
 

 

Σαλιγκάρια με μελιτηάνεσ 

Υλικά 

1 κιλό ςαλιγκάρια 

1 κρεµµφδι 

1 ποτιρι τραχανά 

2 φλιτηάνια ελαιόλαδο 

1 κιλό µελιτηάνεσ 

½ κιλό ϊριµεσ ντοµάτεσ 

αλάτι, πιπζρι 

Εκτέλεση 

Κόβουµε τισ µελιτηάνεσ ςε µικρά κοµµάτια, τισ αλατίηουµε και τισ αφινουµε περίπου 1 

ϊρα. Σισ ξεπλζνουµε, τισ ςτραγγίηουµε και τισ τςιγαρίηουµε µε το ελαιόλαδο και το 

κρεµµφδι. Προςκζτουµε τα ςαλιγκάρια να τςιγαριςτοφν λίγο και ςτθ ςυνζχεια τισ ντοµάτεσ 

αλεςµζνεσ, τισ οποίεσ αφινουµε να πάρουν 1-2 βράςεισ. Βάηουµε ακόµα 2-3 ποτιρια νερό 

και όταν πάρουν βράςθ ρίχνουµε τον τραχανά, αλάτι, πιπζρι και αφινουµε να βράςουν όλα 

µαηί µζχρι να ψθκεί και ο τραχανάσ. 

 

 

Κρεατότουρτα Κριτθσ 

Υλικά για τη γέμιση 

1 κιλό κατςίκι 

1 κιλό μυηικρα 

100 γρμ. ςτάκα 



100 γρμ. βοφτυρο 

1 λεμόνι 

50 γρμ. ςουςάμι 

Αλάτι, πιπζρι, ρίγανθ 

Υλικά για το ζυμάρι 

1 κιλό αλεφρι 

30 γρμ. μαγιά μπφρασ 

2 αυγά 

100 γρμ. ελαιόλαδο 

100 γρμ. γιαοφρτι 

100 γρμ. γάλα 

ηωμό από κατςίκι όςο ςθκϊςει 

1 πρζηα δυόςμο 

  

Εκτέλεση 

Βράηουμε το κατςίκι καλά. Σο κρυϊνουμε και το ψιλοκόβουμε. Φτιάχνουμε το ηυμάρι και 

ανοίγουμε το φφλλο. ε ζνα ταψί τοποκετοφμε ζνα φφλλο, το οποίο κατά μικοσ και κατά 

πλάτοσ, πρζπει να περιςςεφει από το ταψί περιςςότερο από 5 πόντουσ. 

τρϊνουμε το 1/3 από το κρζασ και το 1/3 από τθν μυηικρα. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για 

3 φορζσ. Αλείφουμε με ςτακοβοφτυρο, ςκεπάηουμε με το τελευταίο ηυμάρι, το αυγϊνουμε, 

παςπαλίηουμε με το ςουςάμι και το ψινουμε για 2 ϊρεσ περίπου ςτουσ 160ο C. 

 

Αρακάσ με αγκινάρεσ και πατάτεσ 

Υλικά για 6 άτομα 

Μιςό κιλό αρακάσ κακαριςμζνοσ 

Μιςό κιλό αγκινάρεσ κακαριςμζνεσ 

2-3 πατάτεσ κομμζνεσ 

2 κρεμμυδάκια φρζςκα ψιλοκομμζνα 

1 ματςάκι άνθκο ψιλοκομμζνο 



5-6   μεςαία καρότα 

1 ντομάτα φρζςκια τριμμζνθ 

½ ποτιρι ελαιόλαδο 

Αλάτι  και πιπζρι 

 

Εκτέλεση 

ε μία κατςαρόλα βάηουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμυδάκια και τα καρότα και τα 

τςιγαρίηουμε μζχρι να ροδίςουν τα κρεμμυδάκια. Προςκζτουμε τθν τριμμζνθ ντομάτα και 

τον αρακά και τον  αφινουμε να βράςει  για 10  λεπτά. τθ ςυνζχεια προςκζτουμε τισ 

αγκινάρεσ και τισ  πατάτεσ και ςυμπλθρϊνουμε με λίγο νερό εάν χρειάηονται υγρά, ϊςτε να 

μποροφν να μαλακϊςουν τα λαχανικά μασ. Λίγο πριν το τελείωμα του φαγθτοφ μασ 

προςκζτουμε το αλάτι, το  πιπζρι και τον ψιλοκομμζνο άνθκο. 

