#ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΜΕΣΠΙΤΙ

ΝΙΚΟΣ ΓΑΪΤΑΝΟΣ

M ια συλλογή με τις συνταγές π ου έφτιαξε
ο Vegan chef Νίκος Γαϊτάνος κατά τη διάρκεια της καραντίνας .

Η ιδέα για αυτό το βιβλίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του υποχρεωτικού
εγκλεισμού μας στο σπίτι, εξ ου και ο τίτλος του. Ομολογουμένως ήταν μία
πρωτόγνωρη για όλους κατάσταση αλλά αναμφίβολα είχε και τα καλά της:
χαλαρώσαμε από το άγχος της καθημερινότητας και επανεκτιμήσαμε τις απλές
αξίες της ζωής μεταξύ των οποίων η θαλπωρή ενός φρεσκομαγειρεμένου σπιτικού
φαγητού. Ένα νόστιμο φαγάκι κρύβει πάντα την αγάπη του δημιουργού για τον
αποδέκτη του, ευκαιρία λοιπόν να αγαπήσω λίγο περισσότερο κι εμένα μιας και
είχα να μαγειρέψω για τον εαυτό μου με τέτοια συχνότητα πάνω από δέκα χρόνια,
το ευχαριστήθηκα πραγματικά πάρα πολύ!
Αρχικά αφιέρωσα περισσότερο χρόνο στο κανάλι μου στο YouTube (Vegan Chef
Nikos Gaitanos) εμπλουτίζοντας το σχεδόν καθημερινά με συνταγές, στη συνέχεια
σκέφτηκα πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να συγκεντρώσω τις ιδέες μου αυτές σε
ένα βιβλίο με κοινό γνώμονα την δημιουργία σπιτικού, νόστιμου και ανεπιτήδευτου
φαγητού. Η κλασική όμως έκδοση του όλου εγχειρήματος με τη μορφή εκτυπωμένου
βιβλίου δεν με εκφράζει πια, προς τι να τυπωθούν πολλαπλά αντίτυπα
επιβαρύνοντας επιπλέον τον πλανήτη μας; Παράλληλα η σκέψη πως όσοι με
ακολουθούν θα πρέπει να επιβαρυνθούν για να έχουν πρόσβαση στις συνταγές μου
δεν με ικανοποιούσε γι'αυτό και κατέληξα στη λύση το βιβλίο αυτό να
κυκλοφορήσει μόνο σε μορφή e-book και με τη συμβολή αγαπημένων εταιρειών που
με στηρίζουν σε κάθε επαγγελματικό μου βήμα να φτάσει στα χέρια σας απολύτως
δωρεάν!
Κάθε μία συνταγή είναι φτιαγμένη με φαντασία και απλά υλικά, μιας και η έξοδος
για ψώνια ήταν σκέτος άθλος, αλλά με πολλή αγάπη για το αποτέλεσμα, ελπίζω
λοιπόν να τις απολαύσετε όπως κι εγώ τόσο στη διαδικασία της υλοποίησής τους
όσο και στην απόλαυση του τελικού αποτελέσματος!
Σας εύχομαι καλά και ειρηνικά μαγειρέματα.
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Η Ελλάδα αλλάζει, εξελίσσεται, γίνεται όλο και πιο
φιλική προς τη vegan κουλτούρα, οι επιλογές
αυξάνονται διαρκώς, όπου και να βρίσκεσαι στην
Ελλάδα μπορείς να βρεις τα πάντα (εστίαση, ένδυση,
καλλυντικά), σε μία δωρεάν εφαρμογή!

Download here

veganguidegreece.com

Download here

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
04

ΨΩΜΙΑ
ΠΙΤΕΣ

91

ΣΑΛΑΤΕΣ

45

ΣΟΥΠΕΣ

120 ΚΥΡΙΩΣ
ΠΙΑΤΑ

64

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

210 ΓΛΥΚΑ
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΦΛΙΤΖ.
Φλιτζάνι

ΓΡ.

Γραμμάρια

Κ.Σ.

Kουταλιά της σούπας

Κ.Γ.

Kουταλιά του γλυκού

Κ.Ε.

Kουταλιά του εσπρέσσο
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Ψωμιά
Πίτες
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ΙΝΔΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΝΑΑΝ
Υλικά
300 γρ. αλεύρι για όλες τις

40 γρ. ηλιέλαιο ή άλλο

χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

φυτικό λάδι

1 φακελάκι ξηρή μαγιά

1 κ.γ. καστανή ζάχαρη

60 ml χλιαρό νερό

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

90 γρ. φυτικό γιαούρτι

1 κ.γ. αλάτι

40 γρ. ηλιέλαιο ή άλλο

1 πρέζα μαγειρική σόδα

φυτικό λάδι

½ κ.γ. τριμμένος ξερός
κόλιανδρος
2 κ.σ. φυτικό βούτυρο
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το αλάτι και
ζυμώνουμε καλά, σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε
τη ζύμη να φουσκώσει για 2 περίπου ώρες.
2. Προσθέτουμε στη ζύμη το αλάτι και ξαναζυμώνουμε,
μοιράζουμε τη ζύμη σε μπαλάκια των 40 γρ., σκεπάζουμε
με μία πετσέτα και τα αφήνουμε να φουσκώσουν για μισή
ώρα περίπου.
3. Αλευρώνουμε μία επιφάνεια και με τον πλάστη ανοίγουμε
τα μπαλάκια σε κυκλική ζύμη.
4. Σε πολύ καλό αντικολλητικό τηγάνι ζεσταίνουμε ½ κ.γ.
βούτυρο μέχρι να λιώσει και σε μέτρια προς δυνατή φωτιά
βάζουμε ένα ψωμάκι, το ψήνουμε από την μία πλευρα μέχρι
να αρχίσει να κάνει φουσκάλες για περίπου 30
δευτερόλεπτα, γυρνάμε από την άλλη πλευρά και το
αφήνουμε μέχρι να αρχίσει να φουσκώνει, αν χρειαστεί
ξαναγυρνάμε και το ψήνουμε μέχρι να πάρει χρώμα.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να ψήσουμε όλα τα
ψωμάκια, όποτε χρειάζεται βάζουμε λίγο βούτυρο στο
τηγάνι.
5. Σερβίρονται ζεστά, όσα μείνουν μπορούμε να τα
ξαναζεστάνουμε σε χαμηλή φωτιά στο τηγάνι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 3 ½ ώρες
Μερίδες: Περίπου 12 ψωμάκια
Δείτε τη συνταγή στο
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ΠΙΤΑ ΜΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΠΛΕΥΡΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΑΝΑΚΙ
Υλικά
1 πακέτο φύλλο

400 γρ. σπανάκι ψιλοκομμένο

κρούστας

2 κ.σ. πλιγούρι

300 γρ. μανιτάρια

1 φλιτζ. έξτρα παρθένο

πλευρώτους κομμένα σε

ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

λεπτές λωρίδες

1 πρέζα κουρκουμά

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.γ. τριμμένο ξερό

2 σκελίδες σκόρδο

κόλιανδρο

ψιλοκομμένες ή λιωμένες

Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

8 γρ. τζίντζερ

2 κ.σ. σουσάμι

ψιλοκομμένο ή τριμμένο
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Προετοιμασία
1. Σοτάρουμε σε 3 κ.σ. ελαιόλαδο τα πλευρώτους μέχρι να
αρχίσουν να παίρνουν χρώμα, προσθέτουμε κρεμμύδι,
σκόρδο και τζίντζερ. Όταν αρχίσει να παίρνει χρώμα το
κρεμμύδι βάζουμε και το σπανάκι, κουρκουμά, κόλιανδρο,
αλάτι, πιπέρι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να βγουν
τα υγρά και να μειωθεί ο όγκος από το σπανάκι.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το πλιγούρι και
ανακατεύουμε.
2. Σε ένα ταψί μεγέθους όσο ένα φύλλο κρούστας διπλωμένο
στη μέση, στρώνουμε με ένα πινέλο λίγο ελαιόλαδο και
απλώνουμε ένα φύλλο κρούστας ανοιχτό έτσι ώστε να
εξέχουν οι άκρες από το ταψί, το λαδώνουμε με το πινέλο
και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με άλλα 6 φύλλα.
3. Απλώνουμε μέσα στο ταψί τη γέμιση ομοιόμορφα και
βάζουμε άλλα 3 φύλλα διπλωμένα στη μέση λαδώνοντας με
το πινέλο το καθένα ξεχωριστά.
4. Διπλώνουμε τις άκρες από τα φύλλα που εξέχουν,
λαδώνουμε ελαφρά την επιφάνεια, χαράζουμε τα φύλλα και
πασπαλίζουμε με το σουσάμι.
5. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 30
περίπου λεπτά.
6. Αφήνουμε την πίτα 15 λεπτά να σταθεί πριν το
σερβίρισμα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες : 8
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ΠΡΟΖΥΜΙ
Υλικά
4 – 5 φλιτζ. μίγμα για χωριάτικο ψωμί ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
3 - 4 φλιτζ. χλιαρό νερό φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο
1 κ.σ. σιρόπι αγαύης ή άλλο σιρόπι (προαιρετικά)
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μπολ βάζουμε 1 φλιτζ. αλεύρι και
προσθέτουμε όσο χλιαρό νερό χρειαστεί μέχρι
να έχουμε ένα σχετικά υδαρές κουρκούτι και αν
θέλουμε και το σιρόπι αγαύης. Σκεπάζουμε με
μεμβράνη, τυλίγουμε με μία κουβέρτα και
αφήνουμε σε ζεστό σημείο για 24 ώρες.
2. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για ακόμα
3 εώς 5 εικοσιτετράωρα ανάλογα με την εποχή
και το πόσο ζέστη κάνει.
3. Το προζύμι μας είναι έτοιμο όταν έχει
αρχίσει να φουσκώνει, να κάνει φουσκαλίτσες
στην επιφάνεια και να έχει μία έντονη μυρωδιά.
4. Η αναλογία για να φτιάξουμε ψωμί είναι στο
30%, δηλαδή για 700 γρ. αλεύρι θέλουμε 300 γρ.
προζύμι.
5. Αφού φτιάξουμε το πρώτο ψωμί μετά
διατηρούμε το προζύμι μας στο ψυγείο. Όταν
θέλουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε το
βγάζουμε από την προηγούμενη μέρα από το
ψυγείο. Την επόμενη μέρα προσθέτουμε 1 φλιτζ.
αλεύρι και όσο χλιαρό νερό χρειαστεί, το
σκεπάζουμε και το αφήνουμε για περίπου 6
ώρες πριν ζυμώσουμε.
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ΨΩΜΙ ΜΕ ΠΡΟΖΥΜΙ
Υλικά
700 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις εμπλουτισμένο με Β12,
φυλλικό οξύ και σίδηρο ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
300 γρ. προζύμι
100 γρ.εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
200 γρ. νερό
1 κ.σ. αλάτι
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά
ανακατεύουμε στην αρχή με μία σπάτουλα και στη
συνέχεια αδειάζουμε το μείγμα σε μία αλευρωμένη
επιφάνεια και ζυμώνουμε καλά, ξαναβάζουμε την
ζύμη στο μπολ και την αφήνουμε όλο το βράδυ ή
τουλάχιστον για 6 ώρες σε ζεστό μέρος να
φουσκώσει.
2. Μετά το πρώτο φούσκωμα ξαναζυμώνουμε και
βάζουμε τη ζύμη στη φόρμα που θα την ψήσουμε,
αφήνουμε άλλες 2 με 3 ώρες να ξεκουραστεί.
3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
200 °C για 35 με 40 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 3
Χρόνος προετοιμασίας: ΠερΙπου 20 ώρες με όλα τα φουσκώματα
και ψήσιμο
Μερίδες περίπου: ΜΙα φρατζόλα περΙπου 1 κιλό
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ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ ΚΑΙ
ΓΑΛΑ ΒΡΩΜΗΣ
Υλικά
700 γρ. αλεύρι βιολογικό για

300 ml γάλα βρώμης VERO

όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ

CEREAL

ΚΡΗΤΗΣ

1 κ.γ. κουρκουμά

20 γρ. φρέσκια μαγιά

1 κ.σ. αλάτι

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

1 κ.σ. καστανή ζάχαρη

100 γρ. βιολογικό έξτρα

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

παρθένο έλαιόλαδο ΑΒΕΑ

1 κ.σ. ηλιόσπορο καθαρισμένο
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι και την μαγειρική σόδα.
2. Σε μία κανάτα βάζουμε ελαιόλαδο, γάλα βρώμης, μαγιά,
κουρκουμά και ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά να
διαλυθεί η μαγιά.
3. Ρίχνουμε τα υγρά στο μπολ, στην αρχή ανακατεύουμε
με ένα κουτάλι και στη συνέχεια μεταφέρουμε τη ζύμη σε
μία αλευρωμένη επιφάνεια και ζυμώνουμε καλά,
επαναφέρουμε τη ζύμη στο μπολ, σκεπάζουμε με μία
ελαφρά βρεγμένη πετσέτα και αφήνουμε να φουσκώσει για
τουλάχιστον 2 ώρες.
4. Αφού φουσκώσει η ζύμη προσθέτουμε και το αλάτι,
ξαναζυμώνουμε, λαδώνουμε ελαφρά μία φόρμα ψησίματος
και βάζουμε μέσα τη ζύμη, βρέχουμε έλαφρα την επιφάνεια
και βάζουμε επάνω τον ηλιόσπορο. Ξανασκεπάζουμε με την
πετσέτα και αφήνουμε για 40 περίπου λεπτά να
ξεκουραστεί.
5. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 °C ψήνουμε το
ψωμί για 35 με 40 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: με την ξεκούραση της ζύμης 4 ώρες
Μερίδες: μία φρατζόλα ψωμί περίπου 1 κιλό
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ΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΜΕ
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο
Υλικά
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
1 συσκευασία σφολιάτα με φυτικά λιπαρά
2 φλιτζάνια γάλα βρώμης VERO CEREAL
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το γάλα βρώμης
και το φέρνουμε σε βρασμό, ρίχνουμε μέσα το τυρί
και ανακατεύουμε. Αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει.
2. Με ένα στρογγυλό κουπ-πατ διαμέτρου περίπου
10 εκατοστών, κόβουμε τη σφολιάτα, βάζουμε στο
κέντρο κάθε κύκλου 2 κ.σ. περίπου από το μείγμα
του τυριού, διπλώνουμε τη σφολιάτα στη μέση και
με ένα πιρούνι ενώνουμε τα άκρα, με ένα πινέλο
λαδώνουμε ελαφρά την επιφάνεια της σφολιάτας
και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
200 °C βαθμούς για 20 με 25 λεπτά ή μέχρι να
πάρει ένα ωραίο καφέ χρυσό χρώμα η σφολιάτα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: Έξι κασερόπιτες
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ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΟΥΡΟΥ
Υλικά
1 μπολ τυρί κρέμα με μυρωδικά (βλ. συνταγή σελίδα 72)
3 φλιτζάνια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ
1 πρέζα αλάτι
1 φλιτζάνι ηλιέλαιο
1 φλιτζάνι λευκό κρασί
2 κ.σ. σουσάμι ή μαύρο σουσάμι ή και τα 2
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το
ηλιέλαιο, το κρασί και το αλάτι και ζυμώνουμε
καλά.
2. Παίρνουμε περίπου 40 γραμμάρια από τη
ζύμη, φτιάχνουμε μία μικρή μπάλα και την
ανοίγουμε στην παλάμη μας, τοποθετούμε στο
κέντρο μία κουταλιά της σούπας από το τυρί και
κλείνουμε τη ζύμη πιέζοντας τις άκρες με τα
δάχτυλά μας.
3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180 °C για περίπου 20 με 25 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: 12 με 14 τυροπιτάκια
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ΖΑΜΠΟΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ ΜΕ
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο
Υλικά
20 λεπτές ροδέλες

2 φλιτζ. χυμό ντομάτας

παριζάκι FRY'S ή άλλο

4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο

φυτικό σαλάμι

ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

1 συσκευασία

1 πρέζα ρίγανη

ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ

1 πρέζα καστανή ζάχαρη

νηστίσιμο κίτρινο

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

τριμμένο στο τρίφτη

1/2 κ.γ. αποξηραμένο

2 φλιτζ. γάλα βρώμης

σκόρδο

VERO CEREAL

1 κ.γ. αποξηραμένο κρεμμύδι

1 πακέτο σφολιάτα με

Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

φυτικά λιπαρά
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι το γάλα βρώμης και
το τριμμένο τυρί και μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά
μέχρι να λιώσει το τυρί.
2. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και
βάζουμε το χυμό ντομάτας το αποξηραμένο
σκόρδο και το αποξηραμένο κρεμμύδι αλάτι και
πιπέρι, μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά
μέχρι να δέσει η σάλτσα.
3. Με ένα κουπάτ διαμέτρου περίπου 10 εκατοστών
κόβουμε τη σφολιάτα, τα κομμάτια που θα
περισσέψουν μπορούμε να τα ξανά ζυμώσουμε και
να τα ανοίξουμε το φύλλο και να τα φτιάξουμε και
αυτά.
4. Πάνω σε κάθε κομμάτι σφολιάτα βάζουμε στο
κέντρο, 2 κ.σ. από τη σάλτσα ντομάτας, 3 κ.σ. από
την κρέμα του τυριού και τέσσερις ροδέλες από το
παριζάκι. Σκεπάζουμε με άλλο κομμάτι σφολιάτας
ενώνουμε τις άκρες.
5. Ψήνουμε τις πίτες σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180 °C για περίπου 25 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 4 πίτες
16
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ΓΚΙΟΖΛΕΜΕΔΕΣ
ΜΕ ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ
Υλικά
για τη ζύμη
3 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
1 φλιτζ. χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1/2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. Αλάτι

για τη γέμιση
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
τριμμένο στον τρίφτη
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό
κομμένο σε μικρούς κύβους
1 κ.γ. σουμάκ
1 κ.γ. τριμμένο ξερό κόλιανδρο
1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
1/3 κ.γ. τριμμένο κύμινο
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Προετοιμασία
για τη ζύμη
1. Σε 1 μπολ βάζουμε το νερό, το γάλα βρώμης και τη
μαγιά και ανακατεύουμε, αφήνουμε 10 λεπτά να
ενεργοποιηθεί η μαγιά.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της
ζύμης και ζυμώνουμε καλά. Σκεπάζουμε τη ζύμη με
μία πετσέτα και αφήνουμε για 2 ώρες να φουσκώσει.
3. Ξαναζυμώνουμε και χωρίζουμε τη ζύμη σε
μπαλάκια περίπου στο μέγεθος που έχουν τα
μπαλάκια του τένις, με μία πετσέτα και αφήνουμε να
φουσκώσουν για περίπου 20 λεπτά.
4. Με ένα πλάστη ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο,
αλευρώνουμε τα φύλλα για να μην κολλήσουν μεταξύ
τους.
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για τη γέμιση
1. Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά της γέμισης και
ανακατεύουμε.
2. Στο κέντρο κάθε ζύμης βάζουμε 4 κ.σ. από τη γέμιση και
διπλώνουμε σε φάκελο να φτιάξουμε μία τετράγωνη ζύμη.
3. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και τηγανίζουμε
τους γκιοζλεμέδες σε μέτρια φωτιά, περίπου ένα λεπτό την
κάθε πλευρά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 3 ώρες
Μερίδες: 4 με 5 γκιοζλεμέδες
25

ΜΑΡΑΘΟΠΙΤΕΣ
Υλικά
για τη ζύμη

για τη γέμιση

500 γρ βιολογικό αλεύρι

1 μάτσο λάπαθα

για όλες τις χρήσεις

1 μάτσο μαϊντανό

ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ

1 μάτσο μάραθο

3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο

1 μάτσο φρέσκο κρεμμυδάκι

ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

2 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. τσικουδιά

1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο

1 κ.γ. αλάτι

ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

1 ποτήρι νερό

Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
για τη ζύμη
1. Βάζουμε όλα τα υλικά της ζύμης σε ένα μπολ και
ζυμώνουμε καλά.
2. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μπαλάκια των 50 περίπου
γραμμαρίων.
3. Με ένα πλάστη ανοίγουμε πολύ λεπτό
στρογγυλό φύλλο.
4. Αλευρώνουμε τα φύλλα για να μην κολλήσουν
μεταξύ τους.

