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Βουτιές σε γαλαζοπράσινα νερά, αποµεσήµερα σε δροσερές αυλές, ατµοσφαιρικές 
βραδιές σε πλακόστρωτα σοκάκια…

Το καλοκαίρι είναι οι εικόνες του, τα αρώµατά του και οι γεύσεις του, που µας 
ταξιδεύουν. 

Με οδηγό το καλοκαιρινό cookbook θα κάνουµε ένα µαγευτικό γευστικό ταξίδι! 
Aρχικά θα βάλουµε πλώρη για δροσερές απολαύσεις. Θα ετοιµάσουµε πρωτότυπα 
γλυκίσµατα και επιδόρπια µε φρουί ζελέ, µε παγωτό, µε ρυζόγαλο και εντυπωσιακές 
καλοκαιρινές τούρτες. Θα συνεχίσουµε το ταξίδι µας ρίχνοντας άγκυρα σε 
πεντανόστιµους αλµυρούς προορισµούς. Θα απολαύσουµε ένα κροκ έξω από τα 
συνηθισµένα, ένα ριζότο καλοκαιρινό και ένα υπέροχο φρικασέ. 

Με διάθεση ταξιδιάρικη και ανάλαφρη θα κάνουµε µε τις συνταγές µας το φετινό 
καλοκαίρι πιο απολαυστικό από ποτέ! 

Ανακαλύψτε ακόµη περισσότερες συνταγές εδώ www.sintages-jotis.gr

   Γεύσεις που

µας ταξιδεύουν!   Γεύσεις που
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Υλικά για 4 µερίδες
• 1 κουτί Φρουί Ζελέ µε γεύση Μούρο ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 κεσεδάκι) στραγγιστό γιαούρτι 
• 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη άχνη • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος 
• 6-7 κουτ. σούπας Muesli Fytro

Εκτέλεση
Ετοιµάζετε 1 φακελάκι Φρουί Ζελέ µε γεύση Μούρο ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού 
και το αφήνετε λίγο να κρυώσει. Σε ένα µεγάλο µπολ χτυπάτε το γιαούρτι και τη ζάχαρη άχνη, 
προσθέτετε τη µισή ποσότητα του ζελέ µούρου, ανακατεύετε και τα βάζετε στο ψυγείο για µισή 
ώρα. Χτυπάτε στο µίξερ την κρέµα γάλακτος µέχρι να γίνει σαντιγί, χαµηλώνετε λίγο την 
ταχύτητα, προσθέτετε το µίγµα του γιαουρτιού και συνεχίζετε το χτύπηµα µέχρι να 
οµογενοποιηθεί το µίγµα. Το ξαναβάζετε στο ψυγείο για 2 ώρες. Σε 4 µπολάκια βάζετε από 1 
κουταλιά της σούπας Μuesli Fytro. Μοιράζετε το µίγµα στα µπολάκια (αν θέλετε µε τη βοήθεια 
κορνέ) και γαρνίρετε µε muesli.

ΤΙP
Αν θέλετε να προσθέσετε κοµµατάκια ζελέ επιπλέον, ρίχνετε το 
υπόλοιπο ζελέ µούρου σε µια µακρόστενη φόρµα, το βάζετε 
στο ψυγείο να παγώσει, ξεφορµάρετε και κόβετε µικρά 
κοµµάτια σε σχήµα ζαριού.

Γιαούρτι µε ζελέ µούρο

και muesliΓιαούρτι µε ζελέ µούρο

και muesli



Υλικά για 5 µερίδες
• 1 φάκελος Τριµµένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ • 1 φακελάκι Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση Λεµόνι ΓΙΩΤΗΣ 
• 660 ml (3 ¼ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 250 γρ. (1 ¼ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 80 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) νερό • 120 γρ. ασπράδια αυγού • Λίγο αλάτι 
 

Εκτέλεση
Ετοιµάζετε το Άνθος Αραβοσίτου µε γεύση Λεµόνι ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου 
και το αφήνετε εκτός ψυγείου να κρυώσει ανακατεύοντας συχνά. Σε µια µικρή κατσαρόλα βάζετε 
τη ζάχαρη και το νερό και τα βράζετε µέχρι να γίνει ένα πηχτό σιρόπι (10 λεπτά από την ώρα 
βρασµού). Χτυπάτε  στο µίξερ τα ασπράδια µε λίγο αλάτι µέχρι να γίνουν µαρέγκα, χαµηλώνετε 
το µίξερ στη µεσαία ταχύτητα και προσθέτετε σιγά-σιγά το σιρόπι. Συνεχίζετε το χτύπηµα µέχρι να 
παγώσει εντελώς η µαρέγκα και τη βάζετε σε ένα κορνέ. Μοιράζετε το Τριµµένο Μπισκότο 
ΓΙΩΤΗΣ σε 5 ατοµικά µπολάκια, από πάνω απλώνετε το Άνθος Αραβοσίτου λεµόνι και γαρνίρετε 
µε τη µαρέγκα την οποία καίτε µε φλόγιστρο ή µε αντιανεµικό αναπτήρα.