 

 

Κατςικάκι με αςκολφμπρουσ αυγολζμονο 

Υλικά (για 4 άτομα) 

1 κιλό κατςικάκι 

1 κιλό αςκολφμπρουσ 

4 λεμόνια 

2 αυγά 

2 κρεμμφδια ξερά 

150 γρμ. ελαιόλαδο 

1 μάτςο άνθκο 

½ ποτιρι κραςί άςπρο 

Αλάτι, πιπζρι 

  

Εκτέλεση 

Κόβουμε το κατςικάκι κομμάτια. ε μία κατςαρόλα τςιγαρίηουμε το κρεμμφδι και το 

κατςικάκι. βινουμε με το κραςί και μόλισ εξατμιςτεί το αλκοόλ προςκζτουμε τουσ 

αςκολφμπρουσ.  Σςιγαρίηουμε λίγο και προςκζτουμε υγρά.  Όταν ψθκοφν κάνουμε το 

αυγολζμονο και το ρίχνουμε μζςα ςτο κατςικάκι με τον ψιλοκομμζνο άνθκο. 



Σμζρνα πθχτι 

Υλικά 

1 ςµζρνα περίπου 2 κιλά 

1 µεγάλο κρεµµφδι ψιλοκοµµζνο 

½ κουταλάκι κροφµπι 

½ πακετάκι ηαφορά (0,13 γρ.) ι 3-4 ςτιµονεσ 

χυµόσ από 2 λεµόνια 

3 κουταλιζσ ελαιόλαδο 

Αλάτι 

Πιπζρι λευκό 

 

Εκτέλεση 

Κακαρίηουµε το ψάρι, το πλζνουµε, το κόβουµε ςε κοµµάτια, το αλατίηουµε και το βάηουµε 

ςε µία κατςαρόλα να βράςει µε 8 ποτιρια νερό, το ελαιόλαδο και το κρεµµφδι. 

Σο βράηουµε για 15 λεπτά, περίπου, ςε δυνατι φωτιά µε τθν κατςαρόλα ξεςκζπαςτθ. 

Αφαιροφµε τον λευκό αφρό που ςχθµατίηεται ςτθν επιφάνεια τθσ κατςαρόλασ κατά τθ 

διάρκεια του βραςίµατοσ. Κατεβάηουµε τθν κατςαρόλα από τθ φωτιά, τραβάµε µε τρυπθτι 

κουτάλα ζξω το ψάρι και περνάµε από λεπτό τρυπθτό τον ηωµό. 

Βγάηουµε τα κόκαλα από το ψάρι πολφ προςεκτικά και το βάηουµε ξανά µζςα ςτον ηωµό 

του. Προςκζτουµε το κροφµπι, το πιπζρι, τον χυµό των λεµονιϊν, τθ ηαφορά τριµµζνθ 

ελαφρά και λίγο αλάτι ι πιπζρι αν χρειάηεται. Βράηουµε ξανά το µείγµα ςε ξεςκζπαςτθ 

κατςαρόλα και ςε δυνατι φωτιά, µζχρι να µείνει θ µιςι από τθν αρχικι ποςότθτα. 

Αδειάηουµε το µείγµα ςε βακιά πιάτα και βάηουµε τθν πθχτι ςτο ψυγείο για 6 ϊρεσ 

περίπου πριν τθ ςερβίρουµε. 

