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Στην κουζίνα
του. . .

Άη Βασίλη!
O τελευταίος και πιο γιορτινός μήνας του χρόνου έφτασε 
και οι κουζίνες έχουν πάλι την τιμητική τους. Γι’ αυτό και 
εμείς τρυπώσαμε στην κουζίνα του Άη Βασίλη και βρήκαμε 
τις πιο απολαυστικές, γλυκές και αλμυρές συνταγές, για να 
γεμίσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να χαρίσουμε 
γευστικές στιγμές στους αγαπημένους μας. Περάστε χρόνο με 
τα παιδιά σας φτιάχνοντας μπισκότα με μπαχαρικά και εύκολο 
κέικ γεμιστό με κρέμα λεμονιού. Όσο για τους «μεγάλους»... 
προσφέρετέ τους πεντανόστιμη σούπα με λαχανικά εποχής, 
τάρτα με καπνιστό χοιρινό και πολλά ακόμα. 
Πολλές ευχές για όμορφες γιορτές, γεμάτες αγάπη!

Ανακαλύψτε περισσότερες συνταγές στο:
www.sintages-jotis.gr



Banoffee

cheesecake 

Υλικά
Για το μπισκότο: • 150 γρ. πραλίνα • 80 γρ. Τριμμένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ 
• 50 γρ. Κουβερτούρα Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ. Για την κρέμα καραμέλας: • 1 
φάκελος Garni Βανίλια ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml (½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 200 ml 

(¾ φλιτζ. τσαγιού) καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα (dulce de leche). Για την κρέμα: • 220 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) τυρί 
κρέμα • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος • 50 γρ. ( 2/5 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη άχνη. Άλλα υλικά: • 350 γρ. 
(περίπου τρεις μέτριες) μπανάνες καθαρισμένες 

Εκτέλεση 
Για το μπισκότο: Λιώνετε την Κουβερτούρα Γάλακτος ΓΙΩΤΗΣ σε μπαιν μαρί και στη συνέχεια προσθέτετε την 
πραλίνα και το Τριμμένο Μπισκότο ΓΙΩΤΗΣ και ανακατεύετε. Το απλώνετε (λεπτή στρώση) σε μια λαδόκολλα και 
το τοποθετείτε στο ψυγείο για να παγώσει. Για την κρέμα καραμέλας: Ετοιμάζετε το Garni με γεύση Βανίλια 
ΓΙΩΤΗΣ χτυπώντας το με το γάλα και το ζαχαρούχο μέχρι να φουσκώσει. Για την 
κρέμα: Χτυπάτε την κρέμα γάλακτος μέχρι να αφρατέψει και στη συνέχεια προσθέτετε 
το τυρί και τη ζάχαρη άχνη και ανακατεύετε. Σπάτε τη μισή ποσότητα μπισκότου σε 
κομματάκια. Μοιράζετε τη μισή κρέμα καραμέλας σε 5-6 ποτήρια και από πάνω ρίχνετε 
το μισό σπασμένο μπισκότο. Στην συνέχεια, αφού ψιλοκόψετε τις μπανάνες σε ροδέλες, 
τις μοιράζετε στα ποτήρια. Τοποθετείτε άλλη μία στρώση σπασμένου μπισκότου πάνω 
από τις μπανάνες και την κρέμα. Τέλος, ολοκληρώνετε τη διακόσμηση με το υπόλοιπο 
μπισκότο και πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη.



Κέικ γεμιστό με

κρέμα λεμονιού

Υλικά
Για το κέικ: • 4 αυγά • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • Ξύσμα από 1 λεμόνι • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο 
λιωμένο • 220 γρ. (1 ¾ φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ • 120 γρ. (¾ φλιτζ. τσαγιού) αμύγδαλο άψητο σε 
πούδρα. Για την κρέμα λεμόνι : • 4 αυγά • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 ml χυμός λεμονιού • 20 γρ. (1 κουτ. 
γλυκού) τριμμένο τζίντζερ φρέσκο • 1 κουτ. γλυκού Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 50 γρ. (6 κουτ. σούπας) αμύγδαλο φιλέ.

