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Νόστιμες, 
δοκιμασμένες συνταγές

χωρίς γλουτένη





Ζωή με κοιλιοκάκη...
δεν είσαι μόνος σου!



Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Πιστοί στο στόχο μας, τη βελτίωση της καθημερινότητας των πασχόντων από 
Κοιλιοκάκη, έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το 2ο έντυπο συνταγών 
«χωρίς γλουτένη».

Η Βιομηχανία ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ με τα ασφαλή προϊόντα της και μέλη του 
Συλλόγου «Δράση για την Κοιλιοκάκη» μαγείρεψαν και δημιούργησαν 
πεντανόστιμες και πετυχημένες συνταγές.

Πάσχοντες - μέλη και φίλοι πλέον μεταξύ μας - ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 
κάλεσμά μας για την έκδοση του 2ου εντύπου συνταγών «χωρίς γλουτένη». 

Συγκεντρώσαμε συνταγές από μέλη μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
θέλοντας να δείξουμε ότι η Κοιλιοκάκη μάς ενώνει και μας κάνει δημιουργικούς, 
αποτελεσματικούς, επικοινωνιακούς και αισιόδοξους. 

Στην πλειοψηφία τους είναι μητέρες ή και πάσχουσες οι ίδιες αλλά ξεχωρίζει 
μια μοναδική και αξιόλογη ανδρική συμμετοχή!

Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να σας ικανοποιήσει γευστικά και να διευρύνει 
τους διατροφικούς σας ορίζοντες.

Καλή επιτυχία!

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση
Για το Δ.Σ. 
Τσελεκίδου Μαίρη
web: www.actionceliac.eu
email: actionforceliac@yahoo.gr
facebook page: Δράση για την Κοιλιοκάκη - Action for Celiac
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Ποιος είπε πως η διατροφή χωρίς 
γλουτένη δεν μπορεί να είναι και 
απολαυστική και υγιεινή;
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ πιστεύοντας πως το καθημερινό τραπέζι δεν 
είναι μόνο μια βασική ανάγκη αλλά σημείο συνάντησης και διασκέδασης της 
οικογένειας και των φίλων, έχει εμπλουτίσει την ποικιλία των προϊόντων της 
με τη σειρά νόστιμων ζυμαρικών χωρίς γλουτένη σε σπαγέτι, τριβέλι, πέννες 
ριγέ και κριθαράκι. Με τη μοναδική τους υφή και τα δημοφιλή τους σχήματα, 
μπορεί να απολαύσει κανείς ζυμαρικά με την αγαπημένη του σάλτσα χωρίς 
ενοχές και περιορισμούς! 

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ συνεχίζει επίσης την πετυχημένη 
συνεργασία της από το 2005, με τον ιταλικό οίκο Molino Di Ferro και από το 
2015, με τη σουηδική εταιρία Semper, φέρνοντας στην Ελλάδα μία ευρεία 
ποικιλία προϊόντων ελεύθερων γλουτένης όπως πολέντα, άλευρα, κριτσίνια, 
μπισκοτοειδή, ζυμαρικά, μίγματα και πολλά άλλα. 

Τόσο τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη από καλαμπόκι και ρύζι, όσο και 
τα προϊόντα Molino Di Ferro από καλαμπόκι και τα προϊόντα Semper 
είναι κατάλληλα για όσους έχουν δυσανεξία στη γλουτένη ή πάσχουν από 
κοιλιοκάκη καθώς η περιεκτικότητά τους σε γλουτένη είναι μικρότερη από 20 
mg / kg σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EC 41/2009. Η εταιρία Semper 
διαθέτει επίσης προϊόντα ελεύθερα λακτόζης για όσους έχουν δυσανεξία όχι 
μόνο στη γλουτένη αλλά και στις πρωτεΐνες γάλακτος.

Σε συνεργασία με το σύλλογο «Δράση για την Κοιλιοκάκη», είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το δεύτερο τεύχος συνταγών χωρίς 
γλουτένη, συνταγών δοκιμασμένων κι επιτυχημένων που προτείνονται από 
τα ίδια τα μέλη. Στις παρακάτω σελίδες θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από 
ορεκτικά, κυρίως πιάτα και επιδόρπια. 

Εμείς σας καλούμε να μαγειρέψετε τις συνταγές αυτές, να τις δοκιμάσετε και 
να τις απολαύσετε με όλους τους αγαπημένους σας!
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Μικρά μυστικά
Η πολέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προετοιμασία του κιμά για μπι-
φτέκια, κεφτεδάκια, κολοκυθοκεφτέδες, ντοματοκεφτέδες κ.α. και να αντικα-
ταστήσει το ψωμί ή τη φρυγανιά. Αφού ανακατέψουμε τα υλικά της προτίμη-
σής μας, προσθέτουμε την πολέντα και αφήνουμε στο ψυγείο για μισή ώρα. 
Η πολέντα μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για πανάρισμα κρέατος. Σ’ένα 
μπωλ χτυπάμε γάλα και 2 αυγά και σ’ένα άλλο μπωλ έχουμε την πολέντα. Βου-
τάμε τα φιλέτα πρώτα στο υγρό μίγμα και μετά στην πολέντα. Μετά από δέκα 
λεπτά περίπου, ξαναβαπτίζουμε το κρέας στο υγρό μίγμα και στην πολέντα. 
Έτσι, θα σχηματιστεί μια χρυσαφένια και τραγανή κρούστα!! και μετά σωτά-
ρουμε το κρέας. Η πολέντα συνοδεύει τα κρέατα αλλά τρώγεται και με ποικι-
λία 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.

