Χρήσιμες συμβουλές
για την κοιλιοκάκη
ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ

Ζωή με κοιλιοκάκη...
δεν είσαι μόνος σου!

Αγαπητοί φίλοι,
Ο σύλλογος “Δράση για την Κοιλιοκάκη” δραστηριοποιείται από τον Ιανουάριο του 2013 στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θράκη και τη Θεσσαλία.
‘Έχει σκοπό την προβολή και ενημέρωση για τη νόσο της κοιλιοκάκης, την
αλληλεγγύη μεταξύ των μελών του, και τη βοήθεια στα άτομα που ανακαλύπτουν ότι πάσχουν από κοιλιοκάκη.
Στο σύντομο χρόνο της ζωής του, ο σύλλογος έχει αναπτύξει πλούσια δράση:
συναντήσεις υποστήριξης μεταξύ των μελών της, ημερίδες ενημέρωσης, σεμινάρια μαγειρικής κ.α.
Με χαρά συνεργαστήκαμε με την εταιρεία ΗΛΙΟΣ στην έκδοση του εντύπου
που κρατάτε. Είναι μια μικρή βοήθεια στην προσπάθεια καθενός από εμάς να
μαγειρέψει χωρίς γλουτένη, με ποιότητα και χωρίς περιορισμούς στη γεύση.
Ευχόμαστε η συλλογή των συνταγών να εμπλουτιστεί σύντομα με δικές σας
προτάσεις.

Σύλλογος “Δράση για την Κοιλιοκάκη”
Τηλεφωνική επικοινωνία – εξυπηρέτηση:
Καλαμπόκη Χριστίνα, 6936 744112 , 26510 93920 (Ιωάννινα)
Κοντομηνά Βάσω, 6946 827132, 26510 49027 (Ιωάννινα)
Ρουμελιώτου Άννα, 6936 933592 (Καβάλα)
Σφακιωτάκη Λητώ, 6944 268010 (Θεσσαλονίκη)
Τσελεκίδου Μαίρη, 6945 017356 (Θεσσαλονίκη)
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Διατροφή χωρίς γλουτένη: η κατάλληλη
διατροφή για να αισθάνεστε καλά!
Πολλοί πιστεύουν ότι οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη πρέπει να παραιτηθούν
από τις απολαύσεις του φαγητού. Ευτυχώς, δεν ισχύει!
Όλοι μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι χαμογελαστοί και χαρούμενοι, να
απολαύσουν νόστιμο και γευστικό φαγητό ελεύθερο γλουτένης.
Η Βιομηχανία Zυμαρικών ΗΛΙΟΣ πάντα κοντά στις ανάγκες των καταναλωτών,
με στόχο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πασχόντων από Κοιλιοκάκη πάντα πρωτοπόρος - προσθέτει το 2005 στην ποικιλία της τα προϊόντα του
οίκου Molino Di Ferro και σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά ζυμαρικών και άλλων προϊόντων ελεύθερων γλουτένης, εύγεστων και θρεπτικών.
H Molino di Ferro είναι σήμερα μια από τις πιο σύγχρονες εταιρίες τροφίμων
στην Ιταλία, παράγει μια πλήρη σειρά προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες όσων παρουσιάζουν δυσανεξία στη γλουτένη, για αυτούς που θέλουν
μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή, αλλά και όλους όσοι χρειάζονται
περισσότερη ενέργεια στο οργανισμό τους.
Σε συνεργασία με το Σύλλογο ‘Δράση
για την Κοιλιοκάκη’ έχουμε τη χαρά να
σας προτείνουμε συνταγές μαγειρικής
και ζαχαροπλαστικής με τα προϊόντα
μας Molino di Ferro που μοιράστηκαν
μαζί μας μέλη του συλλόγου: συνταγές
αγαπημένες και πετυχημένες!
Η διατροφή χωρίς γλουτένη είναι εναλλακτική διατροφή: Απολαύστε την!

