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Το Πάσχα είναι για τους
Έλληνες ξεχωριστό, μία

8
10

γιορτή γεμάτη κατάνυξη, αλλά
και φως, άρωμα και έντονο
το παραδοσιακό στοιχείο.
Ξεχωριστά πρέπει να είναι
και τα πιάτα που θα γεμίσουν
τις γιορτινές, οικογενειακές
συγκεντρώσεις. Για αυτό
επιλέξαμε 15 εύκολες και γεμάτες
νοστιμιά ελληνικές συνταγές, για
ένα πλήρες πασχαλινό τραπέζι.
Τιμώντας τοπικές παραδοσιακές
κουζίνες και αξιοποιώντας στο
προτείνουμε υπέροχες σαλάτες,
χορταστικές πίτες, πιάτα με
ζουμερό κρέας και γλυκίσματα
που ξεχειλίζουν από αρώματα
και νοσταλγία. Και, φυσικά,
φροντίσαμε να συνοδεύονται
από τις κατάλληλες διατροφικές
συμβουλές, ώστε να χαρείτε
το πασχαλινό φαγοπότι χωρίς
να επιβαρύνετε την υγεία σας!
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Συνταγές – food styling – φωτογραφίες: Αθηνά Πάνου
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Σαλάτα με βραστά
λαχανικά
Υλικά:
•1/2 μπρόκολο •1/2 κουνουπίδι
•4 κολοκυθάκια•2-3 καρότα
•1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο•2 αβγά
•Χυμό 1 λεμονιού•1 κουταλιά μουστάρδα
•1 κουταλάκι Captain’s Κουρκουμά
•Αλάτι – πιπέρι •Ρίγανη
Καθαρίζετε τα λαχανικά και τα βράζετε -καλό είναι να
βράσετε το μπρόκολο και το κουνουπίδι ξεχωριστά από τα
άλλα, λόγω διαφορετικών χρόνων βρασμού. Τα βγάζετε
σε ένα πιάτο και, όταν είναι όλα έτοιμα, κόβετε σε φέτες
τα κολοκυθάκια και τα καρότα και τα αναμειγνύετε σε
ένα μπολ. Βράζετε και τα αβγά και τα κόβετε σε φέτες.
Χτυπάτε στο μούλτι το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού και
τη μουστάρδα. Περιχύνετε τα λαχανικά, ρίχνετε ρίγανη και
κουρκουμά, προσθέτετε τα αβγά και αλατοπιπερώνετε.

Χρόνος προετοιμασίας: 15’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4
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Σαλάτα με σπανάκι,
λιαστές ντομάτες &
μαστέλο Χίου
Υλικά:
•300 γρ. σπανάκι καθαρισμένο
•100 γρ. λιαστές ντομάτες
•1 κουταλιά καρύδια χονδροτριμμένα
•100-150 γρ. μαστέλο Χίου
•6-7 ντοματίνια•5 κουταλιές ελαιόλαδο
•1 & 1/2 κουταλιές ξύδι μπαλσάμικο
•1 κουταλάκι Captain’s Σουμάκ•Αλάτι
Καθαρίζετε, πλένετε και σκουπίζετε το σπανάκι. Κόβετε
τις λιαστές ντομάτες σε μικρότερα κομμάτια και τα
αναμειγνύετε με το σπανάκι σε ένα μπολ. Ρίχνετε τα
καρύδια και τα ντοματίνια κομμένα στη μέση. Ψήνετε το
τυρί μαστέλο σε σχαροτήγανο ή στην τοστιέρα για λίγα
λεπτά, το μεταφέρετε προσεκτικά σε πιάτο και το κόβετε
σε μπουκιές. Τις ρίχνετε στη σαλάτα, αλατίζετε, πασπαλίζετε
το σουμάκ και ραντίζετε με το λάδι και το μπαλσάμικο.

Χρόνος προετοιμασίας: 15’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4
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Μανιάτικη
σαλάτα
Υλικά:
•3-4 μέτριες πατάτες
•1 μεγάλο πορτοκάλι
•1 μέτριο κρεμμύδι
•10-15 ελιές Καλαμών
•5-6 κουταλιές λάδι
•1 κουταλάκι Captain’s Εστραγκόν
•Αλάτι – πιπέρι•Ρίγανη
Βράζετε τις πατάτες και στη συνέχεια τις κόβετε
σε μπουκιές. Καθαρίζετε το πορτοκάλι και από
τις λευκές ίνες και το κόβετε σε μικρά κομμάτια
ή φέτες. Κόβετε το κρεμμύδι σε ροδέλες. Βάζετε
όλα τα υλικά σε ένα μπολ, περιχύνετε με το λάδι,
αλατοπιπερώνετε και συμπληρώνετε με ρίγανη.

