
Πρώτη γεύση
από φθινόπωρο!



Πρώτη γεύση
από φθινόπωρο!                   Η πιο ατμοσφαιρική εποχή του χρόνου 

               κατέφθασε και φέρνει μαζί της την 
                       έμπνευση για    φθινοπωρινά μαγειρέματα!

                         Θέλετε να ανακαλύψετε υπέροχες προτάσεις,
για να συνοδεύσετε ιδανικά τις φθινοπωρινές σας στιγμές; 

 
Εδώ, θα βρείτε συνταγές για αφράτα κέικ και τραγανές 
μπάρες με πρωταγωνιστές την κανέλα, τα αποξηραμένα 

φρούτα και τις λαχταριστές κουβερτούρες της ΓΙΩΤΗΣ, που 
θα ντύσουν με ζέστη και γλύκα τους απογευματινούς σας 
καφέδες. Επιπλέον, αρωματικά σουφλέ που λιώνουν στο 

στόμα, αχνιστές πίτες και τραγανές προτάσεις για finger food 
που θα νοστιμίσουν κάθε σας γεύμα, ΠΑΝΤΑ με τη 

σφραγίδα ποιότητας της ΓΙΩΤΗΣ! 

Για περισσότερες συνταγές ΓΙΩΤΗΣ, 
επισκεφθείτε το:

www.sintages-jotis.gr



• 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ • 110 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Κακάο 
ΓΙΩΤΗΣ • 400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 1 βανίλια • 1 κουτ. γλυκού αλάτι 
• 2 αυγά (µεγάλα) • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) ξινή κρέµα • 100 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) ηλιέλαιο • 1 κουτ. γλυκού ξίδι • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή 
µαργαρίνη • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Μαρµελάδα Βατόµουρο Fytro • 200 γρ. 
(1 1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη άχνη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 180 βαθµούς. Αλευροβουτυρώνετε 2 στρογγυλές 
φόρµες για κέικ, διαµέτρου 24-26 εκατοστά, ή 2 µακρόστενες. Αναµιγνύετε τη 
Φαρίνα και το Κακάο ΓΙΩΤΗΣ, την κρυσταλλική ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέτετε τα 
αυγά, το ξίδι, την ξινή κρέµα, το ηλιέλαιο, τη βανίλια και µία κούπα ζεστό νερό, 
ανακατεύοντας, ώσπου το µίγµα να γίνει λείο και µαλακό. Μοιράζετε το µίγµα στις 
φόρµες και ψήνετε στους 180 βαθµούς για 35-40 λεπτά, µέχρι να ψηθεί καλά και 
µέσα. Αφήνετε το µίγµα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Χτυπάτε στο µίξερ το 
βούτυρο µε τη Μαρµελάδα Βατόµουρο Fytro, σε χαµηλή ταχύτητα, προσθέτετε τη 
ζάχαρη άχνη και περιµένετε, µέχρι να γίνει ένα οµοιόµορφο µίγµα. Τοποθετείτε το 
πρώτο κέικ σε πιατέλα, απλώνετε την κρέµα µαρµελάδας από πάνω και καλύπτετε 
µε το άλλο κέικ. 

ΥΛΙΚΑ

Κέικ γεμιστό



Προθερµαίνετε τον φούρνο στους 180 βαθµούς. Αλευροβουτυρώνετε 2 στρογγυλές 
φόρµες για κέικ, διαµέτρου 24-26 εκατοστά, ή 2 µακρόστενες. Αναµιγνύετε τη 
Φαρίνα και το Κακάο ΓΙΩΤΗΣ, την κρυσταλλική ζάχαρη και το αλάτι. Προσθέτετε τα 
αυγά, το ξίδι, την ξινή κρέµα, το ηλιέλαιο, τη βανίλια και µία κούπα ζεστό νερό, 
ανακατεύοντας, ώσπου το µίγµα να γίνει λείο και µαλακό. Μοιράζετε το µίγµα στις 
φόρµες και ψήνετε στους 180 βαθµούς για 35-40 λεπτά, µέχρι να ψηθεί καλά και 
µέσα. Αφήνετε το µίγµα να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά. Χτυπάτε στο µίξερ το 
βούτυρο µε τη Μαρµελάδα Βατόµουρο Fytro, σε χαµηλή ταχύτητα, προσθέτετε τη 
ζάχαρη άχνη και περιµένετε, µέχρι να γίνει ένα οµοιόµορφο µίγµα. Τοποθετείτε το 
πρώτο κέικ σε πιατέλα, απλώνετε την κρέµα µαρµελάδας από πάνω και καλύπτετε 
µε το άλλο κέικ. 