Τα νιόκι είναι ένα τυπικό ιταλικό ζυμαρικό που έχει σαν βάση την πατάτα. Ται-
ριάζουν απόλυτα με λευκές και κόκκινες σάλτσες και αποτελούν άριστο συνο-
δευτικό για πιάτα με κρεατικά ή πουλερικά. Μαγειρεύονται εύκολα και γρή-
γορα τόσο από μια έμπειρη μαγείρισσα όσο κι από έναν αρχάριο στην κου-
ζίνα. Τα βράζουμε πάντα σε αλατισμένο νερό και είναι έτοιμα μόλις ανεβούν 
στην επιφάνεια του νερού.

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 χρη-
σιμοποιούμε 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.

Μονάδες μέτρησης-
μετατροπές:
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
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Οδηγίες παρασκευής: 
Αναμειγνύουμε όλα μαζί τα υλικά και τα αφήνουμε σε ζεστό μέρος να διπλα-
σιαστούν σε όγκο. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια κι απλώνουμε πάνω σε 
αντικολλητικό χαρτί λαδώνοντας τα χέρια μας. Από πάνω βάζουμε φρέσκα 
μυρωδικά και ψήνουμε για 20 λεπτά στους 200°C στον αέρα σε προθερμα-
σμένο φούρνο.

Φοκάτσια  από την κυρία Ιουλία Τσουτσούρη, από την Κοζάνη

Υλικά:
•	 500	γρ.	μίγμα	
   WHITE MIX SEMPER
•	 200	γρ.	στραγγιστό	

γιαούρτι
•	 300	γρ.	νερό	χλιαρό
•	 100	γρ.	γάλα
•	 προζύμι	(2	μεγάλες	

κουταλιές)
•	 5	γρ.	ξηρή	μαγιά
•	 2	κ.	σ.	ελαιόλαδο
•	 1/2	κ.	γλ.	ζάχαρη
•	 1/2	κ.	γλ.	αλάτι
•	 1	πρέζα	κουρκουμά
•	Φρέσκο	

δενδρολίβανο
•	Φρέσκο	θυμάρι
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Υλικά:
(για τη ζύμη)
•	 400	γρ.	μίγμα	WHITE	MIX	SEMPER	
   κοσκινισμένο 
•	 200	γρ.	στραγγιστό	γιαούρτι		
•	 100	γρ.	λάδι	σπορέλαιο	(1/2	φλιτζάνι	τσαγιού	)
•	 1	αυγό	
•	 1	κ.	γλ.	μπέικιν	πάουντερ	
•	 2	κ.	σ.		ξύδι	
•	 1	κ.	γλ.	αλάτι	
•	 Σουσάμι	για	πασπάλισμα

Οδηγίες παρασκευής: 
Σε	 ένα	 μπολ	 βάζουμε	 το	 γιαούρτι,	 το	 λάδι,	 το	 ξύδι	 και	 το	 αυγό	 και	 ανακατεύουμε.	
Προσθέτουμε το κοσκινισμένο αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. 
Ζυμώνουμε με τα χέρια για να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά και έως ότου η ζύμη να 
μην	κολλάει	στα	χέρια.	Στρώνουμε	λαδόκολλα	στον	πάγκο	εργασίας	και	με	τον	πλάστη	
ανοίγουμε	τη	ζύμη	περίπου	3	χιλιοστά.	Έπειτα	κόβουμε	με	τη	βοήθεια	ενός	φλιτζανιού	
ή	κουπ	πατ	σε	στρόγγυλα	σχήματα.	Αφού	έχουμε	ετοιμάσει	τη	γέμιση,	τα	γεμίζουμε	
ένα-ένα και κλείνουμε αλείφοντας την άκρη για να κολλήσουν και έπειτα τα πατάμε 
με ένα πιρούνι για σχέδιο. Τοποθετούμε λαδόκολλα σε ένα ταψί και τα στρώνουμε. Τα 
αλείφουμε	με	το	άλλο	μισό	αυγό	και	πασπαλίζουμε	με	σουσάμι.	Ψήνουμε	στους	170°C	
σε	προθερμασμένο	φούρνο	για	15	λεπτά	περίπου	μέχρι	να	ροδίσουν.

Τυροπιτάκια 
από την κυρία Έλενα - Μαρία Κωστατζίκη, από τη Χαλκιδική

(για τη γέμιση)
•	 300	γρ.	φέτα
•	 2	κ.	σ.	στραγγιστό	γιαούρτι	
•	 1	αυγό	(μισό	για	το	άλειμμα	

και μισό για τη γέμιση) 
•	 λίγο	μαύρο	πιπέρι	και	

λίγη πάπρικα γλυκιά 
(προαιρετικά)
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Υλικά:
(για τη ζύμη)
•	500 γρ. μίγμα  

WHITE MIX SEMPER
•	2 κ. σ. ελαιόλαδο 
•	3 κ. σ. ρακί 
•	1 κ. γλ. χυμό λεμονιού
•	1 κ.γλ. αλάτι
•	1 κ. σ. γιαούρτι 
•	3/4 ποτηριού νερό 