Χρόνος προετοιμασίας: 10’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4
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Μπλατσαριά
(χορτόπιτα χωρίς φύλλο)
Υλικά:
•300 γρ. σπανάκι καθαρισμένο•400 γρ. σέσκουλα
καθαρισμένα•1 ματσάκι άνηθο•1 ματσάκι μαϊντανό
•1 ματσάκι καυκαλήθρες•1 πράσο•300 γρ. φέτα
•2 κρεμμυδάκια φρέσκα•450 γρ. καλαμποκάλευρο
•1/2 κουταλάκι Captain’s Μοσχοκάρυδο•160 γρ. αλεύρι
•400 γρ. λάδι •1 κουταλάκι αλάτι•1 & 1/2 λίτρο νερό
Πλένετε και ψιλοκόβετε όλα τα χόρτα και μυρωδικά και τα
βάζετε σε μια λεκάνη. Τρίβετε τη φέτα μέσα. Ρίχνετε 4 κουταλιές
καλαμποκάλευρο και το λάδι, κρατώντας 8-9 κουταλιές για τη
συνέχεια. Ανακατεύετε όλα τα υλικά της γέμισης. Αναμειγνύετε σε
ένα μπολ τα αλεύρια με το αλάτι και το μοσχοκάρυδο. Ζεσταίνετε
το νερό να πάρει μια βράση, το ρίχνετε στο μπολ με τα αλεύρια,
ανακατεύοντας με σύρμα να γίνει χυλός. Λαδώνετε το ταψί με
3 κουταλιές από το λάδι που κρατήσατε και το αλευρώνετε. Ρίχνετε
τον μισό χυλό και από πάνω τα υλικά της γέμισης, τα οποία στρώνετε
με κουτάλι ομοιόμορφα. Ρίχνετε από πάνω τον υπόλοιπο χυλό να
σκεπάσει τη γέμιση και τελειώνετε, ραντίζοντας με το υπόλοιπο λάδι.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 1800C αντιστάσεις για
περίπου 1 & 1/2 ώρα, ώσπου να ροδοκοκκινίσει.

Χρόνος προετοιμασίας: 30’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 20
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Πρασόπιτα
Υλικά:
•1 κιλό πράσα•2-3 κρεμμυδάκια φρέσκα
•250-300 γρ. φέτα•1/4 ματσάκι άνηθο
•1 κουταλάκι Captain’s Δυόσμο •2 αβγά
•Αλάτι – πιπέρι •2 φύλλα για πίτες (χονδρά)
•1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
Κόβετε τα πράσα σε ροδέλες και ψιλοκόβετε τα κρεμμυδάκια.
Τα σοτάρετε σε ένα μεγάλο τηγάνι μερικά λεπτά, να μαραθούν
ελαφρώς. Τα ρίχνετε σε ένα μπολ και αφήνετε μερικά λεπτά να
πέσει η θερμοκρασία. Ψιλοκόβετε τον άνηθο, τον ρίχνετε στο μπολ,
προσθέτετε τον δυόσμο και θρυμματίζετε τη φέτα. Χτυπάτε τα αβγά
ελαφρώς με πιρούνι και τα ρίχνετε και αυτά, ανακατεύοντας πολύ
γρήγορα για να μην ψηθούν (εφόσον τα πράσα είναι ακόμα ζεστά).
Αλατοπιπερώνετε τη γέμιση. Σε ένα ταψί 30x20 εκ. λαδώνετε τον
πάτο ελαφρά και στρώνετε το ένα φύλλο. Ρίχνετε τη γέμιση και την
πατάτε με κουτάλι, να πάει παντού. Στρώνετε το δεύτερο φύλλο και
ενώνετε τις άκρες με το κάτω, ώστε να κλείσει η πίτα περιμετρικά.
Αλείφετε καλά με λάδι και χαράζετε ελαφρώς σε κομμάτια. Ραντίζετε
την επιφάνεια με ελάχιστο νερό. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 1800C για 40-45’ να ροδίσει (ανάλογα τον φούρνο).
Χρόνος προετοιμασίας: 10’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 12 τεμάχια
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Συκωταριά
τηγανιά
Υλικά:
•1 συκωταριά αρνιού
•2 ποτηράκια λευκό κρασί
•1 κρεμμυδάκι φρέσκο
•1 πιπεριά πράσινη
•1 κουταλάκι Captain’s Mix Πιπεριών
•Αλάτι •Ρίγανη - θυμάρι•Λάδι
Πλένετε τη συκωταριά πολύ καλά και τη ζεματάτε
σε βραστό νερό. Την ξεπλένετε ξανά και την κόβετε
σε μικρά κομμάτια. Τα σκουπίζετε και τα σοτάρετε
σε μεγάλο τηγάνι αφού έχει ζεσταθεί το λάδι. Ρίχνετε
το κρεμμυδάκι και την πιπεριά ψιλοκομμένα και
σβήνετε με το κρασί. Χαμηλώνετε τη θερμοκρασία
και σκεπάζετε με ένα καπάκι να σιγοβράσουν
με το κρασί περίπου 10’. Ρίχνετε αλάτι, πιπέρι,
ρίγανη και θυμάρι και αφήνετε λίγα λεπτά ακόμα,
ανακατεύοντας συνεχώς.

