Νόστιμες,
δοκιμασμένες συνταγές
χωρίς γλουτένη
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ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ

Ζωή με κοιλιοκάκη...
δεν είσαι μόνος σου!

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Με στόχο να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τόσο των αρχαρίων όσο και
των προχωρημένων φίλων της μαγειρικής «χωρίς γλουτένη», έχουμε
τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το 3ο έντυπο συνταγών «χωρίς
γλουτένη».
Μέλη του Συλλόγου μας, από όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τα
ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα της Βιομηχανίας ζυμαρικών
ΗΛΙΟΣ δημιούργησαν γευστικά, καθημερινά, εύκολα και οικονομικά
πιάτα με απλά υλικά και «πολλή αγάπη».
Στο έντυπο που κρατάτε θα βρείτε συνταγές από την Ελληνική,
Μεσογειακή και Διεθνή Κουζίνα. Προέρχονται από μητέρες ή
πάσχουσες οι ίδιες και τις μοιράζονται μαζί μας επισφραγίζοντας τη
δύναμη του εθελοντισμού και της αλληλοβοήθειας.
Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να σας χαρίσει γεύσεις, αρώματα,
συγκίνηση και χαρά!
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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Γιατί η διατροφή ελεύθερη από γλουτένη
είναι διατροφή ελεύθερη από απαγορεύσεις
και περιορισμούς…
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ δίνει ένα τέλος στο μύθο πως η διατροφή
χωρίς γλουτένη δεν είναι νόστιμη. Διαθέτοντας μία μεγάλη ποικιλία ζυμαρικών
που παρασκευάζονται αποκλειστικά από αυστηρά επιλεγμένο καλαμπόκι και
ρύζι, σας προσφέρει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας
συνταγές. Ανάμεσα σε σπαγέτι, τριβέλι, πέννες ριγέ και κριθαράκι, η επιλογή
πλέον είναι δική σας: από μια απλή κριθαροσαλάτα μέχρι ζυμαρικά φούρνου ή
μια παραδοσιακή μακαρονόπιτα.
Πιστεύοντας πως η διατροφή ελεύθερη από γλουτένη είναι μια διατροφή
ελεύθερη από απαγορεύσεις και περιορισμούς, η ΗΛΙΟΣ συνεργάζεται με δύο
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στην Ευρώπη: τη σουηδική εταιρία Semper και
τον Ιταλικό οίκο Molino Di Ferrο. Μία ευρεία ποικιλία προϊόντων ελεύθερων
γλουτένης όπως πολέντα, άλευρα, κριτσίνια, μπισκοτοειδή, ζυμαρικά,
δημητριακά για πρωινό, σνακς, μίγματα για ψήσιμο και για μαγείρεμα
υπόσχονται να κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη και κυρίως πιο
νόστιμη!
Τόσο τα ζυμαρικά ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη όσο και τα προϊόντα Molino Di Ferro
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 ppm / mg σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EC
609/2013. Η εταιρία Semper διαθέτει επίσης προϊόντα ελεύθερα λακτόζης
για όσους έχουν δυσανεξία όχι μόνο στη γλουτένη αλλά και στις πρωτεΐνες
γάλακτος.
Συνεχίζοντας την πετυχημένη συνεργασία με το σύλλογο «Δράση για την
κοιλιοκάκη», σας παρουσιάζουμε το τρίτο τεύχος συνταγών χωρίς γλουτένη, τις
οποίες προτείνουν τα ίδια τα μέλη του συλλόγου. Συνταγές δοκιμασμένες, που
μπορείτε να μαγειρέψετε εύκολα στην κουζίνα του σπιτιού σας. Μην διστάσετε
επίσης να μοιραστείτε μαζί μας και τις δικές σας συνταγές χωρίς γλουτένη γιατί
το να «μοιράζεσαι», είναι αξία ανεκτίμητη!
Καλή απόλαυση!
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Μικρά μυστικά
1. Το μυστικό για ένα πετυχημένο κριθαρότο είναι να προσθέτουμε σε δόσεις
τα υγρά – ζωμούς και να ανακατεύουμε συνεχώς ώστε να μην κολλήσει στον
πάτο του μαγειρικού σκεύους. Χρησιμοποιούμε ξύλινη κουτάλα και προσέχουμε να μην παραβράσει. Το κριθαρότο τρώγεται «αλ ντέντε».
2. Δύο «γλυκιές» συμβουλές:
- Αφήστε τα cookies να κρυώσουν στο ταψί και μετακινήστε τα κρύα. Έτσι
δεν κινδυνεύουν να σπάσουν.
- Αφήνουμε το κέικ μέσα στο φούρνο, για μισή ώρα αφού ψηθεί, χωρίς να
ανοίξουμε την πόρτα του φούρνου.
Έτσι διατηρούμε τον όγκο του και έχουμε ένα λαχταριστό κι αφράτο κέικ.
3. Όταν σε μια συνταγή τα ζυμαρικά πρώτα βράσουν και μετά πρέπει να μπουν
στο φούρνο, καλό θα είναι να τα σκεπάσουμε με λαδόκολλα ώστε να μη στεγνώσουν και ξεραθούν.
4. Στο φύλλο για πίτα βάζουμε αυγό (κάποιοι βάζουν μόνο το ασπράδι) και γιαούρτι ή γάλα για να έχουμε περισσότερο ελαστική ζύμη και καλύτερο ρόδισμα.
Για το άνοιγμα του φύλλου βοηθάει εξαιρετικά η χρήση νισεστέ. Το φύλλο δεν
κολλάει στον πλάστη.