για τη γέμιση
1. Ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και τα σοτάρουμε
στο μισό ελαιόλαδο μέχρι να μαραθούν,
προσθέτουμε το επιθυμητό αλάτι και πιπέρι.
2. Βάζουμε 4 κ.σ. από τη γέμιση και την απλώνουμε
σε όλη την επιφάνεια της ζύμης αφήνωντας 2
εκατοστά από τις άκρες χωρίς γέμιση. Σκεπάζουμε
με άλλη μία ζύμη και ενώνουμε καλά τις άκρες με
ένα πιρούνι ή με τα δάχτυλά μας.
3. Τηγανίζουμε σε λίγο ελαιόλαδο κάθε
μαραθόπιτα 30 με 40 δευτερόλεπτα την κάθε
πλευρά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 8 περίπου μαραθόπιτες
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ΤΡΑΓΑΝΗ
ΣΠΑΝΑΚΟΤΥΡΟΠΙΤΑ
28

για τη ζύμη

Υλικά

4 φλιτζάνια αλεύρι για πίτες ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από 1 λεμόνι
1 φλιτζάνι χλιαρό νερό
1 κ.σ. αλάτι
1 κ.σ. ζάχαρη

για τη γέμιση
1/2 κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο
1 πράσο ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι άνηθο ψιλοκομμένο
1/2 φλυτζάνι μάραθο ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ελιές ψιλοκομμένες
1/2 φλυτζάνι ρύζι μπασμάτι
200γρ ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό σε
κυβάκια
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 πρέζα ρίγανη
1 πρέζα μοσχοκάρυδο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
3 κ.σ. σουσάμι
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Προετοιμασία
για τη ζύμη
1. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το λάδι, το χυμό
λεμόνι, το αλάτι, τη ζάχαρη και ανακατεύουμε με τα χέρια
μας και ζυμώνουμε να γίνει μία σφιχτή ζύμη.
2. Βάζουμε τη ζύμη στο ψυγείο για μισή ώρα.

για τη γέμιση
1. Σε μία βαθιά κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουμε το
ελαιόλαδο και ρίχνουμε το σπανάκι, το πράσο, το
μοσχοκάρυδο, το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη, το ρύζι,
ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό.
2. Μόλις σοταριστεί και πέσει το σπανάκι ρίχνουμε, τον
άνηθο, το μάραθο, τις ελιές, το τυρί, ανακατεύουμε για ένα
λεπτό και τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα.
3. Χωρίζουμε σε μικρές μπάλες τη ζύμη και ανοίγουμε λεπτά
φύλλα σαν αραβική πίτα.
4. Γεμίζουμε το φύλλο ζύμης με τη γέμιση και κλείνουμε σαν
ρολό αραβικής πίτας.
5. Τοποθετούμε τα ρολάκια ζύμης σε ένα ταψάκι και με ένα
πινελάκι λαδώνουμε καλά από πάνω και πασπαλίζουμε με το
σουσάμι.
6. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 30
με 40 λεπτά μέχρι να ροδοκοκκινίσει το φύλλο.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1.5 ώρα
Μερίδες: 4
Δείτε τη συνταγή στο
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ΨΩΜΙ ΜΕ ΚΑΡΥΔΙΑ
ΚΑΙ
ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ
Υλικά
750γρ. αλεύρι ολικής ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
450γρ. κρύο νερό
50γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
100γρ. τριμμένο καρύδι
20γρ. φρέσκια μαγιά ή 5-6γρ. ξερή μαγιά
1 κ.σ καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 κ.σ. αλάτι
2 κ.σ. σουσάμι (προαιρετικά)
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε το λάδι, τη ζάχαρη,
το αλάτι και την μαγιά και ανακατεύουμε καλά
μέχρι να ενσωματωθούν τα υλικά.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το
καρύδι και ρίχνουμε μέσα και το μείγμα με τα
υγρά.
3. Ανακατεύουμε καλά και ζυμώνουμε το μείγμα με
τα χέρια μας μέχρι να έχουμε μία σφιχτή ζύμη.
4. Βάζουμε πάνω από το μπολ με τη ζύμη μία
πετσέτα που έχουμε βρέξει ελαφρά και το αφήνουμε
για 2 ώρες σκεπασμένο να φουσκώσει.
5. Αφού έχει φουσκώσει το ξαναζυμώνουμε ελαφρά
και τοποθετούμε τη ζύμη σε μία λαδωμένη φόρμα,
πασπαλίζουμε με σουσάμι και το αφήνουμε να
φουσκώσει για άλλη μία ώρα.
6. Αφού έχει φουσκώσει, ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 50 με 60
λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 3 1/2 ώρες με την
ξεκούραση του ζυμαριού
Μερίδες: Μία φρατζόλα (1 κιλό)

Δείτε τη συνταγή στο
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QUE LORRANE
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Υλικά
3 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ
1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. σόδα
1 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 φλιτζ. παριζάκι FRY'S ή άλλο φυτικό σαλάμι
κομμένο σε κύβους
1 1/2 φλιτζ. τριμμένο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο κίτρινο
1 φλιτζ. βρασμένο αρακά
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 ποτηράκι λευκό κρασί
7 ντοματίνια κομμένα στη μέση κατά μήκος
4 φύλλα φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένα
1 φλιτζ. ηλιέλαιο
1 φλιτζ. φυτικό γιαούρτι
1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση
1 πρέζα ρίγανη
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα μπολ αλεύρι, μπέικιν πάουντερ, σόδα,
γιαούρτι, ηλιέλαιο, μία πρέζα αλάτι και ζυμώνουμε καλά.
2. Απλώνουμε τη ζύμη σε μία ταρτιέρα και κάνουμε τρύπες
με ένα πιρούνι.
3. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε το κρεμμύδι. Μόλις αρχίσει να μαλακώνει
περνάμε το παριζάκι και τον αρακά για ένα λεπτό από το
λάδι και σβήνουμε με το κρασί.
4. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε το γάλα βρώμης,
το τυρί, δυόσμο, αλάτι και πιπέρι.
5. Μαγειρεύουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι να
δέσει η σάλτσα.
6. Ρίχνουμε το μείγμα μέσα στην ταρτιέρα.
7. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για
30 περίπου λεπτά.
8. Στο σερβίρισμα πασπαλίζουμε με το φρέσκο κρεμμύδι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 8 κομμάτια
Δείτε τη συνταγή στο
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ΦΟΚΑΤΣΙΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟ
Υλικά

για τη ζύμη
500 γρ. αλεύρι βάση για πίτσα ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ
300 γρ. χλιαρό γάλα βρώμης VERO CEREAL
20 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 φακελάκι ξηρή μαγιά
1 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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για τη γέμιση
20 φύλλα φρέσκο βασιλικό
10 ντοματίνια κομμένα στη μέση κατά μήκος
20 κύβοι ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
½ κ.γ. ρίγανη
20 λεπτές ροδέλες σκόρδο
1 κ.γ. χοντρό αλάτι
2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

Προετοιμασία
για τη ζύμη

1. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της ζύμης,
ανακατεύουμε στην αρχή και στη συνέχεια τη
ζυμώνουμε καλά, σκεπάζουμε τη ζύμη με μία
πετσέτα και την αφήνουμε να φουσκώσει για 1
ώρα.
2. Ξαναζυμώνουμε, λαδώνουμε ελαφρά ένα ταψί
και απλώνουμε επάνω τη ζύμη.
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Προετοιμασία
για τη γέμιση

1. Βυθίζουμε τα φύλλα βασιλικού μέσα στη ζύμη, επάνω
σε κάθε φύλλο βάζουμε μισό ντοματίνι, ένα κύβο
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο και μία ροδέλα
σκόρδο, βυθίζοντας τα ελαφρά μέσα στη ζύμη.
2. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με
τη ρίγανη και το χοντρό αλάτι.
3. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε για 15
λεπτά να φουσκώσει μέσα στο ταψί. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για 20 περίπου
λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 3 1/2 ώρες με την ξεκούραση του
ζυμαριού
Μερίδες: Μία φρατζόλα (1 κιλό)
Δείτε τη συνταγή στο
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BAO BUN ΜΕ GENUS
BURGER
Υλικά

για Bao Ban
1 συσκευασία GENIUS BURGER της VEGANACT
300γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
2 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
2 κ.σ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 φλιτζ. χλιαρό γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 κ.γ. αλάτι
2 κ.σ. ηλιέλαιο
2 φύλλα μαρουλιού (το μαλακό κομμάτι)
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1 ντομάτα κομμένη ροδέλες
1 μάτσο Τα τσόι
4 αγγουράκια τουρσί κομμένα σε φέτες
10 φυλλα σχοινόπρασο κομμένα στη μέση
3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό
ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

για τη μαγιονέζα
1 φλιτζ. γάλα σόγιας
4/5 ποτήρι ηλιέλαιο
1 κ.σ. μηλόξυδο
2 κ.σ. teriyaki sause
2 κ.σ. sweet chilli sauce
1 κ.σ. μουστάρδα απαλή
1 κ.γ. κοφτή αλάτι
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Προετοιμασία
για Bao Ban

1. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το
αλάτι, το μπέικιν πάουντερ, τις 2 κ.σ. ηλιέλαιο,
τη σόδα, το γάλα βρώμης και ανακατεύουμε
αρχικά με ένα κουτάλι και μετά με τα χέρια μας
και ζυμώνουμε καλά.
2. Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά.
3. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο ίσα μέρη, πλάθουμε
σε δύο μπάλες και τις ψήνουμε σε ατμομάγειρα
για 15 λεπτά. (Αν δεν έχουμε ατμομάγειρα
μπορούμε να ατμίσουμε τα ψωμάκια σε μία
κατσαρόλα βάζοντας μέσα στην κατσαρόλα ενα
μεταλλικό σουρωτήρι για μακαρόνια και
προσθέτουμε μέχρι τη μέση νερό. Τοποθετούμε
τις δύο μπάλες ζύμης στο σουρωτήρι βάζοντας
από κάτω από τη κάθε ζύμη ένα κομματάκι
αντικολλητικό χαρτί για να μην κολλήσει στο
σουρωτήρι. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και
έπειτα σκεπάζουμε με το καπάκι. Βάζουμε την
κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και όταν πάρει
βράση χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά και
ατμίζουμε για 15 λεπτά.)
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για τη μαγιονέζα
1. Σε ένα σκεύος ψηλό και φαρδύ σαν ποτήρι
βάζουμε το γάλα σόγιας, το ηλιέλαιο, τη σάλτσα
τεριγιάκι, τη σάλτσα sweet chilli, το ξύδι, τη
μουστάρδα και το αλάτι και χτυπάμε με
ραβδομπλέντερ ξεκινώντας στην αρχή από κάτω
και ανεβαίνουμε σταδιακά προς τα πάνω μέχρι
να πήξει.

για τα Burger
1. Σε ένα τηγανάκι σε δυνατή φωτιά βάζουμε το
ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα Τα Τσόι, λίγο
αλάτι και τα τσιγαρίζουμε ελαφρά.
2. Βγάζουμε τα Τα Τσόι, τα ακουμπάμε σε χαρτί
κουζίνας και στο ίδιο τηγάνι τηγανίζουμε τα
μπέργκερ.
Βάζουμε στο κάθε bao ban μαγιονέζα,
μαρούλι, σχοινόπρασο, ντομάτα, burger, Τα
Τσόι, αγγουράκια τουρσί και μαγιονέζα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 2

Δείτε τη συνταγή στο
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ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΙΤΕΣ ΜΕ
ΣΚΟΡΔΟ
Υλικά
300 γρ αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
1 κ.γ. αλάτι
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
150 χλιαρό γάλα βρώμης VERO CEREAL
40 γρ εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
2 κ.γ. αποξηραμένο σκόρδο
1/2 κ.γ. τριμμένο κόλιανδρο
3 κ.σ. φυτικό βούτυρο
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ζυμώνουμε καλά.
2. Μοιράζουμε το μείγμα σε μπαλάκια περίπου
των 40 γρ. και σε μία αλευρωμένη επιφάνεια
ανοίγουμε με τον πλάστη στρογγυλές ζύμες.
3. Ζεσταίνουμε λίγο βούτυρο σε ένα
αντικολλητικό τηγάνι και βάζουμε την κάθε ζύμη
και την ψήνουμε για περίπου 30 δευτερόλεπτα την
κάθε πλευρά.
4. Μετά από κάθε ζύμη προσθέτουμε λίγο
βούτυρο στο τηγάνι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 10 πίτες

Δείτε τη συνταγή στο
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Σούπες
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ΠΑΤΑΤΟΣΟΥΠΑ ΜΕ ΜΗΛΟ
ΚΑΙ ΤΖΙΝΤΖΕΡ
Υλικά
3 πατάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια
1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε τέταρτα
3 σκελίδες σκόρδο
1 καρότο χοντροκομμένο
1 μήλο καθαρισμένο και κομμένο σε χοντρά
κομμάτια
5 φέτες τζίντζερ ½ πόντο η κάθε μία
Χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι
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½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 κ.γ. ξερό κόλιανδρο τριμμένο
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
½ κ.γ ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε μία βαθιά κατσαρόλα βάζουμε όλα τα λαχανικά
και ρίχνουμε τόσο νερό ώστε να σκεπάσει τα
λαχανικά και να έρθει 3 δάχτυλα πιο πάνω από αυτά.
2. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και
λιώνουμε όλα τα λαχανικά με το ραβδομπλέντερ ή αν
δεν έχουμε τα βάζουμε στο μπλέντερ και
προσθέτουμε και λίγο από το νερό που έβρασαν,
χτυπάμε καλά να γίνουν πουρές και ξαναμεταφέρουμε
στη κατσαρόλα.
3. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και βράζουμε
για περίπου 10 ακόμα λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 4
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ΣΟΥΠΑ ΤΟΜ ΓΙΑΜ
Υλικά
6 μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε λεπτές φέτες
2 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε λεπτές φέτες
1 ντομάτα κομμένη σε μικρούς κύβους
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
1 σκελίδα σκόρδο κομμένη σε λεπτές φέτες
Χυμός από 2 λεμόνια
2 καυτερές αποξηραμένες πιπερίτσες
4 κ.σ. σησαμέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι
2 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
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1 κ.σ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 λίτρο νερό
1 1/2 φλιτζ. ζωμό λαχανικών (βλέπε κίτρινο κάρυ
Ταϊλάνδης, κατηγορία κυρίως πιάτα)
5 κ.σ. σόγια σος
3 κ.σ. sweet chili sauce
4 -5 τρυφερά φύλλα λεμονιού (προαιρετικά)
5 φύλλα φρέσκου βασιλικού ψιλοκομμένα
3 κ.σ. κρέμα καρύδας

Προετοιμασία
1. Ζεσταίνουμε σε μία κατσαρόλα το σησαμέλαιο
και σοτάρουμε τα μανιτάρια, το ένα φρέσκο
κρεμμύδι, το ξερό κρεμμύδι, το σκόρδο και το
τζίντζερ για 3 με 4 λεπτά.
2. Βάζουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και
μαγειρεύουμε για 10 περίπου λεπτά.
3. Στο σερβίρισμα βάζουμε πάνω από κάθε πιάτο
λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 3-4
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ΦΑΚΕΣ ΜΠΕΛΟΥΓΚΑ ΜΕ
ΜΑΥΡΑ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΙ
ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟ

Υλικά
300 γρ φακές μπελούνγκα
1 κονσέρβα μαύρα φασόλια
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1/2 αβοκάντο κομμένο σε κύβους
2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
3 κ.σ. χαρουπόμελο
3 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο
3 φύλλα δάφνη
1/2 κ.γ. ρίγανη
½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βράζουμε τις φακές σε 3 λίτρα νερό μέχρι να
μαλακώσουν.
2. Προσθέτουμε τα φασόλια, λάδι, κρεμμύδι,
σκόρδο, δάφνη και ρίγανη και βράζουμε σε
μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά ακόμα,
ανακατεύοντας ανά διαστήματα.
3. Σβήνουμε τη φωτιά χωρίς να κατεβάσουμε την
κατσαρόλα από το μάτι και προσθέτουμε το
χαρουπόμελο, ξύδι βαλσάμικο, αλάτι και πιπέρι.
4. Αφήνουμε πάνω στο μάτι για 10 περίπου λεπτά
πριν το σερβίρισμα.
5. Στο σερβίρισμα βάζουμε πάνω στη σούπα λίγο
αβοκάντο και πασπαλίζουμε με τον κόλιανδρο.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 4
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ΦΑΣΟΛΑΔΑ ΜΕ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ GENUS
Υλικά
250 γρ. φασόλια
1 πακέτο κεφτεδάκια GENIUS
VEGANACT
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
1 φλιτζ. ψιλοκομμένο σέλινο
200 γρ. χυμό ντομάτας
Χυμό από ένα λεμόνι
1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
1 πρέζα ρίγανη
½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε από την προηγούμενη μέρα τα φασόλια σε νερό
να μουλιάσουν και βγάζουμε τα κεφτεδάκια από την
κατάψυξη και τα βάζουμε στο ψυγείο για να ξεπαγώσουν
μέχρι την επόμενη μέρα.
2. Λαδώνουμε ελαφρά τα κεφτεδάκια και τα ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 15 περίπου λεπτά.
3. Βράζουμε τα φασόλια σε δύο λίτρα νερό σε δυνατή φωτιά
και με το καπάκι μέχρι να μαλακώσουν , περίπου για 40
λεπτά αναλόγως πόσο φρέσκα είναι τα φασόλια (ίσως
χρειαστεί παραπάνω χρόνος) , αν δούμε ότι έχει μειωθεί πολύ
το νερό προσθέτουμε λίγο ακόμα.
4. Βάζουμε στην κατσαρόλα ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο,
τζίντζερ, ντομάτα, σέλινο και ελαιόλαδο. Χαμηλώνουμε τη
φωτιά και μαγειρεύουμε για ακόμα 20 περίπου λεπτά, ανά
διαστήματα ανακατεύουμε ή καλύτερα κουνάμε την
κατσαρόλα ώστε να απελευθερώσουν άμυλο τα φασόλια και
να δέσει η σούπα μας.
5. Βάζουμε ριγάνη, αλάτι, πιπέρι και πάπρικα και αφήνουμε
άλλα 3 λεπτά.
6. Κλείνουμε τη φωτιά χωρίς να κατεβάσουμε από το μάτι και
προσθέτουμε τα κεφτεδάκια και τον χυμό λεμονιού,
αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στο μάτι για άλλα 10 λεπτά
πριν σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες: 4-5
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ΣΟΥΠΑ ΜΕ ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ, ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΚΑΙ ΤΖΙΝΤΖΕΡ
Υλικά
2/3 του πακέτου κοφτό μακαρονάκι ΖΩΓΡΑΦΟΣ
150 γρ. μανιτάρια σε λεπτές φέτες
1 πράσινη πιπεριά κέρατο σε λεπτές ροδέλες
1 μάτσο Τα Τσόι ή 2 φλιτζ. ψιλοκομμένο σπανάκι
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3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
1 πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη
Χυμό από ένα πορτοκάλι
1 συσκ. χυμό ντομάτας
1 κ.σ. πελτέ ντομάτα
2 φλιτζ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
σε κύβους
5 φύλλα βασιλικού ψιλοκομμένα
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο
ΑΒΕΑ
2 λίτρα νερό
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε σκόρδο, μανιτάρια, τα τσόι, τσίλι
και τζίντζερ, μόλις αρχίσουν να παίρνουν χρώμα
τα μανιτάρια βάζουμε τον πελτέ ντομάτας και
ανακατεύουμε, σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά και
βάζουμε το χυμό από το πορτοκάλι.
2. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας και το νερό,
μόλις το νερό αρχίσει να βράζει ρίχνουμε αλάτι,
πιπέρι και τα ζυμαρικά.
3. Μαγειρεύουμε για 12 περίπου λεπτά ή μέχρι να
μαλακώσουν τα ζυμαρικά.
4. Μόλις κλείσουμε το μάτι προσθέτουμε το τυρί
σε κύβους και ανακατεύουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 6
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ΦΡΙΚΑΣΕ ΜΕ ΣΠΑΝΑΚΙ
ΡΕΒΙΘΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
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Υλικά
2 ½ φλιτζ. βρασμένα ρεβίθια
½ κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 φρέσκα κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες
1 ντομάτα κομμένη σε κύβους
1 φλιτζ. ψιλοκομμένο άνηθο
1 πρέζα ρίγανη
2 φύλλα δάφνης
1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
Χυμό από 2 μανταρίνια
Χυμό από μισό λεμόνι
½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό
ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία

1. Σοτάρουμε στη κατσαρόλα κρεμμύδι και σπανάκι και
σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε τα 2 φλιτζ. ρεβίθια,
ντομάτα, άνηθο, ρίγανη, δάφνη και νερό να σκεπάσει τα
λαχανικά και 2 δάχτυλα πιο πάνω, χαμηλώνουμε τη
φωτιά βάζουμε καπάκι και μαγειρεύουμε για 10 περίπου
λεπτά, ξεσκεπάζουμε και μαγειρεύουμε λίγο ακόμα να
φύγουν τα πολλά υγρά.
2. Βάζουμε στο μπλέντερ τα υπόλοιπα ρεβίθια, το χυμό
από τα μανταρίνια, το λεμόνι, αλάτι και πιπέρι και
χτυπάμε καλά.
3. Ρίχνουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και την κουνάμε
λίγο να απλωθεί η σάλτσα, μαγειρεύουμε για ακόμα 5
λεπτά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
(χωρίς το μούλιασμα στα ρεβίθια από βραδύς και το βράσιμο
τους για περίπου 40 με 50 λεπτά αναλόγως πόσο φρέσκα είναι
τα ρεβίθια)
Μερίδες: 3-4
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΤΣΑ ΜΕ
ΑΒΟΚΑΝΤΟΛΕΜΟΝΟ
Υλικά
1 μεγάλο μαρούλι ψιλοκομμένο
200γρ. μανιτάρια πλευρώτους
100γρ. μανιτάρια σαμπινιόν
100γρ. κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
70γρ. άνηθο ψιλοκομμένο
60γρ. ρύζι γλασέ
60γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 ποτήρι νερό
180γρ. αβοκάντο
50γρ. χυμό λεμόνι
1 σφηνάκι κρασί λευκό
1 κ.σ. ξύσμα περγαμόντο ή λεμόνι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα το λάδι και σοτάρουμε
μέχρι να μαραθούν αρκετά τα μανιτάρια, το
κρεμμύδι και το σκόρδο.
2. Ρίχνουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να περαστεί
λίγο από το λάδι και σβήνουμε με το κρασί.
3. Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε μέσα το
μαρούλι, τον άνηθο, το νερό και τα ανακατεύουμε
ελαφρά.
4. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό, κλείνουμε το
καπάκι και το αφήνουμε για 15 λεπτά να μαγειρευτεί.
5. Χτυπάμε σε ένα μπλέντερ το αβοκάντο μαζί με το
λεμόνι.
6. Ρίχνουμε το αβοκάντο με το λεμόνι στην
κατσαρόλα, αλάτι, πιπέρι, το ξύσμα περγαμόντο και
ανακατεύουμε καλά και μαγειρεύουμε για δύο ακόμα
λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2

Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα (χωρίς το μούλιασμα στα
ρεβίθια από βραδύς και το βράσιμο τους για περίπου 40 με
50 λεπτά αναλόγως πόσο φρέσκα είναι τα ρεβίθια)
Μερίδες: 3-4

Δείτε τη συνταγή στο
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Ορεκτικά
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ΧΟΥΜΟΥΣ
Υλικά
200 γρ. ρεβίθια χωρίς φλούδα
6 κ.σ. ταχίνι
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 ποτήρι από το νερό που έβρασαν τα ρεβίθια
Χυμό από 2 λεμόνια
2 σκελίδες σκόρδο
1 κρεμμύδι
1 πρέζα σουμάκ ή γλυκιά πάπρικα
1 πρέζα τριμμένο κύμινο
Αλάτι κατά βούληση

65

Προετοιμασία
1. Μουλιάζουμε για 2 ώρες τα ρεβίθια σε ζεστό
νερό και τα βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν.
2. Βάζουμε σε ένα μπλέντερ χυμό λεμονιού,
κρεμμύδι, σκόρδο, ταχίνι και το νερό που
έβρασαν τα ρεβίθια, τα χτυπάμε καλά και
περνάμε το μείγμα από σίτα.
3. Επαναφέρουμε το μείγμα στο μπλέντερ και
προσθέτουμε τα ρεβίθια, αλάτι, κύμινο και το
ελαιόλαδο, χτυπάμε καλά μέχρι να έχουμε ένα
λείο πουρέ, μεταφέρουμε το μείγμα σε μπολ
(στην αρχή ίσως να είναι αρκετά υδαρές όσο
κρυώνει θα πήζει).
4. Πασπαλίζουμε το χούμους με σουμάκ ή
πάπρικα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας:
Περίπου 70 με 80 λεπτά μαζί με το βράσιμο από τα
ρεβίθια.
Μερίδες: Ένα μπολ χούμους για 3 με 4 άτομα
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ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ ΧΟΥΜΟΥΣ ΜΕ
ΑΝΗΘΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ
Υλικά
200 γρ. βρασμένα ρεβίθια
1 ποτήρι από το νερό που έβρασαν
Χυμό από 2 λεμόνια
1 πράσινη καυτερή πιπεριά χωρίς τα σπόρια
4 κ.σ. ταχίνι
2 σκελίδες σκόρδο
1 μικρό κρεμμύδι ή μισό μεγάλο
1 κ.γ. κουρκουμά
2 κ.σ. ψιλοκομμένος άνηθος
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και
χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν πουρές.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα μαζί με τον χρόνο
που χρειάζονται τα ρεβίθια για να βράσουν
Μερίδες: Ένα μεγάλο μπολ για 3 ή 4 άτομα
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ΣΑΛΤΣΑ ΤΑΧΙΝΙ
Υλικά
6 κ.σ. ταχίνι
1 ποτηρί ζεστό νερό
1 κ.σ. καστανή
ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα
σέικερ και ανακατεύουμε καλά.
2. Βάζουμε τη σάλτσα στο
ψυγείο για περίπου μισή ώρα.

Χυμό από 2 λεμόνια
1 κ.γ. αλάτι

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 35 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ για 3 με 4 άτομα
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ΤΖΑΤΖΙΚΙ ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Υλικά
150 γρ. γάλα σόγιας
6 γρ. σκόρδο ψιλοκομμένο
1 μικρό αγγουράκι ή 1/3 από ένα αγγούρι κομμένο σε
μικρούς κύβους
3 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο
20 γρ. μουστάρδα απαλή
12 γρ. ξύδι
2 γρ αλάτι
100 γρ. ηλιέλαιο
100 γρ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 πρέζα πιπέρι
1 πρέζα ρίγανη
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Προετοιμασία
1. Σε ένα ποτήρι ενώνουμε ηλιέλαιο και
ελαιόλαδο.
2. Βάζουμε στο μπλέντερ γάλα, μουστάρδα,
σκόρδο, ξύδι, αλάτι και ενώ χτυπάμε σε
μέτρια ταχύτητα προσθέτουμε το λάδι σε
σταθερή ροή, ίσως να μην χρειαστεί όλη η
ποσότητα του λαδιού, όταν δέσει ή σάλτσα
μας σταματάμε το χτύπημα.
3. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μπολ και
βάζουμε τον άνιθο και το αγγούρι και
ανακατεύουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: Περίπου μισό κιλό τζατζίκι

Δείτε τη συνταγή στο
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ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ ΜΕ
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ ΝΗΣΤΙΣΙΜΟ
ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΚΑ
Υλικά
100 γρ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό
2 κ.σ. ψιλοκομμένο σέλινο
2 κ.σ. ψιλοκομμένο άνηθο
2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
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1 κ.σ. ψιλοκομμένο φινόκιο
κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
3 κ.σ. φυτικό γιαούρτι
4 κ.σ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 κ.σ. ψιλοκομμένο αγγουράκι τουρσί
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
Από μία πρέζα αλάτι, πιπέρι, ρίγανη

Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ
και χτυπάμε καλά μέχρι να γίνουν κρέμα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ
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ΦΑΒΑ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Υλικά
για την φάβα

για τα καραμελωμένα κρεμμύδια

200 γρ φάβα

2 κρεμμύδια κομμένα σε

1 κρεμμύδι

λεπτές φέτες

1/2 φλιτζ. εξαιρετικό

2 κ.σ. ξύδι βαλσάμικο

παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. ζάχαρη

ΑΒΕΑ

1 πρέζα ρίγανη

1 κ.σ. ξύδι

2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο

Αλάτι/πιπέρι κατά

ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

βούληση

Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
για την φάβα
1. Βράζουμε τη φάβα μαζί με το κρεμμύδι μέχρι
να μαλακώσει και να φουσκώσει.
2. Σουρώνουμε τη φάβα και τη βάζουμε στο
μπλέντερ μαζί με όλα τα υπόλοιπα υλικά και
χτυπάμε μέχρι να γίνει ένας ομοιόμορφος πουρές.

για τα καραμελωμένα κρεμμύδια
3.Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε τα κρεμμύδια μέχρι να αρχίσουν να
καραμελώνουν, προσθέτουμε και τα υπόλοιπα
υλικά, ανακατεύουμε καλά και μαγειρεύουμε για 2
με 3 λεπτά ακόμα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 3

75

ΦΑΛΑΦΕΛ
Υλικά
500 γρ. ρεβίθια μουλιασμένα από το προηγούμενο βράδυ
70 γρ. κρεμμύδι
6 γρ. σκόρδο
1 κ.γ. τριμμένο ξερό κόλιανδρο
½ κ.γ. τριμμένο κύμινο
6 γρ. αλάτι
50 γρ. ρεβιθάλευρο
1 κ.γ. μαγειρική σόδα
6 γρ. λεμόνι
Λάδι για τηγάνισμα
76

Προετοιμασία
1. Τρίβουμε στο μπλέντερ πρώτα τα ρεβίθια,
στη συνέχεια κρεμμύδι και σκόρδο.
2. Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά και
ζυμώνουμε καλά.
3. Αφήνουμε τη ζύμη μία ώρα στο ψυγείο.
4. Πλάθουμε κεφτεδάκια περίπου 40 γρ. το
καθένα και τηγανίζουμε σε καυτό λάδι
μέχρι να πάρουν ένα χρυσό καφέ χρώμα..
5. Τη στιγμή που αφαιρούμε τα φαλάφελ
από τη φωτιά τα ακουμπάμε σε χαρτί
κουζίνας για να απορροφηθεί το πολύ λάδι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ½ ώρα
Μερίδες: Περίπου 20 φαλάφελ
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ΣΑΓΑΝΑΚΙ
Υλικά
Μία συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
1 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
2 κ.σ. σουσάμι
2 κ.σ. καθαρισμένο ηλιόσπορο
1 κ.γ. καπνιστή ή γλυκιά πάπρικα
1/2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
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Προετοιμασία
1. Κόβουμε το τυρί στη μέση κατά μήκος και
μετά στη μέση κατά πλάτος.
2. Σε ένα βαθύ πιάτο ανακατεύουμε αλεύρι
ηλιόσπορο σουσάμι και πάπρικα.
3. Βάζουμε το γάλα βρώμης σε ένα βαθύ
πιάτο.
4. Βουτάμε το κάθε κομμάτι τυριού μέσα
στο γάλα και στη συνέχεια το αλευρώνουμε
καλά.
5. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο
και τηγανίζουμε το κάθε κομμάτι τυριού
μέχρι να πάρει ένα ωραίο καφέ χρυσό χρώμα
και από τις δύο πλευρές.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΠΙΤΣΑ ΣΕ ΖΥΜΗ ΑΠΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ
Υλικά
2 πατάτες τριμμένες στο τρίφτη
1 ντομάτα τριμμένη στο τρίφτη
½ κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 πρέζα καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
2 κ.σ. ελιές ψιλοκομμένες
1 κ.γ. ρίγανη
10 κύβους ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
¼ του μάτσου ρόκα
3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 φλιτζ. λάδι για τηγάνισμα
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Στύβουμε τις πατάτες τις βάζουμε σε ένα μπολ,
βάζουμε την μισή ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.
2. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το λάδι για τηγάνισμα
και βάζουμε τις πατάτες, μόλις τηγανιστούν από τη
μία πλευρά και ενωθούν, γυρνάμε προσεκτικά να
τηγανιστεί και από την άλλη πλευρά, μόλις πάρει
χρώμα βγάζουμε από το τηγάνι και ακουμπάμε σε
χαρτί κουζίνας να τραβήξει το λάδι.
3. Σε άλλο τηγάνι σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο,
μόλις αρχίσει να καραμελώνει το κρεμμύδι βάζουμε τη
ντομάτα, ζάχαρη, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι,
χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε μέχρι να
δέσει ή σάλτσα.
4. Βάζουμε τη ζύμη από τις πατάτες σε ένα ταψί,
απλώνουμε στην επιφάνεια της τη σάλτσα ντομάτας
και βάζουμε τους κύβους τυριού. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 5 περίπου
λεπτά ή μέχρι να λιώσει το τυρί.
5. Βάζουμε τη ρόκα πάνω από την πίτσα και
σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΤΟΦΟΥ
Υλικά

μαρινάδας

400 γρ τόφου φυσική

½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο

γεύση κομμένο σε κύβους

βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

1 μικρή μελιτζάνα

Χυμό από ένα λεμόνι

κομμένη σε λεπτές

½ κ.γ. τριμμένο κύμινο

ροδέλες

½ κ.γ. κουρκουμά

1 μεγάλο κρεμμύδι

½ κ.γ. αποξηραμένο τζίντζερ

κομμένο σε φέτες

½ κ.γ. αποξηραμένο σκόρδο

2 ντομάτες κομμένες σε

1 κ.γ. ρίγανη

φέτες

1 κ.γ. θυμάρι
5 κ.σ. σόγια σος
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε τα υλικά της μαρινάδας σε ένα
μπολ και ανακατεύουμε καλά, προσθέτουμε το
τόφου και αφήνουμε μία μέρα στο ψυγείο να
μαριναριστούν.
2. Λαδώνουμε ελαφρά της ροδέλες μελιτζάνας και τις
ψήνουμε σε προθερμασμένοφούρνο στους 180 °C
για 10 περίπου λεπτά.
3. Σε καλαμάκια για σουβλάκια περνάμε με τη σειρά
κρεμμύδι, ντομάτα, μελιτζάνα,τόφου, κάνουμε 3
στρώσεις σε κάθε καλαμάκι και τα τοποθετούμε σε
ένα ταψί, περιχύνουμε με την μαρινάδα.
4. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C
για 15 με 20 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: Φτιάχνουμε 5 περίπου σουβλάκια
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RDON BLEU ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΑΠΟ ΡΕΒΙΘΙΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΖΑΡΙ
Υλικά
1 συσκευασία CORDON BLEU VEGANACT
2 φλιτζ. βρασμένα ρεβίθια
1 φλιτζ. φυτικό γιαούρτι
1 μικρό παντζάρι ωμό, καθαρισμένο και κομμένο σε μικρά
κομμάτια
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. αλάτι
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
Χυμό από μισό λεμόνι