TIP
Εάν σας αρέσει η έντονη γεύση λεµονιού µπορείτε να προσθέσετε ξύσµα από ένα λεµόνι στο γάλα που 
θα βράσετε για να φτιάξετε το Άνθος Αραβοσίτου.
 

Lemon pie σε µπολάκια
Lemon pie σε µπολάκια



Υλικά 
• 200 γρ. γιαούρτι • 20 γρ. (2 κουτ. σούπας ) Ζάχαρη Άχνη ΑΝΘΟΣ • 1 φακελάκι  Φρουί Ζελέ µε 
γεύση Ανανά ΓΙΩΤΗΣ • 1 µικρή κονσέρβα ανανά (µην χρησιµοποιήσετε φρέσκο ανανά) 
• 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) αµύγδαλο λευκό σε πούδρα • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι 
για  Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο γάλακτος • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. 
τσαγιού) ζάχαρη • Λίγο αλάτι 

Εκτέλεση
Ζυµώνετε µε το φτερό, το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ, το αµύγδαλο, το βούτυρο, τη 
ζάχαρη και το αλάτι µέχρι να δηµιουργηθούν µικροί σβώλοι ζύµης. Τους απλώνετε σε ένα ταψί 
µε αντικολλητικό χαρτί και ψήνετε στους 150 βαθµούς µέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Ανακατεύετε 
ελαφρά το γιαούρτι µε τη ζάχαρη άχνη. Ετοιµάζετε το Φρουί Ζελέ µε γεύση Ανανά ΓΙΩΤΗΣ 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Ψιλοκόβετε τον ανανά και τον προσθέτετε στο ζελέ. 
Μοιράζετε το ζελέ σε 4-5 χαµηλά ποτήρια και τα τοποθετείτε στο ψυγείο σε πλάγια θέση να 
παγώσει καλά το ζελέ. Γεµίζετε τα ποτήρια µε το γιαούρτι, απλώνετε τα 
crumble αµύγδαλου και πασπαλίζετε µε ζάχαρη άχνη.

Ποτήρι µε ζελέ ανανά, γιαούρτι

και crumble αµύγδαλου 
Ποτήρι µε ζελέ ανανά, γιαούρτι

και crumble αµύγδαλου 



Υλικά 
• 1 κουτί Μίγµα για Παγωτό µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 600 ml (3 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 200 γρ. 
(1 ½ φλιτζ. τσαγιού ) Αλεύρι για  Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Κακάο 
ΓΙΩΤΗΣ • 125 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 140 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη 
άχνη • 1 αυγό • Λίγη βανίλια  

Εκτέλεση
Ετοιµάζετε το Μίγµα για Παγωτό µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού 
και το βάζετε να  παγώσει λίγο ώστε να στέκεται. Χτυπάτε το Αλεύρι για  Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ, 
το Κακάο ΓΙΩΤΗΣ, το βούτυρο, τη ζάχαρη άχνη και τη βανίλια µε το φτερό µέχρι να 
δηµιουργηθούν µικροί σβώλοι ζύµης. Προσθέτετε το αυγό και συνεχίζετε το ζύµωµα µέχρι να 
γίνει µία λεία ζύµη. Τοποθετείτε τη ζύµη ανάµεσα σε 2 λαδόκολλες και την ανοίγετε σε λεπτό 
φύλλο µε τη βοήθεια του πλάστη. Αφαιρείτε την πάνω λαδόκολλα, τρυπάτε το φύλλο µε ένα 
πιρούνι και ψήνετε στους 150 βαθµούς για 15 λεπτά. Κόβετε σε σχήµατα της αρεσκείας σας και 
αφήνετε τα µπισκότα να κρυώσουν καλά. Μοιράζετε το παγωτό στα µισά µπισκότα, σκεπάζετε µε 
τα υπόλοιπα και βάζετε τα sandwich στην κατάψυξη ώστε να παγώσουν καλά.

ΤΙP
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε στη συνταγή και άλλες γεύσεις παγωτού ή ακόµα και να 
συνδυάσετε δυο γεύσεις µαζί. 