Χρόνος προετοιμασίας: 15’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4 άτομα
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Λουκάνικο τηγανιά
Υλικά:
•1/2 κιλό λουκάνικα
•1 κόκκινη πιπεριά
•1 κίτρινη πιπεριά
•1 πράσινη πιπεριά
•Αλάτι –πιπέρι•Ρίγανη
•1/2 κουταλάκι Captain’s Κόλιανδρο
•Ελαιόλαδο για το τηγάνι
•1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
Κόβετε τις πιπεριές σε ροδέλες και τα λουκάνικα
σε κομμάτια. Βάζετε το λάδι στο τηγάνι, σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά, σοτάρετε τις πιπεριές και
αλατοπιπερώνετε. Μετά από λίγα λεπτά, ρίχνετε και
τα λουκάνικα, συνεχίζετε το σοτάρισμα και σβήνετε
με κρασί. Μαγειρεύετε σε σιγανή φωτιά για 7-8’ και
στο τέλος προσθέτετε ρίγανη.

tip
Χρόνος προετοιμασίας: 10’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

16

Μερίδες: 4 άτομα
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Μαγειρίτσα
Υλικά:
•1 συκωταριά αρνιού•2 ματσάκια κρεμμυδάκια φρέσκια
•1 ματσάκι άνηθο•8 κουταλιές ρύζι γλασέ•Αλάτι
•1/2 κούπα λάδι •1/2 κούπα λευκό κρασί •2 αβγά
•Χυμό από 1 λεμόνι•1 κουταλάκι Captain’s Mix Φρικασέ
Πλένετε τα εντόσθια, τα ζεματάτε σε βραστό νερό, το χύνετε και τα
βράζετε ξανά ώσπου να μαλακώσουν (περίπου 2 λίτρα νερό).
Τα βγάζετε από τον ζωμό, τον κρατάτε και ψιλοκόβετε τα εντόσθια.
Σε μια κατσαρόλα ρίχνετε το λάδι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και,
μόλις ζεσταθεί, προσθέτετε τα ψιλοκομμένα εντόσθια, σοτάρετε και
σβήνετε με το κρασί. Ρίχνετε τα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα και τον
άνηθο, αλατοπιπερώνετε και προσθέτετε τον ζωμό που κρατήσατε.
Αφήνετε να βράσουν τα κρεμμυδάκια ώσπου να μαλακώσουν
(περίπου 15’) και έπειτα ρίχνετε το ρύζι και, αφού βράσει, αποσύρετε
από τη φωτιά. Αφήνετε να πέσει λίγο η θερμοκρασία και ετοιμάζετε
το αβγολέμονο. Χτυπάτε τα ασπράδια σε ένα μπολ με το μίξερ και,
αφού γίνουν μαρέγκα, ρίχνετε τους κρόκους και τον χυμό λεμονιού.
Με μια κουτάλα παίρνετε ζωμό από τη μαγειρίτσα και ρίχνετε
2-3 φορές στα αβγά, χτυπώντας συνεχώς με το μίξερ.
Ρίχνετε το αβγολέμονο στην κατσαρόλα,
κουνώντας την ελαφρά να πάει παντού.