Προετοιμασία
1. Ξεπαγώνουμε από την προηγούμενη ημέρα το Cordon
bleu μέσα στο ψυγείο, βάζουμε λαδόκολα σε ένα ταψάκι και
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για 15 με
20 λεπτά, εναλλακτικά μπορούμε να το τηγανίσουμε σε
καυτό λάδι μέχρι να χρυσίσει.
2. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ και χτυπάμε καλά
μέχρι να ομογενοποιηθούν και να έχουμε μία παχύρευστη
σάλτσα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά (χωρίς το μούλιασμα από βραδύς
στα ρεβίθια και το βράσιμο περίπου 40 λεπτά)
Μερίδες: 2
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UTNEY ΑΓΓΟΥΡΙ

Υλικά
1/2 αγγούρι τριμμένο στο τρίφτη
1 σκελίδα σκόρδο
3 λεπτές ροδέλες τζίντζερ
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1 πρέζα αλάτι
1 πρέζα καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1/2 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών γκάραμ μασάλα ή κάρυ

Προετοιμασία
1. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για μισή ώρα να
μαριναριστεί.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά χωρίς το μαρινάρισμα
Μερίδες: 1 μπολ για 2 με 3 άτομα

Δείτε τη συνταγή στο
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VEGAN ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ
ΚΑΙ VEGAN
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ
Υλικά
για τα "καλαμαράκια"
500γρ. πλευρώτους
2 κ.σ. σόγια σος
3 κ.σ. φύκι νόρι τριμμένο
Χυμό από 1/2 μικρό λεμόνι

για το πανάρισμα
300γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ
2 κ.σ. φύκι νόρι τριμμένο
Αλάτι
1 1/2 φλιτζάνια ηλιέλαιο για τηγάνισμα
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για την "ταραμοσαλάτα"
200γρ. γάλα σόγιας
Χυμός από 1 λεμόνι
3 κ.σ. φύκι νόρι τριμμένο
1 μικρή πατάτα βρασμένη
1 μικρό κρεμμύδι
1 κ.σ. τριμμένο παντζάρι
200γρ. ηλιέλαιο

Προετοιμασία
για την "ταραμοσαλάτα"

1. Σε ένα ψηλό και στενό σκεύος σαν ποτήρι βάζουμε το
γάλα σόγιας, το λεμόνι, το τριμμένο φύκι νόρι, την
πατάτα, το κρεμμύδι, το παντζάρι και το χτυπάμε με το
ραβδομπλέντερ ρίχνοντας σταδιακά το ηλιέλαιο μέχρι να
δέσει σαν μαγιονέζα. (Αν δεν έχετε ραβδομπλέντερ
μπορείτε να το χτυπήσετε σε μίξερ ακολουθώντας την ίδια
διαδικασία).
2. Βάζουμε την "ταραμοσαλάτα" στο ψυγείο για μισή ώρα
το λιγότερο για να σφίξει.
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για τα "καλαμαράκια"
1. Βάζουμε 5 φύλλα για σούσι νόρι στο μπλέντερ και τα
χτυπάμε να γίνουν τρίμμα.
2. Κόβουμε με το χέρι τα πλευρώτους σε μικρές λωρίδες
και τα βάζουμε σε ένα μπολ.
3. Ρίχνουμε το τριμμένο νόρι, τη σόγια σος το λεμόνι και
ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας να πάνε τα υλικά
παντού για να μαριναριστούν.
4. Σκεπάζουμε το μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο για
μία ωρα.
5. Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, το φύκι, αλάτι και
ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι.
6. Βάζουμε τα μαριναρισμένα μανιτάρια στο μείγμα για
πανάρισμα και ανακατεύουμε.
7. Βάζουμε το λάδι σε ένα τηγάνι να κάψει και
τηγανίζουμε τα μανιτάρια τινάζοντας πρώτα ελαφρά να
φεύγει το πολύ αλεύρι.
8. Τηγανίζουμε μέχρι να ροδοκοκκινίσουν και
στραγγίζουμε σε αντικολλητικό χαρτί.
"Ταραμοσαλάτα"

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ για 3 άτομα

Δείτε τη συνταγή στο

"Καλαμαράκια"

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 3
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GUACAMOLE ΜΕ
ΚΟΥΡΚΟΥΜΑ
Υλικά
1 αβοκάντο περίπου 200 γρ. λιωμένο με το πηρούνι
½ κρεμμύδι ψιλοκομμένο
½ σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε μικρούς κύβους
1 κόκκινη πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη
½ κ.γ. κουρκουμά
2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από μισό λεμόνι
1 πρέζα θυμάρι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά.
2. Αφήνουμε 10 λεπτά περίπου στο ψυγείο και
σερβίρουμε.
Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ για 2-3 άτομα
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ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

Υλικά
2 πατάτες βρασμένες και κομμένες σε μπουκιές
1 φλιτζ. βρασμένοι γίγαντες
2 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε λεπτές ροδέλες
1 ώριμο αβοκάντο κομμένο σε φέτες
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από μισό λεμόνι
1 πρέζα ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά χωρίς τον χρόνο για
να βράσουν οι γίγαντες (περίπου 1 ώρα, αφού τους
μουλιάσουμε από βραδύς) και οι πατάτες (περίπου 15
λεπτά)
Μερίδες: Περίπου 2
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ
Υλικά
2 φλιτζ. ψιλοκομμένο ή τριμμένο λάχανο
1 καρότο κομμένο σε λεπτές ροδέλες
1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
½ μήλο κομμένο σε λεπτές φέτες
1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη
1 κ.σ. κάπαρη
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από μισό λεμόνι
Αλάτι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα μπολάκι ελαιόλαδο, λεμόνι,
σκόρδο και αλάτι και ανακατεύουμε.
2. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε τη σαλάτα για
μισή ώρα στο ψυγείο πριν σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας:
40 λεπτά με το μαρινάρισμα
Μερίδες: ένα μπολ σαλάτας για 2 με 3 άτομα
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ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΩΜΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Υλικά
100 γρ ρύζι παρμπόιλντ
2 κολοκυθάκια τριμμένα στη χοντρή πλευρά του τρίφτη
1 αβοκάντο λιωμένο με το πηρούνι
2 μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε λεπτές φέτες
(προτιμότερα τα καφέ και οπωσδήποτε να είναι πολύ
φρέσκα για να είναι τραγανά)
1 μεγάλη ντομάτα τριμμένη στη χοντρή πλευρά του
τρίφτη
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1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό ή μία
πρέζα ξερό ή και τα δύο
1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο ή μία
πρέζα ξερό ή και τα δύο
1 πρέζα ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ

Προετοιμασία
1. Βράζουμε σε 200 γρ νερό το ρύζι σε μέτρια
φωτιά και με το καπάκι στην κατσαρόλα, μόλις
εξατμιστούν τα υγρά κατεβάζουμε από τη φωτιά
και βάζουμε πάνω από την κατσαρόλα μία πετσέτα
και το αφήνουμε για 5 λεπτά για να στεγνώσει
τελείως.
2. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά και
σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: 3
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ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
ΒΕΡΜΙΤΣΕΛΙ ΡΥΖΙΟΥ
Υλικά
250 γρ. βερμιτσέλι ρυζιού
1 πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε λεπτά μπαστουνάκια
½ πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτά μπαστουνάκια
1 κολοκύθι κομμένο σε λεπτά μπαστουνάκια
2 φρέσκα κρεμμυδάκια κομμένα σε λεπτά μπαστουνάκια
2 ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη
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1 κ.γ. τριμμένο τζίντζερ
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.σ. μηλόξυδο
1 πρέζα ρίγανη
4 φύλλα βασιλικό ψιλοκομμένα
4 φύλλα δυόσμο ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ψιλοκομμένο σέλινο
2 κ.σ. σουσάμι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βράζουμε σε μία κατσαρόλα 1 1/2 λίτρο νερό,
κατεβάζουμε από τη φωτιά και βάζουμε μέσα τα
βερμιτσέλι για περίπου 5 λεπτά, σουρώνουμε και αφήνουμε
λίγα λεπτά στο σουρωτήρι για να στεγνώσουν καλά.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από το
σουσάμι και ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε το μπολ στο
ψυγείο για μισή ώρα περίπου.
3. Σερβίρουμε σε μπολ σαλάτας και πασπαλίζουμε με το
σουσάμι.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 45 λεπτά με το μαρινάρισμα
Μερίδες: 4
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ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΣΤΟΝ ΑΤΜΟ
Υλικά
1 μπρόκολο κομμένο σε μικρά μπουκέτα
2 πατάτες κομμένες σε κύβους
2 κολοκυθάκια κομμένα σε ροδέλες
1 κρεμμύδι κομμένο σε φέτες
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

102

2 κ.σ. κάπαρη
5 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από ένα λεμόνι
1 κ.σ. σιρόπι αγαύης
½ φλιτζ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό σε
κύβους
½ φλιτζ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο σε
κύβους
1 κ.γ. ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Αν δεν έχουμε ατμομάγειρα, βάζουμε σε μία
κατσαρόλα νερό μέχρι την μέση και το φέρνουμε
σε βρασμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό και
εφαρμόζουμε στην κατσαρόλα ένα σουρωτήρι
για τα μακαρόνια, βάζουμε πρώτα τις πατάτες,
σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μία πετσέτα και
βάζουμε και το καπάκι.
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2. Μαγειρεύουμε τις πατάτες μέχρι να
μαλακώσουν, στη συνέχεια βάζουμε τα
κολοκυθάκια και το μπρόκολο,
ξανασκεπάζουμε και συνεχίζουμε το μαγείρεμα
για άλλα 10 περίπου λεπτά.
3. Βάζουμε σε ένα σέικερ το ελαιόλαδο, λεμόνι,
σκόρδο, ρίγανη, αγαύη, αλάτι και πιπέρι και
χτυπάμε να ομογενοποιηθούν.
4. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ
ανακατεύουμε και σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 3
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ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΚΕΙΛ ΚΑΙ
ΡΕΒΥΘΙΑ ΜΕ ΝΤΡΕΣΙΝΓΚ
ΑΒΟΚΑΝΤΟ
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Υλικά
1 μικρό μπρόκολο κομμένο σε μπουκετάκια
4 φύλλα κέιλ ψιλοκομμένα
1 φλιτζ. βρασμένα ρεβίθια
1 αβοκάντο
Χυμό από μισό λεμόνι
½ κ.γ. ξερό κόλιανδρο
3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
½ ποτήρι από το νερό που έβρασαν τα ρεβίθια
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βράζουμε ή μαγειρεύουμε στον ατμό το μπρόκολο,
προσέχοντας να μην μαγειρευτεί πολύ και να μείνει
τραγανό.
2. Βάζουμε σε ένα μπολ σαλάτας περιμετρικά το
μπρόκολο και το κέιλ και στο κέντρο τα ρεβίθια
3. Βάζουμε στο μπλέντερ αβοκάντο, ελαιόλαδο, λεμόνι,
νερό, κόλιανδρο, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε καλά να
γίνουν κρέμα.
4. Περιχύνουμε με το μείγμα την σαλάτα και σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά (χωρίς τον χρόνο για
μούλιασμα και βράσιμο των ρεβιθιών)
Μερίδες: 3
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ΣΟΜ ΤΑΜ

(Ταϊλανδέζικη σαλάτα με άγουρη παπάγια)

Υλικά
1 άγουρη μικρή παπάγια κομμένη σε πολύ λεπτά
μπαστουνάκια
6 ντοματίνια κομμένα σε τέταρτα κατά μήκος
1 καρότο κομμένο σε πολύ λεπτά μπαστουνάκια
1 πιπεριά τσίλι κομένη σε λεπτές φέτες
4 κ.σ. φυστίκια πίνατς σπασμένα ελαφρά στο μπλέντερ
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3 κ.σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο ή ένα φρέσκο
κρεμμυδάκι κομμένο σε λεπτές φέτες
1 φλιτζ. βρασμένα λεπτά φασολάκια κομμένα
στη μέση
5 κ.σ. σόγια σος (ταμάρι σος αν αποφεύγετε
την γλουτένη)
1 ½ κ.γ. σιρόπι αγαύης ή άλλο φυτικό σιρόπι
Χυμό και ξύσμα από ένα λάιμ

Προετοιμασία
1. Σε ένα μικρό μπολάκι ανακατεύουμε σόγια
σος, αγαύη και λάιμ.
2. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά πιέζοντας ελαφρά με τα
χέρια μας.
3. Αφήνουμε τη σαλάτα μισή ώρα στο ψυγείο
να μαριναριστεί και σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ σαλάτα για 2 με 3 άτομα
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ΤΑΜΠΟΥΛΕ
Υλικά
100 γρ. πλιγούρι ψιλό
1 ντομάτα χωρίς τα σπόρια κομμένη σε πολύ
μικρούς κύβους
1 μικρό αγγουράκι ή το 1/3 από ένα αγγούρι
κομμένο σε πολύ μικρούς κύβους
1 μικρό κρεμμύδι ή 1 φρέσκο κρεμμύδι
ή και τα δύο, ψιλοκομμένα
1 μάτσο μαϊντανό ψιλοκομμένο
2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο ή 2 κ.σ.
ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό ή και τα δύο
Ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι
1 πρέζα κύμινο
1 πρέζα γλυκιά πάπρικα
Αλάτι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε το πλιγούρι σε ένα μπολ με ζεστό νερό
και το αφήνουμε περίπου μία ώρα να φουσκώσει.
2. Στραγγίζουμε και στεγνώνουμε το πλιγούρι.
3. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ,
ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα και 10 λεπτά μαζί τον χρόνο
για να φουσκώσει το πλιγούρι
Μερίδες: ένα μπολ σαλάτας για 2 με 3 άτομα
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ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ ΜΕ
ΜΟΥΣ «ΦΕΤΑΣ»
Υλικά

για τη σαλάτα
2 ντομάτες κομμένες σε μπουκιές
½ αγγούρι κομμένο σε φέτες
½ πιπεριά πράσινη κομμένη σε μπαστουνάκια
2 κ.σ. ελιές
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1 κ.σ. κάπαρη
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.σ. ξύδι
1 κ.γ. ρίγανη
Αλάτι κατά βούληση

Προετοιμασία
για τη σαλάτα
1. Βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε τη σαλάτα στο ψυγείο
για 15 λεπτά.
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Υλικά

για τη μους «φέτας»
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό
κομμένο σε κύβους
110 γρ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
30 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
3 γρ. αλάτι
1 γρ. πιπέρι
20 γρ. χυμό λεμονιού

Προετοιμασία
για τη μους «φέτας»

1. Βάζουμε όλα τα υλικά στο μπλέντερ και χτυπάμε
μέχρι να γίνουν πουρές.
2. Προαιρετικά για πιο φίνο αποτέλεσμα περνάμε
το μείγμα από σίτα.
3. Σερβίρουμε τη χωριάτικη σε μπολ σαλάτας και με
σακούλα ζαχαροπλαστικής ή με ένα κουτάλι
βάζουμε την επιθυμητή ποσότητα από τη μους.
4. Φυλάμε την υπόλοιπη μους «φέτας» στο ψυγείο
για μέχρι 4 μέρες.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: 2 για τη χωριάτικη και ένα μπολ μους «φέτας»
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ΩΜΗ ΣΑΛΑΤΑ
ΜΕ ΧΑΜΟΜΗΛΙ
Υλικά
4 φύλλα μαρουλιού ψιλοκομμένα
2 παντζάρια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες και τα φύλλα
τους ψιλοκομμένα
3 ραπανάκια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες και τα φύλλα
τους ψιλοκομμένα
½ φλιτζ. φινόκιο κομμένο σε λεπτές φέτες
1 κ.γ. χαμομήλι
Χυμό από ένα λεμόνι
1 κ.γ. σιρόπι αγαύης
5 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βάζουμε σε ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, λεμόνι, αγαύη,
χαμομήλι και αλάτι, αφήνουμε το ντρέσινγκ 10 λεπτά να
πάρει τα αρώματα από το χαμομήλι.
2. Βάζουμε σε ένα μπολ όλα τα υλικά, ανακατεύουμε καλά
και σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ σαλάτας για 3 με 4 άτομα
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MANGO GUACAMOLE
Υλικά
2 μικρά ή 1 μεγάλο αβοκάντο
1/2 μάνγκο κομμένο σε μικρά κυβάκια
1/2 πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε μικρά κυβάκια
1/2 πράσινη πιπεριά κέρατο κομμένη σε μικρά
κυβάκια
1/2 ντομάτα κομμένη σε μικρά κυβάκια χωρίς τα
σπόρια
1 μικρό φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο
3 κ.σ. ψιλοκομμένο κόλιανδρο ή μαϊντανό
3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο
ΑΒΕΑ
Ξύσμα από μισό λάιμ
Χυμό από 1 λάιμ
2 καυτερές αποξηραμένες πιπεριές ή 1 τσίλι
1 πρέζα αλάτι
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Προετοιμασία
1. Καθαρίζουμε το αβοκάντο και τα λιώνουμε με ένα
πιρούνι.
2. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε
με ένα πιρούνι.
3. Σερβίρουμε με λίγο ψιλοκομμένο κόλιανδρο η
μαϊντανό από πάνω.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά
Μερίδες: Ένα μπολ για 2 με 3 άτομα
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΑ ΣΕ
ΧΑΡΟΥΠΟΜΕΛΟ
Υλικά
μαρινάδας

1 φλιτζ. χαρουπόμελο
1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμό από 2 λεμόνια
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2 κ.σ. μηλόξυδο
2 κ.σ. μουστάρδα απαλή
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή λιωμένες
1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. θυμάρι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Υπόλοιπα υλικά
250 γρ. μανιτάρια πλευρώτους κομμένα
σε χοντρές λωρίδες
250 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε
τέταρτα
½ κιλό πατάτες κομμένες σε κύβους
2 κρεμμύδια κομμένα σε φέτες
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Προετοιμασία
μαρινάδας

1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά.