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 Μονάδες μέτρησηςμετατροπές:
όπως ποτήρια, μαχαιροπήρουνα κλπ.
1 κούπα πολέντα: 160 γρ.
Καλό σκέπασμα των παρασκευασμάτων 1 κούπα ζάχαρη: 225 γρ.
χωρίς γλουτένη για προστασία και γιατί
1 κούπα νερό: 240 ml
ξεραίνονται εύκολα.
1 κούπα αλεύρι: 125 γρ.
Προσεκτική μέτρηση των υλικών.
περίπου, ανάλογα με το
Η θερμοκρασία του φούρνου παίζει πολύ αλεύρι
μεγάλο ρόλο στην επιτυχία μιας συνταγής 1 κούπα γάλα: 240 ml
1 κούπα λάδι: 240 ml
χωρίς γλουτένη.
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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.

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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Ελαιόψωμο και τυρόψωμο
από την κυρία Βίκη Βογιατζή, από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 500 γρ. μίγμα  
χωρίς γλουτένη
SEMPER FIN MIX
• 450 ml χλιαρό νερό
• 10 γρ. (1 φακελάκι)
ξηρή μαγιά
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 50 ml έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
• 90 γρ. (1 φλιτζάνι)
τεμαχισμένες
πράσινες ελιές
• 150 γρ. (1 φλιτζάνι )
χοντροκομμένο τυρί
φέτα

Οδηγίες παρασκευής:

Κοσκινίζουμε το αλεύρι σε ένα μπολ.
Κάνουμε μια λακουβίτσα στην κορυφή και ρίχνουμε εκεί τη
μαγιά, τη ζάχαρη και 50 ml περίπου από το χλιαρό νερό μας.
Αν μας είναι δύσκολο, τότε ανακατεύουμε τη μαγιά, τη ζάχαρη και το νερό σε ένα μπολάκι και αφήνουμε στην άκρη να
φουσκώσει η μαγιά για περίπου 20 με 30 λεπτά.
Μόλις φουσκώσει, ανακατεύουμε με σύρμα, το μίγμα με το αλεύρι και προσθέτουμε το υπόλοιπο χλιαρό νερό, το λάδι και το αλάτι.
Μόλις ανακατευτούν καλά, το χωρίζουμε σε 2 μπολ. Στο ένα προσθέτουμε τις
ελιές και στο άλλο το τυρί. Ανακατεύουμε ελαφρά και τοποθετούμε το μίγμα
μας σε φόρμες ψησίματος (9x22 cm αυτές που χρησιμοποίησαμε) αφού πρώτα
τις λαδώσουμε με τη βοήθεια ενός πινέλου.
Τοποθετούμε τις φόρμες στο φούρνο στους 50 °C για 30 λεπτά, για να φουσκώσουν.
Στο κάτω μέρος του φούρνου τοποθετούμε ένα ταψάκι με νερό έτσι ώστε να
μη στεγνώσει το μίγμα μας.
Ψήνουμε για 40 λεπτά στους 220 °C.
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Knödel (κνοεντελ)
είδος ψωμιού στον ατμό

