το αυγολϋμονο.
Φτυπόςτε ελαφρϊ τα αυγϊ ςε ϋνα μπολ, προςθϋςτε το κορνφλϊουρ και ςυνεχύςτε το
χτϑπημα μϋχρι να γύνει μια λεύα κρϋμα. Έπειτα, ρύξτε το χυμϐ του λεμονιοϑ και
ςυνεχύςτε το χτϑπημα, ενώ θα ρύχνετε ςιγϊ-ςιγϊ 5-6 κουταλιϋσ τησ ςοϑπασ απϐ το
ζεςτϐ ζουμύ του φαγητοϑ. Ρύξτε το αυγολϋμονο πϊνω ςτο κρϋασ. Δεν πρϋπει να
ανακατϋψετε, απλϊ κουνόςτε ελαφρϊ και κυκλικϊ την κατςαρϐλα, για να απλωθεύ
παντοϑ το αυγολϋμονο. Βϊλτε πϊλι την κατςαρϐλα ςε πολϑ χαμηλό φωτιϊ κι αφόςτε
τη για 2-3 λεπτϊ, μϋχρι να ζεςταθεύ η ςϊλτςα. Δεν πρϋπει να την αφόςετε να βρϊςει,
γιατύ το αυγολϋμονο θα κϐψει. ερβύρετε ςε ζεςτϊ πιϊτα και γαρνύρετε με ϊνηθο, αν
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ςασ αρϋςει

Κουραμπιϋδεσ

Τλικϊ:
0.5 κιλϐ βοϑτυρο γϊλακτοσ
1 φλιτζϊνι του καφϋ, ζϊχαρη ϊχνη
2 κρϐκουσ αυγών
1,5 φλιτζϊνι του καφϋ κονιϊκ
2 βανύλιεσ
1,5 φλιτζϊνι του τςαγιοϑ αμϑγδαλα ελαφρϊ καβουρντιςμϋνα & χονδροκομμϋνα
750 γρ. περύπου αλεϑρι μαλακϐ
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Εκτϋλεςη:
Φτυπϊμε καλϊ τη ζϊχαρη ϊχνη με το βοϑτυρο, και μετϊ ρύχνουμε ϐλα τα ϊλλα
υλικϊ και ανακατεϑουμε μϋχρι η ζϑμη να γύνει αφρϊτη.
Κϊνουμε την ζϑμη μϋτρια οβαλ ό ςτρογγυλϊ μπαλϊκια (διϊμετροσ 3-4 εκ) και τα
ψόνουμε ςε μϋτριο φοϑρνο. Πριν ξεροψηθοϑν τα βγϊζουμε απϐ τον φοϑρνο, τα
ραντύζουμε με ανθϐνερο και ϐταν κρυώςουν λύγο τουσ ρύχνουμε ζϊχαρη ϊχνη
παντοϑ.

Μελομακϊρονα

υςτατικϊ:
2 φλιτζϊνια ελαιϐλαδο
1 φλιτζϊνι κονιϊκ
1 φλιτζϊνι χυμϐσ πορτοκαλιοϑ
225 γρ. ζϊχαρη
ξϑςμα 1 πορτοκαλιοϑ
1 κιλϐ μαλακϐ αλεϑρι ό 750 γρ. αλεϑρι και 250 γρ. ςιμιγδϊλι
2 κουταλιϋσ μπϋικιν-πϊουντερ
1 κουταλιϊ ςϐδα
1 φλιτζϊνι καρυδϐψιχα τριμμϋνη
κανϋλα
2 φλιτζϊνια μϋλι
2 φλιτζϊνια ζϊχαρη
2 φλιτζϊνια νερϐ
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κανελογαρύφαλα

Οδηγύεσ:
Ανακατϋψτε το λϊδι με το κονιϊκ, το χυμϐ πορτοκαλιοϑ, τη ζϊχαρη, το ξϑςμα
πορτοκαλιοϑ και χτυπόςτε τα καλϊ. Διαλϑςτε μϋςα ςτο αλεϑρι το μπϋικινπϊουντερ και τη ςϐδα. Βϊλτε το μεύγμα του λαδιοϑ ςε ϋνα μεγϊλο μπολ και
προςθϋςτε το αλεϑρι ςιγϊ ςιγϊ, ζυμώςτε και πλϊςτε τα μελομακϊρονα ςε
ςχόμα ςτρογγυλϐ ό οβϊλ. Μετϊ, κϊθε μελομακϊρονο το πιϋζετε ελαφρϊ ςτην
επιφϊνεια του τρύφτη, για να πϊθει ντιζϊιν. Βϊλτε τα μελομακϊρονα ςε ταψύ,
και ςε προθερμαςμϋνο φοϑρνο ςτουσ 160º C, για κϊνα μιςϊωρο. Αφόςτε να
κρυώςουν ςτο ταψύ.
ε μια μικρό κατςαρϐ ρύξτε το μϋλι, τη ζϊχαρη, 2 φλιτζϊνια νερϐ και βρϊςτε
για κϊνα πεντϊλεπτο. Αφαιρϋςτε τον αφρϐ, προςθϋςτε κανελλογαρύφαλλα
και, τϋλοσ, περιχϑςτε τα μελομακϊρονα με το ζεςτϐ ςιρϐπι. Παςπαλύςτε με
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τριμμϋνη καρυδϐψιχα και με κανϋλλα.

