
 

Το υλικό αυτό συγχρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών της και η Επιτροπή 
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 
περιέχονται σε αυτήν. 
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ΣΥΝΤΑΓΗ 

1.1. ΒΕΛΟΥΤΕ ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΑΠΟ 
ΡΑΠΑΝΑΚΙ 

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

2 4 6 8 

800 ml ζωμός λαχανικών 

400 γρ. ραπανάκια με 

φύλλα 

100 γρ. crème fraiche (κρεμ φρες) 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 350 γρ. αλευρώδεις πατάτες 

αλάτι & πιπέρι και λίγο πιπέρι τσίλι 

2 κρεμμύδια 

2 κουταλιές βούτυρο 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Κόψτε τις αποφλοιωμένες πατάτες και τα

ραπανάκια με τα φύλλα τους σε χοντρούς κύβους 

2. Ψιλοκόψτε το κρεμμύδι σε μικρούς κύβους.

3. Ζεστάνετε το βούτυρο και σοτάρετε μέσα το

κρεμμύδι. 

4. Προσθέστε τις πατάτες, τα ραπανάκια και τα

φύλλα τους. Προσθέστε το ζωμό, βράστε τον, κι αφήστε 

τον να σιγοβράζει σε χαμηλή φωτιά για περίπου 20 

λεπτά. 

5. Πολτοποιήστε τα λαχανικά της σούπας και

ανακατέψτε μέσα την κρεμ φρες. Πορσθέστε αλάτι και 

πιπέρι. 

ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15 λεπτά 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΜΑΤΟΣ: 20 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 100º C 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ  ΦΥΛΛΑ ΡΑΔΙΚΙΟΥ

ΑΠΟ 
ΡΡΑΠΑΝΑΚΙ 
ΚΑΙ 
ΚΑΡΑΜΕΛΩ
ΜΕΝΟΥΣ 
ΣΠΟΡΟΥΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑ
Σ

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

• 600 γρ. ραδίκια με φύλλα

• 6 κουταλιές σπόρους κολοκύθας

• 6 κουταλάκια ακατέργαστη ζάχαρη

• 6 κουταλιές αποξηραμένα κράνμπερι

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Σως σαλάτας: 

• 3 κουταλιές λάδι κολοκυθόσπορου

• 4 κουταλιές μηλόξιδο

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ • 2 κουταλάκια μουστάρδα με σπόρους

• αλάτι

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Αφαιρέστε τα φύλλα από τα ραπανάκια και αφήστε

τα στην άκρη. 

2. Κόψτε τα ραπανάκια σε τέσσερα ή έξι κομμάτια.

3. Ψήστε τους κολοκυθόσπορους για λίγο χωρίς λίπος

σε ένα τηγάνι. 

4. Πασπαλίστε τους με ζάχαρη και αφήστε τους να

καραμελώσουν. 

5. Αφήστε τους κολοκυθόσπορους να κρυώσουν πάνω

σε ένα κομμάτι λαδόκολλα. 

6. Τοποθετήστε τους σε ένα μπολ με τα φύλλα από

ραπανάκι, τα ραπανάκια και τα κράνμπερι. 

7. Για την σως της σαλάτας, ανακατέψτε το λάδι

κολοκυθόσπορου με το μηλόξιδο και τη μουστάρδα και 

προσθέστε λίγο αλάτι. 

8. Προσθέστε την σως στη σαλάτα και ανακατέψτε
την. 

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20 λεπτά 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 10 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΝΤΑΜΠΛΙΝΓΚ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΜΕ 
ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ 

 ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΑ ΝΤΑΜΠΛΙΝΓΚ: 

ΜΕΡΙΔΕΣ 2 4 6 8 • 1 μικρή κολοκύθα Hokkaido περίπου 700 γρ. 