Εκτέλεση 
Για το κέικ: Χτυπάτε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν καλά. Μόλις είναι έτοιμα, προσθέτετε το ξύσμα 
λεμονιού, τη Φαρίνα ΓΙΩΤΗΣ, την πούδρα αμυγδάλου και στο τέλος το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύετε. Στη συνέχεια, 
τοποθετείτε το μισό μίγμα σε ένα αλευρωμένο και βουτυρωμένο ταψάκι διαμέτρου 20-26 cm 
και ψήνετε για 25 λεπτά περίπου, μέχρι να σφίξει το μίγμα, στους 180οC ή στους 150οC αέρα. 
Για την κρέμα λεμόνι: Ανακατεύετε όλα τα υλικά για την κρέμα σε μία κατσαρόλα, μέχρι να 
βράσουν και να πήξει η κρέμα. Βγάζετε το ταψάκι από τον φούρνο, προσθέτετε την κρέμα 
λεμόνι, προσέχοντας να μην ακουμπήσει στα τοιχώματα, προσθέτετε το υπόλοιπο μίγμα του 
κέικ και το φιλέ αμυγδάλου και ψήνετε για άλλα 15-20 λεπτά. Μόλις το κέικ ψηθεί, το βγάζετε 
από τον φούρνο και όταν κρυώσει το πασπαλίζετε με ζάχαρη άχνη και σερβίρετε.



Ροξάκια

Υλικά
Για τη ζύμη: • 2 αυγά • 10 γρ. (2 κουτ. σούπας) Μπέικιν Πάουντερ 
ΓΙΩΤΗΣ • 40 γρ. (1 ½ κύβος) Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 25 ml (5 κουτ. 
σούπας) αραβοσιτέλαιο • 350 ml (1 ½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 100 γρ. 
(½ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 20 γρ. (3 κουτ. σούπας) Κακάο ΓΙΩΤΗΣ 

• 12 γρ. γαρύφαλλο • 8 γρ. (2 κουτ. σούπας) κανέλα • 80 γρ. (¾ φλιτζ. τσαγιού) καρύδι τριμμένο • 750 ml (6 φλιτζ. 
τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ. Για το σιρόπι: • 1 ½ κιλό (7 ½ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 1 λίτρο 
(5 φλιτζ. τσαγιού) νερό • 150 ml (¾ φλιτζ. τσαγιού) Σιρόπι Γλυκόζης ΓΙΩΤΗΣ • Λίγες σταγόνες λεμονιού

Εκτέλεση 
Για τη ζύμη: Ζυμώνετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, το Μπέικιν Πάουντερ, τη Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ, τα αυγά, το 
αραβοσιτέλαιο και το 1 ½ φλιτζ. τσαγιού γάλα μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη ζύμη. Στο 1/3 της ζύμης προσθέτετε τα 
υπόλοιπα υλικά. Ζυμώνετε μέχρι να απορροφηθούν. Ανοίγετε την άσπρη ζύμη με πλάστη και την κάνετε ένα μακρόστενο 
φύλλο. Πλάθετε τη σκούρα ζύμη σε μπαστουνάκια και τη βάζετε στην άκρη 
της άσπρης ζύμης. Τυλίγετε την άσπρη ζύμη με τη σκούρα και την κόβετε σε 
ροδέλες. Αλείφετε με αυγό τα μπαστουνάκια, για να πάρουν ωραίο χρώμα 
και τα ψήνετε στους 170οC, μέχρι να ροδίσουν πάνω κάτω. Για το σιρόπι: 
Βράζετε όλα τα υλικά για το σιρόπι για περίπου 5 λεπτά. Όταν ψηθούν 
τα ροξάκια, τα ρίχνετε στο ζεστό σιρόπι μέχρι να σιροπιάσουν καλά. Εάν 
χρειαστεί, τα τοποθετείτε λίγα-λίγα στο σιρόπι, με το σιρόπι πάντα ζεστό.