Όλα τα προϊόντα Molino Di Ferro είναι
πολύ πιο χαμηλά σε περιεκτικότητα
γλουτένης από το όριο των 20ppm/mg.
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Μικρά μυστικά

Η πολέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία του κιμά για
μπιφτέκια, κεφτεδάκια, κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες κ.α. και να
αντικαταστήσει το ψωμί ή τη φρυγανιά. Αφού ανακατέψουμε τα υλικά της
προτίμησης μας, προσθέτουμε την πολέντα και αφήνουμε στο ψυγείο για
μισή ώρα ώστε να ομογενοποιηθούν. Η πολέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
επίσης για πανάρισμα κρέατος.
Σ’ένα μπωλ χτυπάμε γάλα της επιλογής σας και 2 αυγά και σ’ένα άλλο μπωλ
έχουμε την πολέντα. Βουτάμε τα φιλέτα πρώτα στο υγρό μείγμα και μετά στην
πολέντα. Μετά από δέκα λεπτά περίπου, ξαναβαπτίζουμε το κρέας στο υγρό
μείγμα και στην πολέντα. Αυτή είναι μια σημαντική κίνηση ώστε να σχηματιστεί μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα!! και μετά σωτάρουμε το κρέας.
Η πολέντα είναι ένα τοπικό πιάτο της περιοχής της Βόρειας Ιταλίας. Συνοδεύει
ευχάριστα τα κρέατα αλλά τρώγεται και με ποικιλία μανιταριών. Την ανακατεύουμε πάντα με ξύλινη κουτάλα και πάντα με τη φορά του ρολογιού, ποτέ
ανάποδα γιατί έτσι δεν σβολιάζει. Την αλατίζουμε με χοντρό αλάτι πάντα.

Τι πρέπει να προσέχουμε στην κουζίνα

Όταν μαγειρεύουμε για άτομα που έχουν κοιλιοκάκη, θα πρέπει να είμαστε
πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί. Θα πρέπει λοιπόν:
Nα είναι όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούμε, πολύ καθαρά, χωρίς ίχνη από
άλλα τρόφιμα.
Το καλύτερο θα ήταν να έχουμε κάποια σκεύη ξεχωριστά, που θα τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για την παρασκευή φαγητών και γλυκών χωρίς
γλουτένη.
Ντουλάπι που θα έχουμε προϊόντα χωρίς γλουτένη ξεχωριστά, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.
Καλό πλύσιμο των κοινόχρηστων σκευών όπως
ποτήρια, μαχαιροπήρουνα κλπ.
Καλό σκέπασμα των παρασκευασμάτων χωρίς
γλουτένη για προστασία και γιατί ξεραίνονται
εύκολα.
Προσεκτική μέτρηση των υλικών.
Η θερμοκρασία του φούρνου παίζει πολύ
μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μιας συνταγής
χωρίς γλουτένη.
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Μονάδες μέτρησηςμετατροπές:
1 κούπα πολέντα: 160 γρ.
1 κούπα ζάχαρη: 225 γρ.
1 κούπα νερό: 240 ml
1 κούπα αλεύρι: 125 γρ.
περίπου, ανάλογα με το
αλεύρι
1 κούπα γάλα: 240 ml
1 κούπα λάδι: 240 ml