• 1 κουταλάκι λάδι χωρίς γεύση

• 200 γρ. Μπαγιάτικα ψωμάκια ή ντάμπλινγκ

ψωμιού*

• 170 ml γάλα

• 2 μεγάλα αυγά

• 1-2 κουταλιές αλεύρι

• 1 κουταλάκι μοσχοκάρυδο σε σκόνη*

• 1 κουταλάκι τζίντζερ σε σκόνη*

• 1/2 tsp. κουταλάκι κανέλα σε σκόνη*

• 50 γρ. μοτσαρέλλα τριμμένη

• αλάτι + πιπέρι

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΦΑΣΚΟΜΗΛΟΥ: 

• 60 g βούτυρο
• περίπου 15 μικρά φύλλα φασκόμηλου

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 °C σε λειτουργία άνω και κάτω αντίστασης.

2. Αφαιρέστε το πάνω και το κάτω μέρος της κολοκύθας Hokkaido, κι έπειτα κόψτε την 
στη μέση. 

3. Ξύστε του σπόρους στον πυρήνα της με ένα κουτάλι.

4. Αλείψτε ελαφρώς την κολοκύθα με λίγο λάδι και τρυπήστε τη φλούδα αρκετές φορές
με ένα πιρούνι. Ψήστε την κολοκύθα τοποθετώντας την από την κομμένη πλευρά, για 
περίπου 30-45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει η σάρκα της.

5. Αφήστε τη να κρυώσει, κι έπειτα κόψτε τη σάρκα, συμπεριλαμβανομένης και της
φλούδας, σε κύβους/μικρά κομμάτια.

6. Κόψτε τα μπαγιάτικα ψωμάκια σε μικρούς κύβους και τοποθετήστε τα σε ένα μεγάλο
μπολ. 

7. Ζεστάνετε το γάλα μέχρι να γίνει χλιαρό, και προσθέστε το στα ντάμπλινγκ ψωμιού 
μαζί με τους κύβους κολοκύθας. Ανακατέψτε τα όλα πρόχειρα και αφήστε τα να 
«ξεκουραστούν» για τουλάχιστον 30 λεπτά.

8. Προσθέστε τα αυγά, το αλεύρι, το μοσχοκάρυδο σε σκόνη, το τζίντζερ σε σκόνη, την 
κανέλα, τη μοτσαρέλα, καθώς και μπόλικο αλάτι και λίγο πιπέρι, και ανακατέψτε τα 
όλα στα γρήγορα με τα χέρια σας. Αφήστε και πάλι το μείγμα να «ξεκουραστεί» για 
20 λεπτά.

9. Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα, αλατίστε το ελαφρά, κι έπειτα χαμηλώστε την 
ένταση της φωτιάς μέχρι το νερό να σιγοβράζει και να μην κοχλάζει πια.

10. Σχηματίζετε 10 ντάμπλινγκ από τη ζύμη που φτιάξατε, τοποθετήστε τα προσεκτικά 
στο νερό που σιγοβράζει, αφήστε τα στο νερό για περίπου 15-20 λεπτά, και στη
συνέχεια στραγγίστε τα καλά.

11. Ζεστάνετε το βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι και προσθέτετε τα φύλλα φασκόμηλου.
Τηγανίστε τα ντάμπλινγκ στο βούτυρο μέχρι να ροδίσουν σε όλες τους τις πλευρές,
και σερβίρετέ τα αμέσως συνοδευόμενα από τα τραγανά φύλλα φασκόμηλου και τον
καραμελωμένο βούτυρο που χύθηκε από πάνω τους. 

ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1,5 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1 ώρα 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 180 ºC 



ΚΥΠΡΟΣ 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

Κυπριακή Σούπα Τραχανάς (ΣΟΥΠΑ) 
Ο «Τραχανάς» αποτελείται από πρόβειο ή κατσικίσιο γάλα το οποίο έχει υποστεί ζύμωση και 
θρυμματισμένο αλεύρι σιταριού, τα οποία ζυμώνονται και κόβονται σε οβάλ πίτες και 
αποξηραίνονται. Καθώς το γάλα έχει υποστεί ζύμωση, έχει ξινή γεύση.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

6 φλιτζάνια νερό ή ζωμό κοτόπουλου 

1½ φλιτζάνια αποξηραμένο τραχανά 

2 μέτρια ώριμες ντομάτες, αποφλοιωμένες και λιωμένες 

ΜΕΡΙΔΕΣ 2 4 6 8 Αλάτι (προαιρετικό) και φρεσκοαλεσμένο πιπέρι 

3 φέτες χαλούμι (σε κύβους)  

Κρουτόν: 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 2 φλιτζάνια μπαγιάτικο ψωμί, κομμένο σε κύβους του 1.5 
εκατοστού 

4 κουταλιές ελαιόλαδο 

1 μικρή σκελίδα σκόρδο 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ Αλάτι και Πιπέρι 

Ρίγανη 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

1. Ζεστάνετε το νερό ή το ζωμό κοτόπουλου και προσθέτετε τον 

τραχανά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα μέχρι να διαλυθεί.

2. Προσθέστε την ντομάτα, το αλάτι, και το χαλούμι, και αφήστε τα 

να βράσουν για περίπου 30 λεπτά.

3. Δοκιμάστε την σούπα και προσθέστε αλάτι και πιπέρι ανάλογα αν 

χρειάζεται, καθώς ο ζωμός και το χαλούμι είναι και τα δύο

αλμυρά.

4. Σερβίρετε τη σούπα ζεστή, συνοδευόμενη από τραγανό ψωμί ή

κρουτόν, και γαρνίρετέ την με φρεσκοαλεσμένο μαύρο πιπέρι.

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 100º C 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

«ΤΟΥΡΛΟΥ» ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ (ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕ 
ΠΗΛΙΝΟ ΣΚΕΥΟΣ)  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

2 μελιτζάνες 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

2 κολοκύθια 

250 γρ. μπάμιες 

2 κρεμμύδια 

2 πατάτες 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 3 ώριμες ψιλοκομμένες ντομάτες 

3 σκελίδες σκόρδο 

1/2 φλυτζάνι ελαιόλαδο 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 1/2 δεσμίδα φρέσκο μαϊντανό 

Αλάτι 

Φρεσκοαλεσμένο πιπέρι 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Καθαρίστε τις μπάμιες, απλώστε τις σε ένα ταψί, πασπαλίστε τις με ξύδι και αφήστε 

τις στον καυτό ήλιο για 1 ώρα ώστε να ξεφλουδιστούν. Στη συνέχεια, τοποθετήστε

τις σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίξουν.

2. Κόψτε τις μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια και τις πατάτες σε χοντρά κομμάτια και βάλτε

τα σε ένα μεγάλο ταψί για το φούρνο.

3. Ψιλοκόψτε τα κρεμμύδια και προσθέστε τα.

4. Λιώστε το σκόρδο με τη λεπίδα ενός μαχαιριού  και προσθέστε κι αυτόν στο ταψί.

5. Προσθέστε τις μπάμιες και τις ψιλοκομμένες ντομάτες.

6. Γαρνίρετέ τα με μαϊντανό.

7. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι στο ταψί και περιχύστε με ελαιόλαδο.

8. Προσθέστε νερό μέχρι να καλύψετε τη βάση του σκεύους, δηλαδή περίπου 1

φλιτζάνι.

9. Σκεπάστε το ταψί και ψήστε το σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 200°C σε

λειτουργία αντίστασης για περίπου ενάμιση ώρα.

10. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ελέγχετε το επίπεδο υγρού στο φαγητό.

11. Το «τουρλού» θα πρέπει στο τέλος να διατηρήσει το λάδι του.

