Όλα είναι πιο λαµπερά το Πάσχα, γι' αυτό άλλωστε αυτή η γιορτή λέγεται
και Λαµπρή! Τα χρώµατα της φύσης είναι πιο έντονα, ο ήλιος πιο
φωτεινός, τα οικογενειακά τραπέζια γεµάτα µε πρόσωπα που
ακτινοβολούν χαρά και τα φαγητά πραγµατικά γιορτινά!
Σε αυτό το cookbook θα βρείτε συνταγές, που θα κάνουν το τραπέζι σας
ακόµη πιο λαµπερό και κάθε σας πιάτο πιο απολαυστικό, γιατί είναι
γεµάτες νοστιµιά, έµπνευση, φαντασία και συνδυάζουν την πρωτοτυπία
µε τα παραδοσιακά στοιχεία.
Ανακαλύψτε συνταγές για τσουρέκια, κουλουράκια, πάστες, γλυκές και
αλµυρές τάρτες αλλά και ιδιαίτερα πιάτα µε κρέας και ετοιµαστείτε να
µοιράσετε φωτεινά χαµόγελα ικανοποίησης στους αγαπηµένους σας.
Καλή Λαµπρή και καλή επιτυχία σε κάθε σας συνταγή.
Ανακαλύψτε ακόµη περισσότερες συνταγές
εδώ www.sintages-jotis.gr

Τσουρέκι σε λουλούδι
Υλικά

• 40 γρ. Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 60 ml (1/3 φλιτζ. τσαγιού) νερό χλιαρό • 500 γρ. (4 φλιτζ.
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ •100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο
γάλακτος • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 2 αυγά • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 1 γρ. µαστίχα τριµµένη µε 1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη • 4 γρ. µαχλέπι • Ξύσµα ενός πορτοκαλιού • 1 βανίλια • 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι

Εκτέλεση

Ανακατεύετε στο µπολ του µίξερ, µε τη βοήθεια ενός σύρµατος χειρός, τη Νωπή Μαγιά
ΓΙΩΤΗΣ µε το νερό και µισό φλιτζάνι του τσαγιού Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ να γίνει
προζύµι. Παράλληλα, βάζετε σε µία κατσαρόλα το µισό βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το
γάλα, τα µυρωδικά και το αλάτι και τα ζεσταίνετε σε χαµηλή φωτιά µέχρι να γίνει ένα
οµοιόµορφο µίγµα. Τα προσθέτετε στο µπολ του µίξερ και ζυµώνετε µε τον γάντζο σε µεσαία
ταχύτητα για 5 λεπτά. Προσθέτετε το υπόλοιπο αλεύρι, χτυπάτε στη χαµηλή ταχύτητα για 1
λεπτό και στη µεσαία ταχύτητα άλλο 1 λεπτό. Τέλος, βάζετε και το υπόλοιπο βούτυρο και
συνεχίζετε το χτύπηµα στη µεσαία ταχύτητα µέχρι η ζύµη να αποκτήσει ελαστικότητα και να
ξεκολλάει από τα τοιχώµατα του µπολ. Βάζετε τη ζύµη σε ένα λαδωµένο ταψί, τη σκεπάζετε
µε µία πετσέτα και την αφήνετε να ξεκουραστεί µέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο (περίπου
45-60 λεπτά). Τη ζυµώνετε λίγο µε το χέρι και την αφήνετε πάλι σκεπασµένη να
διπλασιαστεί σε όγκο. Χωρίζετε τη ζύµη στα 7, πλάθετε 7 µπάλες τις ενώνετε ώστε να
σχηµατιστεί ένα λουλούδι, τις αλείφετε µε αυγό αραιωµένο µε 2
κουταλιές της σούπας νερό, πασπαλίζετε µε φιλέ αµυγδάλου και
αφήνετε το τσουρέκι σε ζεστό µέρος µέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.
Ψήνετε σε προθερµασµένο φούρνο στους 150ºC σε αέρα για 50 λεπτά
περίπου.