Μπακλαβϊσ

Τλικϊ:
1200 gr. Υϑλλα Κροϑςτασ
500 gr. Βοϑτυρο (Αγελαδινϐ)
300 gr. Καρϑδι (αλεςμϋνο ελαφρώσ)
200 gr. Αμϑγδαλα ( αλεςμϋνα ελαφρώσ)
Λύγη κανϋλα και δυο κουταλιϋσ ζϊχαρη.
Σα τρύα τελευταύα τα αναμιγνϑουμε.
ημ. Μποροϑμε ςτο μύγμα να προςθϋςουμε και ψιλοκομμϋνο φιςτύκι Αιγύνησ
(πρϊςινο)
Τλικϊ για ςιρόπι:
1700 gr. Νερϐ
2 κιλϊ Ζϊχαρη
300 gr. Γλυκϐζη
½ Υλιτζανϊκι Φυμϐ Λεμϐνι
Προετοιμαςύα:
Απλώνουμε δϑο, δϑο τα φϑλλα κροϑςτασ ςτο ταψύ με τϋτοιο τρϐπο ϋτςι
ώςτε να προςαρμοςτοϑν ςτο μϋγεθοσ του ταψιοϑ. Έπειτα τα
βουτυρώνουμε. Ξανϊ επαναλαμβϊνουμε αυτό την διαδικαςύα μϋχρι να

Επαναλαμβϊνουμε την ύδια διαδικαςύα με τα υπϐλοιπα 1/3 των φϑλλων,
ρύχνοντασ τα υπϐλοιπα καρϑδια. υνεχύζουμε με τα υπϐλοιπα φϑλλα που μασ
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φτϊςουμε ςτο 1/3 των φϑλλων που ϋχουμε.

ϋχουν μεύνει, βουτυρώνοντασ τα καλϊ.
Κϐβουμε το μπακλαβϊ ςε διαςτϊςεισ και κομμϊτια τησ προτύμηςησ ςασ.
Έπειτα βϊζουμε το γλυκϐ ςε προθερμαςμϋνο φοϑρνο και το ψόνουμε ςτουσ
180 οC για 50 λεπτϊ περύπου.
Προετοιμαςύα για ςιρόπι:
ε μια κατςαρϐλα ρύχνουμε το νερϐ, την ζϊχαρη και την γλυκϐζη βρϊζοντασ
ςε ςιγανό φωτιϊ. Μϐλισ το ςιρϐπι πϊρει βρϊςη ρύχνουμε το χυμϐ λεμονιοϑ
μϋςα ςτη κατςαρϐλα και ανακατεϑουμε. Έπειτα το βρϊζουμε καλϊ μϋχρι να
δϋςει.
ιρόπιαςμα:
Μϐλισ βγϊλουμε τον μπακλαβϊ απϐ τον φοϑρνο ρύχνουμε ςε ζεςτό
θερμοκραςύα και το ςιρϐπι. Έπειτα περιμϋνουμε για μύα περύπου ώρα μϋχρι
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Κοκορϋτςι

υςτατικϊ:
"Τλικϊ”
1 ςυκωταριϊ μεγϊλη(χωρύσ τη ςπλόνα και τα νεφρϊ)
2 πλεξοϑδεσ ϋντερα και τα γλυκϊδια απϐ το αρνύ καθώσ και τη μπϐλια του
αρνιοϑ
αλϊτι
πιπϋρι
ρύγανη λύγο ςκϐρδο ψιλοκομμϋνο( 4 ςκελύδεσ, προαιρετικϊ)

Οδηγύεσ:
Πλϋνετε την ςυκωταριϊ. Σην κϐβετε κομματϊκια ϐχι μεγϊλα, οϑτε πολϑ μικρϊ.
Γυρύζετε τα ϋντερα και πλϋνετε πολϑ καλϊ.
Προηγουμϋνωσ ϋχετε ανακατϋψει το ψιλοκομμϋνο ςκϐρδο, το πιπϋρι και τη ρύγανη με
τα εντϐςθια. Σο αλϊτι το βϊζετε ςτο τϋλοσ, την ώρα που περνϊτε ςτη ςοϑβλα τα
κομμϊτια για να μην γλιςτρϊνε.
Περνϊτε τα κομμϊτια ϋνα ϋνα με τη ςειρϊ. Ένα ςυκώτι, ϋνα πνευμϐνι, καρδιϊ,
ςπλόνα, γλυκϊδι και πϊλι απϐ την αρχό.
Όταν τελειώςετε, το τυλύγετε προςεκτικϊ πρώτα με τη μπϐλια ( ςκϋπη) και μετϊ με
τα ϋντερα. Πρϋπει να ψηθεύ καλϊ, χωρύσ να ςτεγνώςει.
Προτιμϐτερο εύναι να αρχύςει να ψόνεται αμϋςωσ μϐλισ ετοιμαςτεύ για να μη
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ςτεγνώςει.

Μαγειρύτςα

υςτατικϊ:
αρνύςια ςυκωταριϊ
αλϊτι
10-12 φλιτζϊνια νερϐ
μιςϐ φλιτζϊνι ελαιϐλαδο
1 ψιλοκομμϋνο ξερϐ κρεμμϑδι
1 ματςϊκι ψιλοκομμϋνα κρεμμυδϐφυλλα
λύγα φυλλαρϊκια απϐ ςπανϊκι, ςϋςκουλο, καυκαλύθρεσ, μυρώνια.
2 ψιλοκομμϋνα μαροϑλια
1 ματςϊκι φρϋςκοσ μαώντανϐσ, ψιλοκομμϋνοσ
1ματςϊκι φρϋςκοσ ψιλοκομμϋνοσ ϊνηθοσ
3 μεγϊλα αυγϊ, ςε θερμοκραςύα δωματύου
χυμϐσ απϐ 2-3 λεμϐνια
φρεςκοτριμμϋνο μαϑρο πιπϋρι

Οδηγύεσ:
Ξεπλϋνετε πϊρα πολϑ καλϊ τα εντϐςθια με κρϑο νερϐ και τα ψιλοκϐβετε. ε μια
μεγϊλη κατςαρϐλα, ζεςταύνετε το ελαιϐλαδο και τςιγαρύζετε τη ςυκωταριϊ και
το ψιλοκομμϋνο ξερϐ κρεμμϑδι μϋχρι να πϊρουν ϋνα ανοιχτϐ καφετύ χρώμα.
Βρϊζετε τα κρϋατα ςτην κατςαρϐλα μαζύ με το νερϐ και λύγο αλϊτι ςτη δυνατό
φωτιϊ μϋχρι να πϊρουν μια βρϊςη μετϊ χαμηλώνετε τη φωτιϊ και ςιγοβρϊζετε

μαλακώςουν αρκετϊ.
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για 1 ώρα, αφαιρώντασ τον αφρϐ που ςχηματύζεται απϐ τον βρϊςιμο.