Χρήσιμες συμβουλές

Μη διστάζετε να τροποποιήσετε συμβατικές συνταγές σε συνταγές χωρίς
γλουτένη. Μερικές φορές, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι απογοητευτικό,
αλλά συνήθως στέφεται με απόλυτη επιτυχία.
Η ζύμη για τάρτες και μπισκότα, μπορεί να δουλευτεί πιο εύκολα, αν την
βάλουμε πρώτα στο ψυγείο.
Όταν κάνετε κέικ, τάρτες, muffins, κουλουράκια, πίτες καλό είναι να τις χωρίζετε σε μερίδες και να τις βάζετε στην κατάψυξη, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή,
να έχετε κάτι έτοιμο και νόστιμο να φάτε.
Όταν κάποια συνταγή σας αποτύχει, μην πετάτε τίποτα. Τα υλικά είναι ακριβά
και είναι κρίμα να πάνε χαμένα. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις παρακάτω
προτάσεις:
Το ψωμί που απέτυχε, μπορείτε να το κάνετε φρυγανιές ή να το τρίψετε
αφού το ψήσετε και το χρησιμοποιήσετε για κεφτεδάκια, για να πανάρετε
ψάρι ή κοτόπουλο ή σνίτσελ, σουφλέ κλπ.
Μπορείτε επίσης να κάνετε κρουτόν για σαλάτες και τις σούπες σας.
Τα αποτυχημένα κέικ, μπισκότα κλπ, τα τρίβουμε και τα χρησιμοποιούμε
για να κάνουμε νόστιμες τρούφες με την προσθήκη λιωμένης κουβερτούρας, σιροπιού ή κομμάτια γλυκών κουταλιού, ξηρών καρπών ή λίγου
αλκοόλ αν θέλουμε.
Ό,τι ξεραίνεται και μπαγιατεύει, δεν το πετάμε. Το τρίβουμε και το έχουμε
στην κατάψυξη για μελλοντική χρήση.
Τα τριμμένα μπισκότα, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση για
cheesecake και γλυκό του κουταλιού από πάνω.

Μικρές - νόστιμες παραλλαγές

Για τα άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή για όποιον θέλει να αποφύγει τη λακτόζη μπορεί να αντικατασταθεί το γάλα στις συνταγές με το
Βιολογικό Ρόφημα Καλαμποκιού Le Veneziane. Πολύτιμος σύμμαχος και στην
κουζίνα: «Με το βιολογικό ρόφημα καλαμποκιού» μπορείτε να προετοιμάσετε εύγεστες κρέμες, λευκές σάλτσες, πουτίγκες και κέικ.
Λόγω της φυσικής γλυκιάς γεύσης του, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις αναλογίες των υπόλοιπων υλικών, καθώς επίσης και στην ποσότητα του βιολογικού
ροφήματος καλαμποκιού, ώστε οποιοδήποτε παρασκεύασμα σας να μην γίνει
πιο ρευστό, καθώς είναι διαφορετική η απορροφητικότητα του σε σχέση με
το γάλα.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε αγαπημένες – πετυχημένες συνταγές με
προϊόντα Molino di Ferro. Είμαστε σίγουροι ότι θα τις απολαύσετε! Τα υλικά
που χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή των συνταγών είναι προσεγμένα
και όλα χωρίς γλουτένη π.χ. αλεύρι, μαγιά, τυριά, μπαχαρικά, μπέικον ή
αλλαντικά, αποξηραμένα φρούτα, βανίλια, κτλ.
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Πολέντα
με παρμεζάνα και θυμάρι
(συνοδευτικό για κρέας)
από την κυρία Βάσω Κοντομηνά

Υλικά:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

140 γρ. Στιγμιαία κίτρινη πολέντα Le Veneziane
150 ml φρέσκο γάλα
450 ml ζωμός κοτόπουλου
30 γρ. βούτυρο
50 γρ. τριμμένη παρμεζάνα
θυμάρι ψιλοκομμένο φρέσκο ή ξηρό
1 κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
2 κ.σ. μαιντανό ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι

Οδηγίες παρασκευής:

Βάζουμε στην κατσαρόλα το γάλα και το ζωμό και περιμένουμε μέχρι να
βράσουν. Προσθέτουμε σιγά-σιγά την πολέντα και ανακατεύουμε μέχρι να
χυλώσει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο, την παρμεζάνα και τα μυρωδικά. Ανακατεύουμε και σερβίρουμε.
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Πολέντα taragna
από την κυρία Μαίρη Τσελεκίδου