12. Μπορεί επίσης προαιρετικά να σερβιριστεί με τυρί φέτα.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 10 λεπτά 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1 ώρα 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ: 200º C 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΓΕΜΙΣΤΑ (ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ ΜΕ 
ΡΥΖΙ) 

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

6 πιπεριές οποιουδήποτε χρώματος 

Τα «Γεμιστά» είναι ένα από τα πιο νόστιμα πιάτα της 
κυπριακής κουζίνας, το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να 
αξιοποιήσετε τυχόν επιπλέον ντομάτες, πιπεριές ή 
οποιοδήποτε λαχανικό έχετε στο ψυγείο σας και μπορεί 
να γίνει γεμιστό! Υπάρχει και μια αυστηρά χορτοφαγική 
εκδοχή του πιάτου, αλλά στα περισσότερα νοικοκυριά 
χρησιμοποιείται επίσης κιμάς στη γέμιση των 
λαχανικών. 

6 μεγάλες ντομάτες για γέμιση 500 

γρ. χοιρινός κιμάς 

Περίπου 1/2 φλιτζάνι στιλβωμένο ρύζι ή ρύζι 

Καρολίνα (70 γρ.) 

2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μαϊντανό 

1 φλιτζάνι χοντροκομμένο κρεμμύδι (150 γρ.) 

ΜΕΡΙΔΕΣ 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο (100 γρ.) 

2 4 6 8 1/2 φλιτζάνι χυμό λεμονιού 

1 φλιτζάνι χυμό ντομάτας 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ Αλάτι και Πιπέρι 

1 κύβο ζωμού λαχανικών 

2 κουταλιές αποξηραμένο δυόσμο 

2-3 πατάτες (προαιρετικό) 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 1 φλιτζάνι νερό 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Πλύνετε και ανοίξτε τα λαχανικά από την επάνω πλευρά τους (κρατήστε το πάνω

μέρος των λαχανικών που κόψατε, καθώς θα το χρησιμοποιήσετε αργότερα). 

Χρησιμοποιήστε ένα κουτάλι για να αφαιρέσετε το εσωτερικό των ντοματών, 

και κρατήστε το για να το χρησιμοποιήσετε στο μίγμα του κιμά. 

2. Τοποθετήστε τις πιπεριές και τις ντομάτες σε ένα ταψί.

3. Σε ένα μπολ προσθέστε όλα τα υλικά: κιμά, ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μαϊντανό, αλάτι, 

πιπέρι, ελαιόλαδο, ρύζι, χυμό λεμονιού, χυμό ντομάτας, ζωμό λαχανικών, 

αποξηραμένο δυόσμο και το εσωτερικό των ντοματών. 

4. Ανακατέψτε τα υλικά.

5. Γεμίστε τις πιπεριές και τις ντομάτες. Να έχετε υπόψη ότι το ρύζι θα διογκωθεί κατά

το μαγείρεμα, οπότε γεμίστε τα άδεια λαχανικά περίπου μέχρι λίγο 

περισσότερο από τα ¾ τους. 

6. Τοποθετήστε τις αποφλοιωμένες και κομμένες πατάτες ανάμεσα στα λαχανικά.

7. Τοποθετήστε στη θέση τους τα πάνω μέρη των λαχανικών που κόψατε

προηγουμένως. 

8. Προσθέστε το νερό πάνω από τα λαχανικά, καθώς επίσης και λίγο επιπλέον 

χυμό ντομάτας (περίπου 1/2 φλιτζάνι), αλάτι και ελαιόλαδο, και ψήστε τα

στους 180º C (σε προθερμασμένο φούρνο αέρα), για περίπου μιάμιση ώρα.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 1 ώρα και 30 
λεπτά 
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 180º C 



ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

CALDO VERDE À MODA DO MINHO  ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

(ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΟΥΠΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΙΝΙΟ) 1 κρεμμύδι 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

150 ml ελαιόλαδο 

1.5 λίτρο νερό 

2 σκελίδεςσκόρδο 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 200 γρ. Πορτογαλικό λάχανο, κομμένο σε πράσινο ζωμό 

