λαχανικών
Κριθαράκι

Ποιότητα & γεύση!
Φτιαγμένο με τη μυστική συνταγή
ΗΛΙΟΣ, το κριθαράκι Λαχανικών
ΗΛΙΟΣ με ντομάτα και σπανάκι
αποτελεί βασικό συστατικό για πιάτα
με μοναδικά χρώματα και αυθεντική
γεύση λαχανικών.
Έχει βραβευτεί 3 φορές από το
Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και
Ποιότητας ITQI στις Βρυξέλλες με
βραβεία Ανώτερης Γεύσης.
Παραμένει πάντα σπυρωτό ενώ τα
φυσικά αρώματα των λαχανικών
συνδυάζονται ιδανικά δημιουργώντας
μία πρωτόγνωρη χρωματική και
γευστική πανδαισία.
Απολαύστε το στο παραδοσιακό
γιουβέτσι, στο κριθαρότο,
σε δροσερές
κριθαροσαλάτες και στις
σούπες σας!

Πολύχρωμη σαλάτα
με κριθαράκι
λαχανικών ΗΛΙΟΣ

Συνταγή: Chef Νίκος Λιογγάρης

Υλικά
για το κριθαράκι:
• 150 γρ. Κριθαράκι
Λαχανικών ΗΛΙΟΣ
• 1 λίτρο νερό
• 10 γρ. αλάτι
• λίγο ελαιόλαδο
για το ντρέσσινγκ:
• 100 ml ελαιόλαδο
• 30 γρ μουστάρδα
• 40 γρ σταφίδες μουλιασμένες
στο νερό
• 30 ml κρασί λιαστό Σιάτιστας
• αλάτι, πιπέρι
• 20 ml μέλι
για την σαλάτα:
50 γρ. ανθότυρο ξηρό
4 κομμένα ντοματίνια
20 γρ. ρόκα baby

Τρόπος Παρασκευής:
Σε ένα ψηλό μπολ, ανακατεύουμε
όλα τα υλικά του ντρέσσινγκ
εκτός από το ελαιόλαδο που το
ρίχνουμε σιγά - σιγά και
χτυπώντας μ´ ένα σύρμα μέχρι να
δέσει το μείγμα. Βράζουμε το
κριθαράκι, σύμφωνα με τις
οδηγίες της συσκευασίας. Το
στραγγίζουμε, το απλώνουμε να
κρυώσει και το λαδώνουμε.
Σε μία σαλατιέρα ανακατεύουμε
όλα τα υλικά της σαλάτας με το
ντρέσσινγκ και σερβίρουμε.

Κριθαρότο
γαρίδας

Τρόπος Παρασκευής:
Καθαρίζουμε εντελώς τις γαρίδες. Το σώμα της
γαρίδας το κόβουμε κατά μήκος και τις
τοποθετούμε σε μπολ. Τις μαρινάρουμε με
με κριθαράκι
ελαιόλαδο, σκόρδο και ψιλοκομμένο μαϊντανό.
λαχανικών ΗΛΙΟΣ Σκεπάζουμε το μπολ και το φυλάσσουμε στο
ψυγείο.
Ζωμός γαρίδας: σε μεγάλη κατσαρόλα
σωτάρουμε σε ελαιόλαδο τα κελύφη και τα
Υλικά:
κεφάλια. Προσθέτουμε τα καρότα και 2
• 500 γρ. Κριθαράκι
κρεμμύδια. Μόλις ροδίσουν, τα σβήνουμε με
Λαχανικών ΗΛΙΟΣ
λευκό κρασί. Συμπληρώνουμε κρύο νερό, τα
• 15 γαρίδες Νο 1
δαφνόφυλλα, τον πελτέ, τον κρόκο και το
• 2 σκελίδες ψιλοκομμένο
θυμάρι. Προσθέτουμε το χυμό του πορτοκαλιού.
σκόρδο
Αφήνουμε το ζωμό να σιγοβράσει για 45 λεπτά
• 1 ματσάκι μαϊντανό
και τον σουρώνουμε.
• 3 καρότα χοντροκομμένα Ψιλοκόβουμε 2 κρεμμύδια και 2 πολύχρωμες
• 4 κρεμμύδια
πιπεριές. Σωτάρουμε ελαφρά σε ελαιόλαδο, και
προσθέτουμε το κριθαράκι. Σβήνουμε με λευκό
• 2 πολύχρωμες πιπεριές
κρασί. Προσθέτουμε 1 κουτάλα ζωμό γαρίδας
• 1 κουταλιά βούτυρο
• 1 κουταλιά πελτέ τομάτας και ανακατεύουμε συνεχώς. Μόλις απορροφηθεί
ο ζωμός επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.
• χυμό από 1 πορτοκάλι
Στα 12-13 λεπτά προσθέτουμε τις γαρίδες και
• 4 δαφνόφυλλα
συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία.
• 150ml λευκό κρασί
Αλλατοπιπερώνουμε μόλις είναι έτοιμο (15-16
• 2 γραμμάρια κρόκος
λεπτά), σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε
Κοζάνης
μία γεμάτη κουταλιά βούτυρο ανακατεύοντας
• 1 ματσάκι θυμάρι
συνεχώς μέχρι το βούτυρο να ομογενοποιηθεί
με το κριθαράκι. Σερβίρουμε αμέσως.
• αλάτι – πιπέρι
• ελαιόλαδο για σωτάρισμα Καλή επιτυχία!

Συνταγή: Chef Δημήτρης Χριστοφής

Συνταγή: Chef Δημήτρης Χριστοφής

Έκδοση: Νοέμβριος 2018

Η ΗΛΙΟΣ παρουσιάζει συνεχώς καινοτόμα προϊόντα και έχει
πιστοποιηθεί κατά ISO 22000:2005, ISO 9001:2015, IFS FOOD V6.
Σήμερα, η ΗΛΙΟΣ παράγει περισσότερα από 75 διαφορετικά
σχήματα ζυμαρικών και τα εξάγει σε περισσότερες από 30 χώρες,
κάνοντας τα ελληνικά ζυμαρικά συνώνυμο της υψηλής ποιότητας
και της μοναδικής γεύσης!

www.epikinonin.gr

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία
ζυμαρικών από 100% σιμιγδάλι σκληρού σταριού. Τα ζυμαρικά
ΗΛΙΟΣ ξεχωρίζουν για την ανώτερη ποιότητά τους και από το 2011
έχουν διακριθεί με 13 βραβεία Ανώτερης Γεύσης από τον ITQI και
άλλους διεθνείς διαγωνισμούς γευσιγνωσίας.
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