από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 300 γρ. μίγμα
WHITE MIX SEMPER
• 125 ml νερό χλιαρό
• 125 ml γάλα χλιαρό
• 1 αυγό ελαφριά
χτυπημένο
• ½ κ.γλ. αλάτι
• ½ κ.γλ. ζάχαρη
• 1 κ.γλ. ξερή μαγιά (4 γρ.)
• 5 κ.σ. pops ρυζιού
(ή μια θρυμματισμένη
ρυζογκοφρέτα)
• Λίγο ελαιόλαδο
ή βούτυρο και πολέντα
για επικάλυψη κούπας
(4 κούπες των 250 ml)

Οδηγίες παρασκευής:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά με μίξερ χειρός και στο τέλος
προσθέσουμε τα ποπς. (Αν δεν βρούμε ποπς ρυζιού, θρυμματίζουμε γκοφρέτα
ή δοκιμάζουμε pop κινόα ή κεχρί).
Αλείφουμε με λίγο λάδι 4 κούπες, αλευρώνουμε με την πολέντα (250 ml) και
μοιράζουμε το μίγμα σε αυτές. Αφήνουμε για 30-40 λεπτά να φουσκώσει η
ζύμη. Σε μια κατσαρόλα που χωράνε οι 4 κούπες μας, βάζουμε 2,5 δάχτυλα
νερό, τοποθετούμε τις κούπες μέσα, καπακώνουμε την κατσαρόλα και
βάζουμε να βράσει σε μέτρια φωτιά. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βράζει
μετράμε 30 λεπτά, χωρίς να ανοίξουμε το καπάκι.
Βγάζουμε με προσοχή τις κούπες γιατί καίνε, αφήνουμε λίγο να κρυώσουν,
περνάμε περιμετρικά με ένα μαχαίρι την κούπα για να ξεκολλήσουν και
βγάζουμε τα knödel από τις κούπες.
Τα κόβουμε σε φέτες και συνοδεύουμε κρεατικά με σάλτσα.
Μικρά μυστικά: Σερβίρεται σαν γλυκό πασπαλισμένο με τριμμένα καρύδια,
μαρμελάδα και άχνη, κακάο, ψεκασμένο με λίγο ελαιόλαδο.
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Πέννες με κοτόπουλο
από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:
• 500 γρ. πέννες ριγέ ΗΛΙΟΣ
χωρίς γλουτένη
• 2 κομμάτια στήθος κοτόπουλου
α/ο σε κύβους
• 1 μέτριο κρεμμύδι σε ροδέλες
• 3 φέτες μπέικον κομμένα
• 1 σκελίδα σκόρδο τριμμένη
• ½ κόκκινη πιπεριά σε λεπτές φέτες

Οδηγίες παρασκευής:
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•
•
•
•

½ πράσινη πιπεριά σε λεπτές φέτες
αλάτι, πιπέρι
1 σφηνάκι κονιάκ
λίγο ελαιόλαδο για το σοτάρισμα

(για τη γέμιση)

• 100 ml κρέμα γάλακτος
• 1 αυγό
• τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα

Βράζουμε τις πέννες και τα κρατάμε στην άκρη. Σοτάρουμε το κρέας, το
κρεμμύδι, το μπέικον, το σκόρδο, τις πιπεριές. Αλατοπιπερώνουμε και
όταν μαλακώσουν, ρίχνουμε το κονιάκ και ανάβουμε για να γίνει φλαμπέ
(flambé), Όταν σβήσει η φωτιά, προσθέτουμε τις πέννες, ανακατεύουμε και
περιχύνουμε με το μίγμα αυγού και κρέμας. Στο τέλος πασπαλίζουμε με το
τριμμένο τυρί.

Κριθαρότο
χταποδιού

από τον κύριο Ιορδάνη Δουβλετή,
από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 400 γρ. κριθαράκι ΗΛΙΟΣ
χωρίς γλουτένη
• 1.200 ml ζωμός (από χταπόδι που
έχουμε μαγειρέψει πριν)