(πολύ λεπτές λωρίδες ζουλιέν) 

Chorizo σόγιας 

600 γρ. λευκές πατάτες 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ Q.s. Αλάτι 

Q.s. Ψωμί καλαμποκιού 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Καθαρίστε τις πατάτες, το κρεμμύδι και τις σκελίδες 

σκόρδου. Πλύνετε όλα τα λαχανικά και κόψτε τα σε 

κομμάτια, 

2. Τοποθετήστε τις πατάτες, τις σκελίδες σκόρδου, το

κρεμμύδι, το νερό και το μισό ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι. 

Αλατίζουμε. Όταν αρχίσει να βράζει, προσθέστε το 

τσορίθο. Αφήστε το να μαγειρευτεί. Όταν μαγειρευτεί 

το τσορίθο, αφαιρέστε το και αφήστε το στην άκρη.

Όταν οι πατάτες είναι καλά ψημένες, τις πολτοποιούμε

με το μπλέντερ,

3. Επιστρέψτε στη φωτιά. Προσθέστε το λάχανο και 

αφήστε το να μαγειρευτεί. Προσαρμόζετε τα 

καρυκεύματα και προσθέτετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο,

4. Κόψτε σε φέτες το τσορίθο,

5. Τοποθετήστε μια φέτα chorizo σε κάθε μπολ

(παραδοσιακά σερβίρεται σε πήλινο μπολ) και

περιχύστε με τον πράσινο ζωμό. Σερβίρετε με μια φέτα

ψωμί καλαμποκιού.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 100º C 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

SEITAN À ALENTEJANΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

(ΣΕΪΤΑΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΝΤΕΖΟΥ) 2 μεγάλες πατάτες με τη φλούδα τους 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

270 γρ. σεϊτάν 

4 σκόρδοι 

½ κρεμμύδι 

2 κουταλιά ελαιόλαδο 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 2 κουταλιές γλυκιά πιπεριά 

1 κουταλάκι τσίλι 

1.5 κουταλιά φρέσκο χυμό λεμονιού (½ λεμόνι) 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 70 ml. νερό 

Q.s. Αλάτι και πιπέρι 

Q.s. Κόλιανδρος 

Q.s. Τουρσί (προαιρετικό) 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Κόψτε το σεϊτάν σε κύβους και γαρνίρετέ το με τη 

γλυκιά πάπρικα, το χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. 

Αφήστε το να μαριναριστεί για 30 λεπτά.

2. Κόψτε τις καλά πλυμένες πατάτες σε κύβους μέτριου 

μεγέθους και ψήστε τις για 40-50 λεπτά σε

προθερμασμένο φούρνο στους 220ºC, γυρίζοντάς τους 

πλευρά στην πορεία, ή αφήστε τις μέχρι να ψηθούν.

3. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι το οποίο βρίσκεται σε 

μέτρια προς δυνατή φωτιά, προσθέστε λίγο ελαιόλαδο 

και το σεϊτάν για να ροδίσει.

4. Μόλις ροδίσει το σεϊτάν, προσθέστε το κρεμμύδι, το

σκόρδο και περισσότερα μπαχαρικά. Αφήστε το 

κρεμμύδι και το σκόρδο να μαγειρευτούν καλά και 

προσθέστε λίγο νερό.

5. Σβήστε τη φωτιά και προσθέστε τις πατάτες στο σεϊτάν 

και ανακατέψτε τις καλά.