Χριστουγεννιάτικα

μπισκότα με μπαχαρικά
 

Υλικά
• 330 γρ. (2 ¾ φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο γάλακτος 
• 135 γρ. (1 ¼ φλιτζ. τσαγιού) Καστανή Ζάχαρη FYTRO • 10 γρ. (2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 2 αυγά 
• 10 γρ. (2 κουτ. σούπας) κανέλα • 3 γρ. (1 κουτ. γλυκού) γαρύφαλλο • 3 γρ. (1 κουτ. γλυκού) μοσχοκάρυδο • 1 γρ. πιπέρι μαύρο

Εκτέλεση 
Βάζετε όλα τα υλικά εκτός από τα αυγά στο μίξερ και χτυπάτε με το φτερό, μέχρι 
να αποκτήσουν μια αμμώδη υφή. Προσθέτετε τα αυγά και ζυμώνετε μέχρι να 
γίνει η ζύμη ομοιόμορφη και την αφήνετε στο ψυγείο για 1-2 ώρες να παγώσει.
Ανοίγετε με τον πλάστη φύλλο 4-5 mm και κόβετε σε διάφορα σχήματα. 
Επαναλαμβάνετε μέχρι να τελειώσει η ζύμη. Ψήνετε στους 170°C για 15-17 λεπτά.



Κορμός με κάστανο,

σοκολάτα και κρέμα

μιλφέιγ

Υλικά
Για τον κορμό: • 4 ασπράδια • 100 γρ. (½ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 8 κρόκοι • 60 γρ. 
(½ φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 15 γρ. (2 κουτ. σούπας) Κορν 
Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ. Για το ganache κάστανο: • 100 ml (½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 50 γρ. Καστανή Ζάχαρη FYTRO • Λίγη κανέλα • Λίγος στιγμιαίος καφές • 100 γρ. 

Κουβερτούρα 65% Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • 100 γρ. κάστανα βρασμένα αποφλοιωμένα. Για την κρέμα μιλφέιγ: • 1 φακελάκι Κρέμα Ζαχαρο- 
πλαστικής Μιλφέιγ ΓΙΩΤΗΣ • 600 ml (3 φλιτζ. τσαγιού) γάλα. Για το décor: • 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση 
Για τον κορμό: Κοσκινίζετε το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις με το Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ. Χτυπάτε τα ασπράδια προσθέτοντας 
σταδιακά τη ζάχαρη, μέχρι να γίνει μία σφικτή μαρέγκα. Ρίχνετε τους κρόκους και ανακατεύετε ελαφρά με μία μαρίζ. Τέλος, 
προσθέτετε το αλεύρι με το κορν φλάουρ, ανακατεύοντας ελαφρά. Απλώνετε το μείγμα σε μία λαδόκολλα και το ψήνετε στους 
175°C για 12-15 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσοκόκκινο χρώμα. Για το ganache κάστανο: Βράζετε το γάλα με την Καστανή Ζάχαρη 
FYTRO, την κανέλα και τον καφέ. Προσθέτετε την Κουβερτούρα 65% Κακάο ΓΙΩΤΗΣ και ανακατεύετε, να λιώσει καλά. Κατεβάζετε 
από τη φωτιά, προσθέτετε τα κάστανα και ανακατεύετε όλα τα υλικά σε blender, μέχρι να σχηματιστεί μία λεία, ομοιόμορφη κρέμα. 
Αφού κρυώσει το φύλλο κορμού, απλώνετε το ganache κάστανο. Το βάζετε στο ψυγείο για 15-20 λεπτά. Ετοιμάζετε την Κρέμα 
Ζαχαροπλαστικής Μιλφέιγ ΓΙΩΤΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες του φακέλου 
και απλώνετε τη μισή πάνω από το ganache. Τυλίγετε τον κορμό με 
τη βοήθεια της λαδόκολλας και τον βάζετε στο ψυγείο για 2 ώρες. Για 
το décor με κομμάτια κουβερτούρας: Λιώνετε την Κουβερτούρα 
σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ και την απλώνετε σε λεπτή στρώση πάνω σε μια 
λαδόκολλα. Μόλις κρυώσει, τη σπάτε σε ακανόνιστα κομμάτια. Αφού 
παγώσει ο κορμός, απλώνετε στο εξωτερικό μέρος την υπόλοιπη κρέμα 
μιλφέιγ και κολλάτε τα κομμάτια σοκολάτας.