Sandwich µε παγωτό
Sandwich µε παγωτό



Υλικά 
• 2 φακελάκια Ρυζόγαλο Στιγµής ΓΙΩΤΗΣ • 1600 ml (8 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 20 στήµονες 
κρόκο Κοζάνης • Ξύσµα δύο πορτοκαλιών • 1 κουτί Μίγµα για Παγωτό µε γεύση Σοκολάτα 
ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση
Ετοιµάζετε το Παγωτό µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. 
Προσθέτετε το Σιρόπι για γαρνίρισµα µε γεύση Σοκολάτα και ανακατεύετε. Βάζετε το παγωτό 
στην κατάψυξη να παγώσει. Βράζετε το γάλα για το Ρυζόγαλο Στιγµής ΓΙΩΤΗΣ, προσθέτοντας το 
ξύσµα πορτοκαλιού και τον κρόκο Κοζάνης. Συνεχίζετε την ετοιµασία του ρυζόγαλου σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του φακέλου. Μοιράζετε σε µπολάκια και αφού κρυώσει το σερβίρετε γαρνίροντάς 
το µε µια µπάλα παγωτού.

TIPS 
Αν επιθυµείτε να παγώσετε το παγωτό πιο γρήγορα 
το µοιράζετε σε δύο µπολ.

Ρυζόγαλο στιγµής

µε κρόκο Κοζάνης και

παγωτό σοκολάτα
Ρυζόγαλο στιγµής

µε κρόκο Κοζάνης και

παγωτό σοκολάτα



Υλικά 
• 1 κουτί Μίγµα για Παγωτό µε γεύση Φράουλα ΓΙΩΤΗΣ • 650 ml (3 ¼ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 1 
Βάση για Τούρτα µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ • 1 µπουκάλι Σιρόπι µε γεύση Φράουλα ΓΙΩΤΗΣ  
• Φρέσκες φράουλες 

Εκτέλεση
Σε µία φόρµα µε σούστα που ανοίγει τοποθετείτε τη Βάση για Τούρτα µε γεύση Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ 
και τη σιροπιάζετε µε το Σιρόπι Φράουλας ΓΙΩΤΗΣ. Ετοιµάζετε το Παγωτό µε γεύση Φράουλα 
ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού. Το απλώνετε σε στρώσεις µέσα στη φόρµα 
βάζοντας ενδιάµεσα στις στρώσεις σιρόπι φράουλας σε ακανόνιστες γραµµές, χρησιµοποιώντας 
το µισό µπουκάλι. Βάζετε την τούρτα να παγώσει. Γαρνίρετε µε το υπόλοιπο σιρόπι, και 
διακοσµείτε µε φρέσκες φράουλες και ξύσµα Λευκής Σοκολάτας ΓΙΩΤΗΣ (προαιρετικά).

Τούρτα παγωτό φράουλα
Τούρτα παγωτό φράουλα



Υλικά 
• 1 συσκευασία Βάση για Τούρτα µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 1 φάκελο Κρέµα Ζαχαροπλαστικής 
µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 1 φακελάκι Garni µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 600 ml (3 φλιτζ. τσαγιού) 
γάλα • 1 φακελάκι Φρουί Ζελέ µε γεύση Ρόδι ΓΙΩΤΗΣ • 1 βάζο Μαρµελάδα Βατόµουρο Fytro 

Εκτέλεση
Σε µία πιατέλα βάζετε τη µία Bάση για Tούρτα µε γεύση Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ, απλώνετε τη µισή 
Μαρµελάδα Βατόµουρο Fytro, τοποθετείτε τη δεύτερη βάση, απλώνετε την υπόλοιπη µαρµελάδα 
και σκεπάζετε µε την τρίτη βάση. Κόβετε λωρίδες πλάτους 3 εκατοστών, τις λυγίζετε λίγο και τις 
τοποθετείτε γύρω-γύρω στον πάτο ενός µεγάλου γυάλινου µπολ. Ετοιµάζετε το Φρουί Ζελέ µε 
γεύση Ρόδι ΓΙΩΤΗΣ, προσθέτετε το 1/3 πάνω από τις βάσεις και το υπόλοιπο το βάζετε στο 
ψυγείο να κρυώσει (αλλά όχι να πήξει). Ετοιµάζετε την Κρέµα Ζαχαροπλαστικής µε γεύση 
Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του φακέλου και την απλώνετε πάνω από τις βάσεις. 
Βάζετε το µπολ στο ψυγείο για να παγώσει λίγο η κρέµα. Απλώνετε το ζελέ και βάζετε πάλι το 
γλύκισµα στο ψυγείο να πήξει το ζελέ. Ετοιµάζετε το Garni ΓΙΩΤΗΣ 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού και γαρνίρετε το γλύκισµα.