Υπόλοιπα υλικά
1. Βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στην μαρινάδα και
ανακατεύουμε, αφήνουμε στο ψυγείο για 1 ώρα
τουλάχιστον.
2. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί το σκεπάζουμε με
καπάκι ή με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για 50
περίπου λεπτά.
3. Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 10
με 15 λεπτά ακόμα, ανακατεύοντας τουλάχιστον
μία φορά ώστε να πάρει χρώμα από όλες τις
πλευρές.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες με το μαρινάρισμα
Μερίδες: 4
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ΓΙΑΟΥΡΤΛΟΥ ΚΕΜΠΑΠ
Υλικά
Μία συσκευασία κεμπάπ VEGANACT
2 πίτες για σουβλάκια
2 ντομάτες τριμμένες στον τρίφτη
1 1/2 Φλιτζ. γιαούρτι καρύδας ή άλλο φυτικό γιαούρτι
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4 φύλλα φρέσκου δυόσμου ψιλοκομμένα
1 κουταλιά του γλυκού ξερό δυόσμο
10 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 πρέζα ρίγανη
1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

125

Προετοιμασία
1. Βάζουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ και
προσθέτουμε φρέσκο δυόσμο, ξερό δυόσμο,
3 κ.σ. ελαιόλαδο, χυμό λεμονιού, αλάτι και
πιπέρι κατά βούληση. Ανακατεύουμε καλά και
βάζουμε το μπολ στο ψυγείο.
2. Βάζουμε σε ένα τηγάνι 4 κ.σ. ελαιόλαδο και
σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο, μόλις πάρει χρώμα
το κρεμμύδι σβήνουμε με το κρασί, περιμένουμε να
εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες
την καστανή ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει
η σάλτσα.
3. Βάζουμε σε ένα τηγάνι το υπόλοιπο ελαιόλαδο και
τηγανίζουμε τα κεμπάπ μέχρι να πάρουν χρώμα και
από τις δύο πλευρές.
4. Ψήνουμε τις πίτες για τα σουβλάκια σε ένα
αντικολλητικό τηγάνι ή στο φούρνο.
5. Σερβίρουμε κάθε πιάτο βάζοντας πρώτα την πίτα,
από πάνω 2 κεμπάπ, 3 με 4 κ.σ. σάλτσα ντομάτας, μετά
το μισό γιαούρτι και πασπαλίζουμε με τη γλυκιά
πάπρικα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ GENUS
ΜΕ ΠΟΥΡΕ ΠΑΤΑΤΑΣ
Υλικά
1 συσκευασία κεφτεδάκια GENIUS της VEGANACT
2 μεγάλες πατάτες βρασμένες
1 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
50 γρ. τριμμένο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
2 μεγάλες ώριμες ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη
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1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
8 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 πρέζα ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Ψήνουμε τα κεφτεδάκια σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 °C για περίπου 15 λεπτά.
2. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο
και σοτάρουμε σκόρδο και κρεμμύδι να πάρει
χρώμα, ρίχνουμε τις ντομάτες και χαμηλώνουμε
τη φωτιά, προσθέτουμε τη ζάχαρη, αλάτι και
πιπέρι, μαγειρεύουμε μέχρι να αρχίσει να δένει η
σάλτσα, τα τελευταία 5 λεπτά προσθέτουμε και
τα κεφτεδάκια μέσα στη σάλτσα.
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3. Σε ένα κατσαρολάκι σε χαμηλή θερμοκρασία
ζεσταίνουμε το γάλα με το τυρί μέχρι το τυρί
να λιώσει.
4. Βάζουμε σε ένα μπολ τις πατάτες ζεστές
κομμένες σε μικρά κομμάτια, το γάλα με το
λιωμένο τυρί, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και
πιπέρι. Με ένα πηρούνι λιώνουμε τις πατάτες
μέχρι να γίνουν πουρές.
5. Σερβίρουμε βάζοντας στο πιάτο πρώτα τον
πουρέ και από πάνω τη σάλτσα με τα
κεφτεδάκια.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΔΥΟΣΜΟ
Υλικά
1 πακέτο λαζάνια ΖΩΓΡΑΦΟΣ
4 ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη
1/2 κιλό αρακά πού τον έχουμε πριν βράσει για 5 με 7
λεπτά
3 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
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3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
6-8 κ.σ. διατροφική μαγιά
1 κ.γ. ρίγανη
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο,
σοτάρουμε σκόρδο και κρεμμύδι μέχρι να πάρει
χρώμα το κρεμμύδι και βάζουμε και τον αρακά.
Σβήνουμε με το κρασί, περιμένουμε μέχρι να
εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε τις
ντομάτες, ρίγανη, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι και τη
ζάχαρη.
2. Με καπάκι χαμηλώνουμε τη φωτιά και
μαγειρεύουμε μέχρι να αρχίσει να δένει η σάλτσα.
3. Σε άφθονο νερό που βράζει προσθέτουμε μία
καλή πρέζα αλάτι και ρίχνουμε το λαζανάκι,
ανακατεύουμε για να μην κολλήσουν τα ζυμαρικά
μεταξύ τους και μαγειρεύουμε για περίπου 7 με 8
λεπτά.
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4. Με μία πιρούνα ή μια τσιμπίδα αφαιρούμε τα
ζυμαρικά από την κατσαρόλα και τα βάζουμε
στο τηγάνι με τη σάλτσα, προσθέτουμε και τρεις
κουταλιές από το νερό που έβρασαν τα
ζυμαρικά, δυναμώνουμε τη φωτιά και
συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να δέσει η
σάλτσα και να εξατμιστούν όλα τα υγρά.
5. Στο σερβίρισμα πασπαλίζουμε κάθε πιάτο με
λίγη διατροφική μαγιά.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 3-4
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VOL-AU-VENT ΜΕ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ GENUS ΣΕ
ΚΡΕΜΑ ΒΡΩΜΗΣ
Υλικά
1 πακέτο σφολιάτα με φυτικά λιπαρά
1 συσκευασία κεφτεδάκια GENIUS της VEGANACT
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
1 φλιτζ. κομμένο σε κύβους παριζάκι FRY'S
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
2 φλιτζ. τριμμένο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό
2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Θα χρειαστούμε ένα κουπάτ 10 εκατοστών και
ένα κουπάτ 7 εκατοστών, εναλλακτικά
χρησιμοποιήστε 2 πιάτα το ένα περίπου 3
εκατοστά μικρότερο από το άλλο.
2. Κόβουμε κύκλους των 10 εκατοστών με το
κουπάτ. Τη ζύμη που περίσσεψε, μπορούμε να τη
ξαναζυμώσουμε, να την ανοίξουμε με πλάστη και
να την χρησιμοποιήσουμε.
3. Κόβουμε του μισούς κύκλους με το κουπάτ των 7
εκατοστών.
4. Βάζουμε σε ένα ταψί λαδόκολλα και βάζουμε τις
ζύμες των 10 εκατοστών. Με ένα πινέλο λαδώνουμε
ελαφρά την επιφάνεια τους, βάζουμε επάνω τους
εξωτερικούς δακτυλίους των τριών εκατοστών που
έχουμε κόψει και λαδώνουμε την επιφάνεια τους με
το πινέλο.
5. Σε άλλο ταψί βάζουμε τους κύκλους των 7
εκατοστών και τους λαδώνουμε ελαφρά.
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6. Ψήνουμε τις ζύμες σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180 °C για 30 περίπου λεπτά.
7. Σε ένα τηγάνι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο
ελαιόλαδο και τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια, στη
συνέχεια αφαιρούμε τα κεφτεδάκια και στο ίδιο
λάδι σοτάρουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι, μόλις
πάρει λίγο χρώμα το κρεμμύδι βάζουμε και το
παριζάκι, σοτάρουμε για 2 με 3 λεπτά και
σβήνουμε με το κρασί. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ
ρίχνουμε το γάλα βρώμης και το τριμμένο τυρί,
βάζουμε αλάτι και πιπέρι, λιώνουμε τη φωτιά και
μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα, λίγα λεπτά
πριν να σβήσουμε τη φωτιά ρίχνουμε μέσα και τα
κεφτεδάκια και ανακατεύουμε καλά.
8. Μοιράζουμε τη γέμιση στα βολοβάν και
σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 3
Χρόνος προετοιμασίας: 50 λεπτά
Μερίδες: 3
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ΛΑΖΑΝΙΑ ΜΕ ΠΟΡΤΣΙΝΙ
Υλικά
2/3 του πακέτου λαζάνια ΖΩΓΡΑΦΟΣ
2 Φλιτζ.αποξηραμένα πορτσίνι
2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 κ.γ. θυμάρι
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. χυμό λεμονιού
1/2 φλιτζ. ψιλοκομμένο φρέσκο κόλιανδρο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε τα πορτσίνι σε 3 φλιτζ. νερό να
μαλακώσουν.
2. Σε άφθονο νερό που βράζει, βάζουμε μία πρέζα
αλάτι και τα λαζάνια και τα βράζουμε για 5 περίπου
λεπτά.
3. Ταυτόχρονα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα
τηγάνι και σοτάρουμε το σκόρδο για 1 περίπου λεπτό.
4. Ρίχνουμε το γάλα βρώμης και τα πορτσίνι μαζί με
το νερό που μούλιασαν, το θυμάρι αλάτι και πιπέρι.
5. Με μία τσιμπίδα ή πηρούνα μεταφέρουμε τα
λαζάνια από την κατσαρόλα στο τηγάνι και
συνεχίζουμε εκεί το μαγείρεμα τους μέχρι να
εξατμιστούν τα υγρά, αν είναι πολύ Αλ Ντέντε
προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό.
6. Στο σερβίρισμα πασπαλίζουμε με τον φρέσκο
κόλιανδρο.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΜΠΡΙΑΜ
Υλικά
2 πατάτες κομμένες σε κύβους
2 κολοκυθάκια κομμένα σε ροδέλες
2 μελιτζάνες κομμένες σε φέτες
2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
3 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες
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2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε μπαστουνάκια
200 γρ χυμός ντομάτας
½ κ.γ. μαγειρική σόδα
2/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο
ΑΒΕΑ
1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
3 φύλλα δάφνης
½ κ.γ. ξερό τριμμένο κόλιανδρο
½ ποτήρι νερό
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
ανακατεύουμε καλά.
2. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί, σκεπάζουμε με καπάκι ή
με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 °C για 50 περίπου λεπτά.
3. Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15
ακόμα λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες: 4
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ΛΑΧΑΝΟΝΤΟΛΜΑΔΕΣ ΜΕ
ΓΕΜΙΣΗ ΚΙΝΟΑ, ΑΜΑΡΑΝΘΟ
ΚΑΙ ΜΠΑΣΜΑΤΙ
Υλικά
1 λάχανο μεσαίου μεγέθους
100 γρ. αμάρανθο
100 γρ. κόκκινη κινόα
30 γρ. ρύζι μπασμάτι
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
6 κ.σ. ψιλοκομμένο μάραθο
6 κ.σ. ψιλοκομμένο άνιθο
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2 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο
6 κ.σ. ψιλοκομμένα φύλλα από τα καρότα
1 ντομάτα τριμμένη στο τρίφτη
1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
2 κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες
200 γρ. χυμό ντομάτας
1 πρέζα ρίγανη
1 ποτηράκι λευκό κρασί
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βράζουμε πρώτα τον αμάρανθο για περίπου μισή
ώρα και τον σουρώνουμε.
2. Κόβουμε περιμετρικά το σκληρό κομμάτι στην κάτω
πλευρά του λάχανου.
3. Βάζουμε το λάχανο ολόκληρο σε μία κατσαρόλα με
βραστό νερό και το βράζουμε για περίπου 15 λεπτά.
4. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι τα 2/3 από το ελαιόλαδο
και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, μόλις αρχίσει
να καραμελώνει το κρεμμύδι σβήνουμε με το κρασί,
περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και προσθέτουμε
κινόα, αμάρανθο και μπασμάτι τα περνάμε από το λάδι
για ένα λεπτό και βάζουμε νερό να τα σκεπάσει και 2
δάχτυλα πιο πάνω, ρίχνουμε την ρίγανη, αλάτι και πιπέρι,
χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε το τηγάνι και
μαγειρεύουμε μέχρι να στεγνώσει το μείγμα από τα υγρά.
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5. Απλώνουμε στον πάτο μίας κατσαρόλας της
ροδέλες από το κρεμμύδι και 2 φύλλα από το λάχανο.
6. Ξεχωρίζουμε τα φύλλα από το λάχανο με προσοχή να
μην τα σπάσουμε, γυρνάμε το φύλλο από την έξω
πλευρά και με ένα μαχαίρι αφαιρούμε το σκληρό
κομμάτι στο κεντρικό κάτω μέρος του φύλλου και
γεμίζουμε το κάθε φύλλο με μία κ.σ. από την γέμιση,
τυλίγουμε σε ντολμαδάκια όλα τα φύλλα (όσο
προχωράμε προς το κέντρο του λάχανου μικραίνουν και
τα φύλλα, οπότε μειώνουμε αναλογικά και την γέμιση).
7. Τοποθετούμε τους ντολμάδες τον ένα δίπλα στον
άλλον μέσα στην κατσαρόλα χωρίς να αφήνουμε κενά
και σε στρώσεις μέχρι να βάλουμε όλους τους
ντολμάδες.
8. Βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα ένα πιάτο ανάποδα
για να συγκρατεί τους ντολμάδες να μην ανοίξουν,
ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τον χυμό
ντομάτας, αν χρειαστεί συμπληρώνουμε με νερό μέχρι
να αρχίσει να φαίνεται γύρω από το πιάτο.
9. Σκεπάζουμε με καπάκι την κατσαρόλα και την
βάζουμε στο μάτι σε μέτρια φωτιά για περίπου 30 με 40
λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 3
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες: 4
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ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΤΙΚΑ ΜΑΣΑΛΑ ΚΑΙ ΡΥΖΙ
ΜΠΑΣΜΑΤΙ
Υλικά

για τίκα μασάλα
1 πιπεριά φλωρίνης κομμένη σε λεπτά μπαστουνάκια
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτά μπαστουνάκια
8 μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε λεπτές φέτες
2 κολοκυθάκια κομμένα σε λεπτά μπαστουνάκια
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1 πιπεριά τσίλι ψιλοκομμένη ή 2 καυτερές αποξηραμένες
πιπερίτσες ή μία κ.γ. μπούκοβο
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
2 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
2 σκελίδες ψιλοκομμένο σκόρδο
1 φλιτζ. γάλα καρύδας
1 φλιτζ. χυμό ντομάτας
1 κ.σ. μαύρη ακατέργαστη ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 κ.σ. χυμό λάιμ ή λεμόνι
2 φύλλα δάφνης
3 μπιλάκια μπαχάρι
4 καρφάκια γαρύφαλλο
1 πρέζα τριμμένο μοσχοκάρυδο
1 κ.γ. κύμινο
1/3 κ.γ. τριμμένη κανέλα
½ κ.γ. τριμμένο κάρδαμο
1 κ.σ. φυτικό λάδι
3 κ.σ. φυτικό βούτυρο
Αλάτι κατά βούληση

για ρύζι μπασμάτι
2 φλιτζ. μπασμάτι
2 λίτρα νερό
½ λεμόνι
1 καλή πρέζα αλάτι
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Προετοιμασία
για τίκα μασάλα

1. Ζεσταίνουμε το λάδι και τις 2 κ.σ. βούτυρο σε ένα
τηγάνι και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά μαζί με
όλα τα μπαχαρικά, μέχρι να μαλακώσουν τα
λαχανικά. Σβήνουμε με το λεμόνι, βάζουμε τη
ζάχαρη και ανακατεύουμε.
2. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε γάλα
καρύδας, χυμό ντομάτας και αλάτι, μαγειρεύουμε
μέχρι να δέσει ή σάλτσα.
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για ρύζι μπασμάτι
1. Βάζουμε σε ένα μπολ πολύ νερό και προσθέτουμε
το μπασμάτι, τρίβουμε το ρύζι μέσα στο νερό με
τα χέρια μας και ανακατεύουμε μέχρι να ασπρίσει
το νερό. Πετάμε το νερό και επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία για άλλες 2 φορές.
2. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα όλα τα υλικά και την
βάζουμε σε δυνατή φωτιά, από όταν αρχίσει να
βράζει το νερό σε περίπου 7 λεπτά το ρύζι είναι
έτοιμο.
3. Αδειάζουμε σε ένα σουρωτήρι και περιχύνουμε με
μισό ποτήρι νερό για να σταματήσει ο βρασμός.
4. Σερβίρουμε βάζοντας στο μισό πιάτο το ρύζι και
δίπλα βάζουμε το τίκα μασάλα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 3-4
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ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΑΡΥ ΤΑΥΛΑΝΔΗΣ
ΚΑΙ ΡΥΖΙ ΤΖΑΣΜΙΝ
Υλικά

για το κίτρινο κάρυ
1 φλιτζάνι βρασμένα ρεβίθια
2 κολοκυθάκια κομμένα σε λεπτές φέτες
2 καρότα κομμένα σε λεπτές φέτες
1 μικρή γλυκοπατάτα κομμένη σε λεπτές φέτες
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
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2 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
1 σκελίδα σκόρδο κομμένη σε λεπτές φέτες
2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε μπαστουνάκια
Χυμό από 1 λεμόνι
3 κ.σ. σόγια σος
1 κ.σ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 1/2 κ.γ. κουρκουμά
2 καυτερές ξερές πιπερίτσες
½ κ.γ. κύμινο
3 κ.σ. κρέμα καρύδας
5 τρυφερά φύλλα λεμονιού (προαιρετικά)
5 φύλλα φρέσκου βασιλικού ή μία κ.σ. ξερό βασιλικό
4 κ.σ. σησαμέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι

για το ρύζι τζασμίν
2 φλιτζ. ρύζι τζασμίν
1 κ.γ. αλάτι
3 φλιτζ. νερό
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Προετοιμασία
για το κίτρινο κάρυ
1. Στο νερό που έβρασαν τα ρεβίθια προσθέτουμε ακόμα
λίγο νερό και τα κοτσάνια από τα λαχανικά που
καθαρίσαμε και τα βράζουμε για 10 περίπου λεπτά.
2. Σε ένα μπολ βάζουμε 1 φλιτζ. από τον ζωμό, το γάλα
καρύδας, την σόγια σος, τις καυτερές πιπερίτσες, τον
χυμό λεμονιού, την ζάχαρη, τον κουρκουμά, το κύμινο
και ανακατεύουμε καλά.
3. Σοτάρουμε στο σησαμέλαιο όλα τα λαχανικά μέχρι
να μαλακώσουν.
4. Μόλις τα λαχανικά μαλακώσουν ρίχνουμε τη σάλτσα
που φτιάξαμε, τα ρεβίθια, τα φύλλα λεμονιού και τα
φύλλα βασιλικού, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό,
βάζουμε καπάκι και μαγειρεύουμε για 10 περίπου λεπτά.