6. Τελοιοποιήστε το πιάτο προσθέτοντας άφθονο

ψιλοκομμένο κόλιανδρο, τουρσί και χυμό λεμονιού.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 50 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 220º C 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΦΑΚΕΣ ΜΕ ΣΩΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

240 γρ. φυσικό γιαούρτι 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

½ κουταλιά μηλόξιδο 

½ κουταλιά μέλι 

Q.s. φρέσκος δυόσμος 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1 κουταλάκι αλάτι 

Q.s. αλεσμένο πιπέρι 

50 γρ. χοντροκομμένα αμύγδαλα 

1 κουταλάκι ψιλοκομμένο σκόρδο 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 3 κουταλιές ελαιόλαδο 

400 γρ. κατεψυγμένα ψητά λαχανικά 

4 κουταλιές κομμένο κρεμμύδι 

540 γρ. (1 βάζο) ψημένες φακές 

1 κουταλάκι κύμινο σε σκόνη 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Προσθέστε την μισή ποσότητα ελαιόλαδου σε ένα

μεγάλο τηγάνι και προσθέστε το σκόρδο. Αφήστε

τον να τσιγαριστεί μέχρι να ροδίσει. Στη συνέχεια,

προσθέστε τα λαχανικά και μαγειρέψτε τα σε

μέτρια προς δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά,

για περίπου 12 λεπτά.

2. Ταυτόχρονα, σε ένα άλλο τηγάνι, βάλτε το

υπόλοιπο ελαιόλαδο και προσθέστε τις καλά

στραγγισμένες φακές, πασπαλίστε με το κύμινο

και μαγειρέψτε για περίπου 6 λεπτά.

3. Εν τω μεταξύ, βάλτε το γιαούρτι σε ένα μπολ,

προσθέτετε το μηλόξιδο, το μέλι και περίπου 2

κουταλιές ψιλοκομμένο δυόσμο. Προσθέστε αλάτι

και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατέψτε καλά.

4. Πασπαλίστε τα λαχανικά με το χοντροκομμένο

καρύδι και σερβίρετέ τα με τις φακές.

5. Πασπαλίστε το πιάτο με φρέσκα φύλλα δυόσμου

και συνοδεύστε το με τη σως γιαουρτιού.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 1 ώρα 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 12 – 20 
λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 



ΠΟΛΩΝΙΑ 
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΒΡΩΣΙΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
2 4 6 8 

Ρόκα 

1/2 αβοκάντο 

λίγα κράνμπερι 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ λίγα κάσιους 

Ένα κομμάτι μπλε τυρί, π.χ. Γκοργκοντζόλα 

Σως βαλσάμικου 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ Βρώσιμα λουλούδια 

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Αφαιρέστε τη φλούδα από το αβοκάντο και
κόψτε το.

2. Βάλτε το κομμένο αβοκάντο, τη ρόκα, τα

κράνμπερι και τους ξηρούς καρπούς σε ένα

μπολ.

3. Προσθέστε το τυρί σε μικρά κομμάτια.

4. Ανακατέψτε όλο το μίγμα, προσθέστε τη σως

βαλσάμικου και ανακατέψτε τα όλα ξανά.

5. Προσθέστε τα βρώσιμα λουλούδια από πάνω

ως γαρνίρισμα του πιάτου.

ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 15 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 10 λεπτά

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: N/A
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ΣΥΝΤΑΓΗ

ΣΜΟΥΘΙ ΜΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ, ΜΠΑΝΑΝΑ 
ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ 

4 χούφτες φύλλα τσουκνίδας 

2 ακτινίδια 

2 μπανάνες 

20 ml χυμό λεμονιού 

2 φλιτζάνια νερό 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1. Βάλτε την τσουκνίδα σε ένα ψηλό σκεύος.

2. Καθαρίστε τα ακτινίδια και τις μπανάνες και, στη
συνέχεια, κόψτε τα σε μικρότερα κομμάτια και
προσθέστε τα στο σκεύος.

3. Προσθέστε χυμό λεμονιού στο σκεύος. Ανακατέψτε
όλα τα υλικά μεταξύ τους.

4. Προσθέστε σταδιακά νερό στο παχύρρευστο
μείγμα που δημιουργείται και ανακατέψτε το μέχρι
να επιτευχθεί η επιθυμητή πυκνότητα του
ροφήματος.