Τσουρέκι με γέμιση σοκολάτα
Υλικά για 2 τεµάχια

• 40 γρ. Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 60 ml (1/3 φλιτζ. τσαγιού) νερό χλιαρό • 500 γρ. (4 φλιτζ.
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο
γάλακτος • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 2 αυγά • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 1 γρ. µαστίχα τριµµένη µε 1/2 κουτ. σούπας ζάχαρη • 4 γρ. µαχλέπι • Ξύσµα ενός πορτοκαλιού • 1 βανίλια • 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι • 500 γρ. Κουβερτούρα ή Κουβερτούρα
Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση

Ανακατεύετε στο µπολ του µίξερ µε τη βοήθεια ενός σύρµατος χειρός τη Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ
µε το νερό και 1/2 φλιτζάνι τσαγιού Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ να γίνει προζύµι.
Παράλληλα, βάζετε σε µία κατσαρόλα το µισό βούτυρο, τη ζάχαρη, τα αυγά, το γάλα, τα
µυρωδικά και το αλάτι και τα ζεσταίνετε σε χαµηλή φωτιά µέχρι να γίνει ένα οµοιόµορφο
µίγµα. Τα προσθέτετε στο µπολ του µίξερ και ζυµώνετε µε τον γάντζο σε µεσαία ταχύτητα για
5 λεπτά. Προσθέτετε το υπόλοιπο αλεύρι, χτυπάτε στη χαµηλή ταχύτητα για 1 λεπτό και στη
µεσαία ταχύτητα άλλο 1 λεπτό. Τέλος, βάζετε και το υπόλοιπο βούτυρο και συνεχίζετε το
χτύπηµα στη µεσαία ταχύτητα µέχρι η ζύµη να αποκτήσει ελαστικότητα και να ξεκολλάει από
τα τοιχώµατα του µπολ. Βάζετε τη ζύµη σε ένα λαδωµένο ταψί, τη σκεπάζετε µε µία πετσέτα
και την αφήνετε να ξεκουραστεί µέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο
(περίπου 45-60 λεπτά). Τη ζυµώνετε λίγο µε το χέρι και την
αφήνετε πάλι σκεπασµένη να διπλασιαστεί σε όγκο. Χωρίζετε τη
ζύµη στα 2 και µετά πάλι στα 3. Απλώνετε κατά µήκος της ζύµης
την Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ χωρίς να τη λιώσετε και σχηµατίζετε 2
πλεξούδες. Αλείφετε µε αυγό αραιωµένο µε 2 κουταλιές της
σούπας νερό, και τα αφήνετε σε ζεστό µέρος µέχρι να διπλασιαστούν σε όγκο. Ψήνετε σε προθερµασµένο φούρνο στους
150ºC σε αέρα για 50 λεπτά περίπου.

Κουλουράκια λεμονιού (περίπου 40 τεμάχια)
Υλικά

• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη σε θερµοκρασία δωµατίου • 200 γρ. (1
φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ • Ξύσµα ενός λεµονιού • 2 βανίλιες • 2,5 γρ. µοσχοκάρυδο • 2 αυγά • 2 κρόκους αυγού • 80 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) χυµός λεµονιού • 500 γρ.
(4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 10 γρ. (2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν
Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση

Χτυπάτε στο µίξερ στη µεσαία ταχύτητα µε το φτερό για 1 λεπτό, το βούτυρο, τη Ζάχαρη Άχνη
ΑΝΘΟΣ, τη βανίλια, το µοσχοκάρυδο, το ξύσµα και τον χυµό λεµονιού και µετά συνεχίζετε στη
δυνατή ταχύτητα µέχρι να αφρατέψουν. Παράλληλα σε ένα µπολ χτυπάτε µε σύρµα χειρός τα
αυγά και τους κρόκους και τα προσθέτετε σιγά-σιγά στο µπολ του µίξερ συνεχίζοντας το
χτύπηµα στη χαµηλή ταχύτητα για 1 λεπτό. Προσθέτετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις
ΓΙΩΤΗΣ και το Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ ανακατεύοντας µε το χέρι µέχρι να γίνει µία
οµοιόµορφη ζύµη. Αφήνετε τη ζύµη σκεπασµένη στο ψυγείο για µία ώρα. Πλάθετε
κουλουράκια, τα βάζετε σε βουτυρωµένο ταψί, τα αλείφετε µε αυγό και ψήνετε σε
προθερµασµένο φούρνο στους 170ºC-180ºC σε αέρα για 20 λεπτά περίπου.