•
•
•
•

3 κ.σ. λάδι
4 κ. σ. βούτυρο (1 αρχή + 3 τέλος)
1 κρεμμύδι
100 ml λευκό κρασί

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 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 σχεδόν
ένα ποτήρι ή 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 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.
Κλείνουμε το μάτι, βάζουμε 2-3 κουταλιές βούτυρο, ελάχιστο ακόμα ζωμό
και το τριμμένο σκληρό τυρί της επιλογής μας.Προσθέτουμε το χταπόδι
τεμαχισμένο, διορθώνουμε αν χρειάζεται το αλάτι μας, ανακατεύουμε για ένα
λεπτό ακόμη και είμαστε έτοιμοι!
Το σερβίρουμε αμέσως σε βαθύ πιάτο με φρεσκοτριμμένο πιπέρι!
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Gnocchi alla Sorrentina
από την κυρία Μαίρη Τσελεκίδου , από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 1 πακέτο νιόκι Molino Di Ferro
(διπλή συσκευασία)
• 200 γρ. μοτσαρέλα βουβαλίσια
• 150 γρ. παρμεζάνα τριμμένη
• 200 γρ. σάλτσα ντομάτα
• 100 γρ. ξεφλουδισμένες ντομάτες
• 2 τεμ. ντομάτες Roma
ή  6 ντοματίνια cherry ολόκληρα
• 1 ξύλο σέλινο ψιλοκομμένο

• 1 καρότο τριμμένο
• 1 κρεμμύδι τριμμένο
• Αλάτι, πιπέρι & ελαιόλαδο
κατά προτίμηση

Οδηγίες παρασκευής:

Σε ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε ελαφρώς
το κρεμμύδι, το καρότο και το σέλινο.
Προσθέτουμε τις ξεφλουδισμένες
ντομάτες, και την έτοιμη σάλτσα και
αφήνουμε να βράσουν για περίπου
20 λεπτά προσθέτοντας λίγο νερό
στην περίπτωση που χρειαστεί.
Κόβουμε σε μικρούς κύβους τη μοτσαρέλα και την πιέζουμε με τέτοιο
τρόπο ώστε να βγάλει το μεγαλύτερο μέρος του γάλακτος που περιέχει στο
εσωτερικό της.
Ρίχνουμε τα νιόκι σε αλατισμένο, ζεστό νερό και μόλις ανεβούν στην
επιφάνεια είναι έτοιμα. Στραγγίζουμε και μεταφέρουμε σε ένα πήλινο ή
πυρίμαχο σκεύος.
Ανακατεύουμε τα νιόκι με τη σάλτσα, την παρμεζάνα και τη μοτσαρέλα.
Τοποθετούμε στο φούρνο και ψήνουμε στους 200 °C για περίπου 10 - 15
λεπτά.
Βγάζουμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να «ξεκουραστούν» για 2 λεπτά
πριν σερβίρουμε.
Διακοσμούμε με φύλλα φρέσκου βασιλικού.
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Κριθαρώτο με γαρίδες
και φινόκιο
από την κυρία
Αναστασία Σαββάκη,
από τη Ρόδο

Υλικά:

• 400 γρ. κριθαράκι
ΗΛΙΟΣ χωρίς
γλουτένη
• 1 κρεμμύδι μέτριο
ψιλοκομμένο
• 2 σκελίδες σκόρδου
• 8 γαρίδες Νο 1
• 4 ντομάτες ώριμες
τριμμένες
• 1 φινόκιο μέτρια
κομμένο ζουλιέν
• ½ ματσάκι μαϊντανό
ψιλοκομμένο
• 1 σφηνάκι ούζο
• 1 φινόκιο μέτρια
κομμένο ζουλιέν
• ½ φλιτζάνι ελαιόλαδο
• Αλάτι πιπέρι

Οδηγίες παρασκευής:
Βάζουμε την κατσαρόλα με το λάδι να κάψει, προσθέτουμε τις γαρίδες,
τις σοτάρουμε καλά και από τις δύο μεριές, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο και το φινόκιο να τσιγαριστούν μαζί με τις γαρίδες, σβήνουμε με
το ούζο και ρίχνουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι και τον
μαϊντανό. Συμπληρώνουμε δύο ποτήρια νερό και βράζουμε για 5 λεπτά.
Αφαιρούμε τις γαρίδες και προσθέτουμε το κριθαράκι να ψηθεί για 12 λεπτά.
Μόλις ψηθεί σερβίρουμε 2 γαρίδες στο πλάι και πασπαλίζουμε τον υπόλοιπο
μαϊντανό.
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Ατζέμ Πιλάφι
από την κυρία
Μαρία Παπαγεωργίου,
από τη Χαλάστρα,
Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 65 γρ. ή 1½ φωλιά
φιδέ Molino Di Ferro
(θρυμματισμένο)
• 200 γρ. ρύζι Καρολίνα
ή 1 κούπα
• 900 ml ζωμό κρέατος
• 35 γρ. ή 1 κ.σ. βούτυρο
(εναλλακτικά 4 κ.σ. λάδι
για νηστίσιμο)
• αλάτι, πιπέρι