ε μια μεγϊλη μεταλλικό γαβϊθα, χτυπϊτε τα αυγϊ με το λεμϐνι μϋχρι να
αφρατϋψουν. Λύγο πριν ςερβύρετε τη ςοϑπα, φτιϊχνετε το αυγολϋμονο: παύρνετε
μια κουταλιϊ απϐ τη ςοϑπα -χωρύσ ϐμωσ ρϑζι ό μαροϑλι, μϐνο ζουμύ- και την
χϑνετε ςιγϊ-ςιγϊ ςτο μεύγμα με το αυγϐ και το λεμϐνι.
Επαναλαμβϊνετε με ακϐμη μια κουταλιϊ τησ ςοϑπασ ζουμύ. βόνετε το μϊτι και
προςθϋτετε το αυγολϋμονο. Αναδεϑετε καλϊ τη ςοϑπα ϋτςι ώςτε να πϊει
παντοϑ το αυγολϋμονο. Αλατοπιπερώνετε ϐςο χρειϊζεται και ςερβύρετε αμϋςωσ.
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Μπορεύτε να αποφϑγετε, αν θϋλετε το αυγϐκομμα.

Μπούτι αρνύςιο ςτο φούρνο με πατϊτεσ

υςτατικϊ:
3½ - 4 κιλϊ αρνύςιο μπουτϊκι (μαζύ με το κϐκκαλο)
Για τη μαρινϊδα
1 κεφϊλι ςκϐρδο
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ ρύγανη
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ θυμϊρι
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ ξερϐ δενδρολύβανο
1 φλιτζϊνι ελαιϐλαδο
1 φλιτζϊνι χυμϐσ λεμονιοϑ
4 φλιτζϊνια ξηρϐ κϐκκινο κραςύ
αλϊτι και πιπϋρι
τεγνό επϊλειμμα για το αρνύ
6-8 καθαριςμϋνεσ ςκελύδεσ ςκϐρδο
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ ρύγανη
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ δενδρολύβανο
2 κουταλϊκια του γλυκοϑ θυμϊρι

Για να αλεύψετε το αρνύ

ελύδα
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1 κουταλϊκι του γλυκοϑ κϐκκοι μαϑρου πιπεριοϑ

2 κουταλϊκια του γλυκοϑ ελαιϐλαδο
Για τισ πατϊτεσ
3 κιλϊ πατϊτεσ φοϑρνου, καθαριςμϋνεσ και χοντροκομμϋνεσ
1 φλιτζϊνι ελαιϐλαδο
1 φλιτζϊνι χυμϐσ λεμονιοϑ
νερϐ
1-2 κουταλϊκια του γλυκοϑ ρύγανη
αλϊτι και πιπϋρι
Οδηγύεσ:
Αφαιρεύτε τα περιττϊ παχϊκια απϐ το κρϋασ και το αφόνετε ςτην
ϊκρη.
Χιλοκϐβετε το κεφϊλι του ςκϐρδου και το βϊζετε μαζύ με τα υπϐλοιπα
υλικϊ τησ μαρινϊδασ. Σοποθετεύτε το αρνύ ςε ϋνα μεγϊλο ταψύ και το
περιχϑνετε με τη μαρινϊδα. Σο γυρνϊτε φροντύζοντασ ϋτςι ώςτε η
μαρινϊδα να πϊει ςε ϐλα τα ςημεύα του κρϋατοσ. κεπϊζετε το ταψύ
και το βϊζετε αποβραδύσ ςτο ψυγεύο.
Κοπανϊτε ςε ϋνα γουδύ ϐλα τα υλικϊ του ςτεγνοϑ επαλεύμματοσ μϋχρι
να γύνουν αλοιφό.
Βγϊζετε το αρνύ απϐ τη μαρινϊδα, την οπούα πετϊτε. Σο χαρϊςςετε ςε
10-15 ςημεύα με ϋνα κοφτερϐ μαχαιρϊκι και μϋςα ςε κϊθε εγκοπό
βϊζετε το μεύγμα που ϋχετε κοπανύςει ςτο γουδύ κι με ϐςο περιςςϋψει
τρύβετε το μπουτϊκι. Αλατοπιπερώνετε καλϊ και αλεύφετε το αρνύ με
το λϊδι (2 κουταλιϋσ). Προθερμαύνετε το φοϑρνο ςτουσ 190°C.
Βϊζετε τισ πατϊτεσ ςτο ταψύ και τισ αναμειγνϑετε με το λϊδι, το
ςκϐρδο, το λεμϐνι και τη ρύγανη. Αλατοπιπερώνετε καλϊ και βϊζετε το
αρνύ μαζύ με τισ πατϊτεσ. Για να ϋχετε ϋνα καλοψημϋνο μπουτϊκι,
αφόνετε το φαγητϐ να ψηθεύ για περύπου 1 ώρα και 45 λεπτϊ,
περιχϑνοντασ τακτικϊ πατϊτεσ και κρϋασ με το ζουμύ απϐ το ταψύ. Εϊν
χρειαςτεύ, προςθϋτετε λύγο νερϐ την ώρα του ψηςύματοσ για να μην

ςτο ςβηςμϋνο φοϑρνο μϋχρι να τισ ςερβύρετε.
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ξεραθεύ το φαγητϐ. Έπειτα, βγϊζετε το αρνύ απϐ το φοϑρνο και το

Αυγοκούλουρα

υςτατικϊ
2 ποτόρια νεροϑ γϊλα
2 ποτόρια νεροϑ βοϑτυρο φυτύνη
2 ποτόρια νεροϑ ζϊχαρη
2 φακελϊκια αμμωνύα
10 αυγϊ
αλεϑρι ϐςο πϊρει για απαλό ζϑμη
Οδηγύεσ
1. Φτυπϊμε πολϑ καλϊ την φυτύνη με τη ζϊχαρη και προςθϋτουμε τα αυγϊ ϋνα
ϋνα.
2. Ζεςταύνουμε το γϊλα, μϋχρι να γύνει χλιαρϐ.
3. Κρατώντασ το πϊνω απϐ τα αλλϊ υλικϊ, ρύχνουμε μϋςα την αμμωνύα και
ανακατεϑουμε ςυνεχώσ καθώσ φουςκώνει και χϑνεται.
4. Προςθϋτουμε ζυμώνοντασ το αλεϑρι μϋχρι να ϋχουμε μια ζϑμη απαλό που να
μην κολλϊρει.
5. Πλϊθουμε τα κουλουρϊκια μασ κοτςιδοϑλεσ, τα αλεύφουμε με χτυπημϋνο αυγϐ
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και ψόξουμε ςε προθερμαςμϋνο φοϑρνο ςτουσ 200 βαθμοϑσ.