χλιαρό 
•	1 αυγό για άλειμμα 
•	Σουσάμι για 

πασπάλισμα

(για τη γέμιση)
•	500 γρ. μυζήθρα  
•	1 αυγό μεγάλο

Οδηγίες παρασκευής: 
Ανακατεύουμε τα υλικά μας για τη ζύμη έως ότου γίνει μαλακή και κολλάει 
λίγο στα χέρια. Την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Σε ένα μπολ βάζουμε τη 
μυζήθρα και το αυγό και τα ανακατεύουμε καλά. 
Αλευρώνουμε τον πάγκο μας καλά και ανοίγουμε φύλλο λεπτό. Για να ανοίξει το 
φύλλο μας πρέπει να είναι συνέχεια αλευρωμένος ο πάγκος που δουλεύουμε. 
Κόβουμε το φύλλο μας στρόγγυλα φυλλαράκια με το στόμιο ενός φλιτζανιού ή 
με κουπ πατ στρογγυλό και τοποθετούμε στη μέση ένα μισογεμάτο κουταλάκι 
του γλυκού γέμιση. Το κλείνουμε σαν φάκελο αφήνοντας λίγο κενό στη μέση 
να φαίνεται λίγο η γέμιση. 
Αλείφουμε με αυγό τα καλτσουνάκια, τα πασπαλίζουμε με σουσάμι και τα 
ψήνουμε στους 180˚C σε προθερμασμένο φούρνο για 25 με 30 λεπτά.

Καλτσούνια αλμυρά
από την κυρία Έφη Βερβεράκη, από την Κρήτη
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Υλικά:
•	 400	γρ.	πέννες	ριγέ	ΗΛΙΟΣ	 

χωρίς γλουτένη
•	 1	κρεμμύδι	κομμένο	 

σε λωρίδες
•	 2	σκελίδες	σκόρδο	

κομμένο σε φετούλες
•	 4	ντομάτες	κομμένες	

καρεδάκι ή ντοματίνια
•	 1	πράσινη	πιπεριά	

κομμένη σε λωρίδες
•	 80	γρ.	τυρί	φέτα
•	½	ποτήρι	ελαιόλαδο

•	½	ποτήρι	λευκό	κρασί	
•	 φρέσκια	ρίγανη
•	φρέσκο	βασιλικό
•	 αλάτι
•	 πιπέρι	
•	μαϊντανό	(προαιρετικά)

Οδηγίες παρασκευής: 
Βράζουμε	τις	πέννες	σύμφωνα	με	τις	οδηγίες	στη	συσκευασία.	Σουρώνουμε	
και προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε να πάει παντού.

Σε	μια	κατσαρόλα	βάζουμε	το	λάδι	να	κάψει.	Ρίχνουμε	το	κρεμμύδι	και	το	
σκόρδο	 μέχρι	 να	 μαραθούν,	 προσθέτουμε	 τις	 ντομάτες	 και	 την	 πιπεριά	
και	 σβήνουμε	με	 κρασί.	 Ρίχνουμε	αλάτι,	 πιπέρι,	 τη	ρίγανη	και	 το	βασιλικό	
και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε τις πέννες και τη φέτα ψιλοκομμένη και 
σερβίρουμε.	Αν	θέλουμε,	πασπαλίζουμε	λίγο	μαϊντανό.

Πέννες ριγέ αλά γκρέκα
από την κυρία Αναστασία Σαββάκη, από τη Ρόδο
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Οδηγίες παρασκευής: 
Χρειαζόμαστε	ένα	καλό	βαθύ	τηγάνι,	ρίχνουμε	το	λάδι	και	το	λίγο	βούτυρο	
και	ξεκινάμε	να	σωτάρουμε	τα	κρεμμύδια	σε	μέτρια	προς	δυνατή	φωτιά	μέχρι	
να	μαλακώσουν	και	να	πάρουν	το	σωστό	χρώμα.	Στη	συνέχεια	προσθέτουμε	
το κριθαράκι μας να πάρει και αυτό ένα ωραίο χρυσό χρώμα και αμέσως μετά 
ξεκινάμε.	
Σε	 μέτρια	 φωτιά	 αρχίζουμε	 να	 ρίχνουμε	 δόσεις	 από	 το	 ζωμό	 μας	
ανακατεύοντας	συνεχώς,	μην	αφήνοντας	το	από	τα	μάτια	μας.	
Η	 διαδικασία	 αυτή	 με	 τις	 συνεχείς	 δόσεις	 ζωμού	 (χρησιμοποιούμε	 1	 με	 2	
κουτάλες,	για	μία	δόση	ζωμού),	συνεχίζεται	μέχρι	να	«πιεί»	το	κριθαράκι	τα	
υγρά.	Συνεχίζουμε	αργά	και	σταθερά:	δόση	–	συνεχές	ανακάτεμα	–	σχεδόν	
τελειώνουν	τα	υγρά	–	νέα	δόση	κ.ο.κ.	
Γύρω στο δεκάλεπτο προσθέτουμε το λευκό κρασί ενώ προσθέτουμε 
τα μανιτάρια μας και συνεχίζουμε ανακατεύοντας αλλά ταυτόχρονα 
δοκιμάζοντας πλέον μέχρι που να νιώσουμε ότι το κριθαράκι μας είναι 
σχεδόν	έτοιμο	αλλά	θέλει	ακόμη	1-2	λεπτά	για	να	είναι	τέλειο.	
Σβήνουμε	το	μάτι,	βάζουμε	2-3	κουταλιές	βούτυρο,	ελάχιστο	ακόμα	ζωμό	και	
το τριμμένο σκληρό τυρί της επιλογής μας. Διορθώνουμε αν χρειάζεται το 
αλάτι	μας,	ανακατεύουμε	για	ένα	λεπτό	ακόμη	και	είμαστε	έτοιμοι!
Το σερβίρουμε αμέσως σε βαθύ πιάτο με λίγο τριμμένο τυρί και φυσικά 
φρεσκοτριμμένο	πιπέρι!

