Τα πιο νόστιμα
Ελληνικά
ζυμαρικά

Σπαγέτι ΗΛΙΟΣ
με κεφτεδάκια

Υλικά: (για 4 άτομα)
• 500γρ σπαγέτι Νο 6 ΗΛΙΟΣ
• 500 γρ. κιμάς, ανάμεικτος
• 125 γρ. τριμμένη γραβιέρα
• 75 γρ. τριμμένα αμύγδαλα
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 30 ml γάλα

•
•
•
•
•
•

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2 αυγά, χτυπημένα
2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο
700 ml χυμό τομάτας
αλάτι, πιπέρι

Για τη σάλτσα ντομάτας:
• 500 γρ. ψιλοκομμένες ντομάτες
• 80 ml ελαιόλαδο
• 1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 1 πρέζα ρίγανη

Διαδικασία:
Φτιάχνουμε πρώτα τη σάλτσα. Σε ένα βαθύ
τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι.
Ρίχνουμε τις ντομάτες και τη ζάχαρη,
προσθέτουμε 200ml νερό και σιγοβράζουμε
για περίπου 10'.
Στο μεταξύ, ετοιμάζουμε τα κεφτεδάκια. Σε
ένα μεγάλο μπωλ, χτυπάμε τα αυγά.
Προσθέτουμε τη γραβιέρα, τα αμύγδαλα, το
κρεμμύδι, το γάλα, το σκόρδο, το
αλατοπίπερο και τα μυρωδικά και
ανακατεύουμε. Θρυμματίζουμε τον κιμά, τον
προσθέτουμε στο μείγμα και ζυμώνουμε
πολύ καλά όλα τα υλικά. Πλάθουμε μικρά
κεφτεδάκια και χωρίς να τα τηγανίσουμε τα
ρίχνουμε στη σάλτσα που ήδη βράζει.
Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα μυρωδικά
και σιγοβράζουμε για περίπου 15' ακόμα.
Στο μεταξύ βράζουμε τα σπαγέτι σε άφθονο
αλατισμένο νερό για 10' και τα ρίχνουμε
μετά στη σάλτσα με τα κεφτεδάκια.
Αφήνουμε για 1' και σερβίρουμε.
•
•
•
•

1 πρέζα δενδρολίβανο
1 πρέζα θυμάρι
1 κ.γλ. ζάχαρη
αλάτι, πιπέρι

Σαλάτα με πέννες
Λαχανικών ΗΛΙΟΣ, τόνο και γλυκοπατάτα
Υλικά: (για 3-4 άτομα)
• 400 γρ. πέννες
λαχανικών ΗΛΙΟΣ
• 1 μέτρια γλυκοπατάτα
• 200 γρ. φιλέτο τόνο
σε νερό
• 4 φρέσκα κρεμμύδια,
μόνο το πράσινο μέρος
ψιλοκομμένα
• 80 γρ. σπόρια ροδιού
• 1/3 ματσάκι άνηθο
ψιλοκομμένο
Για τη σάλτσα:
• 20 ml ελαιόλαδο
• 1 ½ κ.σ. μαγιονέζα
• 100 γρ. cottage cheese
• αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία:
Σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό βράζουμε
τα ζυμαρικά μας. Τα σουρώνουμε, προσθέτουμε λίγο
ελαιόλαδο και ανακατεύουμε ελαφρά. Βράζουμε την
γλυκοπατάτα μέχρι να μαλακώσει, για περίπου 20'.
Την καθαρίζουμε και κόβουμε σε μικρούς κύβους.
Ρίχνουμε τα ζυμαρικά μας σε ένα μεγάλο μπολ μαζί με την
γλυκοπατάτα, τον τόνο,το κρεμμύδι, τα σπόρια ροδιού
και τον άνηθο. Σε ένα μικρό μπολάκι αναμειγνύουμε το
ελαιόλαδο, τη μαγιονέζα, το cottage cheese, αλάτι και
πιπέρι και περιχύνουμε τη σαλάτα μας με τη σάλτσα.
Ανακατεύουμε καλά να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
Μπορούμε να σερβίρουμε αμέσως ή να αφήσουμε για
1 ώρα στο ψυγείο.
Tip: Εάν δεν μας αρέσει το τυρί cottage μπορούμε να το
αντικαταστήσουμε με γιαούρτι.
Μπορείτε να δοκιμάσετε τη συνταγή και με τριβέλι
λαχανικών ΗΛΙΟΣ!