Χρόνος προετοιμασίας: 20-10’
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 6-8
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Αρνί με πατάτες
στον φούρνο
Υλικά:
•1 μπούτι αρνίσιο •1 κιλό πατάτες μικρές
•2-3 σκελίδες σκόρδο •Χυμός 2 λεμονιών
•1 κουταλιά μουστάρδα•1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
•1 κουταλάκι Captain’s Αρωματικό Mix Πιπεριών
•Αλάτι •Θυμάρι •Ρίγανη
Καθαρίζετε τις πατάτες. Αν τις θέλετε με την φλούδα, τρίβετε
να φύγουν τα χώματα και τις πλένετε πολύ καλά. Στο ταψί
του φούρνου τοποθετείτε το αρνί με τις πατάτες. Κάνετε
μικρές σχισμές σε κάποια σημεία του κρέατος και βάζετε
τις σκελίδες σκόρδο. Σε ένα μπολ χτυπάτε γρήγορα με
πιρούνι το λάδι, τον χυμό λεμονιών και τη μουστάρδα, να
ομογενοποιηθούν. Αλείφετε το αρνί και ρίχνετε το υπόλοιπο
μείγμα στις πατάτες. Αλατοπιπερώνετε και ρίχνετε ρίγανη
και θυμάρι. Ρίχνετε ένα ποτήρι νερό στο ταψί, σκεπάζετε
με αλουμινόχαρτο και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο
στους 190-2000C για 2 ώρες περίπου.

Χρόνος προετοιμασίας: 20’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 3- 4 άτομα
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Κατσίκι εξοχικό
Υλικά:
•1 & 1/2 κιλό κατσίκι σε μερίδες
•2-3 κρεμμύδια •2-3 σκελίδες σκόρδο
•3 χρωματιστές πιπεριές •8-10 ντοματίνια
•1 φλιτζάνι ελαιόλαδο•Αλάτι – πιπέρι
• Captain’s Δεντρολίβανο & Μαντζουράνα
•1 ποτηράκι κόκκινο κρασί
•300 γρ. γραβιέρα σε κύβους
Ανάβετε τον φούρνο στους 2000C. Πλένετε και σκουπίζετε
τις μερίδες του κατσικιού. Κόβετε σε ροδέλες τις πιπεριές
και τα κρεμμύδια στη μέση. Σε ένα ταψί στρώνετε δύο
μεγάλα κομμάτια αλουμινόχαρτο και από πάνω δύο
μεγάλα κομμάτια λαδόκολλα. Βάζετε στο κέντρο το κρέας,
τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τις πιπεριές και τα ντοματίνια.
Ανασηκώνετε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και
ρίχνετε το λάδι και το κρασί. Αλατοπιπερώνετε, ρίχνετε
δεντρολίβανο και μαντζουράνα και, τέλος, τη γραβιέρα.
Τυλίγετε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο,
να σχηματιστεί ένα μεγάλο πακέτο. Ρίχνετε λίγο νερό
στο ταψί και ψήνετε για 2-2 & ½ ώρες.
Χρόνος προετοιμασίας: 20’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4
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Αρνάκι μπούτι
στη λαδόκολλα
Υλικά:
•1 αρνίσιο μπούτι•Ελαιόλαδο
•Χοντρό αλάτι •2 κλωναράκια δεντρολίβανο
•1 κουταλάκι Captain’s Mix Αρνί Ψητό
•3 σκελίδες σκόρδο •Χυμό 1 λεμονιού
•2-3 κουταλιές ελαιόλαδο
Πλένετε καλά το αρνί. Το βάζετε μέσα σε δύο-τρία μεγάλα
κομμάτια λαδόκολλα. Κάνετε μικρές σχισμές και βάζετε
τις σκελίδες σκόρδο. Μπορείτε με τον ίδιο τρόπο να βάλετε
σε σχισμές και το δεντρολίβανο ή να το τοποθετήσετε
ολόκληρο πάνω στο κρέας. Ραντίζετε το κρέας με το
ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού. Αλατοπιπερώνετε και
κλείνετε προσεκτικά τις λαδόκολλες, να τυλιχτεί καλά το
κρέας. Δένετε με σπάγκο. Το τοποθετείτε στη λαμαρίνα του
φούρνου. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνου στους 200οC
για μια ώρα και μετά στους 180οC για ακόμα 1-1 & 1/2 ώρα.
Τα τελευταία 20’ μπορείτε να ανοίξετε τις λαδόκολλες,
για να πάρει χρώμα το αρνί.
Χρόνος προετοιμασίας: 10’