Οδηγίες παρασκευής:

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ζωμό και μόλις πάρει βράση ρίχνουμε το
αλάτι, ελάχιστο από το βούτυρο και το ρύζι. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή
θερμοκρασία μέχρι να μαλακώσει το ρύζι, περίπου για 15 λεπτά. Δεν
αφήνουμε το ρύζι να πιει 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 είναι 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!
Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως συνοδευτικό σε ψητά, κοκκινιστά
κρέατα κλπ.
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Κοζανίτικα κιχί
με άγρια χόρτα και φέτα
από την κυρία Ιουλία Τσουτσούρη,
από την Κοζάνη

Υλικά:

(για τη ζύμη)

• 500 γρ μίγμα
WHITE MIX SEMPER
• 200 - 220 ml νερό
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ξύδι
• ½ κ.γ. αλάτι

(για τη γέμιση)
•
•
•
•
•

500 γρ. άγρια χόρτα
2 - 3 φρέσκα κρεμμυδάκια
250 γρ. φέτα
1 αυγό
Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Οδηγίες παρασκευής:

Ξεκινάμε με τη γέμιση πλένοντας και ψιλοκόβοντας τα χόρτα. Στη συνέχεια τα
αλατίζουμε, τα ανακατεύουμε και τα πιέζουμε καλά σε ένα σουρωτήρι ώστε να
φύγουν τα περισσότερα υγρά.
Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και τα μαραίνουμε μαζί με τα χόρτα με
ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι μέχρι να μείνουν χωρίς υγρά. Προσθέτουμε
αλάτι και πιπέρι. Μόλις κρυώσει η γέμιση ρίχνουμε μέσα ένα αυγό και τη φέτα
και ανακατεύουμε.
Για τη ζύμη αναμειγνύουμε όλα μαζί τα υλικά και ζυμώνουμε καλά ώστε να
γίνει μια μέτρια ζύμη. Τη χωρίζουμε σε 6 κομμάτια και ανοίγουμε με το καθένα
φύλλο διαμέτρου 40 - 50 εκ. Λαδώνουμε πολύ καλά το φύλλο, απλώνουμε το
1/6 της γέμισης στο καθένα, τυλίγουμε, τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί,
τα λαδώνουμε πολύ καλά από πάνω και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 170 °C στον αέρα για 30 λεπτά περίπου.
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Μηλόπιτα Νορβηγίας
από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

(για τη ζύμη)

• 125-150 γρ. μίγμα
WHITE MIX SEMPER
• 125 γρ. βούτυρο ή Βιτάμ
(ή 80 ml ηλιέλαιο)
• 125 γρ. ζάχαρη
• 2 αυγά μεγάλα ή 3 μέτρια
• 1 κ.γλ. μπέικιν χ.γλ.
• 1 κ.γλ. ξύσμα από λεμόνι
• 1 βανίλια

(για τη γέμιση)

• 2 μήλα κομμένα σε “σκελίδες”
• 2 κ.σ. τριμμένα καρύδια ή
αμύγδαλα (προαιρετικά)
• 3 - 4 κ.σ. καστανή, ακατέργαστη
ζάχαρη
• ½ κ.γ. κανέλα

Οδηγίες παρασκευής:
Χτυπάμε το βούτυρο με τη ζάχαρη καλά και προσθέτουμε ένα - ένα τα αυγά,
συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Μόλις το μίγμα μας γίνει αφράτο προσθέτουμε
το ξύσμα, βανίλια και αλεύρι.
Στρώνουμε μια φόρμα 22 εκ. διαμέτρου με χαρτί ψησίματος και απλώνουμε
το μίγμα μας. Από πάνω καρφώνουμε τις σκελίδες από τα μήλα μας κυκλικά
μέχρι τη μέση. Πασπαλίζουμε με τα καρύδια, την καστανή ζάχαρη και την
κανέλα.
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C με αέρα για 45 λεπτά.
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Εκμέκ Πολίτικο

από την κυρία Μαρίκα Μπόλκα, από τη Λήμνο

Υλικά:

(για τη ζύμη)

• 1 κ.σ. μαγιά ξερή
• ¼ κούπας χλιαρό νερό
• 2 κούπες μίγμα WHITE MIX
SEMPER (ίσως και λίγο
παραπάνω 2-3 κ.σ.)
• ¼ κούπα ζάχαρη
• ¼ κ.γλ. μαστίχα
κοπανισμένη
• ¼ κ.γλ. αλάτι
• 1/3 κούπα γιαούρτι
• 1 αυγό
• ¼ κούπα λιωμένο βούτυρο