Υλικά:

• 250 γρ. Στιγμιαία κίτρινη πολέντα
Le Veneziane
• 1 λίτρο νερό
• 150 γρ. μπέικον
• 2 κουτ. σούπ. βούτυρο
• λίγο ελαιόλαδο

•
•
•
•
•

150 γρ. τυρί granna τριμμένη
150 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
150 γρ. philadelphia
250 γρ. γραβιέρα
100ml κρέμα γάλακτος για να
ανακατέψουμε τα τυριά

Οδηγίες παρασκευής:

Βράζουμε το νερό με την πολέντα για 45 λεπτά και ανακατεύουμε συνεχώς
με ξύλινη κουτάλα ώστε να μην κολλήσει στον πάτο. Ωστόσο, ετοιμάζουμε τα
υπόλοιπα υλικά.
Τσιγαρίζουμε το μπέικον σε 2 κουτ. βούτυρο και λίγο λάδι μέχρι να γίνει τραγανό ελαφρά.
Ανακατεύουμε την granna, το Philadelphia και τη γραβιέρα και τα ρίχνουμε
μέσα στη βρασμένη πολέντα, προσθέτουμε το μπέικον ανακατεύοντας στο
τελευταίο πεντάλεπτο. Στο τέλος, ρίχνουμε το τριμμένο κεφαλοτύρι, ώστε να
σφίξει το μείγμα. Αν είναι αραιό, ρίχνουμε περισσότερο. Τη συνοδεύουμε με
ποικιλία ψημένων μανιταριών με σάλτσα ή κρέας.
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Μπεσαμέλ

(για ένα μεσαίο ταψί παστίτσιο, μουσακά ή λαζάνια)
από την κυρία Βάσω Κοντομηνά

Υλικά:

• 100 γρ. Πολέντα λευκή
Le Veneziane
• 80 γρ. βούτυρο αγελαδινό
• 1 lt γάλα φρέσκο ζεστό
(όχι βραστό) 60-70°C
• 1 - 2 πρέζες μοσχοκάρυδο
• αλάτι - πιπέρι
• τυρί κίτρινο τριμμένο
(όσο θέλουμε εμείς)
• 1 κρόκο αυγού

Οδηγίες παρασκευής:

Λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε την πολέντα και ανακατεύουμε με μια
ξύλινη κουτάλα.
Προσθέτουμε σιγά – σιγά το ζεστό γάλα.
Όταν η μπεσαμέλ δέσει ρίχνουμε αλάτι, μοσχοκάρυδο, πιπέρι,τυρί και τον
κρόκο, ανακατεύουμε καλά και στρώνουμε το μείγμα στο ταψί.
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Λαζάνια
λαχανικών
από την κυρία
Μαίρη Τσελεκίδου

Υλικά:
•
•
•
•

500 γρ. λαζάνια Le Veneziane
300 γρ. αρακά
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
3 κολοκυθάκια καθαρισμένα και
κομμένα σε κύβους
• 200ml κρέμα γάλακτος
• λίγο φρέσκο γάλα για να
αραιώσουμε την κρέμα γάλακτος

• 300 γρ. μανιτάρια (λευκά) κομμένα
σε φέτες
• 200 γρ. μπέικον ψιλοκομμένο
• 300 γρ. τριμμένο τυρί παρμεζάνα ή
γραβιέρα
• φρεσκοκομμένο πιπέρι
• αλάτι
• λίγο βούτυρο

Οδηγίες παρασκευής:

Τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμμύδι, το μπέικον και τα μανιτάρια. Μέσα σε
νερό που βράζει ρίχνουμε λίγο αλάτι, προσθέτουμε  τον αρακά και τα κολοκυθάκια και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν τόσο όσο να ‘κρατάνε’.
Αραιώνουμε την κρέμα γάλακτος με το γάλα. Στραγγίζουμε τα λαχανικά και
κρατάμε ελάχιστο νερό.
Ανακατεύουμε όλα τα παραπάνω υλικά μαζί και φροντίζουμε να έχουν λίγο
ζουμί ώστε να το απορροφήσουν τα λαζάνια.
Βουτυρώνουμε ένα μακρόστενο pyrex και στρώνουμε τα υλικά με την παρακάτω σειρά:
Λαζάνια – λαχανικά – τριμμένο τυρί – κρέμα γάλακτος – λαζάνια - …
Τελειώνουμε με την κρέμα γάλακτος, πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 200°C.
Νόστιμη παραλλαγή: Η συγκεκριμένη συνταγή μπορεί να γίνει με κιμά: λαζάνια
Μπολονέζ. Όπου λαχανικά χρησιμοποιούμε κιμά με λίγη σάλτσα επιπλέον για να
απορροφήσουν τα λαζάνια.
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Μοσχαράκι γιουβέτσι
από την κυρία Βάσω Κοντομηνά

Υλικά:
•
•
•
•
•
•

350 γρ. Κριθαράκι Le Veneziane
1 κιλό μοσχάρι σπάλα ή ελιά
6 ώριμες ντομάτες τριμμένες
110 ml ελαιόλαδο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
αλάτι, πιπέρι, 2-3 μπαχάρια

•
•
•
•
•

200 γρ. τυρί τριμμένο
1 φύλλο δάφνης
1 σκελίδα σκόρδο
1 ποτηράκι κρασί
βραστό νερό για το Κριθαράκι

Οδηγίες παρασκευής:

Τσιγαρίζουμε το κρέας το σβήνουμε με το κρασί προσθέτουμε σιγά – σιγά
όλα τα υλικά και το βράζουμε για περίπου 1 ώρα.
Τοποθετούμε το κρέας με τη σάλτσα του σε ταψάκι και ρίχνουμε το κριθαράκι
γύρω από το κρέας.
Προσθέτουμε το νερό -το οποίο θα πρέπει να είναι βραστό- τόσο όσο να σκεπάζει το κριθαράκι. Πασπαλίζουμε με το τυρί της επιλογής μας.
Ψήνουμε στον φούρνο στους 180° c περίπου 20’ - 25’.
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Τριβέλι με
κοτόπουλο και
δενδρολίβανο
από τον Ιβάνο - Ιταλία

Υλικά:

• 320 γρ. Τριβέλι Le
Veneziane
• 4 μερίδες φιλέτο από
στήθος κοτόπουλο
• δεντρολίβανο
• αλάτι
• λίγο τριμμένο τυρί
• λίγο λάδι για το τσιγάρισμα

Οδηγίες παρασκευής:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα κατάλληλη για μαγείρεμα ζυμαρικών βάζουμε το
νερό να βράσει και προετοιμάζουμε το κοτόπουλο.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι, ρίχνουμε λίγο λάδι και δεντρολίβανο. Παίρνουμε φιλέτο από στήθος κοτόπουλου, το τοποθετούμε στο τηγάνι και προσθέτουμε το
αλάτι. Μαγειρεύουμε το φιλέτο σε χαμηλή φωτιά. Μετά το ψήσιμο, αφαιρούμε το κρέας από το τηγάνι και το κόβουμε σε κυβάκια. Το ξαναβάζουμε στο
τηγάνι και χαμηλώνουμε τελείως τη θερμοκρασία.
Επιστρέφουμε στα ζυμαρικά μας. Όταν βράσει το νερό, προσθέτουμε αλάτι
και ρίχνουμε τα ζυμαρικά.  Ανακατεύουμε προσεκτικά και βράζουμε σύμφωνα με τον χρόνο βρασμού που αναγράφεται στη συσκευασία. Στραγγίζουμε
τα ζυμαρικά.
Σε αυτό το σημείο, ρίχνουμε τα ζυμαρικά στο τηγάνι με το κοτόπουλο που
είναι κομμένο σε κύβους, πασπαλίζουμε λίγο τριμμένο τυρί και στη συνέχεια
το ξαναβάζουμε σε χαμηλή φωτιά για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να λιώσει το
τυρί. Τοποθετούμε τα ζυμαρικά με το κοτόπουλο σε μια πιατέλα και σερβίρουμε.
Καλή όρεξη!
Μικρά μυστικά: Το μυστικό για ένα τέλειο βράσιμο ζυμαρικών είναι ότι πρέπει
να μαγειρεύονται πάντα σε άφθονο νερό. Οι αναλογίες είναι αυτές: για κάθε εκατό γραμμάρια ζυμαρικά, χρειάζεστε ένα λίτρο νερό.
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Χαλβάς
με πολέντα
από την κυρία
Έλενα Κωλέττα