Αμυγδαλωτά (περίπου 25 τεμάχια)
Υλικά

• 250 γρ. αµύγδαλο άσπρο πούδρα • 500 γρ. (2 ½ φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ • 60
γρ. (3 κουτ. σούπας) Σιρόπι Γλυκόζης ΓΙΩΤΗΣ • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) µαρασκίνο ή
κουαντρό • 10 γρ. (1 κουτ. σούπας) ανθόνερο • Λίγη βανίλια

Εκτέλεση

Χτυπάτε µε το φτερό το αµύγδαλο, τη Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ, το Σιρόπι Γλυκόζης ΓΙΩΤΗΣ, το
ποτό και τη βανίλια, στη χαµηλή ταχύτητα για 1 λεπτό και στη συνέχεια στη µεσαία ταχύτητα
άλλα 5 λεπτά. Πλάθετε το σχήµα που θέλετε, ραντίζετε µε το ανθόνερο και πασπαλίζετε µε
ζάχαρη άχνη.
Tip: Στην κορυφή καθε αµυγδαλωτού, διακοσµείτε αν θέλετε, µε ενα ολόκληρο γαρύφαλλο.

Τάρτα πορτοκάλι (για 2 τάρτες διαμέτρου 28 εκ.)
Υλικά: Για τη βάση • 300 γρ. (1 ¾ φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη λιωµένη • 150 γρ.

(3/4 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ • 2 γρ. αλάτι • 2 κρόκοι αυγού • 1 αυγό • 40 γρ. (8 κουτ.
σούπας) ρούµι µαύρο • 3 γρ. κανέλα • Ξύσµα 1/2 λεµονιού • 1 βανίλια • 500 γρ. (4 φλιτζ.
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 3 γρ. Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ Για την κρέµα
• 1 φάκελο Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση Πορτοκάλι ΓΙΩΤΗΣ • 500 ml (2 ½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) χυµός πορτοκαλιού • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη Για το
γλάσο • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 50 γρ. (2 κουτ. σούπας) Σιρόπι Γλυκόζης ΓΙΩΤΗΣ • 4
πλάκες Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση

Βάζετε στο µπολ του µίξερ το βούτυρο, τη Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ και το αλάτι και χτυπάτε µε το
φτερό στη µεσαία ταχύτητα για 2 λεπτά και µετά στη δυνατή ταχύτητα µέχρι να αφρατέψουν.
Χτυπάτε σε ένα µπολ το αυγό, τους κρόκους και το ρούµι και τα προσθέτετε στο µπολ του µίξερ
συνεχίζοντας το χτύπηµα στη χαµηλή ταχύτητα. Προσθέτετε τα υπόλοιπα υλικά και συνεχίζετε το
χτύπηµα µέχρι να γίνει µία οµοιόµορφη ζύµη. Τυλίγετε τη ζύµη µε µεµβράνη και τη βάζετε στο
ψυγείο για 1 ώρα. Χωρίζετε τη ζύµη στα 2 και τα απλώνετε σε 2 βουτυρωµένες και αλευρωµένες
ταρτιέρες, διαµέτρου 26-28 εκατοστών. Ψήνετε στους 170ºC µε αέρα για 25-30 λεπτά. Αφήνετε
τις βάσεις να κρυώσουν. Ετοιµάζετε το Άνθος Αραβοσίτου Πορτοκάλι ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις
οδηγίες του φακέλου χρησιµοποιώντας 500 ml γάλα και 100 γραµµάρια χυµό πορτοκάλι και το
µοιράζετε στις 2 βάσεις. Τις βάζετε στο ψυγείο µέχρι να κρυώσει η κρέµα. Ζεσταίνετε το γάλα για
το γλάσο, προσθέτετε το Σιρόπι Γλυκόζης ΓΙΩΤΗΣ και την Κουβερτούρα
ΓΙΩΤΗΣ, ανακατεύετε µέχρι να λιώσει
και µοιράζετε το γλάσο πάνω στις
τάρτες. Τις αφήνετε να κρυώσουν και
σερβίρετε.