ΥΛΙΚΑ
Υλικά για το κέικ
• 4 αυγά • 225 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 300 ml (1 1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο
• 500 γρ. (10 τεµάχια) καρότα τριµµένα • 300 γρ. (2 1/2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις 
ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισµένο • 1 κουτ. γλυκού Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 1/2 κουτ. γλυκού σόδα µαγειρική
• 1 κουτ. γλυκού κανέλα • 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι • 150 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) καρύδι ψιλοκοµµένο 
Υλικά για το γλάσο
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τυρί κρέµα • 50 γρ. 
(1/3 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη άχνη • 1 βανίλια

Κέικ καρότου

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Χτυπάτε τα αυγά µε τη ζάχαρη, ώσπου να αφρατέψουν. Προσθέτετε το λάδι, συνεχίζοντας το 
χτύπηµα για 2 λεπτά. Σταµατάτε το χτύπηµα και προσθέτετε τα καρότα, το Αλεύρι για Όλες τις 
Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ, το Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ, την κανέλα, τη σόδα και το αλάτι. Ανακατεύετε 
απαλά και, στο τέλος, ρίχνετε τα καρύδια. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε µια φόρµα για κέικ, 
αδειάζετε το µίγµα και ψήνετε σε προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς για 45-50 λεπτά. 
Αφήνετε να κρυώσει και ξεφορµάρετε. Ανακατεύετε το βούτυρο, το τυρί κρέµα και την άχνη 
ζάχαρη πολύ καλά και προσθέτετε λίγη βανίλια. Καλύπτετε την επιφάνεια του κρύου κέικ.



ΥΛΙΚΑ
• 1 συσκευασία Βάση για τούρτα µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ • 50 
ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος • 200 ml (1 φλιτζ. 
τσαγιού) λεµοντσέλο • 350 γρ. Κουβερτούρα 65% Κακάο ΓΙΩΤΗΣ 
• Ξύσµα από 2 λεµόνια • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή 
µαργαρίνη • 1 συσκευασία ΓΙΩΤΗΣ Crème

Choco λεμοντσέλο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνετε το βούτυρο και 300 γραµµάρια Κουβερτούρα 65% Κακάο 
ΓΙΩΤΗΣ σε µπεν µαρί. Ζεσταίνετε το λεµοντσέλο. Ρίχνετε µέσα την κρέµα 
γάλακτος, το λιωµένο βούτυρο µε την κουβερτούρα και το ξύσµα 
λεµονιού. Ανακατεύετε και αφήνετε το µίγµα να κρυώσει. Χτυπάτε το 
ΓΙΩΤΗΣ Crème, σύµφωνα µε τις οδηγίες της συσκευασίας, και προσθέτετε 
το µίγµα κουβερτούρας. Βάζετε τη µία Βάση για τούρτα µε γεύση 
Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ σε πιατέλα και απλώνετε το 1/3 της κρέµας. 
Επαναλαµβάνετε την ίδια διαδικασία άλλες 2 φορές. Λιώνετε την 
υπόλοιπη κουβερτούρα και γαρνίρετε µε την υπόλοιπη κρέµα.



ΥΛΙΚΑ
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) Ρόφηµα Αµυγδάλου Fytro • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
Καστανή Ζάχαρη Fytro • 600 γρ. Κουβερτούρα Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. (1 φλιτζ. 
τσαγιού) αµύγδαλο σπασµένο και ψηµένο • 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) κάσιους ανάλατα
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) cranberries (χωρίς ζάχαρη) • 1 φάκελος Τρούφα ΓΙΩΤΗΣ

Μπάρες σοκολάτας

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Λιώνετε µαζί το Ρόφηµα Αµυγδάλου Fytro, την Καστανή Ζάχαρη Fytro και 
την Kουβερτούρα Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ και προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά. 
Ανακατεύετε και αφήνετε το µίγµα να κρυώσει. Σε ταψί, µε αντικολλητικό
 χαρτί, πασπαλίζετε µε την Τρούφα ΓΙΩΤΗΣ, ρίχνετε το µίγµα και πασπαλίζετε 
ξανά µε τρούφα.