Υλικά:

• 320 γρ. Στιγμιαία κίτρινη πολέντα
Le Veneziane
• 150 ml σπορέλαιο
• 1 κ.σ. αλεύρι
• 450 γρ. ζάχαρη
• 1150-1250 ml νερό (ανάλογα πόσο
μαλακό τον θέλετε)

• 1 ξύλο κανέλας, 2-3 καρφάκια
γαρύφαλλο και μια φλούδα λεμόνι
• 150 γρ. περγαμόντο γλυκό
κομματάκια
• 150 γρ. αμύγδαλα ασπρισμένα
κομμάτια

Οδηγίες παρασκευής:

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τη ζάχαρη, το νερό, την κανέλα, τα γαρύφαλλα και
τη φλούδα να βράσουν για πέντε λεπτά.
Σε άλλη κατσαρόλα βάζουμε το λάδι, την πολέντα και το αλεύρι και καβουρντίζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να έχουμε το καστανό χρώμα που θέλουμε.
Ρίχνουμε προσεκτικά το σιρόπι και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει και να ξεκολλά από τα τοιχώματα. Βγάζουμε το μείγμα από τη φωτιά και αφήνουμε να
κρυώσει σκεπασμένο με πετσέτα 15 λεπτά για να φουσκώσει.
Μικρά μυστικά: Μπορούμε να βάλουμε ό,τι γλυκό του κουταλιού θέλουμε ή
κόντιτα (κομματάκια αποξηραμένων ζαχαρωμένων φρούτων) ή σταφίδες. Αν θέλουμε, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ένα μέρος από το σιρόπι, με σιρόπι από
το γλυκό του κουταλιού που βάλαμε σε κομματάκια. Το αλεύρι, το βάζουμε για να
πάρει χρώμα ο χαλβάς.
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Τηγανίτες με πολέντα
από την κυρία Βάσω Κοντομηνά

Υλικά:

• 240 γρ. Στιγμιαία λευκή πολέντα
Le Veneziane
• 190 γρ. αλεύρι
• 1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
• 3 κουταλιές της σούπας μπέικιν
• 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη
• 560 ml γάλα φρέσκο
• 2 αυγά

•
•
•
•

3 βανίλιες
60 γρ. βούτυρο λιωμένο
5 γρ. μαγιά
σπορέλαιο ή λάδι της επιλογής σας
για το τηγάνισμα
Για το γαρνίρισμα:
• μέλι και καρύδια ή
• κανέλα και ζάχαρη

Οδηγίες παρασκευής:

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, την πολέντα, το αλάτι, το μπέικιν και τη
ζάχαρη. Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε το γάλα, τα αυγά και τη βανίλια. Προσθέτουμε τη μαγιά και αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου 10 λεπτά. Αφού
φουσκώσει το μείγμα ρίχνουμε το βούτυρο και το
μείγμα από το αλεύρι για να γίνει
ένας πηχτός χυλός.
Ρίχνουμε το χυλό στο τηγάνι κουταλιά κουταλιά σε ελάχιστο λάδι
και ψήνουμε και τις δυο πλευρές
1-2 λεπτά.
Σερβίρουμε με μέλι και καρύδια  ή
ζάχαρη και κανέλα.
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Κρέμα για γαλακτομπούρεκο
από την κυρία Έλενα Κωλέττα