Σςουρϋκια παςχαλινϊ

Σα παςχαλινϊ τςουρϋκια ϐςο νϐςτιμα εύναι, τϐςο τεχνικό χρειϊζονται. Οι περιςςϐτερεσ
νοικοκυρϋσ ϐταν θϋλουν να ετοιμϊςουν για το Πϊςχα ξεκινϊνε απϐ νωρύσ το πρωύ και
τουσ πιϊνει το ςκοτϊδι. Σα ςωςτϊ τςουρϋκια θϋλουν φροντύδα, υπομονό και
προπϊντων ζεςταςιϊ. Σο αποτϋλεςμα ϐμωσ ςε αποζημιώνει!
Για 4 τςουρϋκια χρειαζόμαςτε:
Για το προζύμι:
100 γρ. Μαγιϊ
½ ποτ. Φλιαρϐ Νερϐ
250 γρ.
Αλϊτι
Για τη ζύμη:
150 γρ. Βοϑτυρο
1κ. Αλεϑρι
350 γρ. Ζϊχαρη
Υρεςκοτριμμϋνο Μαχλϋπι
Υρεςκοτριμμϋνο Κακουλϋ (Κϊρδαμο)
Ξϑςμα Πορτοκαλιοϑ
300 γρ. Γϊλα
3 Αυγϊ
Ελϊχιςτο Αλϊτι

Για την επιφϊνεια

Αμϑγδαλα κομμϋνα

ελύδα
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4 κρϐκουσ Αυγοϑ

ε μια πλαςτικό λεκϊνη κοςκινύζουμε το αλεϑρι για να πϊρει αϋρα και να φουςκώςουν
πολϑ τα τςουρϋκια. Κϊνουμε ςτη μϋςη μια μικρό λακκοϑβα και ρύχνουμε τη μαγιϊ και
το χλιαρϐ νερϐ. Διαλϑουμε αργϊ-αργϊ τη μαγιϊ ςτο νερϐ και ζυμώνουμε μϋχρι να
φτιϊξουμε ϋνα μαλακϐ προζϑμι.
Συλύγουμε τη λεκανύτςα ςε μια μεγϊλη κουβϋρτα για να κοιμηθεύ ςτα ζεςτϊ και
αφόνουμε το προζϑμι μια ώρα, για να φουςκώςει.
Όταν το προζύμι εύναι ϋτοιμο φτιϊχνουμε τη ζύμη.
Φτυπϊμε το μαχλϋπι και το κακουλϋ ςε ϋνα γουδύ για να τα χρηςιμοποιόςουμε
φρεςκοκοπανιςμϋνα και να βγϊλουν ϐλο το ϊρωμα τουσ. Ζεςταύνουμε το βοϑτυρο ςε
ϋνα κατςαρολϊκι και το κατεβϊζουμε απϐ τη φωτιϊ ϐταν αρχύζει να λιώνει.
Ρύχνουμε ςε ϋνα μπολ το γϊλα και το ανακατεϑουμε με τη ζϊχαρη για να λιώςει. τη
πλαςτικό λεκανύτςα ρύχνουμε το αλεϑρι και ςε μια λακουβύτςα ςτη μϋςη ρύχνουμε το
προζϑμι. Προςθϋτουμε ελϊχιςτο αλϊτι ( ςτη μϑτη ενϐσ κουταλιοϑ).
Επύςησ προςθϋτουμε τα μυρωδικϊ και το ξϑςμα πορτοκαλιοϑ. Ρύχνουμε ςτη ςυνϋχεια
τη λιωμϋνη ζϊχαρη με το γϊλα και 3 αυγϊ. Δουλεϑουμε καλϊ τη ζϑμη για πϋντε λεπτϊ.
Βουτϊμε τα χϋρια μασ ςτο λιωμϋνο βοϑτυρο και ζυμώνουμε καλϊ. Με αυτϐν τον τρϐπο
προςθϋτουμε και το βοϑτυρο ςτο μεύγμα. υνεχύζουμε να ζυμώνουμε καλϊ μϋχρι να
ϋχουμε μια μαςτιχωτό ζϑμη. Συλύγουμε πϊλι τη λεκανύτςα ςε μια κουβϋρτα και
αφόνουμε τη ζϑμη να φουςκώςει για μια ώρα.
Αφοϑ περϊςει μια ώρα τη πατϊμε για να ξεφουςκώςει και την αφόνουμε να
φουςκώςει ξανϊ. Αυτό τη διαδικαςύα την κϊνουμε τρεισ φορϋσ.
΄Έπειτα χωρύζουμε τη ζϑμη ςε τϋςςερισ δϐςεισ για να φτιϊξουμε τϋςςερα τςουρϋκια.
Υτιϊχνουμε με κϊθε δϐςη τρύα χοντρϊ μακαρϐνια και ενώνουμε τισ μϑτεσ τουσ ώςτε να
ςχηματύζουν ϋνα βϋλοσ. Ξεκινϊμε να πλϋκουμε τη πλεξοϑδα βϊζοντασ πϊνω απϐ το
μεςαύο μακαρϐνια μια το δεξύ και μια το αριςτερϐ. Αφοϑ φτιϊξουμε ϐλεσ τισ πλεξοϑδεσ
τισ αφόνουμε ½ ώρα να ξεφουςκώςουν. Αλεύφουμε τη κϊθε πλεξοϑδα με ϋνα κρϐκο
αυγοϑ και παςπαλύζουμε με ςουςϊμι ό φλούδεσ αμυγδϊλου. Χόνουμε ςτο φοϑρνο για
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45 λεπτϊ ςτουσ 180 °C.
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Κόκορασ χωριϊτικοσ με χυλοπύτεσ