Κριθαρώτο 
μανιταριών 
από τον κύριο 
Ιορδάνη Δουβλετή, 
από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:
•	 400	γρ.	Κριθαράκι	ΗΛΙΟΣ	 

χωρίς γλουτένη 
•	 1.200	ml	ζωμός	(είτε	σπιτικό	
κοτόπουλο,	είτε	λιώνοντας	
κάποιον	κύβο	glutenfree)

•	 30	γρ.	μανιτάρια	αποξηραμένα

•	 3	κ.σ.	λάδι	
•	 4	κ.	σ.	βούτυρο	(1	αρχή	+	3	τέλος)
•	 1	κρεμμύδι

•	 100	ml	λευκό	κρασί
•	 50	γρ.	τριμμένο	τυρί	
(προτείνεται	παρμεζάνα)
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Υλικά:
•	 400	γρ.	πέννες	ριγέ	ΗΛΙΟΣ	 

χωρίς γλουτένη 
•	 300	γρ.	τυρί	κρέμα
•	 400	γρ.	σπανάκι	κατεψυγμένο	 

ή φρέσκο
•	 150	γρ.		μοτσαρέλα
•	 200	-	300	γρ.	τριμμένη	γραβιέρα	
(ή	άλλο	τυρί	της	αρεσκείας	μας)

(για την κόκκινη σάλτσα)
•	 400	γρ.	ντομάτες	κονκασέ
•	 1	ξερό	κρεμμυδάκι	μικρό
•	 ελαιόλαδο	για	σωτάρισμα	
•	 μία	πρέζα	ρίγανη	
•	 κανέλα
•	½	κ.	γλ.	ζάχαρη	
•	 αλάτι	
•	 πιπέρι

Οδηγίες παρασκευής: 
Για την κόκκινη σάλτσα:	Ρίχνουμε	λίγο	
ελαιόλαδο σε μία κατσαρολίτσα και 
σωτάρουμε το κρεμμυδάκι μας ψιλο-
κομμένο.	 Στη	συνέχεια	προσθέτουμε	
την ντομάτα κονκασέ. Αλατοπιπερώ-
νουμε,	βάζουμε	τη	ρίγανη,	λίγη	κανέ-
λα	και	τη	ζάχαρη.	Συμπληρώνουμε	στη	
σάλτσα μας για να βράσει και ελάχιστο 
νερό. Αφήνουμε να βράσει σε χαμηλή 
φωτιά. 
Ταυτόχρονα βράζουμε τις πέννες                
2 λεπτά λιγότερο από τις οδηγίες στη συσκευασία.
Σε	ένα	άλλο	τηγάνι	ρίχνουμε	το	σπανάκι	μας	και	 το	 ζεματίζουμε	σε	λίγο	νερό.	
Το	σουρώνουμε	όταν	είναι	έτοιμο.	Στο	ίδιο	τηγάνι	ρίχνουμε	το	τυρί	κρέμα	και	το	
λιώνουμε	να	γίνει	κρέμα.	Μόλις	λιώσει,	ρίχνουμε	το	σπανάκι	και	το	ανακατεύουμε	
να γίνουν ένα μίγμα. Αλατοπιπερώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη.
Στη	 συνέχεια,	 προσθέτουμε	 τα	 βρασμένα	 ζυμαρικά	 στην	 κόκκινη	 σάλτσα	 και	
ανακατεύουμε	να	πάει	παντού	η	σάλτσα.	Ρίχνουμε	το	μίγμα	με	τα	ζυμαρικά	και	
την	 κόκκινη	 σάλτσα	 σε	 ένα	 πυρίμαχο	 σκεύος,	 προσθέτουμε	 τη	 μοτσαρέλα	 κι	
ανακατεύουμε πάλι. 
Πάνω	από	τα	ζυμαρικά	με	τη	σάλτσα,	ρίχνουμε	το	μίγμα	με	το	σπανάκι	μας	και	
το	απλώνουμε	να	πάει	παντού.	Τέλος,	πασπαλίζουμε	με	την	τριμμένη	γραβιέρα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200˚C μέχρι να δούμε ότι το φαγητό 
μας	έχει	πάρει	ένα	χρυσαφί	χρώμα	(περίπου	20	με	25	λεπτά).

Πέννες στο φούρνο με σπανάκι
από την κυρία Ξένια Βαΐτσα, από την Αθήνα
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Οδηγίες παρασκευής: 
Κόβουμε	το	στήθος	κοτόπουλου	σε	λεπτές	φέτες	ή	και	μικρά	κομματάκια	αν	
τα θέλουμε για κοτομπουκίτσες. Χτυπάμε το χοιρινό κρέας για να αφρατέψει. 

Ετοιμάζουμε	τα	παρακάτω	πιάτα:
1	με	χλιαρό	νερό
1	με	το	αλεύρι
1	με	το	αυγό	και	τη	μουστάρδα (για κάθε 1 αυγό βάζουμε ½ κ. γλ. μουστάρδα. 
Η μουστάρδα εκτός της γεύσης, βοηθάει στο να φύγει η μυρωδιά του αυγού).
1	με	το	μίγμα	τριμμένων	κριτσινιών,	πολέντας,	αλατιού	και	πιπεριού.

Περνάμε το κοτόπουλο ή το κρέας διαδοχικά από τα πιάτα με τη σειρά που 
σας γράφουμε και μετά τα τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι σε φωτιά μέτρια προς 
δυνατή.