ΥΛΙΚΑ
Υλικά για τη ζύµη
• 250 γρ. (1 1/4 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 100 γρ. (2/3 φλιτζ. 
τσαγιού) ζάχαρη άχνη • 2 ασπράδια αυγού • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι 
για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ
Υλικά για τη γέµιση 
• 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 150 ml  (3/4 φλιτζ. τσαγιού) νερό • 150 
ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο 
ή µαργαρίνη • 5 γρ. Ζελατίνη σε Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ • 1 πλάκα Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ

Cookies γεμιστά

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σε ένα µπολ χτυπάτε το βούτυρο µε τη ζάχαρη άχνη. Ρίχνετε τα ασπράδια 
και συνεχίζετε το χτύπηµα. Προσθέτετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ 
και το Κακάο ΓΙΩΤΗΣ και ανακατεύετε σε σιγανή ταχύτητα. Με ένα κορνέ 
σχηµατίζετε στρογγυλά cookies και ψήνετε για 20 λεπτά στους 150 βαθµούς 
αντιστάσεις. Αφήνετε να κρυώσουν. 
Για την προετοιµασία της γέµισης 
Ρίχνετε σε µια κατσαρόλα το νερό και τη ζάχαρη και ζεσταίνετε, µέχρι να σχηµατιστεί 
σκούρα καραµέλα. Προσθέτετε την κρέµα γάλακτος, το βούτυρο και τη Ζελατίνη σε 
Σκόνη ΓΙΩΤΗΣ. Μόλις το µίγµα παγώσει, η γέµιση είναι έτοιµη. Απλώνετε στα µισά 
µπισκότα τη γέµιση και τοποθετείτε τα άλλα µισά από πάνω. Λιώνετε την 
Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ σε µπεν µαρί και βουτάτε τα µπισκότα κατά το ήµισυ. 



ΥΛΙΚΑ
• 200 γρ. Νιφάδες Βρώµης Fytro • 150 γρ. (1 1/2 φάκελος) 
Σοκολάτα Λευκή σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
βούτυρο ή µαργαρίνη • 50 γρ. βερίκοκα αποξηραµένα • 50 γρ. 
δαµάσκηνα αποξηραµένα • 300 γρ. Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ 

Σοκολατάκια 
με βρώμη και
αποξηραμένα φρούτα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ψιλοκόβετε τα φρούτα και τα βάζετε σε ένα µπολ µαζί µε τις Νιφάδες Βρώµης Fytro. 
Λιώνετε σε µπεν µαρί την Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ µε το βούτυρο και τα προσθέτετε στο µπολ. 
Ανακατεύετε και βάζετε το µίγµα στο ψυγείο να παγώσει. Λιώνετε τη Λευκή Σοκολάτα σε 
Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ σε µπεν µαρί. Πλάθετε µικρά µπαλάκια και, µε τη βοήθεια πιρουνιού ή 
οδοντογλυφίδας, ρίχνετε ένα-ένα τα σοκολατάκια στη λευκή κουβερτούρα, τα τοποθετείτε 
σε λαδόκολλα και, µετά, στο ψυγείο, για να παγώσει η σοκολάτα. 



ΥΛΙΚΑ
Υλικά για το φύλλο
• 1 Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. γιαούρτι • 4 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) αλάτι • 1 αυγό • 2 κουτ. σούπας
ξίδι • 20 γρ. (1 φακελάκι) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml  (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο 
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί
Υλικά για τις γεµίσεις
1η Γέµιση: • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 250 γρ. (2-3 τεµάχια) κρεµµύδια ξερά 
• 350 γρ. κρεµµύδι φρέσκο • 3 σκελίδες σκόρδο • 1 κιλό σπανάκι (κατεψυγµένο) • 250 γρ. 
σύγκλινο (ψιλοκοµµένο) • 1/2 µατσάκι άνηθος • 200 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) τυρί τριµµένο
2η Γέµιση: • 500 γρ. (2 1/2 φλιτζ. τσαγιού) ανθότυρο • 5 αυγά • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
γάλα • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) τυριά τριµµένα 