ΣΥΝΤΑΓΕΣ
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Μερίδες: 4
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Ραβανί
Υλικά:
•4 αβγά •100 γρ. ζάχαρη •100 γρ. ψιλό σιμιγδάλι •50 γρ. αλεύρι
•3-4 δάκρυα Captain’s Μαστίχα κοπανισμένα
•1/2 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ •Ξύσμα από 1 λεμόνι
Σιρόπι: •300 γρ. ζάχαρη •400 γρ. νερό •1 κουταλάκι χυμό λεμόνι
Ανάβετε τον φούρνο στους 1700C αέρα. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε
ένα ταψάκι διαμέτρου 22 εκ. Χτυπάτε στο μίξερ τα ασπράδια ώσπου
να γίνουν μαρέγκα. Μόλις φτάσουν σε αυτό το στάδιο, ρίχνετε τους
κρόκους και, αφού αναμειχθούν, προσθέτετε και συνεχίζετε με τη
ζάχαρη. Χτυπάτε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη, ρίχνετε το ξύσμα και
τη μαστίχα. Σταματάτε το μίξερ, ανακατεύετε όλα τα στερεά σε
ένα μπολ και τα προσθέτετε σιγά-σιγά στο μείγμα αβγών-ζάχαρης,
ανακατεύοντας απαλά με μια σπάτουλα σιλικόνης, με κινήσεις
από κάτω προς τα πάνω. Ρίχνετε στο ταψάκι και ψήνετε για 30-35’
(αναλόγως τον φούρνο). Μετά τα 30’ μπορείτε να ελέγξετε με μια
οδοντογλυφίδα -αν βγαίνει καθαρή είναι έτοιμο, αν όχι συνεχίζετε το
ψήσιμο. Βγάζετε από τον φούρνο το γλυκό και αφήνετε να κρυώσει
καλά. Όταν κρυώσει, ετοιμάζετε το σιρόπι. Βράζετε τα υλικά για το
σιρόπι σε κατσαρολάκι για 4-5’ μετά το σημείο βρασμού. Περιχύνετε
το κρύο ραβανί με ζεστό σιρόπι και σκεπάζετε με ένα πιάτο.
Χρόνος προετοιμασίας: 15’
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Εύκολο εκμέκ
με τσουρέκι
Υλικά:
•1 τσουρέκι μακρόστενο•2 φλιτζάνι ζάχαρη
•2 φλιτζάνια νερό•1 κουταλάκι χυμό λεμόνι
•400 γρ. κρέμα γάλακτος (35% λιπαρά)
•1 Captain’s Κανέλα ξύλο
•1 φακελάκι Captain’s Βανίλια Ζάχαρη
με Μαστίχα•Φιστίκια Αιγίνης
•Προαιρετικά, κερασάκια γλασέ
Κόβετε το τσουρέκι σε 10 φέτες. Στρώνετε το ταψί του
φούρνου με λαδόκολλα, τοποθετείτε τις φέτες τσουρεκιού
και τις ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο για 10-15’ να
ροδίσουν. Τις βγάζετε και ετοιμάζετε το σιρόπι. Βράζετε
τη ζάχαρη με το νερό και τον χυμό λεμονιού με την κανέλα
για 5-6’ και περιχύνετε την κάθε φέτα με το ζεστό σιρόπι.
Αφήνετε να κρυώσουν. Στο μεταξύ, χτυπάτε στο μίξερ
σαντιγί την κρέμα γάλακτος μαζί με τη βανίλια ζάχαρη.
Διακοσμείτε με σαντιγί την κάθε φέτα και πασπαλίζετε με
τριμμένο φιστίκι Αιγίνης και, αν θέλετε, κερασάκια γλασέ.