Υλικά:
•	 250	γρ.	κριτσίνια	

καλαμποκιού  
Le	Veneziane	
τριμμένα	στο	multi

•	 125	γρ.	πολέντα	
Molino	Di	Ferro

•	 150	γρ.	μίγμα	WHITE	 
MIX SEMPER 

•	 κοτόπουλο	στήθος	 
ή χοιρινό ψαρονέφρι 
σε λεπτές φέτες

•	 αυγά
•	 μουστάρδα
•	 αλάτι	και	πιπέρι

Τραγανιστό πανάρισμα  
για σνίτσελ, κοτομπουκιές
από την κυρία Βίκη Βογιατζή, από τη Θεσσαλονίκη
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Υλικά:
•	 500	γρ.	νιόκι	Le	Veneziane	 
Molino	Di	Ferro	(διπλή	συσκευασία)

•	 200	γρ.	γλυκιά	γραβιέρα	Κρήτης
•	 100	γρ.	παρμεζάνα	τριμμένη
•	 100	γρ.	μετσοβόνε		
•	 100	γρ.	τυρί	κρέμα

•	 200	γρ.	κρέμα	γάλακτος	με	λίγα	λιπαρά
•	 100	ml	γάλα
•	 1	κ.	σ.	βούτυρο
•	φρεσκοτριμμένο	πιπέρι		
•	μυρωδικά	της	επιλογής	μας 

για το γαρνίρισμα  

Οδηγίες παρασκευής: 
Κόβουμε	τα	διάφορα	τυριά	σε	μικρούς	κύβους	ή	τα	τρίβουμε	στον	τρίφτη.	

Ρίχνουμε	 τα	 νιόκι	 σε	 αλατισμένο	 νερό	 που	 βράζει	 και,	 όταν	 αρχίσουν	 να	
ανεβαίνουν	στην	επιφάνεια,	περιμένουμε	1-2	λεπτά	και	τα	σουρώνουμε.	

Σε	μια	κατσαρόλα	βάζουμε	το	βούτυρο	να	λιώσει	και	ρίχνουμε	το	γάλα	και	την	
κρέμα	 γάλακτος	 να	 ζεσταθούν,	 όχι	 να	 βράσουν!	 Προσθέτουμε	 όλα	 τα	 τυριά.	
Διατηρούμε	χαμηλή	τη	φωτιά	για	περίπου	20	λεπτά,	ανακατεύοντας	με	μια	ξύλινη	
κουτάλα ώστε να λιώσουν χωρίς να κολλήσουν στον πάτο ή να δημιουργηθούν 
σβώλοι. 

Μόλις	είναι	έτοιμο	το	μίγμα	των	τυριών,	ρίχνουμε	λίγα	λίγα	με	το	χέρι,	τα	ήδη	
βρασμένα	νιόκι.	Ανακατεύουμε	απαλά	για	να	μην	«σπάσουν».

Πασπαλίζουμε	με	φρεσκοτριμμένο	πιπέρι	και	μυρωδικά	και	σερβίρουμε	αμέσως!

Νιόκι με σως 
4 τυριών
από την κυρία 
Μαίρη Τσελεκίδου, 
από τη Θεσσαλονίκη
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Οδηγίες παρασκευής: 
Χτυπάμε	 τους	 κρόκους,	 τη	 ζάχαρη	 και	 τη	 μαργαρίνη	 μέχρι	 να	 γίνει	 το	 μίγμα	
αφράτο.	Προσθέτουμε	το	μίγμα	White	mix,	το	γάλα	και	τα	χτυπημένα	ασπράδια.	
Ανακατεύουμε ελαφριά με σύρμα.

Βάζουμε στο τηγάνι λίγο βούτυρο και τόση ποσότητα ώστε να δημιουργηθεί μία 
πολύ λεπτή στρώση από το μίγμα της κρέπας στο τηγάνι.

Ψήνουμε τις κρέπες μόνο από τη μια πλευρά. Προσεκτικά αφήνουμε να 
γλιστρήσουν	 από	 το	 τηγάνι	 στην	 πιατέλα.	 Η	 άψητη,	 πάνω	 μεριά	 θα	 είναι	
κρεμμώδης. Αμέσως πασπαλίζουμε με μίγμα κακάο - άχνη και στη συνέχεια 
ψήνουμε	τις	άλλες	κρέπες.	Κάθε	φορά	πασπαλίζοντας	εναλλάξ	με	κακάο	-	άχνη	
και	τριμμένα	καρύδια	με	άχνη.	Από	το	μίγμα	θα	μας	γίνουν	περίπου	10	-11	κρέπες.

Στο	τέλος,	το	κόβουμε	σε	μερίδες	όπως	μια	τούρτα.	Είναι	πολύ	εμφανίσιμο	και	
νόστιμο γλυκό. Από πάνω μπορούμε να τρίψουμε και κουβερτούρα. Τρώγεται 
ζεστό και κρύο.

Σε μετάφραση το όνομα της είναι «Κρέπες που γλιστράνε».

Υλικά:
•	 100	γρ.	μίγμα	 

WHITE MIX SEMPER
•	 5	αυγά	(χωριστά	κρόκους	 

από ασπράδια)
•	 50	γρ.	μαργαρίνη	ή	βούτυρο
•	 50	γρ.	ζάχαρη
•	 330	ml	γάλα

(για τη γέμιση)
•	 50γρ.	κακάο	με	30	γρ.	 

