Συνταγές
με φαντασία, μεράκι
και ζυμαρικά

Χρυσή Σπαγετίνη με ξηρή

μυζήθρα, ψητά κρεμμύδια
και φρέσκο σπανάκι
ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. Χρυσή
Σπαγετίνη ΗΛΙΟΣ
• 4 κρεμμύδια,
κομμένα
σε χονδρές
ροδέλες
• 300 γρ. baby
σπανάκι,
καθαρισμένο
• 200 γρ. μυζήθρα
ξηρή, τριμμένη
• 50 ml ελαιόλαδο
• Αλάτι και πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ψήνουμε τα κρεμμύδια σε σχαροτήγανο μέχρι να
μαλακώσουν. Συγχρόνως βράζουμε τα ζυμαρικά
σε άφθονο αλατισμένο νερό σύμφωνα με τον
χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία.
Σουρώνουμε κι επαναφέρουμε την κατσαρόλα
στη φωτιά προσθέτοντας το ελαιόλαδο. Μόλις
ζεσταθεί, προσθέτουμε 150 γρ. μυζήθρας μέχρι να
πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτουμε το
σπανάκι και τα ζυμαρικά. Αποσύρουμε από τη
φωτιά, ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως
πασπαλίζοντας με την υπόλοιπη μυζήθρα.

Σαλάτα
με πέννες λαχανικών
με ψητό κοτόπουλο

ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. Πέννες Λαχανικών ΗΛΙΟΣ
• 2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου
• 1 μεγάλο καρότο, τριμμένο
• 1 μάτσο ρόκα, κομμένη με το χέρι
• 1 μικρό μαρούλι, ψιλοκομμένο
• 3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
• 10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση
• 1 αγγουράκι, κομμένο σε κύβους
DRESSING ΣΑΛΑΤΑΣ
• 150 ml ελαιόλαδο
• 50 ml βαλσάμικο ξύδι
• 30 ml πικάντικη μουστάρδα
• Αλάτι και πιπέρι
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Αλατοπιπερώνουμε καλά τα φιλέτα από το κοτόπουλο
και τα ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου. Μετά από 25
λεπτά περίπου, τα βγάζουμε από τον φούρνο και τα
αφήνουμε να κρυώσουν. Συγχρόνως βράζουμε τα
ζυμαρικά σε άφθονα αλατισμένο νερό σύμφωνα με τον
χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία. Σουρώνουμε και
τα κρυώνουμε με νερό.
Σε ένα μεγάλο μπωλ βάζουμε όλα τα λαχανικά της σαλάτας. Σε ένα βάζο
βάζουμε τα υλικά του dressing και τα χτυπάμε δυνατά. Στη συνέχεια
περιχύνουμε τα λαχανικά με το dressing, προσθέτουμε τα ζυμαρικά κι
ανακατεύουμε ζωηρά. Κόβουμε το κοτόπουλο σε ροδέλες και
στολίζουμε τη σαλάτα μας.

Κριθαράκι λαχανικών

με ψαρονέφρι, δαμάσκηνα
και σάλτσα μαυροδάφνης
ΥΛΙΚΑ
• 500 γρ. Κριθαράκι
Λαχανικών ΗΛΙΟΣ
• 150 γρ. αποξηραμένα
δαμάσκηνα χωρίς
κουκούτσια, κομμένα
στα τέσσερα
• 600 γρ. ψαρονέφρι,
κομμένο σε κύβους
• 30 ml ελαιόλαδο
• 300 ml μαυροδάφνη
• 1 ματσάκι μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
• αλάτι και πιπέρι

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σε τηγάνι που έχουμε “κάψει” το ελαιόλαδο,
ροδίζουμε το ψαρονέφρι. Σβήνουμε με 100ml
μαυροδάφνη. Αποσύρουμε από τη φωτιά.
Συγχρόνως, βράζουμε το κριθαράκι σε άφθονα
αλατισμένο νερό σύμφωνα με τον χρόνο που
αναγράφεται στη συσκευασία. Σε ένα μικρό
κατσαρολάκι,
βάζουμε
την
υπόλοιπη
μαυροδάφνη με τα δαμάσκηνα. Σιγοβράζουμε
για 5 λεπτά.
Προσθέτουμε το ψαρονέφρι στα δαμάσκηνα και
τον μαϊντανό. Ανακατεύουμε το κριθαράκι και το
αφήνουμε 2 λεπτά να απορροφήσει τη
σάλτσα μαυροδάφνης.
Σερβίρουμε
αμέσως.
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