Τούρτα σεράνο
Υλικά

• 2 φάκελοι Κρέµα Ζαχαροπλαστικής Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ • 1 Βάση για Τούρτες µε γεύση
Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο γάλακτος • 1.000 ml (5 φλιτζ.
τσαγιού) γάλα • 1 πλάκα Κουβερτούρα Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ • 500 γρ. φράουλες • Κονιάκ • 1
φάκελο Κουβερτούρα σε Νιφάδες ΓΙΩΤΗΣ • Λίγη Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ

Εκτέλεση

Σε µια µεγάλη πιατέλα απλώνετε χαρτί ψησίµατος και στρώνετε 1 Βάση για Τούρτα µε γεύση
Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ. Σε 1 φλιτζάνι τσαγιού γάλα προσθέτετε 2 κουτ. σούπας κονιάκ και
σιροπιάζετε µε το 1/3 της ποσότητας τη βάση. Ετοιµάζετε τις Κρέµες Ζαχαροπλαστικής
ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου, προσθέτετε το βούτυρο και την Κουβερτούρα
Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ λιωµένα, ανακατεύετε και απλώνετε το 1/3 της κρέµας στην πιατέλα.
Βάζετε από πάνω τη δεύτερη βάση, σιροπιάζετε, απλώνετε την κρέµα και επαναλαµβάνετε το
ίδιο και µε την τρίτη βάση. Βάζετε την πιατέλα στο ψυγείο να παγώσει καλά το γλύκισµα (αν
θέλετε το βάζετε και στην κατάψυξη). Κόβετε τις φράουλες στη µέση και τις βάζετε σε ένα
µπολ µαζί µε κονιάκ για αρκετή ώρα. Πασπαλίζετε µε Κουβερτούρα σε Νιφάδες ΓΙΩΤΗΣ και
πριν σερβίρετε γαρνίρετε µε τις φράουλες και τη Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ.

Κρέπα πουγκί με μανιτάρια, και σάλτσα
βελουτέ από αρωματικό ζωμό
Υλικά

• 1 κουτί Μίγµα για Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ • 1 λίτρο (5 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 3 αυγά • 60 γρ. (1/2
φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 500 γρ. µανιτάρια φρέσκα • 1 κρεµµύδι ξερό • 3
πατάτες • 1 καρότο • 100 γρ. σέλινο • 200 γρ. πράσο • 5 φέτες µπέικον • 1 σκελίδα σκόρδο
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος • Ελαιόλαδο • Αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση

Ετοιµάζετε τις Κρέπες ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Τσιγαρίζετε στο
ελαιόλαδο τα µανιτάρια, το µπέικον, το κρεµµύδι και το σκόρδο. Προσθέτετε την κρέµα
γάλακτος, το αλάτι, και το πιπέρι και τα αφήνετε να σιγοβράσουν µέχρι να πήξει η σάλτσα. Σε
µία κατσαρόλα βάζετε τα λαχανικά και τις πατάτες κοµµένα σε κοµµατάκια, καλύπτετε µε
νερό και τα αφήνετε να βράσουν µέχρι να µαλακώσουν. Τα στραγγίζετε και τα πολτοποιείτε
προσθέτοντας το υπόλοιπο γάλα. Μοιράζετε στις κρέπες το µίγµα µε τα µανιτάρια και τις
διπλώνετε σαν πουγκί. Σε ένα πιάτο απλώνετε λίγη από τη σάλτσα λαχανικών. Σερβίρετε τις
κρέπες γαρνίροντας το πιάτο µε τη σάλτσα λαχανικών.