Κριθαροσαλάτα με σπανάκι και φέτα
Υλικά: (για 4 άτομα)
• 500 γρ. Κριθαράκι μέτριο ΗΛΙΟΣ
• 10 φύλλα baby σπανάκι,
ψιλοκομμένο
• 300 γρ. τυρί φέτα, τριμμένη
• 60 ml ελαιόλαδο
• 60 ml βαλσάμικο ξύδι
• 1 κ.σ. βούτυρο
• ½ ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• ¾ φλιτζάνι κουκουνάρι
• ½ κ.γλ. αποξηραμένο βασιλικό
• ¼ κουταλάκι λευκό πιπέρι

Διαδικασία:
Σε μια κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο και
προσθέτουμε το Κριθαράκι μέτριο ΗΛΙΟΣ για
να σοταριστεί. Στη συνέχεια προσθέτουμε
άφθονο νερό και λίγο αλάτι και το αφήνουμε
να βράσει για 15'-17'. Στραγγίζουμε και
σερβίρουμε σε μια σαλατιέρα. Προσθέτουμε
το σπανάκι, τη φέτα, το κρεμμύδι, το
βασιλικό, το πιπέρι και τα κουκουνάρια.
Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και το
βαλσάμικο ξύδι, ανακατεύουμε καλά και
τοποθετούμε για λίγο στο ψυγείο.
Η κριθαροσαλάτα σερβίρεται κρύα.

Χυλοπίτες ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ με χωριάτικο λουκάνικο

και σάλτσα κρασιού

Υλικά: (για 4 άτομα)
• 500 γρ. χυλοπίτες Το Βελούχι ΗΛΙΟΣ
• 300 γρ. χωριάτικο λουκάνικο,
κομμένο σε ροδέλες
• 300 γρ. λευκά μανιτάρια, κομμένα
σε φέτες
• 2 κόκκινες πιπεριές, κομμένες
σε ροδέλες
• 150 ml λευκό ξηρό κρασί
• 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
• 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• Αλάτι, πιπέρι

Διαδικασία:
Σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό
βράζουμε τις χυλοπίτες για 6'. Στο μεταξύ, σ'ένα
βαθύ τηγάνι σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το
σκόρδο, το κρεμμύδι και το χωριάτικο
λουκάνικο για περίπου 3'. Προσθέτουμε τα
μανιτάρια και τις πιπεριές και σοτάρουμε για
άλλα 3'. Ρίχνουμε το λευκό κρασί και
αλατοπιπερώνουμε. Σουρώνουμε τις χυλοπίτες
και κρατάμε 1 φλιτζάνι από το νερό του
βρασμού. Προσθέτουμε το νερό που κρατήσαμε
από τις χυλοπίτες στο τηγάνι και μαγειρεύουμε
σε μέτρια φωτιά για 10' περίπου. Προσθέτουμε
τις χυλοπίτες, και βράζουμε για 1' ακόμα.
Ανακατεύουμε και σερβίρουμε όσο είναι ζεστές.

Κριθαρότο

με άγρια μανιτάρια και κρέμα τυριού
Υλικά: (για 3-4 άτομα)
• 400 γρ. Κριθαράκι χωρίς γλουτένη ΗΛΙΟΣ
• 100 γρ. διάφορα μανιτάρια φρέσκα,
κομμένα σε λεπτές λωρίδες
• 1 κρεμμύδι ξερό λευκό, ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη
• 50 ml λευκό κρασί
• 1 λίτρο ζωμός κότας
• ½ ματσάκι μαϊντανό
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• αλάτι
• λευκό πιπέρι
• 2 κ.σ. κρέμα τυριού
• ½ lime

Διαδικασία:
Σοτάρουμε το κριθαράκι, τα μανιτάρια
κομμένα σε λεπτές λωρίδες, το κρεμμύδι
και το σκόρδο. Σβήνουμε με το κρασί και
όταν εξατμιστεί, προσθέτουμε
κουταλιά-κουταλιά τον ζωμό.
Βράζουμε περίπου 10' (να είναι
αλ ντέντε) κι όταν το κριθαράκι είναι
έτοιμο, αποσύρουμε από την εστία.
Στίβουμε το λάιμ, και το προσθέτουμε
μαζί με την κρέμα τυριού και τον
μαϊντανό.
Ανακατεύουμε και σερβίρουμε το
κριθαρότο ζεστό.
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