ζάχαρη άχνη
•	 50	γρ.	καρύδια	τριμμένα	 
με	30	γρ.	ζάχαρη	άχνη

Τηγάνι διαμέτρου 22 εκ.

Τούρτα από κρέπες (Ουγγρική συνταγή)  

“Csύsztatott palacsinta”
από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη
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Υλικά:
•	 65	γρ.	ή	1½	φωλιά	φιδέ	 
Le	Veneziane	Molino	Di	Ferro	
(θρυμματισμένο)	

•	 200	γρ.	ρύζι	καρολίνα
•	 900	ml	νερό	
•	 1	πρέζα	αλάτι

•	 35	γρ.	βούτυρο	(εναλλακτικά	4	κ.σ.	
λάδι για νηστίσιμο)

•	 150	γρ.	ζάχαρη	(λευκή	ή	καστανή)
•	 1	βανίλια
•	 κανέλα	για	το	σερβίρισμα

Οδηγίες παρασκευής: 
Βάζουμε	σε	μια	κατσαρόλα	το	νερό.	Μόλις	πάρει	βράση	ρίχνουμε	το	αλάτι,	
ελάχιστο από το βούτυρο και το ρύζι. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή θερμοκρασία 
μέχρι	 να	μαλακώσει	 το	ρύζι	περίπου	15	λεπτά.	Στη	συνέχεια,	ρίχνουμε	 τη	
ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά. Aν το θέλουμε πιο γλυκό προσθέτουμε και 
άλλη ζάχαρη. Δεν αφήνουμε το ρύζι να πιεί όλο το νερό πρέπει να έχει λίγο 
στον πάτο της κατσαρόλας.

Συνεχίζουμε	 το	 μαγείρεμα	 του	
ρυζιού	για	άλλα	περίπου	5	λεπτά	
και παράλληλα σε ένα τηγάνι 
βάζουμε το βούτυρο να λιώσει 
και καβουρντίζουμε το φιδέ 
ώσπου να πάρει κανελί χρώμα 
και να γίνει κριτσανιστός. 
Ανακατεύουμε	συνέχεια!

Τέλος προσθέτουμε το φιδέ 
στο ρύζι και ανακατεύουμε. 
Βάζουμε μία πετσέτα στην 
κατσαρόλα και κλείνουμε με 
το	 καπάκι.	 Αφήνουμε	 για	 15	
λεπτά ώσπου να φουσκώσει ο 
φιδές και είναι έτοιμο.

Σερβίρουμε	 ζεστό	 αλλά	
τρώγεται και κρύο με 
μπόλικη	κανέλα!

Ατζέμ Πιλάφι (γλυκό)
από την κυρία Μαρία Παπαγεωργίου, 
από τη Θεσσαλονίκη

16



Οδηγίες παρασκευής: 
Σε	ένα	μπολ	ρίχνουμε	το	λάδι	με	το	γιαούρτι	και	ανακατεύουμε	με	το	σύρμα	
να	διαλυθεί	το	γιαούρτι.	Προσθέτουμε	τη	ζάχαρη,	το	αυγό	και	ανακατεύουμε	
καλά. Βάζουμε τον χυμό που έχει μέσα και το μπέικιν και στο τέλος το μίγμα 
White	mix.	Μόλις	γίνει	μαλακή	η	ζύμη,	 την	αφήνουμε	να	ξεκουραστεί	λίγο	
μέχρι να ετοιμάσουμε τη γέμιση. 

Για τη γέμιση ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί πολύ καλά έτσι ώστε το αυγό 
και η κανέλα να πάνε παντού. Παίρνουμε μικρό μπαλάκι από τη ζύμη και 
ανοίγουμε λεπτό φύλλο ένα-ένα. Παίρνουμε ένα κουπ πατ στρογγυλό ή ένα 
μεγάλο φλιτζάνι και κόβουμε τη ζύμη μας στρογγυλή. Βάζουμε στη μέση 
ένα	κουταλάκι	γέμιση,	τσιμπάμε	γύρω	γύρω	τη	ζύμη	μας	έτσι	σαν	να	κάνει	
πιετούλες γύρω από τη γέμιση. Αλείφουμε με αυγό τα λυχναράκια και τα 
ψήνουμε	σε	προθερμασμένο	φούρνο	στους	180˚C	για	35	με	40	λεπτά.

Υλικά:
(για τη ζύμη)
•	 410	γρ.	μίγμα	 

WHITE MIX SEMPER 
•	 1/2	κούπα	λάδι	
•	 1	κούπα	γιαούρτι	
•	 1	αυγό

•	 3/4	κούπας	ζάχαρη
•	 2	κ.γλ.	μπέικιν	πάουντερ	

διαλυμένα σε μισή κούπα χυμό 
πορτοκαλιού

(για τη γέμιση)
•	 200	γρ.	μυζήθρα
•	 200	γρ.	ανθότυρο
•	 1/2	κούπα	ζάχαρη
•	 1	αυγό

•	 1,5	κ.γλ.	κανέλα	

Λυχναράκια
από την κυρία Έφη Βερβεράκη, 
από την Κρήτη
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Υλικά:
•	 150	γρ.	μίγμα	FIN	MIX	SEMPER	
•	 120	γρ.	βούτυρο	μαλακό
•	 150	γρ.	ζάχαρη	
•	 4	αυγά	μέτρια,	χωρισμένα	

ασπράδι-κρόκος
•	 50	ml	γάλα

•	 100	γρ.	κουβερτούρα	λιωμένη
•	 1	κ.	γλ.	κοφτό	μπέικιν	πάουντερ	
•	 300	ml	μαρμελάδα	βερύκοκο	
(σπιτική	ακόμα	καλύτερα)

•	 130	γρ.	κουβερτούρα	 
για επικάλυψη

Οδηγίες παρασκευής: 
Χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη να ασπρίσουν ώστε να ετοιμάσουμε 
μια αφράτη μαρέγκα. Προσθέτουμε το μαλακό βούτυρο και λιωμένη 
κουβερτούρα	 (σε	 μπαιν	 μαρί),	 ανακατεύουμε	 ξανά,	 μετά	 προσθέτουμε	 το	
μίγμα	Fin	mix,το	γάλα	και	στο	τέλος	τη	μαρέγκα.