 

Σουπιζσ γιουβζτςι με πετιμζηι και βαλςάμικο  

Υλικά 

2 κρεμμφδια χοντροκομμζνα 

1/2 κ φρζςκιεσ ςουπιζσ 

1 ντομάτα ϊριμθ 

1 κουταλιά πετιμζηι 



λίγο μελάνι από τισ ςουπιζσ 

2 ξφλα κανζλα 

αλατοπίπερο 

λίγουσ ςπόρουσ ρόδι 

1 κόκκινθ πιπεριά κομμζνθ λωρίδεσ 

3 κουταλιζσ παλαιωμζνο ξφδι 

1 κουταλιά πελτζ 

1 πακζτο κρικαράκι 

2 φφλλα δάφνθ 

2 καρφιά γαρίφαλο 

2 κουταλιζσ ψιλοκομμζνο μαϊντανό 

1 μικρό ματςάκι δεντρολίβανo 

 

Εκτέλεση 

Σςιγαρίηουμε 2 κρεμμφδια με 1 κόκκινθ πιπεριά, βάηουμε και ½ κιλό ςουπιζσ κομμζνεσ 

ροδζλεσ και ςβινουμε με βαλςάμικο ι άλλο δυνατό παλαιωμζνο κραςόξιδο. Προςκζτουμε 

το χυμό μιασ φρζςκιασ ντομάτασ και μια κουταλιά του γλυκοφ πελτζ, λίγο πετιμζηι, το 

κρικαράκι, λίγο μελάνι (ςουρωμζνο) και όςο ηεςτό νερό κα χρειαςτεί ανακατεφοντασ που 

και που να μθ κολλιςει. Προςκζτουμε δάφνθ, δεντρολίβανο, κανζλα, γαρίφαλο και 

αλατοπιπερϊνουμε ςτο τζλοσ. Σο αφινουμε να χυλϊςει και ςερβίρουμε, ι φουρνίηουμε 5 

λεπτά και γαρνίρουμε με μαϊντανό και ρόδι. 

Μικρά μυςτικά : δοκιμάςτε ςε αυτι τθ ςυνταγι να βάλετε δυο τρεισ αλεςμζνεσ λιαςτζσ 

ντομάτεσ αντί για πελτζ 

 

Κουνζλι αυγολζμονο με αντίδια  

Υλικά 

1 κουνζλι µζτριο, κοµµζνο ςε κοµµάτια 

2 µάτςα αντίδια 

4 φρζςκα κρεµµυδάκια 

1 κουταλιά ψιλοκοµµζνο άνθκο 



1 φλιτηάνι ελαιόλαδο 

2 λεµόνια 

2 αυγά 

Αλάτι – πιπζρι 

Εκτέλεση 

Κακαρίηουµε τα αντίδια από τα κίτρινα και ταλαιπωρθµζνα φφλλα. Σα πλζνουµε πολφ καλά 

και τα κόβουµε ςε κοµµάτια. οτάρουµε το κουνζλι µε το ελαιόλαδο ελαφρά. Προςκζτουµε 

τα κρεµµυδάκια, τον άνθκο, λίγο αλάτι και 2 φλιτηάνια νερό. Αφινουµε το κρζασ να 

ςιγοβράςει περίπου 30 λεπτά. Ρίχνουµε τα αντίδια και 1 φλιτηάνι νερό και ψινουµε για 25 

λεπτά ακόµα. Χτυπάµε τα αυγά και ρίχνουµε ςιγά ςιγά το λεµόνι. υνεχίηουµε το χτφπθµα 

µ’ ζνα πιροφνι, προςκζτοντασ λίγο από τον ηωµό του φαγθτοφ. Περιχφνουµε το φαγθτό µε 

το αυγολζµονο και ανακινοφµε λίγο τθν κατςαρόλα, πάνω ςε πολφ ςιγανι φωτιά. 

ερβίρουµε το φαγθτό ηεςτό. 

 

Μικρζσ πίτεσ με ρεικόμλο και καρφδια  

Υλικά 

1 κιλό αλεφρι για όλεσ τισ χριςεισ 

400 γρ. ρεικόµελο 

3 κουταλιζσ µζλι κυµαρίςιο 

1 κουταλάκι κανζλα τριµµζνθ 

1 κουταλάκι µοςχοκάρυδο 

1 φλιτηάνι καρφδια χοντροκοµµζνα 

2 µπζικιν-πάουντερ 

1 φλιτηάνι χυµό πορτοκάλι 

½ φλιτηάνι ελαιόλαδο 

½ φλιτηάνι ςουςάµι 

 

Εκτέλεση 

το µπολ του µίξερ χτυπάµε ςε µζτρια ταχφτθτα το ελαιόλαδο µε το ρεικόµελο και το 

κυµαρίςιο µζλι για 2-3 λεπτά. Προςκζτουµε τον χυµό πορτοκαλιοφ, το µοςχοκάρυδο, τθν 