υςτατικϊ:
1 κϐκορασ χωριϊτικοσ γϑρω ςτα 2 κιλϊ, κομμϋνοσ ςε μερύδεσ
1 κουταλιϊ τησ ςοϑπασ ρύγανη τριμμϋνη
2 ςκελύδεσ ςκϐρδο κομμϋνο ςε φϋτεσ
1 κουταλιϊ πελτϋσ τομϊτασ
1 κιλϐ φρϋςκεσ ώριμεσ ντομϊτεσ ψιλοκομμϋνεσ
1 φλιτζϊνι τςαγιοϑ ελαιϐλαδο
2 φλιτζϊνια χυλοπύτεσ
Μυζόθρα τριμμϋνη
Λύγα γαρϑφαλλα, μπαχϊρι, ϋνα μπαςτουνϊκι κανϋλα
Αλϊτι - πιπϋρι

Οδηγύεσ:
Βρϊζουμε το πουλερικϐ ςε νερϐ με ϐλα τα υλικϊ, εκτϐσ απϐ την ντομϊτα, για μιϊμιςη
ώρα περύπου ςε μϋτρια φωτιϊ. Προςθϋτουμε τισ ντομϊτεσ και ςυνεχύζουμε το
μαγεύρεμα για μιςό ώρα ακϐμα μϋχρι να βρϊςει το πουλερικϐ αλλϊ να ϋχει αρκετϐ
ζωμϐ. Ρύχνουμε τϐτε τισ χυλοπύτεσ, χαμηλώνουμε τη φωτιϊ, ανακατεϑουμε και
βρϊζουμε για 5- 10 λεπτϊ ακϐμη. κεπϊζουμε την κατςαρϐλα και αφόνουμε μϋχρι να
πιουν οι χυλοπύτεσ το ζωμϐ.
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ερβύρουμε παςπαλιςμϋνο με την τριμμϋνη μυζόθρα

Κολοκυθόπιτα

υςτατικϊ:
1 κιλϐ κολοκϑθα κϐκκινη
1/2 κιλϐ γυλωτϐ τυρύ (ξηρϐ Κιμώλου) ό γραβιϋρα, τριμμϋνο
2 αβγϊ
1/2 φλιτζϊνι φρυγανιϊ τριμμϋνη ό ςιμιγδϊλι ψιλϐ
1/2 φλιτζϊνι γϊλα
1/4 φλιτζανιοϑ μϊραθο ψιλοκομμϋνο
1/2 φλιτζϊνι ελαιϐλαδο
1/2 κιλϐ ζυμϊρι για φϑλλο

Οδηγύεσ:

Κϐβουμε την κολοκϑθα ςε κυβϊκια ό την τρύβουμε ςτον τρύφτη του κρεμμυδιοϑ.
Αλατύζουμε την τριμμϋνη κολοκϑθα, την αφόνουμε για 1 ώρα ςε τρυπητϐ να
ςτραγγύςει.
τϑβουμε για να φϑγουν τα υγρϊ, προςθϋτουμε τη φρυγανιϊ, το τυρύ, το μϊραθο,
χτυπϊμε τα αβγϊ και ανακατεϑουμε.
Λαδώνουμε ϋνα ταψύ 30 x 35 εκ., ανούγουμε το φϑλλο, ςτρώνουμε τη γϋμιςη,
καλϑπτουμε με φϑλλο, κϐβουμε ςε κομμϊτια, λαδώνουμε την επιφϊνεια και
ψόνουμε ςτουσ 200°C, μϋχρι να πϊρει χρώμα (περύπου 30-35 λεπτϊ).

πύτα με αρκετϐ τυρύ (απϐ το ύδιο που βϊλαμε ςτην πύτα) και ψόνουμε ϐπωσ
παραπϊνω.
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ: Μποροϑμε να ψόςουμε την πύτα και χωρύσ φϑλλο: Λαδώνουμε καλϊ

αρδϋλεσ ψητϋσ

υςτατικϊ:
8 μεγϊλεσ ςαρδϋλεσ
κλωναρϊκια φρϋςκιασ ρύγανησ

Οδηγύεσ:

Έχουμε ξελεπύςει προςεκτικϊ τα ψϊρια και τα ϋχουμε καθαρύςει,
κρατώντασ ωςτϐςο τα κεφϊλια. Σα αλεύφουμε με λϊδι ελιϊσ και τα
ψόνουμε ςτη ςχϊρα (2 λεπτϊ το πολϑ απϐ την κϊθε πλευρϊ) πϊνω ςε ϋνα
ςτρώμα απϐ κλωναρϊκια φρϋςκιασ ρύγανησ. Αν τα ψόςουμε ςτα
κϊρβουνα ό ςτο τζϊκι, ιδανικό εύναι η θρϊκα απϐ κληματϐβεργεσ.
Διαφορετικϊ, οπϐτε αξιοποιοϑνται ςτην εντϋλεια και τα κλωναρϊκια τησ
φρϋςκιασ ρύγανησ, χρηςιμοποιοϑμε μια καυτό μαντεμϋνια ςχϊρα ό ϋνα
πολϑ καυτϐ επύςησ τεφϊλ. Δεν φοβϐμαςτε οϑτε τ’ αποκαϏδια τησ ρύγανησ -
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ευωδιϊ και νοςτιμιϊ προςθϋτουν ςτο απϋριττο πιϊτο μασ.