Σε	τσέρκι	22	εκ.	διαμ.	με	λαδόκολλα	στον	πάτο	βάζουμε	το	μίγμα	μας	και	
ψήνουμε	σε	προθερμασμένο	φούρνο	55	λεπτά	στους	175˚C . Δεν ανοίγουμε 
το φούρνο όσο ψήνεται.  

Αφήνουμε να κρυώσει καλά 
και κόβουμε το κέικ μας σε δύο 
ή τρεις στρώσεις οριζόντια. 
Αλείφουμε με μαρμελάδα 
βερίκοκο κάθε στρώση και 
από πάνω και στο πλάι. 
Βάζουμε την τούρτα στο 
ψυγείο να στερεοποιηθεί με τη 
μαρμελάδα	για	½	ώρα	περίπου	
και στο τέλος την καλύπτουμε 
με κουβερτούρα.

Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει 
από	 την	 Βιεννέζικη	 Sacher!	
Αφράτη,	 σοκολατένια,	
τέλειος συνδυασμός με τη 
μαρμελάδα βερίκοκο.

Ζαχερτούρτα – Sacher torte 
από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη
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Οδηγίες παρασκευής: 
Ανακατεύουμε	την	αμυγδαλόψιχα	με	τη	ζάχαρη,	το	ξύσμα	λεμονιού	και	την	
πολέντα.	Χτυπάμε	τα	αυγά	μαζί	με	3	ασπράδια	και	το	κονιάκ.
Ρίχνουμε	 τα	αυγά	στην	αμυγδαλόψυχα	και	αρχίζουμε	να	 ζυμώνουμε	μέχρι	
να	πετύχουμε	ένα	κολλώδες	μίγμα,	αν	είναι	σφιχτό	προσθέτουμε	ένα	ακόμη	
ασπράδι,	αν	είναι	πολύ	υδαρό	βάζουμε	λίγη	πολέντα.
Φτιάχνουμε	 μπαλάκια	 από	 το	 μίγμα	 και	 τα	 περνάμε	 από	 το	 χωνί	 που	
φτιάχνουμε τα κουλουράκια της μηχανής.
Ψήνουμε	στους	180˚C για	15-20	λεπτά	περίπου	μέχρι	να	ροδίσουν.
Μικρά μυστικά: Βάζουμε	 τα	αμύγδαλα	σε	καυτό	νερό	και	αφήνουμε	για	5	
λεπτά.	 Τους	 ρίχνουμε	 κρύο	 νερό	 για	 να	 μπορούμε	 να	 τα	 ξεφλουδίσουμε.	
Πιέζουμε	τη	φλούδα	ανάμεσα	στον	αντίχειρα	και	τον	δείκτη.	Η	φλούδα	θα	
φύγει	αμέσως	με	λίγη	πίεση.	Τα	βάζουμε	σε	χαρτί	κουζίνας	να	στραγγίξουν	
Αφού	τα	ασπρίσουμε,	τα	βάζουμε	για	5-10	λεπτά	στο	φούρνο	στους	50˚	C	για	
να	φύγει	η	υγρασία,	μετά	τα	τρίβουμε.

Υλικά:
•	 3	κ.σ.	πολέντα	λευκή	Le	Veneziane	Molino	Di	Ferro	
•	 500	γρ.	αμυγδαλόψιχα	ασπρισμένη	και	τριμμένη	(σαν	πούδρα)
•	 250	γρ.	ζάχαρη	άχνη
•	 1	αυγό	ολόκληρο	&	2-3	ασπράδια
•	½	ποτηράκι	του	κρασιού	κονιάκ
•	 ξύσμα	ακέρωτου	λεμονιού

Αμυγδαλωτά
από την κυρία Μαρίκα Μπόλκα, από τη Λήμνο
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Οδηγίες παρασκευής: 
Ετοιμάζουμε το σιρόπι.

Ανακατεύουμε	όλα	τα	υλικά	μαζί	για	τη	ζύμη,	αφήνουμε	το	μίγμα	για	½	με	
1	 ώρα	 μέχρι	 να	 απορροφηθούν	 τα	 υγρά	 του	 και	 να	 πετύχουμε	 ένα	 μίγμα	
σαν	ζυμάρι.	Στη	συνέχεια	το	στρώνουμε	σε	ένα	λαδωμένο	πυρίμαχο	σκεύος	
ή	 ταψί	 και	 το	 ψήνουμε	 στους	 180˚C,	 μέχρι	 να	 ροδίσει	 για	 40-45	 λεπτά	 σε	
προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις.

Σιροπιάζουμε	όταν	το	γλυκό	είναι	ζεστό	και	το	σιρόπι	κρύο.