(για την κρέμα ζαχαροπλαστικής)
•
•
•
•
•
•

2 ½ ποτήρια γάλα
10 -12 κ.σ. κορν φλάουρ χ.γλ.
4-5 κ.σ. ζάχαρη
1 αυγό
2 κ.σ. βούτυρο
βανίλια

(για τη
σαντιγί)

• 1 κουτί σαντιγί
• 1 ζαχαρούχο γάλα

(για το σιρόπι)

• 2 ½ κούπες ζάχαρη
• 3 κούπες νερό
• 2 κ.σ. χυμό λεμονιού

Οδηγίες παρασκευής:

Σε ένα μπωλ διαλύουμε τη μαγιά με το χλιαρό νερό και το αφήνουμε στην άκρη να
φουσκώσει. Ρίχνουμε όλα τα υλικά, εκτός από το βούτυρο, στον κάδο του μίξερ και τα
ανακατεύουμε. Προσθέτουμε και το μίγμα της μαγιάς και ζυμώνουμε με τον γάντζο
μέχρι να γίνει μία λεία και απαλή ζύμη. Μπορεί να χρειαστεί εδώ και το επιπλέον
αλεύρι. Στο τέλος ρίχνουμε και το βούτυρο λιωμένο (χλιαρό).
Βουτυρώνουμε ένα πυρέξ. Ανοίγουμε τη ζύμη μέσα στο πυρέξ με τα δάχτυλα
στρώνοντας παντού ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε τη ζύμη και τη βάζουμε στην άκρη
να φουσκώσει για μισή ώρα. Ψήνουμε στους 180˚ C σε προθερμασμένο φούρνο για
25 λεπτά ή μέχρι να πάρει ένα σκούρο χρώμα. Βράζουμε το σιρόπι για 5 λεπτά, και το
ρίχνουμε σε χλιαρό παντεσπάνι σιγά σιγά. Το αφήνουμε στην άκρη να ρουφήξει το
σιρόπι.

(για την κρέμα ζαχαροπλαστικής)

Βάζουμε σε κατσαρόλα τα 2 ποτήρια γάλα να ζεσταθεί και στο υπόλοιπο μισό
διαλύουμε το κορνφλάουρ, και τη ζάχαρη και το προσθέτουμε στην κατσαρόλα
ανακατεύοντας καλά μέχρι να πήξει. Συμπληρώνουμε τη βανίλια, το βούτυρο και
τέλος το αυγό καλά χτυπημένο. Στρώνουμε την κρέμα πάνω στο σιροπιασμένο
παντεσπάνι. Όταν κρυώσει η κρέμα, κάνουμε ο ίδιο με τη σαντιγί και πασπαλίζουμε
τριμμένη σοκολάτα ή τριμμένο αμύγδαλο καβουρντισμένο ή ακόμα γλυκό του
κουταλιού βύσσινο.
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Cookies με κομμάτια σοκολάτας
μαλακά ή τραγανά
από την κυρία ‘Ελενα - Μαρία Κωστατζίκη, από τη Χαλκιδική

Υλικά:

• 300 γρ. μίγμα FIN MIX SEMPER
• 200 γρ. μαλακό βούτυρο σε
θερμοκρασία δωματίου
• 200 γρ. κρυσταλλική ζάχαρη
• 2 κρόκους αυγών
• 1 βανίλια (κάψουλα)

•
•
•
•

2 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γλ. αλάτι
60 γρ. κακάο σε σκόνη άγλυκο
250 γρ. κουβερτούρα σε
κομματάκια
• λίγο λικέρ ή κονιάκ της αρεσκείας
μας

Οδηγίες παρασκευής:
Σε μία λεκανίτσα βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και το κακάο και τα
αφήνουμε στην άκρη
Σε ένα μπολ βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάμε έως ότου
ομογενοποιηθεί το μίγμα. Προσθέτουμε τα αυγά και το λικέρ συνεχίζοντας
το ανακάτεμα
Σιγά σιγά προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά από τη λεκανίτσα και ζυμώνουμε
με τα χέρια. Συμπληρώνουμε
τα κομματάκια της σοκολάτας.
Τοποθετούμε το μπολ με τη
ζύμη στο ψυγείο για 20 λεπτά.
Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 180 °C.
Βγάζουμε από το ψυγείο
τη ζύμη και πλάθουμε σε
μπαλίτσες. Στρώνουμε σε ένα
ταψί λαδόκολλα, βάζουμε τα
μπισκότα μας και ψήνουμε
για περίπου 9 λεπτά αν τα
θέλουμε μαλακά ή 12 λεπτά
αν τα θέλουμε πιο τραγανά.
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Καλτσούνια ανεβατά γλυκά
από την κυρία Έφη Βερβεράκη, από την Κρήτη