για το ρύζι τζασμίν
1. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι όλα τα υλικά,
σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε μέχρι να
εξατμιστούν τα υγρά.
2. Κατεβάζουμε από τη φωτιά βάζουμε μία πετσέτα
πάνω στο κατσαρολάκι και αφήνουμε για 5 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: Κίτρινο κάρυ ½ ώρα ,ρύζι τζασμίν 15 λεπτά
Μερίδες: Κίτρινο κάρυ 4, Ρύζι τζασμίν 4
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ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΣΕ
ΣΑΛΤΣΑ ΑΠΟ ΦΡΕΣΚΙΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
Υλικά
10 μικρά κολοκυθάκια
2 ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 κ.γ. ρίγανη
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Ζεσταίνουμε τα 2/3 από το ελαιόλαδο σε ένα
τηγάνι και τηγανίζουμε τα κολοκυθάκια μέχρι να
πάρουν χρώμα (τα γυρνάμε ώστε να τηγανιστούν
από όλες τις πλευρές).
2. Ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε άλλο
τηγάνι και σοτάρουμε κρεμμύδι και σκόρδο, μόλις
αρχίσει να καραμελώνει το κρεμμύδι σβήνουμε με
το κρασί, περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ
και ρίχνουμε τις ντομάτες, ζάχαρη, ρίγανη, αλάτι
και πιπέρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό.
3. Αφήνουμε την σάλτσα να μαγειρευτεί για 5
λεπτά και βάζουμε μέσα και τα κολοκυθάκια,
συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να δέσει η
σάλτσα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΒΕΡΜΙΤΣΕΛΙ ΡΥΖΙΟΥ ΜΕ
ΓΛΥΚΟΞΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ
SΤΙR FRY STRPS
Υλικά
250 γρ. βερμιτσέλι ρυζιού
1 συσκευασία FRY’S stir fry strips
2 κολοκυθάκια κομμένα σε λεπτές φέτες
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 κ.σ. τζίντζερ τριμμένο
4 φύλλα λάχανο κομμένα σε λεπτές φέτες
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1 ντομάτα (σε κύβους)
2 φρέσκα κρεμμυδάκια (σε λεπτές φέτες)
1 πιπεριά τσίλι χωρίς τα σπόρια ψιλοκομμένη
ή 2 καυτερές αποξηραμένες πιπερίτσες
4 κ.σ. σόγια σος
4 κ.σ. sweet chili sauce
Χυμό από 2 πορτοκάλια
Χυμό από 1 λεμόνι
2 κ.σ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
2 κ.σ. σουσάμι
5 κ.σ. σησαμέλαιο ή άλλο φυτικό λάδι
Αλάτι αν χρειαστεί
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Προετοιμασία
1. Βράζουμε 1 λίτρο νερό, το αποσύρουμε από
τη φωτιά και βάζουμε μέσα τα βερμιτσέλι για
περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
2. Σε ένα γουόκ ή βαθύ τηγάνι σοτάρουμε
πρώτα τα stir fry strips και τα αποσύρουμε, στη
συνέχεια σοτάρουμε κολοκυθάκια, λάχανο,
κρεμμύδι, σκόρδο, τζίντζερ και τσίλι, μόλις
μαλακώσουν σβήνουμε με τη σόγια σος και τη
sweet chilly, στη συνέχεια βάζουμε τη ζάχαρη
και ρίχνουμε τον χυμό από το λεμόνι και τα
πορτοκάλια, τα αφήνουμε και βράζουν για 2 με
3 λεπτά και ρίχνουμε μέσα τα strips και τα
βερμιτσέλι, ανακατεύουμε καλά και τα
μαγειρεύουμε όλα μαζί για μερικά λεπτά ακόμα
μέχρι να δέσει ή σάλτσα, δοκιμάζουμε και αν
χρειάζεται βάζουμε λίγο αλάτι.
3. Στο σερβίρισμα βάζουμε λίγο φρέσκο
κρεμμυδάκι και πασπαλίζουμε με το σουσάμι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 4
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ΡΟΛΟ GENUS
Υλικά
1 συσκευασία μπιφτέκια GENIUS VEGANACT
1/2 πακέτο μανιτάρια πλευρώτους κομμένα σε λωρίδες
200 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν κομμένα σε λεπτές φέτες
150 γρ. καρότα κομμένα σε μέτρια κομμάτια
80 γρ. μανιτάρια σαμπινιόν και 70 γρ. κρεμμύδι λιωμένα στο
μπλέντερ
50 γρ. ψιλό σιμιγδάλι
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50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
600 γρ. πατάτες κομμένες σε κύβους
20 γρ. κρέμα καρύδας
Χυμό από ένα πορτοκάλι
Χυμό από ένα λεμόνι
1 κ.σ. μουστάρδα
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 πρέζα θυμάρι
1 ποτηράκι λευκό κρασί
2 κλαδάκια δεντρολίβανο
2/3 φλιτζ. ελαιόλαδο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σοτάρουμε στο μισό ελαιόλαδο τα μανιτάρια
με το σκόρδο μέχρι να αρχίσουν να
τραγανίζουν και σβήνουμε με το κρασί,
προσθέτουμε το θυμάρι και την μουστάρδα
ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά.
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2. Βράζουμε το καρότο μέχρι να μαλακώσει και το
βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με την κρέμα, 2 κ.σ.
ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και το χτυπάμε μέχρι να γίνει
πουρές.
3. Κάνουμε τα μπιφτέκια κιμά στο μπλέντερ.
4. Βάζουμε σε ένα μπολ τον κιμά, τα λιωμένα κρεμμύδια
με τα μανιτάρια, το αλεύρι και το σιμιγδάλι και τα
ζυμώνουμε να ομογενοποιηθούν.
5. Ανοίγουμε το μείγμα σε μία λαδόκολα σε πάχος
περίπου 1 δάχτυλο και απλώνουμε επάνω τον πουρέ
προσέχοντας να μην βάλουμε στις άκρες, βάζουμε και τα
μανιτάρια και τυλίγουμε σε ρολό.
6. Βράζουμε τις πατάτες να μαλακώσουν.
7. Σε ένα μπολ βάζουμε τις πατάτες τον χυμό πορτοκάλι,
τον χυμό λεμόνι και το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το
δεντρολίβανο, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε
καλά.
8. Σε ένα ταψί βάζουμε στο κέντρο το ρολό και
περιμετρικά τις πατάτες με την μαρινάδα τους, βάζουμε
το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °Cγια 15 με
20 λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 3
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 4
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ΡΕΒΙΘΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ
ΦΥΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
Υλικά

για τα ρεβίθια φούρνου
200 γρ. ρεβίθια
4 φυτικά λουκάνικα
1 κ.σ. κρεμμύδι σε σκόνη ή 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 κ.σ. σκόρδο σε σκόνη ή 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
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300 γρ. χυμό ντομάτας
1 κοφτή κ.γ. μαγειρική σόδα
1 κ.σ. θυμάρι
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
2/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
2 μικρά φινόκιο κομμένα στη μέση
4 baby καρότα ξεφλουδισμένα

για πουρέ καρότου/γλυκοπατάτας
και τσιπς καρότου
6 καρότα (περίπου ½ κιλό)
1 μικρή γλυκοπατάτα (περίπου 200 γρ.)
1 κ.γ. τριμμένο κάρδαμο
6 κ.σ. κρέμα καρύδας
Χυμό από ένα λεμόνι
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1/3 φλιτζ. λάδι για τηγάνισμα
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1. Ξεφλουδίζουμε τα καρότα και φυλάμε τις φλούδες
τους.
2. Τηγανίζουμε τις φλούδες από τα καρότα μέχρι
να τραγανίσουν, τις ακουμπάμε σε χαρτί κουζίνας
και αλατίζουμε.
3. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια τα καρότα και την
γλυκοπατάτα και τα βράζουμε μέχρι να
μαλακώσουν μαζί με το μισό κάρδαμο.
4. Βάζουμε στο μπλέντερ όλα τα υλικά για τον
πουρέ και χτυπάμε μέχρι να γίνουν πουρές.
5. Προαιρετικά περνάμε τον πουρέ από σίτα αν
θέλουμε να έχουμε ένα πιο λείο αποτέλεσμα.

Βαθμός δυσκολίας: 3
Χρόνος προετοιμασίας: 2,5 ώρες
Μερίδες: 4
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ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΕ
ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ ΣΟΓΙΑΣ
Υλικά

για μαρινάρισμα
100γρ. φιλέτα σόγιας
50γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
4 κ.σ. σόγια σος
2 κ.σ. ξύδι
1/2 κ.γ. τριμμένο κύμινο
1/2 κ.γ. τριμμένο κόλιανδρο
1/2 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
1κ.γ. θυμάρι
1κ.γ. ρίγανη
1.κ.σ. αλάτι κοφτή
1/2 κ.γ. πιπέρι
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για σάλτσα κοκκινιστή
200γρ. μελιτζάνα κομμένη σε λεπτές φέτες
200γρ. χυμό ντομάτας
1 πρέζα μαγειρική σόδα
100γρ. καρότο κομμένο σε λεπτές ροδέλες
60γρ. κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή λιωμένες
1/3 κούπα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 σφηνάκι κόκκινο κρασί
1 κούπα νερό
2 φύλλα δάφνης
1/2 κ.γ. τριμμένη κανέλα
5 κόκκους μπαχάρι
5 καρφάκια γαρύφαλλο
300γρ. σπαγγέτι ΖΩΓΡΑΦΟΣ (λίγο παραπάνω
από το μισό πακέτο)

για "τυρί" (προαιρετικά)
5 κ.σ. ηλιόσπορο καθαρισμένο ή αράπικα
φυστίκια με τη φλούδα
1 πρέζα αλάτι
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Προετοιμασία
για τα φιλέτα

1. Βάζουμε τα φιλέτα σόγιας σε κρύο νερό και τα αφήνουμε
για δύο ώρες το λιγότερο να μουλιάσουν.
2. Στύβουμε τα φιλέτα και τα κόβουμε σε φέτες.
3. Σε ένα μπολ βάζουμε τα φιλετάκια, το λάδι, τη σόγια σως,
το ξύδι, τα μπαχαρικά και τα ανακατεύουμε.
4. Τοποθετούμε τα μαριναρισμένα φιλετάκια στο ψυγείο, το
λιγότερο για 2 ώρες.
5. Αφού έχουν μαριναριστεί ρίχνουμε τα φιλετάκια μαζί με
τα υγρά σε ένα τηγάνι καιτα τηγανίζουμε πατώντας τα
ταυτόχρονα με μία σπάτουλα να βγάζουν τα υγρά μέχρι
να τηγανιστούν καλά και να εξατμιστούν τα υγρά.
6. Αφού τηγανιστούν τα βάζουμε στην άκρη και φτιάχνουμε
τη σάλτσα.

για σάλτσα κοκκινιστή
1. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το λάδι, τις μελιτζάνες, τα
καρότα, τα μπαχαρικά (εκτός της δάφνης) και τσιγαρίζουμε
για ένα λεπτό. Έπειτα ρίχνουμε το κρεμμύδι,το σκόρδο και
τσιγαρίζουμε για άλλο ένα λεπτό.
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2. Σβήνουμε με το κρασί και ρίχνουμε τη σάλτσα,
τη σόδα, τη δάφνη και το νερό και
ανακατεύουμε. βάζουμε το καπάκι και βράζουμε
τη σάλτσα για 10 λεπτά περίπου σε μέτρια προς
χαμηλή φωτιά.
3. Βάζουμε σε ένα ταψί τα μακαρόνια ωμά και
ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα με τα λαχανικά. Η
σάλτσα θα πρέπει να σκεπάζει τα μακαρόνια · αν
χρειαστεί παραπάνω, βάλτε λίγο νερό.
4. Απλώνουμε τα λαχανικά από τη σάλτσα να
πάνε παντού και τα σκεπάζουμε με
αλουμινόχαρτο και τα βάζουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς για
10 λεπτά.
5. Μετά τα 10 λεπτά ξεσκεπάζουμε, προσθέτουμε
τα φιλετάκια, ανακατεύουμε και ψήνουμε για
άλλα 10 λεπτά.

Μπορείτε να το σερβίρετε με
τυρί από ηλιόσπορο ή φυστίκια
και λίγο αλάτι αφού πρώτα τα
έχετε χτυπήσει σε ένα μπλέντερ
να τριφτούν.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 5 ώρες με μούλιασμα και μαρινάρισμα
Μερίδες: 3

Δείτε τη συνταγή στο
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ΓΙΟΥΒEΤΣΙ ΜΕ
JACKFRUT
Υλικά
1 συσκευασία κριθαράκι ΖΩΓΡΑΦΟΣ Νο 25
2 φλιτζ. jackfruit κονσέρβα σε κομμάτια
3 ώριμες ντομάτες στον τρίφτη
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
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100γρ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο τριμμένο
1κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1/2 κ.γ. κανέλα
1 κ.γ. ξερό τριμμένο κόλιανδρο
1/2 κ.γ. κάρυ
1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα
1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα
1 1/2 κ.γ. ρίγανη
2 κ.σ. διατροφική μαγιά (προαιρετικά)
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα βάζουμε 20 φλιτζάνια νερό,
αλάτι και όταν βράσει προσθέτουμε το κριθαράκι και το
αφήνουμε να βράσει για 10 λεπτά.
2. Σε ένα τηγάνι σε δυνατή φωτιά βάζουμε το ελαιόλαδο
και προσθέτουμε το κρεμμύδι, το jackfruit και όλα τα
μπαχαρικά, αλάτι και ανακατεύουμε ελαφρά να
σοταριστούν καλά.
3. Αφού έχει σοταριστεί ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες,
τη ζάχαρη και μισό ποτήρι νερό, σκεπάζουμε και
αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει ελαφρά σε χαμηλή φωτιά.
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4. Στραγγίζουμε ελαφρά το κριθαράκι και
προσθέτουμε τη σάλτσα με το jackfruit και
ανακατεύουμε.
5. Μεταφέρουμε το κριθαράκι με το jackfruit σε
ένα ταψί, προσθέτουμε το μισό τυρί, ανακατεύουμε
ελαφρά και ρίχνουμε το υπόλοιπο τυρί από πάνω.
6. Βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200
βαθμούς χωρίς αέρα, για 10 λεπτά.
7. Σερβίρουμε προσθέτοντας διατροφική μαγιά
από πάνω (προαιρετικά).

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 3-4

Δείτε τη συνταγή στο
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ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΜΠΟΥΡΕΚΙ
Υλικά

1 κιλό πατάτες κομμένες σε ροδέλες
1 κιλό κολοκυθάκια κομμένα σε ροδέλες
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο τριμμένο
1 συσκευασία ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό τριμμένο
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1 λίτρο ρόφημα βρώμης VERO CEREAL
8 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ABEA
6 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
1 κ.σ. baking powder
2 κ.σ. διατροφική μαγιά
2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
1 κ.σ. αποξηραμένο δυόσμο
2 κ.σ. σουσάμι
2 κ.σ. ψιλό σιμιγδάλι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
για σάλτσα τυριού

1. Σε ένα κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά βάζουμε το
ρόφημα βρώμης, 6 κ.σ. ελαιόλαδο, το baking powder,
μία πρέζα αλάτι και ανακατεύουμε καλά να πάρει μία
βράση.
2. Προσθέτουμε τα τυριά, το δυόσμο, τη διατροφική
μαγιά, ανακατεύουμε καλά& και το αφήνουμε να βράσει
για ακόμα δύο λεπτά.
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για μπουρέκι
1. Σε ένα λαδωμένο ταψάκι στρώνουμε τις
μισές πατάτες, αλατοπιπερώνουμε και
ρίχνουμε από πάνω 2 κ.σ. ελαιόλαδο.
2. Από πάνω από τις πατάτες στρώνουμε τα&
μισά κολοκυθάκια και αλατοπιπερώνουμε.
3. Περιχύνουμε πάνω από τις πατάτες και τα
κολοκυθάκια τη μισή σάλτσα τυριού και
στρώνουμε από πάνω τις άλλες μισές
πατάτες και τα άλλα κολοκυθάκια.&
Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε από πάνω
την υπόλοιπη σάλτσα τυριού και από πάνω
βάζουμε σουσάμι και σιμιγδάλι και το
βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους
180 °C για μία ώρα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1,5 ώρα
Μερίδες: 8