ουτζουκϊκια μυρνϋικα

υςτατικϊ:
Τλικϊ για τα ςουτζουκϊκια
700 γρ. κιμϊ
2 φϋτεσ ψύχα ψωμύ
1-2 κρεμμϑδια ψιλϊ
3 κουταλιϋσ μαώντανϐ
μιςό χοϑφτα κεφαλοτϑρι
2 αςπρϊδια αυγών
2 αυγϊ ολϐκληρα
ςκϐρδο, κϑμινο
απϐ λύγο αλϊτι, πιπϋρι και δυϐςμο
Τλικϊ για την ςϊλτςα ντομϊτα
8-9 κουταλιϋσ ντομϊτα πουρϋ
1ποτόρι νερϐ
3-4 κουταλιϋσ αλεϑρι
1 κρεμμϑδι
2 ποτόρια κραςύ λευκϐ
1 κουταλιϊ του γλυκοϑ ζϊχαρη
3-4 κουταλιϋσ βοϑτυρο
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αλϊτι, πιπϋρι

Οδηγύεσ:
Ετοιμϊζουμε τον κιμϊ με τον ύδιο τρϐπο που ετοιμϊζουμε τα κεφτεδϊκια,
αναμιγνϑοντασ τα υλικϊ που αναφϋρουμε πιο πϊνω. Αυτϐ που κϊνει τα
ςμυρναύικα ςουτζουκϊκια ξεχωριςτϊ εύναι το κϑμινο, το αρωματικϐ που
τουσ δύνει το ιδιαύτερο ϊρωμα.
Αφοϑ ο κιμϊσ ετοιμαςτεύ, πλϊθουμε τα ςουτζουκϊκια ςε μϋγεθοσ
διπλϊςιο απϐ αυτϐ που ςυνηθύζουμε να πλϊθουμε τουσ κεφτϋδεσ.
τη ςυνϋχεια, αφοϑ τα τηγανύςουμε για λύγο μϋχρι να πϊρουν χρώμα, τα
βϊζουμε ςτην κατςαρϐλα.
Ετοιμϊζουμε τη ςϊλτςα μασ ωσ εξόσ: Βϊζουμε ςε ϋνα τηγϊνι 3-4 κουταλιϋσ
τησ ςοϑπασ βοϑτυρο, 3-4 κουταλιϋσ αλεϑρι και ϋνα κρεμμϑδι
ψιλοκομμϋνο. Σα ανακατεϑουμε ςυνεχώσ και ρύχνουμε δϑο ποτόρια λευκϐ
κραςύ, ϋνα ποτόρι νερϐ, 8-9 κουταλιϋσ ντομϊτα πουρϋ, αλϊτι, πιπϋρι και
μια κουταλιϊ ζϊχαρη.
Σα αφόνουμε να βρϊςουν ανακατεϑοντϊσ τα κατϊ τακτϊ χρονικϊ
διαςτόματα, μϋχρι η ςϊλτςα να δϋςει, χωρύσ ϐμωσ να γύνει ιδιαύτερα
πηχτό.
Μϐλισ η ςϊλτςα ετοιμαςτεύ την ρύχνουμε ςτην κατςαρϐλα με τα
ςουτζουκϊκια και τα αφόνουμε ϐλα μαζύ να βρϊςουν για μιςό ώρα
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περύπου

πετςοφϊι

Τλικϊ:
Λουκϊνικα χωριϊτικα για 4 ϊτομα (τα γραμμϊρια δικϊ ςασ)
2 μεγϊλα κρεμμϑδια
6-7 πιπεριϋσ ϐ,τι να ’ναι
2-3 δϐντια ςκϐρδου
4-5 ώριμεσ ντομϊτεσ
1 κ.ς. τοματοπολτϐ
Αλϊτι
Πιπϋρι
Μια καυτερό πιπεριϊ κατϊ βοϑληςη
Προετοιμαςύα:
Κρεμμϑδια ςε ροδϋλεσ, ςκϐρδα ψιλοκομμϋνα, λουκϊνικα ςε κομμϊτια.
Οδηγύεσ
Σςιγαρύζουμε κρεμμϑδια, ςκϐρδα, λουκϊνικα και προςθϋτουμε μετϊ και τισ
πιπεριϋσ.
Σισ ντομϊτεσ ςτο ρεντϋ (τρύφτη), πετϊμε την πϋτςα τουσ, ανακατεϑουμε με τον
τοματοπολτϐ, βϊζουμε κι ϋνα κ.γ. ζϊχαρη. και τα ρύχνουμε ςτα λουκϊνικα.
Βϊζουμε και την καυτερό πιπεριϊ απϐ πϊνω και μιςϐ ποτόρι νερϐ, ςκεπϊζουμε

Υϊτε το με πατϊτεσ βραςτϋσ, ό πουρϋ, ό φοϑρνου, ό τηγανητϋσ, αλλϊ ακϐμα και
με ρϑζι ό και ψωμύ ϊςπρο.

Από το Πόλιο
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τηγϊνι ό κατςαρϐλι πλατϑ, και τα βρϊζουμε 30’ ςε ςιγανό φωτιϊ, να μϋχρι να

Τάκος Κρητικός

Συστατικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Μπαγκζτα από ςίκαλθ ( μιασ θμζρασ τουλάχιςτον)
300gr ντομάτεσ
150gr κόκκινα κρεμμφδια
8 κουταλιζσ λάδι
Αλάτι
Φρεςκοτριμμζνο πιπζρι
1 κουταλιά τθσ ςοφπασ χυμό λεμονιοφ
200 gr τυρί φζτα
1 κουταλιά του τςαγιοφ ρίγανθ

Οδηγίες
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Προκερμαίνετε το φοφρνο ςτουσ 150oC. Κόβετε τθν μπαγκζτα ςτθ μζςθ κατά μικοσ και
πάλι ςτθ μζςθ κάκετα. Βάηετε τα κομμάτια ςε ταψάκι και ςτο φοφρνο, με τθν κομμζνθ
πλευρά επάνω και τα αφινετε για 15 λεπτά περίπου. Τα βγάηετε από το φοφρνο και τα
αφινετε να κρυϊςουν. Βουτάτε κάκε κομμάτι για λίγο ςτο νερό και το αφινετε να
ςτεγνϊςει. Πλζνετε και κόβετε ςτθ μζςθ τισ ντομάτεσ και ξεφλουδίηετε τα κρεμμφδια.
Κόβετε ςε κφβουσ τα κρεμμφδια και τισ ντομάτεσ. Τοποκετείτε τα κομμάτια ψωμιοφ δίπλα –
δίπλα ςε πιατζλα ςερβιρίςματοσ και τισ ραντίηετε με το μιςό λάδι.