Υλικά:

(για το προζύμι)
•
•
•
•
•

50 γρ. μίγμα WHITE MIX SEMPER
1φακελάκι μαγιά
1 κ.γλ. ζάχαρη
40 ml νερό
1στικ κανέλα

(για τη γέμιση)
• 500 γρ. μυζήθρα
• 2 κ.σ. ζάχαρη
• 1 αυγό

(για τη ζύμη)
•
•
•
•
•
•
•

440 γρ. μίγμα SEMPER
45 ml λάδι
115 γρ. ζάχαρη
220 ml γάλα χλιαρό
1 πρέζα μαχλέπι
2 κομματάκια μαστίχα
½ αβγό

Οδηγίες παρασκευής:

Για 10 λεπτά, βάζουμε το στικ κανέλας σε 40 ml βραστό νερό και το αφήνουμε μέσα
έως ότου να γίνει χλιαρό. Σε ένα μπολ βάζουμε το νερό που έχει γίνει χλιαρό για
να διαλύσουμε τη μαγιά. Προσθέτουμε 1 κουταλάκι ζάχαρη και 50 γρ. αλεύρι και
ανακατεύουμε να γίνει χυλός. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και πετσέτα κουζίνας και
αφήνουμε σε ζεστό μέρος να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Σε 1 κ.σ. ζάχαρη βάζουμε τη
μαστίχα και το μαχλέπι και τα χτυπάμε στο γουδί. Σε ένα μπολ ρίχνουμε το προζύμι,
το γάλα, τη ζάχαρη και το αυγό και χτυπάμε με τον γάντζο στο μίξερ. Προσθέτουμε
το αλεύρι και το λάδι εναλλάξ αρχίζοντας με το αλεύρι και τελειώνοντας με αλεύρι
αφήνουμε να ζυμωθεί για 10 λεπτά. Αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο το μπολάκι,
βάζουμε το ζυμαράκι μας μέσα, σκεπάζοντας με μεμβράνη και αφήνουμε σε ζεστό
μέρος να διπλασιαστεί. Εντωμεταξύ σε ένα μπολ ανακατεύουμε καλά τα υλικά της
γέμισης και αφήνουμε στην άκρη.
Όταν διπλασιαστεί η ζύμη,την ξεφουσκώνουμε με τα χέρια πλάθοντας ελαφρά.
Παίρνουμε λίγη ζύμη σε μέγεθος μανιταριού, την ανοίγουμε με πλάστη (περίπου
9 εκ.), βάζουμε 1 κουταλιά γλυκού γέμιση στη μέση και κλείνουμε σαν φάκελο ή
τριγωνικό σχήμα πιέζοντας τις γωνιές για να μην ανοίγουν. Τα σκεπάζουμε και τα
αφήνουμε να φουσκώσουν. Τα αλείφουμε με ένα αυγό ανακατεμένο με 1 κ.σ. νερό
και τα βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 25 με 30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν
στους 180 °C.
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Ψωμί του Επισκόπου
“Bishop’s bread”

από την κυρία Noemi, από τη Θεσσαλονίκη

Υλικά:

• 220 γρ. μίγμα χ.γλ. (SEMPER
WHITE MIX + FIN MIX
(μισό-μισό ή μόνο το ένα )
• 200 γρ. ζάχαρη
• 3 αυγά ολόκληρα μεγάλα
• 3 αυγά χωρισμένα σε κρόκο
και ασπράδι
• 100 γρ. σταφίδες ή αλλα ξερά
φρούτα ψιλοκομμένα
• 50 - 75 γρ. κουβερτούρα
μαύρη και λευκή κομμένη σε
κομματάκια
• 70 γρ. καρύδια, αμύγδαλα ή
φουντούκια χοντροκομμένα
• 1 κ.γλ. μπέικιν πάουντερ χ.γλ.
• 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο

Οδηγίες παρασκευής:

Ανακατεύουμε τα 3 ολόκληρα αυγά και τους 3 κρόκους με τη ζάχαρη ώσπου να
ασπρίσει το μίγμα. Σε ένα άλλο μπολ χτυπάμε τα 3 ασπράδια σε σφιχτή μαρέγκα.
Ενώνουμε τα δύο μίγματα, και προσθέτουμε το λάδι, το αλεύρι και το μπέικιν.
Στη συνέχεια και ανακατεύοντας απαλά προσθέτουμε τις σταφίδες, σοκολάτα
και καρύδια.
Χρησιμοποιούμε 2 μακρόστενες φόρμες, τις βουτυρώνουμε και τις
αλευρώνουμε. Μοιράζουμε στις δυο φόρμες το μίγμα μας και ψήνουμε σε 175 °C
σε προθερμασμένο φούρνο για 40 λεπτά (αντίσταση).
Στολίζουμε κατά βούληση με σοκολάτα, άχνη κλπ.
Μικρό μυστικό: Aν μας φαίνεται άγλυκο, βάζουμε περισσότερη ζάχαρη. Επίσης,
μπορούμε να παίξουμε με τα υλικά των ξηρών καρπών.
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Μακαρονόπιτα γλυκιά
από την κυρία Ντίνα Καραγκούνια, από το Αίγιο

Υλικά:

• 500 γρ. πέννες ριγέ
ΗΛΙΟΣ χωρίς γλουτένη
• 300 γρ. τυρί φέτα τριμμένη
με το χέρι
• 500 ml γάλα φρέσκο
• 3 αυγά μεγάλα
• 1 κ.γλ. κανέλα τριμμένη
• λίγο λάδι για τα μακαρόνια
• 1 ποτήρι ζάχαρη καστανή
ή κρυσταλλική

(για το φύλλο)

Οδηγίες παρασκευής:

• 200 γρ. μίγμα
WHITE MIX SEMPER
• 1 κ.σ. λάδι  
• 1 κ.γλ. αλάτι
• 130 ml νερό
• 1 αυγό

Βράζουμε τις πέννες σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου και στραγγίζουμε. Τις
βάζουμε στο μπολ και ρίχνουμε λίγο λάδι κι ανακατεύουμε για να μην κολλάνε.
Χτυπάμε σε ένα άλλο μπολ τα αυγά ρίχνοντας την ζάχαρη και το γάλα να γίνουν
ένα μίγμα. Τα προσθέτουμε στα μακαρόνια και ρίχνουμε το τυρί και την κανέλα.
Αφήνουμε στην άκρη.
Κοσκινίζουμε το αλεύρι μας και ξεκινάμε να φτιάξουμε το φύλλο. Χτυπάμε το αυγό
προσθέτοντας το λάδι και το αλάτι. Ρίχνουμε το αλεύρι και σιγά σιγά προσθέτουμε
το νερό μέχρι να γίνει μια ζύμη που να μην κολλάει στα χέρια μας και, αν χρειαστεί,
ρίχνουμε λίγο ακόμη. Κάνουμε δύο μπαλάκια ζύμης ή ένα (αν θέλουμε κάνουμε
μόνο ένα φύλλο πιο χοντρό απ τα κανονικά φύλλα) και αφήνουμε σκεπασμένο το
μπολ με το ζυμάρι μας για μισή ώρα πριν ανοίξουμε τα φύλλα. Ανοίγουμε τα φύλλα
μας ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες πασπαλίζοντας με ριζάλευρο για να μην μας
κολλήσει το φύλλο. Στρώνουμε τα φύλλα σε λαδωμένο ταψί διαμέτρου 32 εκ. και
ρίχνουμε το μίγμα των μακαρονιών μέσα. Κόβουμε τα περισσεύματα του φύλλου
γύρω γύρω ή απλά γυρνάμε τις άκρες προς τα μέσα. Η επιφάνεια της πίτας θα μείνει
ξεσκέπαστη από φύλλο. Σκεπάζουμε το ταψί με λαδόκολλα κι αλουμινόχαρτο και
ψήνουμε για 50 λεπτά περίπου στους 200 °C με αντιστάσεις στην κάτω σχάρα του
φούρνου. Ξεσκεπάζουμε το ταψί δέκα λεπτά πριν βγάλουμε την πίτα από το φούρνο
κι αφήνουμε να ροδίσει λίγο επάνω.
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Οι σημειώσεις μου:
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