5. Αδειάστε το τελικό ρόφημα σε φλιτζάνια ή ποτήρια. 
Μπορείτε να το διακοσμήσετε προσθέτοντας ένα
φύλλο τσουκνίδας στην κορυφή.

6. Σερβίρετε το σμούθι παγωμένο.

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 

 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 5 λεπτά

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 5 λεπτά

2 4 6 8 



19 | Σ ε λ ί δ α

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: N/A 

ΣΥΝΤΑΓΗ

ΣΟΥΠΑ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 

πράσο 

ΜΕΡΙΔΕΣ 2 καρότα μέτριου 

μεγέθους, κομμένα 

2 κοτσάνια σέλινο 

3 μικρές δεσμίδες μαϊντανό 

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 1 κρεμμύδι 

μια δεσμίδα λουβάγκο 

6 grains of allspice and 4 bay leaves 

2 λίτρα νερό 

ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 3 πατάτες μέτριου μεγέθους 

3 χούφτες τσουκνίδας, περίπου 130 γρ. (μόνο φύλλα) 

3 κουταλιές κρέμα 

1 κρόκο αυγού 

2 κουταλιές φρέσκο αλεύρι 

1 κουταλιά μηλόξιδο 

Καρυκεύματα, πιπέρι 

αλάτι 

 ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
1. Ετοιμάστε ζωμό, δηλαδή, βάλτε σε μια κατσαρόλα το πράσο, το

καρότο, το σέλινο, τον μαϊντανό, το κρεμμύδι, το λουβάγκο,

μπαχάρι και φύλλα δάφνης. Έπειτα προσθέστε νερό. Μαγειρέψτε 

τα σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 1,5 ώρα. Βγάλτε τα 

λαχανικά από το ζωμό, αφήνοντας μόνο τα καρότα.

2. Καθαρίστε τις πατάτες και κόψτε τις σε κύβους.

3. Πλύνετε την τσουκνίδα σε κρύο νερό και ψιλοκόψτε την 

(χρησιμοποιώντας γάντια).

4. Προσθέστε τις πατάτες και την τσουκνίδα στον ζωμό, και

προσθέστε αλάτι. Μαγειρέψτε για ακόμα 30 περίπου λεπτά.

5. Τέλος, σε ένα μπολ, προετοιμάστε την κρέμα με το αυγό και το

αλεύρι. Ανακατέψτε καλά, προσθέστε λίγο ζεστό νερό από το

ζωμό και ανακατεύουμε ξανά δυνατά. Ρίξτε όλο το μείγμα μέσα

στη σούπα. Γαρνίρετέ την με μηλόξιδο, πιπέρι και αλάτι.

2 4 6 8 

 ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ 

 ΑΥΣΤΗΡΑ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΟ 

 ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ 
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ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ: 20 λεπτά 

ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 30 λεπτά 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ: 100oC 



Εταίροι έργου 

Centre for Work and Environment Giessen 
(ZAUG gGmbH) (Γερμανία) 
Ιστοσελίδα: www.zaug.de 

Facebook: @digkomp.zaug 

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος) 
Ιστοσελίδα: www.citizensinpower.org 

Facebook: @citizensinpower 

The Polish Farm Advisory and 
Training Centre (Πολωνία) 
Ιστοσελίδα: www.farm-advisory.eu 

Facebook: @PolishFarmAdvisory 

Centros Escolares de Ensino Profissional 
(CEPROF) (Πορτογαλία) 
Ιστοσελίδα: www.espe.pt 

Facebook: @EscolaProfissionaldeEspinho 

Αυτό το υλικό δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα περιεχόμενα αυτού του υλικού αντιπροσωπεύουν την αποκλειστική ευθύνη των δημιουργών του και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα περιεχόμενα αυτών 

των πληροφοριών.

Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - 

Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές . 

http://www.zaug.de/
http://www.citizensinpower.org/
http://www.farm-advisory.eu/
http://www.espe.pt/