Υϊβα

υςτατικϊ:
2/3 φλιτζανιοϑ ϋξτρα παρθϋνο ελαιϐλαδο
1 μϋτριο ναξιώτικο κρεμμϑδι, ψιλοκομμϋνο,
1 φλιτζϊνι φϊβα που ϋχετε ξεπλϑνει και ςουρώςει
5-7 φλιτζϊνια νερϐ
φρεςκοτριμμϋνο μαϑρο πιπϋρι
αλϊτι
1 κουταλϊκι του γλυκοϑ ξερό ρύγανη
2-3 κουταλιϋσ τησ ςοϑπασ κϐκκινο ξύδι
Για τη ςϊλτςα τησ κϊππαρησ
ε αυτϐ το φαγητϐ χρηςιμοποιεύται παραδοςιακϊ ξερό κϊππαρη, η
οπούα προςδύδει μια εντελώσ διαφορετικό γεϑςη απ΄ϐτι η κϊππαρη
τουρςύ. Επειδό ϐμωσ την πρώτη δεν μπορεύτε να τη βρεύτε εϑκολα
πϋρα απϐ τισ Κυκλϊδεσ, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε ωσ
υποκατϊςτατο την κϊππαρη τουρςύ, αφοϑ την μουλιϊςετε αποβραδύσ
και την ξεπλϑνετε καλϊ με κρϑο νερϐ για να φϑγει ϐςο γύνεται αυτό η
υφϊλμυρη γεϑςη που ϋχει.

3 μεγϊλα ναξιώτικα κρεμμϑδια, χοντροκομμϋνα
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500 γρ. κϊππαρη που ϋχετε μουλιϊςει και ξεπλϑνει

2 κουταλιϋσ τησ ςοϑπασ τοματοπελτϋσ ό 2 μεγϊλεσ ώριμεσ τομϊτεσ,
αλεςμϋνεσ
αλϊτι και φρεςκοκομμϋνο μαϑρο πιπϋρι
μιςϐ κουταλϊκι του γλυκοϑ κανϋλα (προαιρετικϊ)

Οδηγύεσ:
Ζεςταύνετε ςε μια μεγϊλη κατςαρϐλα ποςϐτητα λαδιοϑ ύςη με το ϋνα τρύτο
του φλιτζανιοϑ. Προςθϋτετε τη φϊβα και ανακατεϑετε για να πϊει παντοϑ το
λϊδι. υνεχύζετε το ανακϊτεμα για 1-2 λεπτϊ προςθϋτοντασ ϐςο νερϐ
χρειϊζεται για να ςκεπϊςει τη φϊβα κατϊ 5 εκ. Κλεύνετε το καπϊκι και το
αφόνετε να πϊρει μια βρϊςη ςε μϋτρια φωτιϊ, Φαμηλώνετε τη φωτιϊ,
βγϊζετε το καπϊκι και μαγειρεϑετε ςε πολϑ χαμηλό φωτιϊ για 1 1/2-2 ώρεσ,
ανακατεϑοντασ κατϊ διαςτόματα για να μην ςασ κολλόςει, μϋχρισ ϐτου
διαλυθεύ εντελώσ η φϊβα. Όςο βρϊζει η φϊβα, προςθϋτετε κι ϐςο νερϐ
χρειϊζεται. Όταν η φϊβα αποκτόςει την υφό αραιοϑ πουρϋ πατϊτασ, την
κατεβϊζετε απϐ τη φωτιϊ και ρύχνετε ϐςο αλϊτι, πιπϋρι, ρύγανη και ξύδι
θϋλετε. Ση ςκεπϊζετε κατϐπιν με ϋνα πανύ και την αφόνετε να "ξεκουραςτεύ"
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για 1-2 ώρεσ.

Υαςολϊδα

υςτατικϊ:
"275 γρ. ξερϊ φαςϐλια μϋτρια, που θα τα ϋχετε αφόςει ςτο νερϐ
αποβραδύσ
1 μεγϊλο κρεμμϑδι κομμϋνο ςε λεπτϋσ φϋτεσ
ςϋλινο ψιλοκομμϋνο
2-3 καρϐτα κομμϋνα ςε ροδϋλεσ
400 γρ. ντοματϊκια κονςϋρβασ
1 κουτ. τησ ςοϑπασ ντοματοπολτϐσ
2/3 του φλιτζανιοϑ ϋξτρα παρθϋνο ελαιϐλαδο
1 κουτ. του γλυκοϑ αποξηραμϋνη ρύγανη
2 κουτ. τησ ςοϑπασ ψιλοκομμϋνοσ μαώντανϐσ
αλϊτι & πιπϋρι"
Οδηγύεσ:
Βγϊλτε τα φαςϐλια απ’ το νερϐ, ρύξτε τα ς’ ϋνα ςουρωτόρι και ξεπλϑντε τα.
Αφοϑ ςτραγγύξουν, βϊλτε τα ςε μια μεγϊλη κατςαρϐλα με ϐςο νερϐ χρειαςτεύ
για να τα καλϑψει και βϊλτε τα να βρϊςουν για 3 λεπτϊ. Φϑςτε το νερϐ.
Ξαναβϊλτε τα φαςϐλια ςτην κατςαρϐλα, ρύξτε φρϋςκο νερϐ μϋχρι 3
εκατοςτϊ πϊνω απ’ τα φαςϐλια, μετϊ προςθϋςτε το κρεμμϑδι, το ςϋλινο, τα
καρϐτα, τισ ντομϊτεσ, τον ντοματοπολτϐ, το λϊδι και τη ρύγανη. Ρύξτε λύγο
πιπϋρι, αλλϊ μη ρύξετε αλϊτι ακϐμη, για να μη ςκληρϑνουν.
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Μϐλισ αρχύςουν να βρϊζουν, χαμηλώςτε τη φωτιϊ και βρϊςτε τα για μύα ώρα
περύπου, μϋχρι να μαλακώςουν. Ρύξτε το αλϊτι, μαώντανϐ και ςερβύρετε