Πίτα με σπανάκι,
ανθότυρο και σύγκλινο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ζυµώνετε µαζί όλα τα υλικά για το φύλλο και αφήνετε το µίγµα να ξεκουραστεί.
1η Γέµιση: Σοτάρετε τα 2 ειδών κρεµµύδια και το σκόρδο µε το ελαιόλαδο, ρίχνετε τα υπόλοιπα 
υλικά και προσθέτετε αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε για λίγο, µέχρι το µίγµα να «πιει» τα υγρά του
και, τέλος, ρίχνετε το τυρί της αρεσκείας σας. 
2η Γέµιση: Χτυπάτε στο µίξερ το ανθότυρο, τα αυγά και το γάλα. Τέλος, προσθέτετε στο µίγµα τα 
τριµµένα τυριά της αρεσκείας σας. Αλείφετε µε ελαιόλαδο ένα στρογγυλό ταψί µε διάµετρο 40-42 
εκατοστά. Χωρίζετε τη ζύµη στη µέση και την ανοίγετε σε 2 φύλλα. Στρώνετε το ένα φύλλο κάτω, 
απλώνετε την πρώτη γέµιση από πάνω, ρίχνετε τη δεύτερη γέµιση και στρώνετε το δεύτερο φύλλο από 
πάνω. Αλείφετε µε χτυπηµένο αυγό και ψήνετε στους 180 βαθµούς για 45-60 λεπτά.



ΥΛΙΚΑ
• 110 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τυρί γκούντα τριµµένο • 110 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
κασέρι ηµίσκληρο τριµµένο • 110 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ένταµ τριµµένο • 240 γρ. 
(2 φλιτζ. τσαγιού) παρµεζάνα τριµµένη • Βούτυρο και αλεύρι (για τη φόρµα) 
• 2 φακελάκια Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ • 1 L (5 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 100 γρ. Αλεύρι για 
Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 2 καρότα τριµµένα • 2 κολοκύθια τριµµένα • 1 πιπεριά 
πράσινη τριµµένη • 1 κρεµµύδι ξερό • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο

Σουφλέ λαχανικών

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ετοιµάζετε τη Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ, σύµφωνα µε τις οδηγίες της συσκευασίας. Ανακατεύετε πολύ 
καλά τα τυριά, προσθέτετε τη µπεσαµέλ και συνεχίζετε το ανακάτεµα, µέχρι να οµογενοποιηθούν. 
Έπειτα, προσθέτετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ. Σοτάρετε µε λίγο ελαιόλαδο το 
καρότο, το κολοκύθι, την πιπεριά και το κρεµµύδι και τα ρίχνετε στο µίγµα. Βουτυρώνετε και 
αλευρώνετε µια φόρµα µε διάµετρο 20 εκατοστά και ρίχνετε µέσα το µίγµα. Ψήνετε σε 
προθερµασµένο φούρνο στους 180 βαθµούς, χωρίς να ανοίξετε τον φούρνο, µέχρι να ψηθεί.

Ζυµώνετε µαζί όλα τα υλικά για το φύλλο και αφήνετε το µίγµα να ξεκουραστεί.
1η Γέµιση: Σοτάρετε τα 2 ειδών κρεµµύδια και το σκόρδο µε το ελαιόλαδο, ρίχνετε τα υπόλοιπα 
υλικά και προσθέτετε αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε για λίγο, µέχρι το µίγµα να «πιει» τα υγρά του
και, τέλος, ρίχνετε το τυρί της αρεσκείας σας. 
2η Γέµιση: Χτυπάτε στο µίξερ το ανθότυρο, τα αυγά και το γάλα. Τέλος, προσθέτετε στο µίγµα τα 
τριµµένα τυριά της αρεσκείας σας. Αλείφετε µε ελαιόλαδο ένα στρογγυλό ταψί µε διάµετρο 40-42 
εκατοστά. Χωρίζετε τη ζύµη στη µέση και την ανοίγετε σε 2 φύλλα. Στρώνετε το ένα φύλλο κάτω, 
απλώνετε την πρώτη γέµιση από πάνω, ρίχνετε τη δεύτερη γέµιση και στρώνετε το δεύτερο φύλλο από 
πάνω. Αλείφετε µε χτυπηµένο αυγό και ψήνετε στους 180 βαθµούς για 45-60 λεπτά.



