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ΦΤΕΡΑ

ΥΛΙΚΑ
2 ποτήρια γάλα
6 αυγά
1 κουταλάκι σόδα
1 µπέικιν
1 ποτήρι ζάχαρη
λίγο αλάτι
αλεύρι όσο πάρει

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάµε τα αυγά µε την ζάχαρη, µετά βάζουµε σόδα, µπέικιν, γάλα, αλάτι και το αλεύρι. Ζυµώνουµε
καλά και σταµατάµε όταν η ζύµη δεν κολλάει στα χέρια µας. Ανοίγουµε το ζυµάρι και κόβουµε µικρά
κοµµατάκια. Τα δίνουµε ότι σχήµα θέλουµε. Τα τηγανίζουµε σε ζεστό λάδι µέχρι να ροδοκοκκινίσουν.
ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ

ΜΙΛΦΕΙΓ

ΥΛΙΚΑ
Για κρέµα πατισερί:
1100γρ. γάλα
350γρ. ζάχαρη
100γρ. αλεύρι
50γρ. κορν φλάουερ
3 αυγά
2 βανίλιες
50γρ. βούτυρο φρέσκο
4 πακέτα σφολιατίνια
1 σαντιγί

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ζεσταίνουµε το γάλα. Ανακατεύουµε τη ζάχαρη, το αλεύρι και το κορν φλάουερ. Χτυπάµε τα αυγά µόνα
τους. Μόλις ζεσταθεί το γάλα ρίχνουµε τα στερεά υλικά και ανακατεύουµε. Μόλις αρχίσει και πήζει
ρίχνουµε τα αυγά, τέλος το βούτυρο και τις βανίλιες.
Βάζουµε στο ταψί µια στρώση σφολιατίνια, ρίχνουµε την κρέµα, ακόµα µια στρώση σφολιατίνια.
Χτυπάµε σαντιγί και την στρώνουµε από πάνω.


























ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ

ΥΛΙΚΑ
µακαρόνια
κιµάς
σάλτσα
κρεµµύδι
νερό
αλάτι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Παίρνουµε την κατσαρόλα και βράζουµε τα µακαρόνια. Στη συνέχεια βράζουµε τον κιµά, βάζουµε την
σάλτσα, ρίχνουµε το ψιλοκοµµένο κρεµµύδι, ρίχνουµε λίγο νερό και αλάτι.

ΚΟΡΜΟΣ

ΥΛΙΚΑ
κακάο
µπισκότα
καρύδια
1 βανίλια
1 βούτυρο
1 ποτήρι ζάχαρη
1 ποτήρι νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σπάµε τα µπισκότα στα τέσσερα, ρίχνουµε τα καρύδια, την βανίλια, λιώνουµε το βούτυρο, ένα ποτήρι
ζάχαρη, ένα ποτήρι χλιαρό νερό και το κακάο. Στη συνέχεια το ανακατεύουµε και το βάζουµε στη
λαδόκολλα και του δίνουµε σχήµα. Έπειτα το βάζουµε στο ψυγείο.






























ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΕ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΥΛΙΚΑ
µοσχάρι κοµµένο σε µικρούς κύβους
4 φλιτζάνια ρύζι βρασµένο
1 µελιτζάνα ψιλοκοµµένη
1 φλιτζάνι σάλτσα σόγιας
1 µάτσο φρέσκα κρεµµυδάκια
ελαιόλαδο
4 σκελίδες σκόρδο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καβουρδίζουµε τα κρεµµυδάκια, το σκόρδο, τη µελιτζάνα, το κρέας και ανακατεύουµε πολύ καλά.
(Νωρίτερα έχουµε βράσει λίγο το κρέας µε λίγη ζάχαρη για να µαλακώσει) Μόλις πάρει χρώµα ρίχνουµε
την σάλτσα σόγιας. Μετά από 5' είναι έτοιµο. Το σερβίρουµε µε το βρασµένο ρύζι.