Τάρτα με σπανάκι-κιμά και μπεσαμέλ
Υλικά: Για τη βάση • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ • 65 γρ. (1/3 φλιτζ.
τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη σε κοµµατάκια • 2 αυγά • 3 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) αλάτι
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) γιαούρτι Για τον κιµά • 400 γρ. µοσχαρίσιο κιµά • 100 γρ.
κρεµµύδι ξερό • 70 ml (1/3 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο • 2
σκελίδες σκόρδο • 100 γρ. κολοκυθάκια σε κύβους • 100 γρ. καρότα σε κύβους • Αλάτιπιπέρι Για το σπανάκι • 300 γρ. κατεψυγµένο σπανάκι • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού)
ελαιόλαδο • 100 γρ. κρεµµύδι ξερό • 75 γρ. κρεµµύδι φρέσκο • 15 γρ. µάραθος • Αλάτιπιπέρι Για την µπεσαµέλ • 1 φάκελος Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ • 500 ml (2 ½ φλιτζ. τσαγιού)
γάλα • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) τριµµένο κίτρινο τυρί • 1 κουτ. σούπας µουστάρδα Για
πασπάλισµα • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) τριµµένο κίτρινο τυρί
Εκτέλεση: Ζυµώνετε όλα τα υλικά για τη ζύµη µε τον γάντζο του µίξερ µέχρι να µην
κολλάει στον κάδο του µίξερ. Καλύπτετε τη ζύµη µε διαφανή µεµβράνη και την αφήνετε να
ξεκουραστεί για 1 ώρα περίπου. Ανοίγετε τη ζύµη πάνω σε αλευρωµένη επιφάνεια και την
τοποθετείτε σε βουτυρωµένη και αλευρωµένη ταρτιέρα διαµέτρου 24-26 εκατοστών. Τη
βάζετε στο ψυγείο για µία ώρα περίπου να ξεκουραστεί. Σοτάρετε στο ελαιόλαδο τον κιµά µε
το σκόρδο και το κρεµµύδι, σβήνετε µε το κρασί, προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, τα χορταρικά και
νερό, τόσο όσο να σκεπαστούν και σιγοβράζετε για 45-50 λεπτά περίπου µέχρι να µείνει µόνο
το ελαιόλαδο. Σε άλλο τηγάνι τσιγαρίζετε στο ελαιόλαδο το σπανάκι µαζί µε τα κρεµµύδια
και τον µάραθο µέχρι να εξατµισθούν όλα τα υγρά.
Ετοιµάζετε την Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες
του κουτιού, προσθέτετε το τυρί και τη µουστάρδα και
ανακατεύετε. Απλώνετε πάνω από τη ζύµη, τον κιµά, το
σπανάκι, πασπαλίζετε µε το τριµµένο τυρί και στο τέλος
βάζετε την µπεσαµέλ. Ψήνετε σε προθερµασµένο φούρνο
στους 200ºC σε αέρα για 30 λεπτά περίπου.

Χοιρινό αυγολέμονο με σταμναγκάθι
Υλικά

• 1 κιλό λαιµός χοιρινού σε κοµµατάκια • 500 γρ. σταµναγκάθι • 100 γρ. κρεµµύδια φρέσκα
• 160 γρ. κρεµµύδια ξερά • 50 γρ. µυρώνια • 50 γρ. µάραθος • 50 γρ. καυκαλύθρες • 3-5
σκελίδες σκόρδο • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • Αλάτι-πιπέρι • 50 ml (1/4 φλιτζ.
τσαγιού) χυµός λεµονιού • 3 κρόκοι αυγών • 10 γρ. (2 κουτ. σούπας) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση

Σοτάρετε στο µισό ελαιόλαδο, το κρέας. Προσθέτετε τα ξερά κρεµµύδια, το σκόρδο, το µισό
χυµό λεµονιού, αλάτι, πιπέρι, και νερό τόσο όσο να σκεπαστούν τα υλικά και σιγοβράζετε
µέχρι να µαλακώσει το κρέας. Ζεµατίζετε λίγο σε αλατόνερο το σταµναγκάθι και σουρώνετε.
Σε κατσαρόλα τσιγαρίζετε στο υπόλοιπο ελαιόλαδο το φρέσκο κρεµµύδι, προσθέτετε όλα τα
χορταρικά ψιλοκοµµένα και αφού τσιγαριστούν, προσθέτετε 1/2 φλιτζάνι ζωµό από το κρέας
και αφήνετε να βράσουν για 3-4 λεπτά. Προσθέτετε το χοιρινό. Παίρνετε 3 φλιτζάνια τσαγιού
από τον ζωµό του κρέατος, διαλύετε το Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ και τα βάζετε να πάρουν µία
βράση και να δέσει ο ζωµός. Χτυπάτε τους κρόκους αυγού µε τον υπόλοιπο χυµό λεµονιού
και τα προσθέτετε σιγά-σιγά, ανακατεύοντας τον ζωµό. Περιχύνετε το κρέας µε τον ζωµό,
αφήνετε να πάρουν µία βράση και σερβίρετε.

Αρνάκι με γιαούρτι και πουρέ πατάτας
Υλικά

• 1 κιλό αρνάκι µπούτι χωρίς κόκκαλο • 200 γρ. κρεµµύδια ξερά • 3 σκελίδες σκόρδο • 100
ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 2-3 φύλλα δάφνης • 3 κουτ. σούπας χυµός λεµονιού
• 5 κουτ. γλυκού γιαούρτι • 2 κουτ. σούπας µουστάρδα • 150 γρ. κατεψυγµένα φασολάκια
• 150 γρ. καρότα • 150 γρ. κολοκυθάκια • 120 γρ. πράσινες πιπεριές • 10 γρ. (2 κουτ.
σούπας) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 1 κουτί Πουρές Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/2 φλιτζ.
τσαγιού) τριµµένο τυρί • 250 ml (1 ¼ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού)
βούτυρο • Αλάτι-πιπέρι

Εκτέλεση

Ζεµατίζετε λίγο σε αλατόνερο το κρέας, το σουρώνετε και το πλένετε. Το βάζετε στην
κατσαρόλα µαζί µε το ελαιόλαδο, τα κρεµµύδια, το σκόρδο, τον χυµό λεµονιού, τα φύλλα
δάφνης, αλάτι, πιπέρι και νερό τόσο όσο να σκεπαστούν όλα τα υλικά και το αφήνετε να
µισοβράσει. Τότε προσθέτετε όλα τα λαχανικά ψιλοκοµµένα και τα αφήνετε να βράσουν
µέχρι να µαλακώσουν. Στραγγίζετε τον ζωµό, και σε 2 ½ φλιτζ. τσαγιού διαλύετε το Κορν
Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ και τα βάζετε να πάρουν µία βράση και να δέσει ο ζωµός. Τον αφήνετε να
κρυώσει, προσθέτετε το γιαούρτι, τη µισή µουστάρδα, λίγο χυµό λεµονιού, αλάτι, πιπέρι,
ανακατεύετε και περιχύνετε το κρέας µε τα λαχανικά. Ετοιµάζετε τον Πουρές Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ
χρησιµοποιώντας 1 ¼ φλιτζ. τσαγιού γάλα και 1¼ φλιτζ. τσαγιού νερό. Προσθέτετε αλάτι,
πιπέρι, βούτυρο, την υπόλοιπη µουστάρδα και το τριµµένο τυρί, ανακατεύετε και γαρνίρετε
το κρέας.