ΥΛΙΚΑ
Υλικά για το κοτόπουλο 
• 1 κιλό φιλέτο κοτόπουλο • 1 κουτ. γλυκού κόλιανδρο ξερό και σπασµένο• 1 κουτ. γλυκού πάπρικα 
καπνιστή • 1/2 κουτ. γλυκού βασιλικός • 1/2 κουτ. γλυκού ρίγανη • 2 σκελίδες σκόρδο τριµµένο 
• 100 γρ. φρέσκο ginger τριµµένο • 1 κοφτό κουτ. ξύσµα λεµονιού • 40 γρ. πάπρικα καυτερή • 150 ml 
(3/4 φλιτζ. τσαγιού) ξινόγαλο • 3 αυγά • Αλάτι, πιπέρι • 1 πακέτο Νιφάδες Βρώµης Fytro
Υλικά για το dip 
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) µουστάρδα • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τυρί κρέµα • 1/4 κουτ. γλυκού 
θυµάρι • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 40 γρ. (8 κουτ. σούπας) ελαιόλαδο • 1 σκελίδα
σκόρδο • Αλάτι, πιπέρι

Κοτόπουλο 
finger food

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβετε το φιλέτο κοτόπουλο σε µικρά µπαστουνάκια. Ρίχνετε στα µπαστουνάκια όλα τα 
µπαχαρικά, το ξύσµα λεµονιού και το ξινόγαλο. Προσθέτετε αλάτι και πιπέρι και τα 
ανακατεύετε όλα µαζί. Τα αφήνετε να µαριναριστούν για 3-4 ώρες. Χτυπάτε τα αυγά και 
τοποθετείτε σε ένα µπολ τις Νιφάδες Βρώµης Fytro. Βουτάτε τα µπαστουνάκια, αρχικά στο 
αυγό, και, µετά, στις νιφάδες βρώµης. Τα ψήνετε στον φούρνο, ραντίζοντας µε λίγο λάδι στους 
250 βαθµούς, µέχρι να ροδίσουν. Χτυπάτε στο µπλέντερ όλα τα υλικά για το dip και 
προσθέτετε αλάτι και πιπέρι. Σερβίρετε το κοτόπουλο, συνοδεύοντάς το µε το dip.
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ΥΛΙΚΑ
Υλικά για τα κεµπάπ
• 200 γρ. Πλιγούρι Fytro • 700 γρ. κιµάς µοσχαρίσιος • 1 αυγό
• 2 σκελίδες σκόρδο • 8 γρ. (1/2 κουτ. σούπας) αλάτι • 1/2 µατσάκι κόλιανδρο 
φρέσκο • 1 κουτ. σούπας µουστάρδα
Υλικά για τη γέµιση
• 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 150 γρ. 
(1 µέτριο) κρεµµύδι • 400 γρ. κιµάς µοσχαρίσιος • 1 σκελίδα σκόρδο • 50 γρ. 
(1/3 φλιτζ. τσαγιού) κουκουνάρι • Λίγη κανέλα • Λίγο µοσχοκάρυδο 
Υλικά για τη σάλτσα
• 250 γρ. (1 1/4 φλιτζ. τσαγιού) γιαούρτι στραγγιστό • 20 ml (2 κουτ. σούπας) 
χυµός από λεµόνι • 1 σκελίδα σκόρδο • 150 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ταχίνι • 50 ml 
(1/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 100 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) νερό

Γεμιστά κεμπάπ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Αναµιγνύετε στο µπλέντερ όλα τα υλικά για τη σάλτσα. Αν σας φανεί πηχτό, αραιώνετε µε λίγο νερό.
Για την προετοιµασία του κεµπάπ
Μουλιάζετε και στραγγίζετε καλά το Πλιγούρι Fytro. Ζυµώνετε µαζί όλα τα υλικά για το κεµπάπ και, µετά, τα χτυπάτε 
στο µπλέντερ.
Για την προετοιµασία της γέµισης
Σοτάρετε στο ελαιόλαδο τα κρεµµύδια, τον κιµά, το σκόρδο και τα κουκουνάρια. Προσθέτετε την κανέλα και το 
µοσχοκάρυδο και σιγοβράζετε, µέχρι να «πιει» ο κιµάς τα υγρά του και τα αφήνετε να κρυώσουν. 
Γεµίζετε ως εξής
Πλάθετε τον κιµά µε το πλιγούρι σε µπαλάκια, πιέζετε ελαφρά στη µέση, βάζετε περίπου 1 κουταλάκι του γλυκού 
γέµιση στο καθένα και σχηµατίζετε µακρόστενα κεµπάπ. Τα ψήνετε στον φούρνο, µέχρι να πάρουν χρώµα και από 
τις 2 πλευρές και, άµα θέλετε, περιχύνετε µε λίγο λευκό κρασί. Σερβίρετε, γαρνίροντας µε τη σάλτσα.