Τούρτα µε ζελέ ρόδι και

κρέµα βατόµουροΤούρτα µε ζελέ ρόδι και

κρέµα βατόµουρο



Υλικά 
• 8 φέτες ψωµί του τοστ • 80 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή µαργαρίνη • 40 γρ. µουστάρδα 
• 160 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τριµµένη παρµεζάνα • 200 γρ. γαλοπούλα fouantre • 1 φάκελο 
Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ • 500 ml (2 ½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 3 πιπεριές πολύχρωµες • 200 γρ. (1 ⅓ φλιτζ. 
τσαγιού) έµενταλ τριµµένο • Αλάτι • Πιπέρι • Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση
Κόβετε τις πιπεριές σε µικρά κοµµατάκια και τις σωτάρετε στο ελαιόλαδο. Αλείφετε τις φέτες του 
τοστ µε το βούτυρο και τη µουστάρδα. Ετοιµάζετε τη Μπεσαµέλ ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του φακέλου, προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και το έµενταλ και ανακατεύετε. Μοιράζετε τη µισή 
µπεσαµέλ πάνω στις 4 φέτες του τοστ, τοποθετείτε µία φέτα γαλοπούλα και µοιράζετε από πάνω 
τις µισές πιπεριές. Τις υπόλοιπες τις ανακατεύετε µε τη µπεσαµέλ και την παρµεζάνα. Σκεπάζετε 
µε τις υπόλοιπες φέτες του τοστ, απλώνετε την υπόλοιπη µπεσαµέλ και ψήνετε στους 190 
βαθµούς  για 15 λεπτά περίπου.

Κροκ γαλοπούλας

µε µπεσαµέλΚροκ γαλοπούλας

µε µπεσαµέλ



Υλικά 
• 1 κουτί Ρύζι Καστανό Fytro • 6 κουτ. σούπας ελαιόλαδο • 500 γρ. κοτόπουλο µπούτι 
φιλέτο • 1 µεγάλο ξερό κρεµµύδι • 2 κοτσάνια σέλινο • 3 καρότα • 500 γρ. κατεψυγµένο 
σπανάκι • 1 φύλλο δάφνης • Αλάτι • Πιπέρι • 1 φλιτζ. τσαγιού ζωµός λαχανικών 

Εκτέλεση
Βράζετε το Καστανό Ρύζι Fytro µε νερό µέχρι να µαλακώσει αρκετά. Κόβετε το κοτόπουλο σε 
κοµµατάκια και το σωτάρετε στο ελαιόλαδο για 4-5 λεπτά. Αφαιρείτε το κοτόπουλο και 
προσθέτετε στο τηγάνι το κρεµµύδι, το σέλινο, το σπανάκι και τα καρότα, όλα ψιλοκοµµένα, και 
τα αφήνετε να σιγοψηθούν για 5 λεπτά µέχρι να µαλακώσουν. Προσθέτετε το ρύζι, το 
κοτόπουλο, τη δάφνη και 1 φλιτζάνι τσαγιού ζωµό λαχανικών και σιγοβράζετε µέχρι να ψηθούν. 

Ριζότο µε καστανό ρύζι,

κοτόπουλο και λαχανικάΡιζότο µε καστανό ρύζι,

κοτόπουλο και λαχανικά



Υλικά 
• 400 γρ. ψαρονέφρι • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
χυµός λεµόνι • 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) χυµό lime • 400 ml ( 2 φλιτζ. τσαγιού ) ζωµό κότας • 1 κιλό 
σπανάκι κατεψυγµένο • 2 φρέσκα κρεµµυδάκια • 1 πράσο • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
βούτυρο ή µαργαρίνη • 1 φάκελο Πουρέ Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ • 300 ml (1 3/4 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) κρέµα γάλακτος • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • Αλάτι • Πιπέρι 

Εκτέλεση
Κόβετε το ψαρονέφρι σε ροδέλες και το σωτάρετε στο ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνετε, και 
σβήνετε µε τους χυµούς του λεµονιού, του lime και το λευκό κρασί. Προσθέτετε τον ζωµό και 
την κρέµα γάλακτος και σιγοβράζετε για 20-25 λεπτά. Όταν δέσει η σάλτσα αποσύρετε από τη 
φωτιά. Σωτάρετε στο βούτυρο το σπανάκι, µε το πράσο και το φρέσκο κρεµµυδάκι. Ετοιµάζετε 
τον Πουρέ Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ σύµφωνα µε τις οδηγίες του κουτιού, προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και 
λίγη από τη σάλτσα του κρέατος και ανακατεύετε. Σερβίρετε το ψαρονέφρι γαρνίροντάς το 
µε τον πουρέ.

Ψαρονέφρι φρικ
ασέ 

Ψαρονέφρι φρικ
ασέ 