κανζλα, το αλεφρι, µζςα ςτο οποίο ζχουµε ανακατζψει το µπζικιν-πάουντερ. Δουλεφουµε 



για 5-6 λεπτά, µζχρι να φτιάξουµε ζνα οµοιόµορφο µείγµα, κάπωσ αραιό. Ρίχνουµε τα 

καρφδια, αναµειγνφουµε για να διαςκορπιςτοφν µζςα ςτο µείγµα και αδειάηουµε ςε µικρά 

φορµάκια κζικ, τα οποίαζχουµε λαδϊςει ελαφρά.Παςπαλίηουµε µε άφκονο ςουςάµι τθν 

επιφάνειά τουσ και ψινουµε για 45-50 λεπτά ςτθ µζςθ του φοφρνου ςτουσ 180 

βακµοφσ.Σα βγάηουµε από τα φορµάκια όταν είναι εντελϊσ κρφα. 

 

Γλυκό τριαντάφυλλο 

Υλικά 

640γρ. τριαντάφυλλα Απριλιάτικα 

1 κιλό και 280γρ. ηάχαρθ 

2 φλιτηάνια τςαγιοφ νερό 

3 κουταλάκια χυμόσ λεμονιοφ 

Εκτέλεση 

Αφαιρείτε από τα τριαντάφυλλα τα πζταλα και τα βάηετε ςε μια λεκάνθ με νερό. Σα πλζνετε 

καλά και τα βάηετε ςε κατςαρόλα να ςιγοβράςουν με ζνα φλιτηάνι ηάχαρθ και ¼ του 

φλιτηανιοφ νερό. Σα ςιγοβράηετε ςκεπαςμζνα επί 15 λεπτά, ξεςκεπάηετε, ρίχνετε τθν 

υπόλοιπθ ηάχαρθ και το υπόλοιπο νερό, δυναμϊνετε τθ φωτιά και βράηετε το γλυκό μζχρισ 

ότου δζςει κανονικά. Ξαφρίηετε, προςκζτετε το χυμό του λεμονιοφ και αφοφ πάρει 1-2 

βράςεισ, το κατεβάηετε από τθ φωτιά, το αφινετε να κρυϊςει και το ςερβίρετε ςε βάηα. 

 

Πατοφδα 

Υλικά για τη ζφμη 

3 ποτιρια λάδι 

1 ποτιρι ηάχαρθ 

1 ποτιρι γάλα 

2 κουταλάκια αμμωνία 

1 φλυτηανάκι του καφζ αλουςιά (βράηουμε νερό με μία κουταλιά ςτάχτθ και το 

ςουρϊνουμε) 

1 ποτιρι του κραςιοφ τςικουδιά 

2 αυγά 

αλεφρι (για όλεσ τισ χριςεισ) όςο ςθκϊςει 



Για τη γέμιση 

½ ποτιρι νερό 

1 κουταλάκι μοςχοκάρυδο 

1 κιλό καρυδαμφγδαλα ψφχα 

1 ποτιρι ηάχαρθ 

2 ποτιρια ςουςάμι αλεςμζνο 

1 ποτιρι μζλι 

 

Εκτέλεση 

Ετοιμάηουμε μαλακι ηφμθ με τα παραπάνω υλικά. Ετοιμάηουμε και τθ γζμιςθ φτιάχνοντασ 

ςιρόπι με τθ ηάχαρθ και το μζλι και το νερό και ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά. Μοιράηουμε 

τθ ηφμθ ςε μικρά μπαλάκια, τα ανοίγουμε φτιάχνουμε ζνα λάκκο ςτθ μζςθ και βάηουμε 1 

κουταλιά γζμιςθ. Σα ξαναφτιάχνουμε μπαλάκια ςαν το ςχιμα του κουραμπιζ. Σα ψινουμε 

ςε μζτριο φοφρνο μζχρι να ροδίςουν και όταν κρυϊςουν τα παςπαλίηουμε με άχνθ ηάχαρθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλθροφορίεσ από cretanfoodnews.gr & incrediblecrete.gr 