ΡΕΒΑΝΙ ΤΗΣ ΤΕΜΠΕΛΑΣ

ΥΛΙΚΑ
1 φλιτζάνι σπορέλαιο
2 φλιτζάνια ζάχαρη
1 φλιτζάνι γάλα χλιαρό
2 φλιτζάνια σιµιγδάλι χοντρό
2 φλιτζάνια αλεύρι
6 αυγά
1 µπέικιν
ξύσµα ενός λεµονιού












4 φλιτζάνια ζάχαρη
6 φλιτζάνια νερό
1 λεµόνι χυµό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύουµε όλα τα υλικά και τα ψήνουµε σε ταψί νούµερο 36 στους 1800C για 50'.
Ετοιµάζουµε το σιρόπι.
Βράζουµε 5' και σιροπιάζουµε το κρύο ρεβανί.




















ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ

ΥΛΙΚΑ
1 φλιτζάνι σπορέλαιο ή ελαιόλαδο
5 αυγά
2 φλιτζάνια γάλα
λίγο δυόσµο
600γρ. χαλούµι ή 3 φλιτζάνια τριµµένο
1 κουταλιά µπέικιν πάουντερ
3 ποτήρια αλεύρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τα χτυπάµε όλα µαζί στο µίξερ. Λαδώνουµε ένα ταψί και το βάζουµε για µία ώρα στους 1800C.

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

ΥΛΙΚΑ
κρέµα κακάο
1 1/2 κιλό γάλα
1 κουτί κακάο
3 1/2 ποτήρια τσαγιού ζάχαρη
1 ποτήρι νερού αλεύρι
2 αυγά
2 κουταλιές σούπας κακάο
σαβαγιάρ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε µια κατσαρόλα τα βράζουµε όλα µαζί και κρατάµε το µισό γάλα. Παίρνουµε τα σαβαγιάρ και τα
βουτάµε στο γάλα. Τα στρώνουµε στο ταψί και βάζουµε πάνω την κρέµα που κάναµε. Βάζουµε άλλη µία
σειρά σαβαγιάρ και από πάνω τη σαντιγί. Έπειτα το βάζουµε στο ψυγείο να κρυώσει.
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ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

ΥΛΙΚΑ
700γρ. κιµά µοσχαρίσιο
500γρ. χονδρά µακαρόνια
1 φλιτζάνι χυµό ντοµάτας
1 φλιτζάνι κεφαλοτύρι τριµµένο
2-3 κουταλιές σούπας φρυγανιά τριµµένη
αλάτι-πιπέρι-µπαχάρι-κανέλλα
















1 λίτρο γάλα
1 φλιτζάνι τσαγιού κόρν φλάουερ
2 αυγά (προαιρετικά)
1 κύβο βιτάµ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Τσιγαρίζουµε τον κιµά µε κρεµµύδι και τα µπαχαρικά, προσθέτουµε την ντοµάτα-αλάτι-πιπέρι. Αφού το
κατεβάσουµε από την φωτιά ρίχνουµε το µισό τυρί και την φρυγανιά.
Βράζουµε τα µακαρόνια, τα στραγγίζουµε, τα βουτυρώνουµε και προσθέτουµε το υπόλοιπο τυρί.
Στρώνουµε σε στρώσεις στο ταψί εναλλάξ και τέλος την µπεσαµέλ.
∆ιαλύουµε στο κρύο γάλα αλεύρι, ζεσταίνουµε το υπόλοιπο και κατόπιν ρίχνουµε το υπόλοιπο γάλα και
αλεύρι και αυγό. Ανακατεύουµε συνεχώς µέχρι να πήξει. Στρώνουµε επάνω στα µακαρόνια.
Πασπαλίζουµε µε κανέλλα και ψήνουµε στο φούρνο για 45 λεπτά στους 2000C.

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

ΥΛΙΚΑ
2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει µόνο του
3
/4 της κούπας κακάο
3
/4 της κούπας µαργαρίνη soft
2 κούπες ζάχαρη
6 αυγά
1
/2 της κούπας γάλα
1
/4 κουταλάκι σόδα
λίγη βανίλια
1
/2 δόση γλάσο σοκολάτας




























300γρ σοκολάτα κουβερτούρα
1 κούπα κρέµα γάλακτος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάλτε όλα τα υλικά στο µπολ του µίξερ και χτυπήστε τα όλα µαζί για 41 λεπτά να αφρατέψουν. Αδειάστε
το σε µεγάλη φόρµα του κέικ, καλά βουτυρωµένο. Ψήστε στο φούρνο 1750C 1 ώρα. Αφήστε το 5' µέσα
στη φόρµα και αναποδογυρίστε το. Ετοιµάστε το γλάσο και περιχύστε το.






