Δείτε τη συνταγή στο
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ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΜΕ
ΠΛΙΓΟΥΡΙ ΚΑΙ ΠΟΥΡΕ
ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ
Υλικά
2 μελιτζάνες φλάσκες
1 κολοκυθάκι κομμένο σε μικρούς κύβους
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε μικρούς κύβους
1 πορτοκαλί πιπεριά κομμένη σε μικρούς κύβους
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1 κίτρινη πιπεριά κομμένη σε μικρούς κύβους
2 γλυκοπατάτες κομμένες σε χοντρά κομμάτια και βρασμένες
2 κ.σ. φρέσκο κόλιανδρο ψιλοκομμένο
1 κ.σ. σχοινόπρασο ψιλοκομμένο
2 φλιτζ. βρασμένο ψιλό πλιγούρι
1/2 φλιτζ. γάλα βρώμης VERO CEREAL
1/2 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 πρέζα ρίγανη
1 κ.γ. ξερό κόλιανδρο
1/2 κ.γ. τριμμ. κάρδαμο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Κόβουμε τις μελιτζάνες στη μέση κατά μήκος και
χαράζουμε σταυρωτά τη σάρκα τους.
2. Απλώνουμε τις μελιτζάνες σε ένα ταψί, τις ραντίζουμε
με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για περίπου 30
λεπτά.
3. Βάζουμε ελαιόλαδο σε ένα βαθύ τηγάνι, το
ζεσταίνουμε και σοτάρουμε τα λαχανικά μαζί με τα
μπαχαρικά.
4. Μόλις τα λαχανικά μας μαλακώσουν και πάρουν
χρώμα ρίχνουμε μέσα το βρασμένο πλιγούρι, το φρέσκο
κόλιανδρο, τη ρίγανη και αλατοπιπερώνουμε, τα
περνάμε δύο με τρία λεπτά από το λάδι.
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5. Βάζουμε τις γλυκοπατάτες, το γάλα βρώμης, αλάτι
και πιπέρι σε ένα μπλέντερ και χτυπάμε μέχρι να γίνει
πουρές.
6. Με ένα πηρούνι λιώνουμε τη σάρκα από τις
μελιτζάνες χωρίς να τις βγάλουμε από το ταψί,
γεμίζουμε κάθε μελιτζάνα με το μείγμα από το
πλιγούρι. Απλώνουμε πάνω από κάθε μελιτζάνα μία
στρώση πουρέ γλυκοπατάτας, Ξαναβάζουμε το ταψί
στο φούρνο και ψήνουμε στην ίδια θερμοκρασία για
άλλα 20 λεπτά.
7. Στο σερβίρισμα πασπαλίζουμε με το ψιλοκομμένο
σχοινόπρασο.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 4
Δείτε τη συνταγή στο
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ΤΣΑΝΑ ΜΑΣΑΛΑ ΜΕ ΡΥΖΙ
Υλικά

για Τσάνα μασάλα
2 φλιτζάνια βρασμένα ρεβίθια
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 κ.σ. τζίντζερ ψιλοκομμένες
3 ντομάτες τριμμένες στο τρίφτη
1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
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1/2 κ.γ. τριμμένη κανέλα
1 κ.γ. τριμμένο κόλιανδρο
4 καρφακια γαρύφαλλο
3 μπιλάκια μπαχάρι
2 φύλλα δάφνη
1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών γκάραμ μασάλα ή κάρυ
5 σπορακια κάρδαμο σπασμένα
1/2 κ.γ. κύμινο
4 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι κατά βούληση

για ρύζι μπασμάτι
2 φλιτζάνια ρύζι
1/2 λεμόνι
1 πρέζα αλάτι
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Προετοιμασία
για Τσάνα μασάλα

1. Βάζουμε το λάδι σε ένα βαθύ τηγάνι και σοτάρουμε το
κρεμμύδι, τζίντζερ και όλα τα μπαχαρικά, μόλις το
κρεμμύδι καραμελώσει βάζουμε και τα ρεβύθια και τα
περνάμε ένα λεπτό από το λάδι, προσθέτουμε τη σάλτσα
ντομάτας, σόδα, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύουμε σε
μέτρια προς χαμηλή φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα.

για ρύζι μπασμάτι
1. Βάζουμε το ρύζι σε ένα μπολ και προσθέτουμε Νερό
μέχρι να το σκεπάσει και τρία δάχτυλα πιο πάνω,
ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας μέχρι το νερό να γίνει
άσπρο, αφαιρούμε το νερό και επαναλαμβάνουμε τη
διαδικασία άλλες δύο φορές.
2. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα περίπου 10 φλιτζάνια νερό
το ρύζι τη λεμονόκουπα και το αλάτι, σε δυνατή φωτιά
βράζουμε για περίπου 7 λεπτά.
3. Σουρώνουμε και ρίχνουμε λίγο κρύο νερό ώστε να
σταματήσει ο βρασμός.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά χωρίς το μαρινάρισμα
Μερίδες: 3
Δείτε τη συνταγή στο
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ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ ΜΕ ΚΙΜΑ
ΑΠΟ ΜΠΙΦΤΕΚΙ GENUS
Υλικά
4 μπιφτέκια GENIUS τριμμένα στο μπλέντερ
1 πακέτο πέννες ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε μικρούς κύβους
1 πράσινη πιπεριά κομμένη σε μικρούς κύβους
2 κολοκυθάκια κομμένα σε μικρούς κύβους
1 ποτήρι χυμό ντομάτας
1 ποτηράκι λευκό κρασί
2 λίτρα γάλα βρώμης VERO CEREAL
178

1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
12 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
4 + 12 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 κ.γ. μοσχοκάρυδο
1 φλιτζ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο λευκό τριμμένο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε άφθονο αλατισμένο νερό βράζουμε τις πέννες περίπου
5 με 7 λεπτά και σουρώνουμε.
2. Ζεσταίνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι τις 4 κ.σ. ελαιόλαδο
και σοτάρουμε όλα τα λαχανικά, μόλις αρχίσουν να
μαλακώνουν και να παίρνουν χρώμα ρίχνουμε και τον κιμά
από τα μπιφτέκια, συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3-4 λεπτά
και σβήνουμε με το κρασί, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ
βάζουμε το χυμό ντομάτας, ζάχαρη, αλάτι πιπέρι. Φωτιά
και μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει η σάλτσα πιπέρι και
μοσχοκάρυδο.
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3. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα γάλα, το
υπόλοιπο ελαιόλαδο, το αλεύρι αλάτι, πιπέρι και
το μοσχοκάρυδο και ανακατεύουμε καλά με
τον αυγοδάρτη. Σε μέτρια φωτιά ζεσταίνουμε
τη μπεσαμέλ ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να
αρχίσει να κοχλάζει, κατεβάζουμε από τη φωτιά
πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και
ανακατεύουμε καλά.
4. Σε ένα μεγάλο μπωλ βάζουμε τις πένες, τη
σάλτσα και δύο φλιτζάνια από τη μπεσαμέλ,
ανακατεύουμε καλά και βάζουμε το μείγμα σε
ένα ταψί και στρώνουμε. Στρώνουμε
ομοιόμορφα πάνω από το μείγμα την υπόλοιπη
μπεσαμέλ.
5. Σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C,
ψήνουμε το παστίτσιο για 30 περίπου λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1,5 ώρα
Μερίδες: 8
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ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ ΠΟΥΡΕ
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΚΑΙ
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ GENUS
Υλικά

για τη γέμιση
100γρ. κολοκυθάκια κομμένα σε μικρούς κύβους
400γρ. κουνουπίδι σε σε μικρά κομμάτια
25γρ. καρότο κομμένο σε μικρούς κύβους
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20γρ. πιπεριά κομμένη σε μικρούς κύβους
100γρ. κρέμα καρύδας
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
Μία σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη ή λιωμένη
10γρ. τζίντζερ ψιλοκομμένο η τριμμένο
1 σφηνάκι λευκό κρασί
1 πρέζα μοσχοκάρυδο
1 πρέζα θυμάρι
3 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ (για το τσιγάρισμα)
2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ (για τον πουρέ)
Αλάτι / πιπέρι

για τη σάλτσα
400γρ. χυμό ντομάτας
1 πρέζα σκόρδο σε σκόνη
1 πρέζα ξερό βασιλικό
Αλάτι / πιπέρι

Υπόλοιπα υλικά
1 συσκευασία κεφτεδάκια GENIUS
120γρ. κανελόνια
2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
4 κ.σ. διατροφική μαγιά (προαιρετικά)
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Προετοιμασία
1. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και
τσιγαρίζουμε όλα τα λαχανικά, εκτός από το
κουνουπίδι, μέχρι να μαλακώσουν. Όταν
μαλακώσουν ρίχνουμε το θυμάρι, αλάτι, πιπέρι και
σβήνουμε με το κρασί.
2. Σε μία κατσαρολίτσα βάζουμε το κουνουπίδι και
προσθέτουμε νερό μέχρι να σκεπάσει το
κουνουπίδι. Ρίχνουμε μέσα τη κρέμα καρύδας, το
μοσχοκάρυδο, αλάτι, σκεπάζουμε και το αφήνουμε
να βράσει μέχρι να μαλακώσει το κουνουπίδι. Όταν
βράσει το κουνουπίδι το στραγγίζουμε ελαφρά και
το βάζουμε στο μπλέντερ μέχρι να γίνει πουρές.
3. Σε ένα μπολ βάζουμε τον πουρέ, τα λαχανικά, το
ελαιόλαδο και τα ανακατεύουμε.
4. Βάζουμε το χυμό ντομάτας σε ένα μπολ και
ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, βασιλικό, το
ξερό σκόρδο και ανακατεύουμε.
5. Σε ένα ταψί ρίχνουμε λίγη από τη σάλτσα
ντομάτας και την απλώνουμε να πάει παντού.
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6. Γεμίζουμε τα κανελόνια με τη γέμιση και τα
τοποθετούμε πάνω από τη σάλτσα ντομάτας
καθώς και τα κεφτεδάκια.
7. Ρίχνουμε από επάνω την υπόλοιπη σάλτσα
ντομάτας και πασπαλίζουμε με διατροφική μαγιά.
8. Κλείνουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και το
βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200
βαθμούς για 15-20 λεπτά.
9. Μετά τα 20 λεπτά βγάζουμε το αλουμινόχαρτο
και τα αφήνουμε να ψηθούν για άλλα 7 λεπτά να
ροδίσει.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά χωρίς το μαρινάρισμα
Μερίδες: 3

Δείτε τη συνταγή στο
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ΚΟΛΟΚΥΘΟΑΝΘΟΙ
ΓΕΜΙΣΤΟΙ ΜΕ ΡΥΖΙ
ΚΑΙ ΜΥΡΩΔΙΚΑ
Υλικά
15-20 κολοκυθοανθούς
200γρ. χυμό ντομάτας
1 φλιτζάνι ρύζι γλασέ
1 μικρή ντομάτα ψιλοκομμένη
1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
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2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1 πρέζα κύμινο
1 πρέζα ξερό δυόσμο
1 πρέζα ξερό βασιλικό
4 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
1 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο βασιλικό
3 κ.σ. ψιλοκομμένο άνηθο
6-7 φύλλα μαρουλιού (προαιρετικά)
1/2 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 ποτήρι νερό
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 κ.γ. λεμόνι
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Παίρνουμε τους κολοκυθοανθούς τους πλένουμε καλά
και κόβουμε ελαφρά από τη βάση τους το χοντρό
κομμάτι χωρίς να χαλάσουμε τους άνθους.
2. Σε μία κατσαρολίτσα σε δυνατή φωτιά βάζουμε το
ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τσιγαρίζουμε.
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3. Όταν τσιγαριστούν ελαφρά ρίχνουμε μέσα το
ρύζι και τα ξερά μπαχαρικά και τα περνάμε λίγο
από το λάδι και τα σβήνουμε με το κρασί.
4. Αφού εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε τη
ψιλοκομμένη ντομάτα, τα φρέσκα μυρωδικά, το
νερό (το νερό να σκεπάζει ενα δάχτυλο πάνω από το
ρύζι περίπου), το λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, και
ανακατεύουμε.
5. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό και το αφήνουμε
μέχρι να πιει τα νερά του και να μαγειρευτεί σχεδόν
το ρύζι.
6. Γεμίζουμε τους κολοκυθοανθούς με το ρύζι με ένα
κουταλάκι και κλείνουμε με τα πέταλα σταυρωτά και
τους τοποθετούμε όρθιους σε ένα μικρό ταψάκι
πυρέξ.( αν περισσέψει γέμιση την βάζουμε και αυτή
στο κέντρο στο πυρέξ).
7. Βάζουμε το χυμό ντομάτας σε ένα μπολάκι και
βάζουμε λίγο ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 3 κ.σ. νερό,
τη ζάχαρη και ανακατεύουμε.
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8. Περιχύνουμε από πάνω τους άνθους με τη
σάλτσα και σκεπάζουμε καλά το φαγητό με τα
φύλλα από το μαρούλι τοποθετώντας τα εναλλάξ
το κοτσάνι με το φύλλωμα για να κρατήσουν την
υγρασία στο ταψί και να δώσει μία άλλη νοστιμιά
από το μαρούλι (αν δεν έχετε μαρούλι μπορείτε
να σκεπάστε το ταψί με αλουμινόχαρτο).
9. Βάζουμε το φαγητό σε προθερμασμένο
φούρνο στους 180 °C για 30 λεπτά περίπου.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1,5 ώρα
Μερίδες: 4

Δείτε τη συνταγή στο
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ALOO GOB
Υλικά
1/2 κουνουπίδι κομμένο σε μπουκετάκια και τα φύλλα
του
3 μεγάλες πατάτες κομμένες σε κύβους
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
2 κ.σ. ψιλοκομμένο τζίντζερ
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2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
5 σποράκια κάρδαμο
3 μπιλάκια μπαχάρι
2 φύλλα δάφνης
3 καρφάκια γαρίφαλο
1 κ.ε. κάρυ
1 κ.ε. γλυκιά πάπρικα
1/2 κ.ε. κύμινο τριμμένο
2 καυτερές πιπερίτσες
300γρ. χυμό ντομάτας
1 1/2 κ.σ. φυτική μαργαρίνη
50γρ. ηλιέλαιο
3 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε τα κουνουπίδι, τις
πατάτες, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το τζίντζερ, τα
μπαχαρικά, το βούτυρο, το ηλιέλαιο, αλάτι, πιπέρι
και σοτάρουμε τα λαχανικά σε δυνατή φωτιά ίσαίσα να ανακατευτούν οι γεύσεις.
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2. Αφού έχουν τσιγαριστεί ρίχνω το χυμό
ντομάτας και νερό ίσα να σκεπάσει τα
λαχανικά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο
μισό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και το
αφήνουμε να μαγειρευτεί για 40 περίπου
λεπτά.
3. Μετά τα 40 λεπτά ξεσκεπάζουμε την
κατσαρόλα, ανακατεύουμε ελαφρά και
μαγειρεύουμε για άλλα 10 λεπτά να πιει
τα ζουμιά του.
4. Σερβίρουμε με λίγο ψιλοκομμένο
μαϊντανό από πάνω.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 4

Δείτε τη συνταγή στο
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ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ ΜΕ ΑΡΑΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
Υλικά
3 αγκινάρες κομμένες στα τέσσερα
2 μεγάλες πατάτες κομμένες σε κύβους
1 φλιτζάνι αρακά
3 καρότα κομμένα σε φέτες
3 παντζάρια κομμένα στα τέσσερα και τα φύλλα τους
100 γρ. ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο σε κύβους
1/2 φλυτζάνι ψιλοκομμένο άνηθο
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1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μάραθο
1 φρέσκο κρεμμύδι χοντροκομμένο
Χυμό από 3 μικρά λεμόνια
1 κλαδάκι φρέσκια ρίγανη ή κ.γ. ξερή ρίγανη
2 φύλλα δάφνης
1 ποτηράκι λευκο κρασί
2 κ.σ. κάπαρη
1 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε μία κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά βάζουμε το
λάδι, όλα τα λαχανικά, την κάπαρη, τη δάφνη και
και τα σοτάρουμε.
2. Σβήνουμε με το κρασί και όταν εξατμιστεί το
αλκοόλ ρίχνουμε τα φρέσκα μυρωδικά, το χυμό
λεμόνι,αλάτι, πιπέρι και νερό μέχρι να σκεπάσει το
φαγητό και ανακατεύουμε ελαφρά κουνώντας λίγο
την κατσαρόλα.
3. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό, σκεπάζουμε
την κατσαρόλα και τα αφήνουμε για 15-20 λεπτά
μέχρι να δέσουν και να μαγειρευτούν όλα τα υλικά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 3
Δείτε τη συνταγή στο
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ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ
Υλικά
250γρ. φασόλια γίγαντες
1 συσκευασία φυτικά λουκάνικα
1 ματσάκι ρόκα ψιλοκομμένη
2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες
3 ραπανάκια κομμένα σε λεπτές ροδέλες
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2 καυτερές αποξηραμένες πιπερίτσες
3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
1 κ.γ. κύμινο
κ.γ. ξερό κόλιανδρο
2 κ.σ. φρέσκια ρίγανη ή 2 κ.γ. ξερή ρίγανη
250γρ. χυμό ντομάτας
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 ποτήρι από το νερό που έβρασαν οι γίγαντες
1 πιπεριά Φλωρίνης κομμένη σε ροδέλες
1 φλιτζάνι εξαιρετικό παρθένο βιολογικό
ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Από την προηγούμενη ημέρα βάζουμε τους γίγαντες σε
νερό να μουλιάσουν.
2. Αφού έχουν μουλιάσει, βράζουμε τους γίγαντες σε
μπόλικο νερό να μαλακώσουν αρκετά.
3. Στραγγίζουμε τους γίγαντες και τους βάζουμε στην
άκρη.
4. Παίρνουμε τα λουκάνικα ολόκληρα κατεψυγμένα και τα
σωτάρουμε ελαφρά.
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5. Παίρνουμε τα λουκάνικα ολόκληρα
κατεψυγμένα και τα σωτάρουμε ελαφρά.
6. Αφού έχουν σοταριστεί τα κόβουμε σε
ροδέλες.
7. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα ταψί
ανακατεύουμε και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς
για 40 περίπου λεπτά ανακατεύοντας
σταδιακά για να ξεροψηθούν όλα τα υλικά
καλά παντού.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες με το βράσιμο από
τους γίγαντες
Μερίδες: 4
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ΤΟΦΟΥ ΚΑΓΙΑΝΑΣ ΣΕ
ΦΩΛΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ
Υλικά
200γρ. σκληρό τόφου (φυσική γεύση)
2 ώριμες ντομάτες τριμμένες (στο χοντρό του τρίφτη)
3 πατάτες τριμμένες (στο χοντρό του τρίφτη)
1 κολοκυθάκι τριμμένα (στο χοντρό του τρίφτη)
1/2 πράσινη πιπεριά κομμένη σε κυβάκια
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ρίγανη
1 κ.γ. κουρκουμά
1/2 κ.γ. μαγειρική σόδα
1/2 φλιτζάνακι κρασί
6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
1 1/2 κούπα ηλιέλαιο
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση
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Προετοιμασία
1 Στίβουμε το τόφου να φύγουν τα πολλά νερά και το
τρίβουμε με τα χέρια μας σε μικρά κομματάκια,
προσθέτουμε τον κουρκουμά και ανακατεύουμε.
2. Στίβουμε τις πατάτες και τα κολοκυθάκια να φύγουν τα
ζουμιά.
3. Σε ένα μπωλ βάζουμε τις πατάτες, τη ρίγανη, αλάτι και
ανακατεύουμε.
4. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι βάζουμε το τόφου, 3
κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το
σοτάρουμε ανακατεύοντας για να τηγανιστεί από παντού.
5. Βγάζουμε το τόφου από το τηγάνι και το βάζουμε στην
άκρη σε ένα μπολάκι και βάζουμε στο ίδιο τηγάνι 3 κ.σ.
ελαιόλαδο και προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, τις πιπεριές,
τα κρεμμύδια, αλάτι και τα σοτάρουμε καλά και σβήνουμε
με το κρασί ανακατεύοντας μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ.
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6. Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε τη ντομάτα,
τη σόδα, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε τη σάλτσα να
βράσει μέχρι να δέσει.
7. Όταν η σάλτσα έχει γίνει σφιχτή και έχει πιει τα
ζουμιά της ρίχνουμε μέσα το τόφου, ανακατεύουμε
και το αφήνουμε να πάρει μία βράση ακόμα να
δέσουν και τα βγάζουμε από τη φωτιά.
8. Σε ένα τηγανάκι βάζουμε το ηλιέλαιο και ρίχνουμε
τις πατάτες και απλώνουμε με μία σπάτουλα τις
πατάτες να πιάσουν όλη την επιφάνεια του τηγανιού
και πιέζουμε λίγο τις πατάτες από πάνω.
9. Όταν τηγανιστούν καλά από τη μία μεριά γυρνάμε
τις πατάτες που έχουν γίνει σαν μάζα από την άλλη
μεριά και τα αφήνουμε να τηγανιστουν καλά και από
την άλλη.
10. Όταν τηγανιστεί η φωλιά πατάτας τη βγάζουμε και
την τοποθετούμε σε χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν
τα λάδια.
11. Τοποθετούμε τη φωλιά πατάτας σε ένα πιάτο ρηχό
και βάζουμε από πάνω το καγιανά.
12. Σερβίρουμε με λίγη διατροφική μαγιά από πάνω
(προαιρετικά).