Υλικά:
(για τη ζύμη)
•	 200	γρ.	κίτρινη	πολέντα	 
Le	Veneziane	Molino	Di	Ferro

•	 50	γρ.	λευκή	πολέντα	 
Le	Veneziane	Molino	Di	Ferro

•	 150	γρ.	ζάχαρη
•	 1	κοφτό	κ.	γλ.	μαστίχα	

κοπανισμένη
•	 600	ml	χυμός	πορτοκαλιού
•	 3	κ.	γλ.	μπέικιν	πάουντερ
•	 1	κοφτό	κ.γλ.	σόδα
•	 λίγο	ξύσμα	από	ακέρωτο	

πορτοκάλι

(για το σιρόπι)
•	 600	ml	νερό
•	 400	γρ.	ζάχαρη
•	 2	κ.	γλ.	χυμό	λεμονιού
•	 2-3	φλούδες	λεμονιού

Το σιρόπι το βράζουμε για 
5	λεπτά	από	την	στιγμή	του	
βρασμού.

Σάμαλι
από την κυρία Μαρίκα Μπόλκα, 
από τη Λήμνο
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Υλικά: (για το φύλλο)
•	 500	γρ.	μίγμα	WHITE	MIX	SEMPER	
•	 10	γρ.	ζάχαρη
•	 20	ml	ξύδι
•	 100	ml	ηλιέλαιο	
•	 1,5	κ.γ.	αλάτι	ψιλό
•	 190	ml	νερό	
Βάζουμε όλα τα υλικά με την σειρά στο 
μπολ και φτιάχνουμε μια ζύμη που να 
μην	κολλάει	στα	χέρια.	Κόβουμε	και	
χωρίζουμε την ζύμη σε δέκα μπαλάκια. 
Αφήνουμε	να	ξεκουραστεί	για	1	ώρα.	
Ανοίγουμε τα φύλλα ανάμεσα σε δύο 
λαδόκολλες με τη βοήθεια νισεστέ. 

(για το σιρόπι)
•	 500	ml	νερό
•	 400	γρ.	ζάχαρη
•	φλούδες	από	ακέρωτο	λεμόνι
•	 ένα	ξύλο	κανέλα	
Τα	βράζουμε	για	5	λεπτά	και	το	
αφήνουμε	στην	άκρη	να	κρυώσει!
(για την κρέμα)
•	 1	λίτρο	γάλα
•	 220	γρ.	κίτρινη	πολέντα	Molino	Di	Ferro
•	 220	γρ.	ζάχαρη
•	 2	βανίλιες
•	 ξύσμα	ενός	ακέρωτου	λεμονιού
•	 2	αυγά
•	 30	γρ.	βούτυρο

Οδηγίες παρασκευής: 
Βάζουμε	στην	κατσαρόλα	να	ζεστάνει	το	γάλα.	Σε	ένα	μπολ	χτυπάμε	τα	αυγά	με	το	μίξερ	
και	τη	ζάχαρη	να	γίνει	κρέμα.	Προσθέτουμε	δύο	ποτήρια	από	το	χλιαρό	γάλα,	τις	βανίλιες	
και την πολέντα. Ανακατεύουμε το μίγμα στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο χλιαρό 
γάλα	και	βάζουμε	πάλι	την	κατσαρόλα	στη	φωτιά,	ανακατεύοντας	με	έναν	αυγοδάρτη	
συνέχεια	μέχρι	να	πάρει	βράση	και	να	πήξει	η	κρέμα.	Τέλος	προσθέτουμε	το	βούτυρο	και	
αποσύρουμε από τη φωτιά. 
Φτιάχνουμε	τα	φύλλα	μας	στενόμακρα,	τα	κόβουμε	στα	δύο	και	βάζοντας	μια	μεγάλη	
κουταλιά	 από	 την	 κρέμα	στην	 άκρη	 τους,	 ρολάρουμε	 και	 τυλίγουμε	 δύο	 τρεις	φορές	
το κάθε ένα. Τα τοποθετούμε στη σειρά σε βουτυρωμένο ταψί. Αλείφουμε με μπόλικο 
λιωμένο βούτυρο την επιφάνεια τους μέσα στο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο 
φούρνο	στους	180˚C,	στην	κάτω	σχάρα,	για	20	λεπτά	στον	αέρα	και	για	40	λεπτά	ακόμα	
στις αντιστάσεις. 

Βγάζουμε από το φούρνο και 
σιροπιάζουμε αμέσως με το χλιαρό 
σιρόπι	 μας!	 Αφήνουμε	 να	 πιεί	 το	
σιρόπι και να παγώσουν. Όσο 
παγώνουν τόσο μαλακώνει το 
φύλλο	και	γίνεται	τέλειο	!!!	
Η δόση αυτή βγάζει μια μεγάλη 
λαμαρίνα φούρνου ή δύο ταψιά 
νούμερο 32. 

Γαλακτομπουρεκάκια 
από την κυρία Ντίνα Καραγκούνια, από το Αίγιο
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Οι σημειώσεις μου:
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ΠΑΝΑΓ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Ζ.T.
11° ΧΙΛ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14451 

Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ. 210 2840140-7, Fax: 210 2816787, 

e-mail: info@heliospasta.gr

ΣύλλΟΓΟΣ “ΔρΑΣη ΓιΑ τηΝ ΚΟιλιΟΚΑΚη”
Έδρα & δ/νση αλληλογραφίας: 

Δελφών 106, Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη. 

Έκ
δο

ση
:	Ν

οέ
μβ

ρι
ος
	2
01
8

w
w
w
.e
pi
ki
no

ni
n.
gr