Υλικά:

• 630 ml γάλα
• 1 γεμάτη κ.σ. Στιγμιαία λευκή
πολέντα Le Veneziane
• 1 γεμάτη κ.σ. ρυζάλευρο
• 2 κ.σ ζάχαρη

•
•
•
•

1 αυγό
ξύσμα λεμονιού
1 βανίλια
30 γρ. βούτυρο

Οδηγίες παρασκευής:
Σε ένα κατσαρολάκι, σε μέτρια φωτιά ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί
εκτός από το βούτυρο μέχρι να πήξουν. Αποσύρουμε από την εστία και
προσθέτουμε το βούτυρο. Αφήνουμε την κρέμα να κρυώσει σκεπασμένη με
μεμβράνη. Η κρέμα είναι έτοιμη για να την απλώσουμε σε μεσαίο ταψί.
Μικρά μυστικά: Η συγκεκριμένη κρέμα έχει πολλές
χρήσεις-εφαρμογές στη ζαχαροπλαστική. Ακόμα μια πρόταση
είναι να τοποθετηθεί στρώση σε
ρεβανί και να ψηθεί στο φούρνο.
Επίσης προτείνεται για πρωινό
ή επιδόρπιο: κρέμα με κανέλα,
κρέμα αναμεμιγμένη με ξηρούς καρπούς ή σταφίδες, κ.α.
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Κέικ με ρόφημα καλαμποκιού
από την κυρία Βάσω Κοντομηνά

Υλικά:

• 200 ml βιολογικό ρόφημα
καλαμποκιού Le Veneziane
• 250 γρ.  λευκή πολέντα
Le Veneziane
• 250 γρ. φαρίνα
• 200 ml αραβοσιτέλαιο
• 450 γρ. ζάχαρη
• 2 βανίλιες με άρωμα
πορτοκαλιού*
• 2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
• 5 αυγά
• λίγο βούτυρο

Οδηγίες παρασκευής:

Χτυπάμε το αραβοσιτέλαιο με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τα αυγά και συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να γίνει το μείγμα αφράτο. Ρίχνουμε τις βανίλιες με
άρωμα πορτοκαλιού. Σε ένα μπώλ ενώνουμε τη φαρίνα με την πολέντα και
το μπέικιν και τα προσθέτουμε στο μείγμα εναλλάξ με το βιολογικό ρόφημα
καλαμποκιού. Βουτυρώνουμε μια μακρόστενη φόρμα κέικ, ρίχνουμε το μείγμα και ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά, μειώνουμε τη θερμοκρασία στους
150°C και ψήνουμε για άλλα 60 λεπτά.  Καλό είναι στα τελευταία 20 λεπτά να
σκεπάσουμε τη φόρμα ελαφρά.
Όταν ψηθεί το κέικ και αφού κρυώσει πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη ή με
κακάο.
*Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις βανίλιες με άρωμα πορτοκαλιού με
βανίλιες χωρίς άρωμα και να προσθέσουμε λίγο ξύσμα πορτοκαλιού από μη κερωμένα πορτοκάλια.
Γλυκιά παραλλαγή: Στην παραπάνω συνταγή μπορούμε να προσθέσουμε
στιγμιαίο ρόφημα σοκολάτας ή 100γρ κακάο και να φτιάξουμε κέικ σοκολάτας.
Η ποσότητα του στιγμιαίου ροφήματος σοκολάτας ή του κακάο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι θέμα προτίμησης, ανάλογα με το ‘χρώμα’ και τη γεύση που
θέλουμε να έχει το μείγμα. Χτυπάμε τα αυγά με το κακάο και προσθέτουμε στο
μείγμα.
17

Οι σημειώσεις μου:
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www.epikinonin.gr
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