ΜΑΚΑΡΟΝΑ∆Α ΜΕ ΖΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΥΡΙ

ΥΛΙΚΑ
1 πακέτο µακαρόνια Νο6
200γρ.γάλα πλήρες
5 κουταλιές µαργαρίνη
και 3 κουταλιές σούπας για τα µακαρόνια
5-6 φέτες πάριζα κοµµένη (σε τετραγωνάκια)
5 φέτες κασέρι κοµµένο
λίγη φέτα τριµµένη περίπου 50γρ.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζουµε µπόλικο νερό µε 1 γεµάτη κουταλιά σούπας αλάτι να βράσει. Ρίχνουµε τα µακαρόνια.
Ανακατεύουµε στην αρχή και µετά αραιά. Όταν κρατάνε λίγο σουρώνουµε και αδειάζουµε ξανά την
κατσαρόλα. Βουτυρώνουµε µε 3 κουταλιές σούπας µαργαρίνη.
Στο τηγάνι βάζουµε τη µαργαρίνη ή βούτυρο να κάψει. Προσθέτουµε τη φέτα και όταν πάρει να χρυσίζει,
ρίχνουµε το ζαµπόν. Έπειτα ρίχνουµε το γάλα, λίγο αλάτι, πιπέρι ανακατεύοντας συνέχεια. Τέλος το
κασέρι και αφήνουµε να δέσει σαν σάλτσα. Αδειάζουµε στα µακαρόνια να πάει παντού.
Έτοιµα!

ΓΛΥΚΟ ΜΩΣΑΙΚΟ

ΥΛΙΚΑ
250γρ. (11/2 φλιτζάνι τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη
200γρ. (1 φλιτζάνι τσαγιού) ζάχαρη άχνη
40γρ. (5 κουταλιές σούπας) κονιάκ Μεταξά
50γρ. (51/2 κουταλιές σούπας) κακάο Γιώτης
250γρ. µπισκότα πτι-µπερ
100γρ. καρύδια (προαιρετικά)
αλουµινόχαρτο ή αντι-κολλητικό χαρτί

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνετε το βούτυρο ή τη µαργαρίνη και αποσύρετε από τη φωτιά την κατσαρόλα. Στη συνέχεια
προσθέτετε την άχνη, το κακάο και το κονιάκ και ανακατεύετε καλά όλα τα υλικά. Προσθέτετε τα
µπισκότα τριµµένα και ανακατεύετε καλά. Αφήνετε το µείγµα να κρυώσει και µόλις σταθεροποιηθεί το
απλώνετε στο αλουµινόχαρτο ή σε άλλο αντι-κολλητικό χαρτί και το τυλίγετε σε σχήµα κορµού. Το βάζετε
στην κατάψυξη να παγώσει. Όταν παγώσει το πασπαλίζετε από πάνω µε ψιλοτριµµένο µπισκότο.
Κόβετε σε φέτες και σερβίρετε.
Λίγα µυστικά ακόµα:
Το γλυκό το βάζετε µε το αλουµινόχαρτο τυλιγµένο στην κατάψυξη πάνω σε ένα µακρόστενο δισκάκι για
να είναι πιο ίσιο και σταθερό. Υπάρχει ένα αντι-κολλητικό αλουµινόχαρτο της Sanitas που είναι ότι
πρέπει για το τύλιγµα του γλυκού. ∆ιατηρείται στο ψυγείο.
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ΜΠΡΙΑΜ