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 3

Δείτε τη συνταγή στο
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MAC 'N EESE ΜΕ
NUGGETS GENUS
Υλικά
1 πακέτο κοφτό μακαρονάκι ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 συσκευασία nuggets GENIUS VEGANACT
700 ml γάλα βρώμης VERO CEREAL
40 γρ. κορν φλάουρ
30 γρ. διατροφική μαγιά
1 κ.γ. χυμό λεμονιού
12 γρ. αλάτι
100 γρ. τριμμένο ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο κίτρινο
1 κ.γ. κάρυ
1 πρέζα πιπέρι
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Προετοιμασία
1. Βράζουμε το μακαρονάκι για περίπου 8 λεπτά
και το σουρώνουμε.
2. Ψήνουμε στο φούρνο στους 180 °C τα
nuggets για 15 περίπου λεπτά ή τα τηγανίζουμε
μέχρι να πάρουν ένα όμορφο καφέ χρυσό
χρώμα.
3. Βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι όλα τα
υπόλοιπα υλικά και μαγειρεύουμε σε μέτρια
προς χαμηλή φωτιά ανακατεύοντας συνεχώς με
τον αυγογδάρτη μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει.
4. Ενώνουμε με τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε
καλά.
5. Σερβίρουμε σε βαθύ πιάτο και βάζουμε από
πάνω τα nuggets κομμένα σε μπαστουνάκια η
ολόκληρα.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 30 λεπτά
Μερίδες: 3
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ΠΙΚΑΝΤΙΚΑ
ΣΚΟΡΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

(aglio olio e peperoncino)

Υλικά
300 γρ. μακαρόνια ν.6 ΖΩΓΡΑΦΟΣ
4 σκελίδες σκόρδο
2 καυτερές αποξηραμένες πιπερίτσες
4 κ.σ. διατροφική μαγιά
1 κ.γ. ρίγανη
½ φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο βιολογικό ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε τουλάχιστον 3 λίτρα νερό σε μία κατσαρόλα και
το φέρνουμε σε βρασμό, όταν αρχίσει το νερό να κοχλάζει
προσθέτουμε μία καλή πρέζα αλάτι και στη συνέχεια
βάζουμε τα σπαγγέτι, ανακατεύουμε για να μην μας
κολλήσουν.
2. Ταυτόχρονα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα βαθύ
τηγάνι και βάζουμε μέσα τις σκελίδες με το σκόρδο
ολόκληρες, σοτάρουμε μέχρι το σκόρδο να καεί και να
μαυρίσει, προσθέτουμε τις πιπερίτσες τριμμένες και τη
ρίγανη.
3. Αφήνουμε τα σπαγγέτι να βράσουν για περίπου 5 λεπτά
και με μία τσιμπίδα ή πηρούνα τα μεταφέρουμε από την
κατσαρόλα στο τηγάνι, προσθέτουμε και λίγο από το νερό
της κατσαρόλας και συνεχίζουμε το μαγείρεμα στο τηγάνι
μέχρι να έρθουν στο σημείο βρασμού που τα θέλουμε,
προσέχοντας πάντα να μείνουν al dente.
4. Ενώνουμε με τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε καλά.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά
Μερίδες: 2
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ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ
Υλικά
300 γρ. φασολάκια πράσινα
3 πατάτες κομμένες σε κύβους
3 κολοκυθάκια κομμένα σε ροδέλες
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο
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1 κ.γ. ρίγανη
1 κ.γ. τριμμένο ξερό κόλιανδρο
1 ποτήρι χυμό ντομάτας
1 κ.γ. καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
½ ποτήρι νερό
1 φλιτζ. ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και
ανακατεύουμε καλά.
2. Μεταφέρουμε σε ένα ταψί και το σκεπάζουμε με καπάκι
ή με αλουμινόχαρτο.
3. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για
60 περίπου λεπτά.
4. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για άλλα 10 με 15 λεπτά
ανακατεύοντας τουλάχιστον μία φορά ώστε να ξεροψηθεί
το φαγητό από όλες τις πλευρές.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: Περίπου 2 ώρες
Μερίδες: 4
204

ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΜΕ
ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΚΑ
Υλικά
4 αγγινάρες κομμένες σε τέταρτα
2 φλιτζάνια καθαρισμένα κουκιά
1 φλιτζ. αρακά
3 καρότα κομμένα σε λεπτές ροδέλες
3 πατάτες κομμένες σε κύβους
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα
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½ φλιτζ. άνιθο
½ φίτζ. μάραθο
1 ποτηράκι λευκό κρασί
1 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Χυμός από 2 λεμόνια
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
1. Σε μία πλατιά και ρηχή κατσαρόλα σοτάρουμε όλα
τα λαχανικά για 5 με 6 λεπτά και σβήνουμε με το
κρασί.
2. Προσθέτουμε νερό τόσο ώστε να σκεπάσει τα
λαχανικά και δύο δάχτυλα πιο πάνω, χαμηλώνουμε τη
φωτιά και βάζουμε καπάκι στην κατσαρόλα,
μαγειρεύουμε για 30 περίπου λεπτά, ξεσκεπάζουμε,
ρίχνουμε το λεμόνι και μαγειρεύουμε για ακόμα λίγα
λεπτά ώστε να φύγουν τα πολλά υγρά και κουνάμε
ελαφρά την κατσαρόλα για να απελυθερώσουν άμυλο
οι πατάτες και να δέσει η σάλτσα.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 4
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ΣΠΕΤΣΟΦΑΙ ΜΕ
ΚΕΜΠΑΠ GENUS ΚΑΙ
ΛΙΩΜΡΝΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ
Υλικά

για το σπετσοφάι

2 πράσινες πιπεριές κομμένες σε μπαστουνάκια
2 πιπεριές φλωρίνης κομμένες σε ροδέλες
2 κεμπάπ Jenius κομμένα σε κύβους
1 κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες
2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
200 γρ. χυμό ντομάτας
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1/2 κ.γ. ρίγανη
1 κ.σ. ξερό βασιλικό
1 καυτερή πιπερίτσα τριμμένη
½ κ.γ. μαγειρική σόδα
1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
1/3 φλιτζ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

για τις λιωμένες πατάτες
½ κιλό πατάτες λιωμένες και κομμένες σε κύβους
6 κ.σ. ελαιόλαδο
1 πρέζα ρίγανη
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
Αλάτι / πιπέρι κατά βούληση

Προετοιμασία
για το σπετσοφάι

1. Σε ένα βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και
σοτάρουμε πρώτα τις πιπεριές για 2-3 λεπτά στη συνέχεια
βάζουμε κρεμμύδι και το κεμπαπ και σοτάρουμε μέχρι να
αρχίσει να καραμέλωνει το κρεμμύδι, βάζουμε το σκόρδο
και σοτάρουμε για άλλο 1 λεπτό, σβήνουμε με το κόκκινο
κρασί και περιμένουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
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2. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και βάζουμε όλα τα
υπόλοιπα υλικά, σκεπάζουμε το τηγάνικαι
μαγειρεύουμε μέχρι να δέσει ή σάλτσα

για τις λιωμένες πατάτες
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και
λιώνουμε τις πατάτες με ένα πηρούνι.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: Περίπου 40 λεπτά
Μερίδες: 2-3 άτομα
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ΤΑΡΤ ΤΑΤΑΝ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Υλικά
1 φύλλο σφολιάτας
2 κονσέρβες κομπόστα ροδάκινο ΖΩΓΡΑΦΟΣ
7 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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Προετοιμασία
1. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι με μεταλλική λαβή
βάζουμε 7 κουταλιές της σούπας από το σιρόπι που
έχει η κομπόστα και τις 7 κουταλιές της σούπας
ζάχαρη.
2. Σε χαμηλή φωτιά μέχρι να καραμελώσει.
3. Απλώνουμε τα ροδάκινα ολόκληρα σε όλη την
επιφάνεια του τηγανιού με τη στρογγυλή πλευρά
προς τα κάτω. Κόβουμε ένα με δύο ροδάκινα σε
κυβάκια και γεμίζουμε τα κενά ανάμεσα στα
ολόκληρα ροδάκινα.
4. Με ένα πιρούνι κάνουμε τρύπες στο φύλλο της
σφολιάτας και καλύπτουμε όλη την επιφάνεια του
τηγανιού φροντίζοντας να βάλουμε τις άκρες μέσα
και να σκεπαστεί όλη η επιφάνεια από το τηγάνι (αν
χρειαστεί κόβουμε λίγο το φύλλο σφολιάτας για να
χωρέσει στην επιφάνεια του τηγανιού).
5. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C
βαθμούς για 25 με 30 περίπου λεπτά.

Βαθμός δυσκολίας: 1
Χρόνος προετοιμασίας: 40 λεπτά
Μερίδες: 8 κομμάτια
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ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ
Υλικά
450 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
70 γρ. vegan βούτυρο
150 γρ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ΑΒΕΑ
150 γρ. άχνη ζάχαρη
200 γρ. αμύγδαλα τριμμένα
¼ φλιτζ. νερό
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
2 βανίλιες
1 πρέζα αλάτι
1 κ.σ. χυμό λεμονιού
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Προετοιμασία
1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ και στην αρχή
ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και στη συνέχεια
ζυμώνουμε ελαφρά ώστε να παραμείνει τριφτή η ζύμη
μας.
2. Βάζουμε την ζύμη στο ψυγείο για μία ώρα να σφίξει.
3. Πλάθουμε την ζύμη σε κουλουράκια, με προσοχή γιατί
είναι πολύ τριφτή η ζύμη και διαλύονται εύκολα, με ένα
πινέλο λαδώνουμε ελαφρά τα κουλουράκια και τα
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 °C για 50
περίπου λεπτά.
4. Πριν το σερβίρισμα πασπαλίζουμε με λίγη άχνη
ζάχαρη.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες: Περίπου 20 κουλουράκια
Δείτε τη συνταγή στο
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ΤΑΡΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Υλικά

για ζύμη τάρτας
220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
35 γρ. φυτικό βούτυρο
75 γρ. ηλιέλαιο
70 γρ. ζάχαρη άχνη
4 κ.σ. νερό
½ κ.γ. μαγειρική σόδα
1 βανίλια
1 πρέζα αλάτι

για γέμιση τάρτας
200 γρ. κουβερτούρα
110 γρ. γάλα βρώμης σοκολατούχο VERO CEREAL
40 γρ. ζάχαρη καρύδας
12 γρ. τριμμένο τζίντζερ
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Προετοιμασία
1. Σε ένα μπολ ζυμώνουμε όλα τα υλικά της ζύμης,
αφήνουμε τη ζύμη 30 λεπτά στο ψυγείο.
2. Ανοίγουμε τη ζύμη σε μία ταρτιέρα, κάνουμε τρύπες με
ένα πηρούνι και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 180 °C για 20 περίπου λεπτά.
3. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και
προσθέτουμε και όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε
καλά και αφήνουμε 5 λεπτά να βγάλει το τζίντζερ τα
αρώματα του στη σοκολάτα και την περνάμε από
σουρωτήρι.
4. Απλώνουμε τη σοκολάτα μέσα στην τάρτα.
5. Περιμένουμε να κρυώσει πριν σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1 ώρα
Μερίδες: 8
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ΤΟΦΟΥ EESECAKE
ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Υλικά

για τη βάση
3 μπισκότα Digestive
5 χουρμάδες χωρίς κουκούτσι
1 κ.σ. μαργαρίνη vegan
1 φλιτζ. καρύδια
2 κ.σ. κάσιους
2 κ.σ. κακάο
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για την κρέμα
1 συσκευασία silken tofu
1 φλιτζ. σοκολατούχο γάλα βρώμης VERO CEREAL
1 φλιτζ. ανεπεξέργαστη μαύρη ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 κ.γ. αγάρ αγάρ
2 κ.σ. βούτυρο καρύδας
2 φλιτζ. τριμμένη κουβερτούρα
2 κ.σ. κακάο

για το γλάσο
1 μπανάνα
2 κ.σ. κακάο
2 κ.σ. ανεπεξέργαστη ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1/2 φλιτζ. σοκολατούχο γάλα βρώμης VERO CEREAL
1/2 φλιτζ. τριμμένη κουβερτούρα

Προετοιμασία
για τη βάση

1. Βάζουμε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ και τα χτυπάμε
καλά.
2. Σε μία φόρμα για cheesecake βάζουμε κάτω
αντικολλητικό χαρτί και στρώνουμε το μείγμα της βάσης
να πάει παντού και πιέζουμε ελαφρά.
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για την κρέμα
1. Βάζουμε στο μπλέντερ το silken tofu, την
ανεπεξέργαστη ζάχαρη, το βούτυρο καρύδας, το
κακάο και τα χτυπάμε καλά να γίνει κρέμα.
2. Βράζουμε 1 φλιτζάνι σοκολατούχο γάλα
βρώμης με μία κουταλιά αγάρ-αγάρ και το
ρίχνουμε σε δύο φλιτζάνια τριμμένη κουβερτούρα
μέσα σε ένα μπολ και ανακατεύουμε καλά μέχρι
να λιώσει η κουβερτούρα.
3. Ρίχνουμε το σοκολατούχο γάλα με την
κουβερτούρα μέσα στην κρέμα τόφου και
ανακατεύουμε καλα.
4. Ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση και
απλώνουμε να πάει παντού.

για το γλάσο
1. Βάζουμε στο μπλέντερ τη μπανάνα, το
σοκολατούχο γάλα βρώμης, την ανεπεξέργαστη
ζάχαρη, το κακάο και το χτυπάμε να γίνει κρέμα.
2. Ρίχνουμε το γλάσο πάνω από την κρέμα και
από πάνω το 1/2 φλιτζ. τριμμένη κουβερτούρα και
το βάζουμε στο ψυγείο για μία ώρα με δύο ώρες.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες
Μερίδες: 8

Δείτε τη συνταγή στο
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ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ ΜΕ
ΤΑΧΙΝΙ
Υλικά

για την σοκολατόπιτα
1 φλΙτζάνι ταχίνι
3 1/2 φλιτζάνια χυμό πορτοκάλι
1 φλιτζάνι κακάο
1/4 φλιτζ. σιμιγδάλι ψιλό ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
1 1/2 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις ΜΥΛΟΙ
ΚΡΗΤΗΣ
2 1/2 φλιτζ. ακατέργαστη μαύρη ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
2 κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού
1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ
2 κ.γ. μαγειρική σόδα
1/2 φλιτζ. καρυδόψιχα τριμμένη ελαφρά στο
μπλέντερ
1/3 φλιτζ. σοκολατούχο γάλα βρώμης VERO
CEREAL
1/2 φλιτζ.τρίμμα καρύδας
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για το σιρόπι
3 φλιτζ. σοκολατούχο γάλα βρώμης VERO CEREAL
2 φλιτζ. ακατέργαστη μαύρη ζάχαρη ΖΩΓΡΑΦΟΣ
1 κ.σ. χυμό λεμονιού

Προετοιμασία
1. Σε ένα μπολ βάζουμε ταχίνι, χυμό πορτοκαλιού,
σοκολατούχο γάλα και την ζάχαρη και ανακατεύουμε
καλά.
2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, σιμιγδάλι,
καρύδια, μπέικιν πάουντερ, σόδα, κακάο και το ξύσμα
πορτοκαλιού, ανακατεύουμε καλά.
3. Αδειάζουμε στο μπολ με το αλεύρι το μπολ με τα
υγρά και με μία σπάτουλα ανακατεύουμε καλά μέχρι
να ομογενοποιηθούν.
4. Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα ταψί και ψήνουμε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 180C για περίπου 1
ώρα.
5. Περιμένουμε να κρυώσει πριν σερβίρουμε.

Βαθμός δυσκολίας: 2
Χρόνος προετοιμασίας: 1,5 ώρα
Μερίδες: 12
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Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την Ειρήνη
Δημοπούλου για την επιμέλεια και το
δημιουργικό του βιβλίου, την Χαρά Γαϊτάνου
για την βοήθειά της στη συγγραφή των
συνταγών και την Μαρία Νικητοπούλου για
την αμέριστη βοήθειά της στην υλοποίηση του
βιβλίου.

greenchefgr@gmail.com
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