Χρόνος προετοιμασίας: 10’
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Γαλατόπιτα
Υλικά:
•2 λίτρα γάλα•380 γρ. καλαμποκάλευρο
•3 αβγά•5 κουταλιές ζάχαρη
•3 κουταλιές βούτυρο λιωμένο
•2 φακελάκια Captain’s Βανίλια Ζάχαρη
με Λεμόνι•1/2 κουταλάκι Captain’s Κακουλέ
Ρίχνετε το γάλα, τη βανίλια ζάχαρη και το καλαμποκάλευρο
σε μια κατσαρόλα, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά,
ανακατεύοντας συνεχώς με το σύρμα για να μην κολλήσει
στον πάτο. Προσθέτετε τον κακουλέ. Μόλις αρχίσει να
πήζει η κρέμα, αποσύρετε από τη φωτιά, αφήνετε 1-2’
(συνεχίζοντας όμως το ανακάτεμα) και στη συνέχεια ρίχνετε
τα αβγά, ανακατεύοντας γρήγορα για να μην ψηθούν.
Βουτυρώνετε και αλευρώνετε το ταψί του φούρνου (διαστάσεις
περίπου 36x40εκ.), ρίχνετε πρώτα την κρέμα και κατόπιν
στην επιφάνειά της το λιωμένο βούτυρο και ψήνετε σε
προθερμασμένο φούρνο στους1800C αντιστάσεις για 1 ώρα.

Χρόνος προετοιμασίας: 10’
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Κουλούρια
Υλικά:
•4 αβγά •150 γρ. βούτυρο λιωμένο •230 γρ. ζάχαρη
•1 φακελάκι Captain’s Βανίλια Ζάχαρη
με Πορτοκάλι •1 κουταλάκι αμμωνία
•1 & 1/2 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ
•620 γρ. αλεύρι •120 γρ. χυμό πορτοκάλι
Χτυπάτε τα ασπράδια στο μίξερ να γίνουν μαρέγκα, ρίχνετε
τους κρόκους και τη ζάχαρη σιγά-σιγά, συνεχίζοντας το χτύπημα
ώσπου να διαλυθεί η ζάχαρη. Διαλύετε την αμμωνία στον χυμό
πορτοκάλι και τον ρίχνετε στο μείγμα. Προσθέτετε και τη βανίλια
ζάχαρη. Συνεχίζετε προσθέτοντας σιγά-σιγά το αλεύρι και το
μπέικιν πάουντερ. Μόλις ρίξετε το μισό αλεύρι, ρίχνετε το βούτυρο,
συνεχίζοντας το χτύπημα σε χαμηλή ταχύτητα, και μετά το υπόλοιπο
αλεύρι, ώσπου να προκύψει ζύμη -σε αυτό το στάδιο καλό είναι να
αλλάξετε εργαλείο (χτυπητήρια) στο μίξερ και να χρησιμοποιήσετε
γάντζους. Σκεπάζετε το μπολ με πετσέτα και αφήνετε τη ζύμη να
ξεκουραστεί για 10’. Στρώνετε λαδόκολλα σε ταψί, παίρνετε μια
κουταλιά ζύμη και πλάθετε τα κουλούρια σε σχήματα της επιλογής
σας. Τα τοποθετείτε στο ταψί, αφήνοντας μικρή απόσταση μεταξύ
τους, και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170-1800C αέρα
για 13-15’ (ώσπου να ροδίσουν ελαφρώς στις άκρες).
Χρόνος προετοιμασίας: 15’
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Από τον Στέφανο
Περτσεμλίδη,
Διαιτολόγο-Διατροφολόγο
(s.pertsemlidis@gmail.com)