ΥΛΙΚΑ
400γρ. µελιτζάνες
400γρ. κολοκυθάκια
400γρ. πατάτες
2 κρεµµύδια ψιλοκοµµένα
4 σκελίδες σκόρδο ψιλοκοµµένο
4 πιπεριές
1 κουταλια της σούπας ντοµατοπελτέ
1 κουταλιά της σούπας µαϊντανό ψιλοκοµµένο
1 φλιτζάνι λάδι
αλάτι
πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβουµε σε ροδέλες όλα τα λαχανικά. Τσιγαρίζουµε το κρεµµύδι και το σκόρδο στο λάδι. Προσθέτουµε
τον ντοµατοπελτέ διαλυµένο σε λίγο νερό, το µαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Απλώνουµε τα λαχανικά στο
ταψί, τα περιχύνουµε µε την σάλτσα και ανακατεύουµε καλά. Τα απλώνουµε πάλι οµοιόµορφα και τα
ψήνουµε σε δυνατό φούρνο, ώσπου να µείνουν µε το λάδι τους.

ΓΛΥΚΟ ΦΡΟΥΤΟΥ (ΑΝΑΝΑΣ)

ΥΛΙΚΑ
Για την καραµέλα:
1 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη
¾ φλιτζάνι του τσαγιού βούτυρο
6 ανανάδες
¾ του φλιτζανιου ζάχαρη
2 αυγά
1 φλιτζάνι του τσαγιού φαρίνα
7 κουταλιές ζουµί ανανάδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνουµε το βούτυρο µε τη ζάχαρη ανακατεύοντας συνέχεια. Απλώνουµε τους ανανάδες σε ένα ταψί
βουτυροµένο, βάζοντας κεράσι στο κέντρο του καθενός και ρίχνουµε την καραµέλα.
Βάζουµε τη ζάχαρη, τα αυγά χτυπώντας τα, ρίχνουµε µετά 7 κουταλιές ζουµί ανανάδων και
προσθέτουµε τη φαρίνα. Ρίχνουµε τη ζύµη πάνω στους ανανάδες. Βάζουµε το ταψί στο φούρνο στους
200ο και τους ψήνουµε για 40’ χωρίς προθέρµανση στη µεσαία σχάρα. Τους αναποδογυρίζουµε και τους
σερβίρουµε.






























ΣΠΙΤΙΚΗ ΠΙΤΣΑ
ΥΛΙΚΑ
1 κούπα χλιαρό νερό
1 κύβο µαγιά φρέσκια ή ένα φακελάκι κέτσαπ οµοσπονδίας
αλάτι
πιπέρι
σκόρδο σε σκόνη
βασιλικό ή ρίγανη
σουσάµι
λίγο ελαιόλαδο
βιτάµ
αλεύρι, όσο πάρει να γίνει µαλακιά ζύµη
12 φέτες κασέρι
12 φέτες ζαµπόν ή γαλοπούλα
3 φρέσκα µανιτάρια
2 πιπεριές κέρατο σε ροδέλες
1 πιπεριά Φλωρίνης σε ροδέλες
2 ντοµάτες σε φέτες (προαιρετικά)
1 κοµµάτι τυρί
ελιές
6 ροδέλες καυτερή πιπεριά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύουµε το νερό µε τη µαγιά,το αλάτι, το πιπέρι, λίγο σκόρδο και το βασιλικό ή τη ρίγανη και το
ελαιόλαδο. Τέλος προσθέτουµε το αλέυρι, όσο πάρει, µέχρι να γίνει µια µαλακιά ζύµη και το αφήνουµε
να φουσκώσει.