Φορτόπιτα

υςτατικϊ:
750 γραμμ. ςπανϊκι φρϋςκο μικρϐ και τρυφερϐ
1 ματςϊκι κρεμμϑδια
3 πρϊςα
1 ματςϊκι ςϋςκουλα
1 ματςϊκι μυρώνια
1 ματςϊκι καυκαλϑθρεσ
απϐ ϋνα νεροπϐτηρο λϊδι

Οδηγύεσ:
Καθαρύζουμε καλϊ το ςπανϊκι, τα ςϋςκουλα, τα μυρώνια και τισ
καυκαλϑθρεσ και τα κϐβουμε ςε πολϑ μικρϊ κομματϊκια.
Καθαρύζουμε και κόβουμε ςε ροδϋλεσ τα πρϊςα και τα κρεμμϑδια και τα
μαραύνουμε ςε ϋνα μεγϊλο τηγϊνι με 2 κουταλιϋσ τησ ςοϑπασ λϊδι.

περιςςϐτερο πρϊςο βϊζουμε, τϐςο πιο πολϑ γλυκαύνει η πύτα. Η γϋμιςη εύναι
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Αφόνουμε τα χϐρτα να ςτραγγύςουν ςε ςουρωτόρι μιςό μϋρα, ρύχνουμε πιπϋρι

ϋτοιμη. Σελευταύο προςθϋτουμε το αλϊτι γιατύ αφόνει νερϐ.
Αν θϋλουμε, μποροϑμε να βϊλουμε 400 γραμμϊρια χοντροτριμμϋνη φϋτα,
τριμμϋνη μυζόθρα και δϑο με τρύα αυγϊ και να κϊνουμε χορτοτυρϐπιτα. Αξύζει,
ϐμωσ, να δοκιμϊςει κανεύσ πρώτα ςκϋτη τη χορτϐπιτα.
Για το φύλλο: υςτατικϊ:
1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/2 από ένα ποτηράκι του κρασιού λάδι ελαφρύ
2 κουταλιές της σούπας ξίδι
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
250 γραμμ. χλιαρό νερό
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Λάδι ελαφρύ για το άλειμμα των φύλλων

Χωριάτικη Σαλάτα

Συστατικά:
400 γρ. μεσαίου μεγέθους ντομάτες
1 αγγούρι
250 γρ. φαρδιά κοκκινωπά κρεμμύδια
300 γρ. μεσαίου μεγέθους γλυκές
πράσινες πιπεριές
100 γρ. μαύρες ελιές, ξιδάτες
3 κουταλιές σούπας ξίδι
4 κουταλιές σούπας λάδι
αλάτι
φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
200 γρ. τυρί φέτα
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1/2 κουταλιά τσαγιού ρίγανη

Οδηγίες:
Πλένετε καλά τις ντομάτες και το αγγούρι. Κόβετε κάθε ντομάτα σε
οκτώ κομμάτια.
Κόβετε και πετάτε τις άκρες του αγγουριού και το τεμαχίζετε. Εάν
θέλετε πολύ μικρά κομμάτια, κόβετε τις φέτες στη μέση.
Ξεφλουδίζετε και κόβετε σε λεπτές φέτες το κρεμμύδι. Πλένετε τις
πιπεριές, τις κόβετε στη μέση βγάζοντας τα κοτσάνια και τους
σπόρους. Σις κόβετε σε λεπτές λωρίδες.
Σακτοποιείτε τις ντομάτες, το αγγούρι, τα κρεμμύδια, τις πιπεριές και
τις ελιές σε φαρδύ μπολ ή πιατέλα σερβιρίσματος. Αναμιγνύετε το
ξίδι, 3 κουταλιές σούπας λάδι, αλάτι και το ρίχνετε επάνω στη
σαλάτα. κορπάτε και λίγο πιπέρι.
Κόβετε σε χοντρές φέτες το τυρί, ή το θρυμματίζετε και το βάζετε
πάνω στη σαλάτα. Ραντίζετε με τη ρίγανη και το υπόλοιπο λάδι και
σερβίρετε τη σαλάτα αμέσως.
Ποικιλία: Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε φιλετάκια αντσούγιας,
λωρίδες μαρουλιού,
κάππαρη ή φέτες σφιχτοβρασμένα αυγά. Αν θέλετε επίσης
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αντικαθιστάτε το ξίδι με λεμόνι (χυμό).

Φαλβϊσ με ςιμιγδϊλι

υςτατικϊ:
1κοϑπα ελαιϐλαδο (ϐχι τελεύωσ γεμϊτο)
1 κοϑπα ςιμιγδϊλι χοντρϐ
1 κοϑπα ςιμιγδϊλι ψιλϐ
3 κοϑπεσ ζϊχαρη
4 κοϑπεσ νερϐ
κανϋλα
μερικϊ ϊςπρα αμϑγδαλα"

Οδηγύεσ:
Ζεςτϊνετε το ελαιϐλαδο ςτην κατςαρϐλα και μϐλισ κϊψει ρύξτε το
ςιμιγδϊλι και τα αμϑγδαλα και ανακατεϑετϋ το ςυνϋχεια ώςπου να
ςκουρϑνει το ςιμιγδϊλι απϐ το καβοϑρδιςμα αλλϊ ϐχι πολϑ. ε ϋνα ϊλλο
ςκεϑοσ βρϊςτε τη ζϊχαρη με το νερϐ για δϋκα λεπτϊ και αδειϊςτε το
ςιρϐπι ςτην κατςαρϐλα με το ςιμιγδϊλι. Ρύξτε αρκετό κανϋλα κι
ανακατεϑετε ςυνϋχεια. Θα καταλϊβετε ϐτι ο χαλβϊσ εύναι ϋτοιμοσ ϐταν
ξεκολλϊει απϐ τα τοιχώματα τησ κατςαρϐλασ. Βϊλτε τον ςε φϐρμα και
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μϐλισ κρυώςει ξεφορμϊρετϋ τον ςε πιατϋλα. Παςπαλύςτε τον με κανϋλα.

ΚΑΛΗ
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ΟΡΕΞΗ