Ακολουθήστε μερικές βασικές και πρακτικές διατροφικές
συμβουλές, για να μη σας πέσει... βαρύ το Πάσχα!
•Μεγάλη Παρασκευή βράδυ προσέξτε
με τα πολλά θαλασσινά. Είναι γενικά
δύσπεπτα και μεγάλη κατανάλωση
μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση.
Ιδίως αν είναι και με πολλά λιπαρά
(τηγανητά, σαγανάκια κτλ).
•Μεγάλο Σάββατο βράδυ αρκεστείτε
σε ένα πιάτο μαγειρίτσα, σαλάτα και
1 φέτα ψωμί και ίσως και 1 αβγό
κόκκινο. Ιδίως αν έχετε νηστέψει,
πρέπει να δείξετε εγκράτεια για να
κάνετε ήπια μετάβαση στις πολλές
ζωικές και λιπαρές τροφές που θα έχει
το Πασχαλινό τραπέζι.
•Η μαγειρίτσα δεν είναι σούπα, για να
είναι πρώτο πιάτο. Είναι πλήρες γεύμα.
Αν θέλετε να φάτε και λίγο κρέας,
επιλέξτε να φάτε μόνο 1 κουτάλα από
τη μαγειρίτσα και μετά λίγο κρέας.
•Κυριακή του Πάσχα: Δεν χρειάζεται
να φάτε ό,τι έχει το τραπέζι. Γίνετε πιο
επιλεκτικοί, διαλέγοντας ποια εδέσματα
θέλετε πολύ να φάτε και αρκεστείτε
σε αυτά.
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•Προτιμήστε κατσίκι από αρνί
αν υπάρχει επιλογή. Έχει σίγουρα
λιγότερο λίπος. Να συνυπολογίζετε
πάντα το ό,τι έχετε τσιμπήσει και από
τη σούβλα! Μην καθίσετε στο τραπέζι
και φάτε σαν να είστε νηστικοί.
•Τρώτε απαραίτητα σαλάτα. Μία
σαλάτα από ωμά φυλλώδη λαχανικά,
λόγω της περιεκτικότητας σε ίνες,
μειώνει την απορρόφηση των λιπαρών
και της χοληστερόλης. Μην επιλέγετε
τις πολύ σύνθετες σαλάτες που
περιέχουν και τυριά, κρουτόν, ξηρούς
καρπούς κτλ. και πολλές σάλτσες, διότι
αυτές από μόνες τους αποτελούν γεύμα.
Το Πασχαλινό τραπέζι πρέπει να έχει
απλές σαλάτες μόνο από λαχανικά,
όπως κλασική μαρούλι, λάχανο-καρότο
αλλά και -γιατί όχι- και μια χωριάτικη.
•Επειδή θα φάτε σίγουρα κρέας,
περιορίστε τις άλλες τροφές ζωικής
προέλευσης όπως τυριά, άλλα
κρεατικά εδέσματα, αβγά, τζατζίκι
παρασκευασμένο από στραγγιστό

γιαούρτι με πολλά λιπαρά.
•Προτιμήστε να φάτε κάποιο κομμάτι
σπανακόπιτα ή ντολμαδάκια με ρύζι
ή απλά συνοδέψτε το κρέας σας με
τη σαλάτα και λίγο ψωμί. Προσοχή
στις πατάτες φούρνου που έχουν
μαγειρευτεί μαζί με αρνί ή κατσίκι.
Έχουν απορροφήσει όλα τα λιπαρά και
είναι ιδιαίτερα θερμιδογόνες.
•Προσοχή με τα γλυκά! Αν έχετε ήδη
φάει πολύ, τα γλυκά θα επιβαρύνουν
ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
Επίσης πολλά γλυκά περιέχουν πολλά
αβγά, όπως κουλουράκια, τσουρέκια,
γαλακτομπούρεκο, καρυδόπιτα,
μους σοκολάτα. Αυτά δεν είναι η
καλύτερη επιλογή για μετά από ένα
γεύμα πλούσιο σε ζωικά λιπαρά και
χοληστερόλη.
•Προτιμήστε πιο ελαφριά γλυκά,
χωρίς κρέμα, βούτυρο ή πολλά αυγά
και ίσως και μόνο φρούτα και μάλιστα
όχι αμέσως μετά το φαγητό. Αφήστε τα
για πιο αργά το απόγευμα.

•Μην κάνετε κατάχρηση στο αλκοόλ.
Εάν ξεκινήσετε να πίνετε από πολύ
νωρίς (σύνηθες για Κυριακή του
Πάσχα), σίγουρα θα ξεφύγετε στις
ποσότητες. Πιείτε με μέτρο και
ανάμεσα στα ποτήρια του αλκοόλ,
πιείτε και μερικά ποτήρια νερό.
•Αν δεν γλιτώσατε την υπερφαγία, μην
προσπαθήσετε να χωνέψετε πίνοντας
αεριούχα αναψυκτικά και με ζάχαρη.
Τα 7 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη
που περιέχει ένα κουτάκι αναψυκτικό
σίγουρα δε βοηθούν στην πέψη.
•Προτιμήστε έναν μικρό ελληνικό
καφέ ή espresso και χαλαρώστε και για
λίγη ώρα μετά το φαγητό.
•Μπορείτε να φάτε απ όλα και να
πείτε με σύνεση και να απολαύστε τις
εορταστικές ημέρες. Μην παραλείψετε
να κάνετε και λίγο περπάτημα.
Ο ανοιξιάτικος καιρός ενδείκνυται και
μπορεί και να σας «σβήσει» κάποιες
διατροφικές αμαρτίες και να μην
τις καταγράψει και η ζυγαριά...