ΜΠΙΣΚΟΤΑ COOKIES

ΥΛΙΚΑ
2½ κούπες αλεύρι
½ κούπα βούτυρο
½ κούπα µαργαρίνη
1 κούπα καστανή ζάχαρη
½ κούπα ζάχαρη κανονική
2 αυγά
1 κουταλάκι σόδα
½ κουταλάκι αλάτι
1½ κουταλάκι βανίλια, 2 βανίλιες
2 κούπες κουβερτούρα σε κοµµατάκια
1 κούπα καρύδια χονδροκοµµένα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ανακατεύουµε αλεύρι, σόδα και αλάτι. Σε άλλο µπώλ χτυπάµε βούτυρο και µαργαρίνη για 30
δευτερόλεπτα, προσθέτουµε τα 2 είδη ζάχαρης και τα χτυπάµε να γίνει αφράτο. Προσθέτουµε τα αυγά
και τη βανίλια και τα χτυπάµε καλά. Ρίχνουµε το ανακατεµένο αλεύρι και τέλος τη σοκολάτα και τα
καρύδια ανακατεύοντας µε το χέρι.
Με ένα κουταλάκι παίρνουµε το µείγµα και το βάζουµε σε αβουτύρωτο ταψί σε απόσταση 2 ½ µε 3
πόντους και τα ψήνουµε στους 180ο για 8 µε 10 λεπτά ή µέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

























ΣΟΥΦΛΕ ΑΠΟ ΤΥΡΙ

ΥΛΙΚΑ
4 κοφτές κουταλιές της σούπας βούτυρο
4 κοφτές κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει µόνο του
1 φλιτζάνι τσαγιού γάλα
½ κοφτό κουταλάκι του τσαγιού αλάτι
ελάχιστο πιπέρι
125γρ. γραβιέρα σε µικρές φέτες
4 αυγά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζεσταίνετε το βούτυρο σε µικρή κατσαρόλα και ρίχνετε το αλεύρι. Ανακατεύετε το µίγµα και προσθέτετε
το γάλα, το αλάτι και το πιπέρι. Όταν γίνει η σάλτσα πηχτή, προσθέτετε το τυρί και την ανακατεύετε
ωσότου γίνει λεία. Βγάζετε τη σάλτσα από τη φωτιά και προσθέτετε τους κρόκους, σταδιακά, ενώ τη
χτυπάτε. Χτυπάτε τα ασπράδια σε πηχτή µαρέγκα και την προσθέτετε στο µίγµα. Το ανακατεύετε
ελαφρά και το βάζετε σε ειδικό αβουτύρωτο σκεύος για σουφλέ που να παίρνει 1 ½ περίπου λίτρο νερό.
Με ένα µαχαίρι διαγράφετε ένα κύκλο 3 εκ. από τα τοιχώµατα της φόρµας. Ψήνετε το σουφλέ σε σιγανό
φούρνο 1 ώρα και 15 λεπτά.

ΜΗΛΟΠΙΤΑ ΓΥΡΙΣΤΗ

ΥΛΙΚΑ
½ κιλό µήλα
100γρ. βούτυρο
100γρ. ζάχαρη
βανίλια
3 κρόκους αυγών
120γρ. αλεύρι
µπέικιν ελάχιστο
3 ασπράδια αυγού
1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη
ζάχαρη άχνη
κανέλα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάτε το βούτυρο µέχρι να γίνει σαν κρέµα και προσθέτετε τµηµατικά τη ζάχαρη και έναν-έναν τους
κρόκους. Ανακατεύετε το αλεύρι µε το µπέικιν και το κοσκινίζετε επάνω στο µίγµα του αυγού. Χτυπάτε τα
ασπράδια µε τη ζάχαρη σε σφικτή µαρέγκα και την ανακατεύετε ελαφρά µέσα στο µίγµα µε τους
κρόκους.
Καθαρίζετε τα µήλα και τα κόβετε σε λεπτές φέτες. Αλείφετε το τηγάνι µε λίγο βούτυρο και στρώνετε
κυκλικά µέσα τα µήλα. Ρίχνετε επάνω τη ζύµη, σκεπάζετε το τηγάνι µε το καπάκι του, κλείνετε τη βαλβίδα
του και ανάβετε την εστία σε µέτρια ένταση µέχρι να ζεσταθεί το καπάκι. Τότε χαµηλώνετε την ένταση
στο ελάχιστο και αφήνετε τη µηλόπιτα να ψηθεί 30 λεπτά περίπου. Σβήνετε την εστία, βγάζετε το καπάκι
και αφήνετε τη µηλόπιτα για 5 λεπτά πάνω στην εστία. Τη γυρίζετε σε πιατέλα και τη πασπαλίζετε µε
ζάχαρη άχνη και κανέλα.



