Βασιλόπιτα σε

σχήμα αστεριού

Γεμιστή με πραλίνα φουντουκιού

και σταγόνες σοκολάτας

Υλικά: 
• 60 γρ. (3 κουτ. σούπας) βούτυρο • 90 -100 ml (½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα ή νερό • 5 γρ. μαχλέπι • 2 γρ. μαστίχα Χίου • 1 βανιλίνη 
• 4 γρ. αλάτι • 3 αυγά • 125 γρ. (½ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 500 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ 
• 150 ml (¾ φλιτζ. τσαγιού) πραλίνα φουντουκιού • 50 γρ. Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ

Εκτέλεση 
Χτυπάτε σε blender τη μαστίχα με λίγη ζάχαρη, μέχρι να γίνει σκόνη. Σε μία κατσαρόλα, ζεσταίνετε ελαφρά (30-35°C) το 
βούτυρο, το γάλα, το αλάτι, το μαχλέπι, την τριμμένη μαστίχα και τη βανιλίνη. Στον κάδο του μίξερ ρίχνετε όλα τα υλικά, 
εκτός από την πραλίνα και την κουβερτούρα και τα ζυμώνετε με το γάντζο για 5 με 7 λεπτά. Με λίγο λάδι (ηλιέλαιο) για 
να μην κολλήσει στα χέρια σας, πλάθετε τη ζύμη σε μπάλα και την ξεκουράζετε για 35 λεπτά. 
Χωρίζετε τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη. Τα λαδώνετε και ανοίγετε φύλλα στρογγυλά, όπως της πίτσας. 
Τα βάζετε στο ψυγείο για 1 ώρα. Στα δύο από αυτά απλώνετε την πραλίνα φουντουκιού και την 
πασπαλίζετε με Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ. Τοποθετείτε τα φύλλα με τη σοκολάτα, το ένα 
πάνω στο άλλο, με τη σοκολάτα να είναι προς τα πάνω, και τέλος το καθαρό φύλλο. Στο κέντρο 
βάζετε ένα ποτήρι στρογγυλό και γύρω του κόβετε ισοπαχείς λωρίδες, προσέχοντας να έχετε ζυγό 
αριθμό. Πιάνετε δύο - δύο λωρίδες  τις στρίβετε με αντίθετη φορά 1, 2 ή 3 στροφές και πιέζετε τις 
άκρες τους για να κολλήσουν μεταξύ τους. Αφήνετε τη βασιλόπιτα να φουσκώσει για 20 λεπτά. 
Προσεκτικά, με ένα πινέλο, την αλείφετε με ασπράδι. Ψήνετε στους 160°C για 25-30 λεπτά.



Σούπα λαχανικών

με καπνιστό

αφρόγαλα

Υλικά
• 100 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) Καστανό Ρύζι FYTRO • 10 καρότα • 1 μικρό πράσο • 1 κλωνάρι σέλερι • 2 κρεμμύδια 
ξερά • 1 πράσινη πιπεριά • 1 σκελίδα σκόρδο • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 100 γρ. σύγκλινο ή καπνιστό χοιρινό 
• 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 10 γρ. (1 κουτ. γλυκού) αλάτι • 2 γρ. πιπέρι • 50 ml (¼ φλιτζ. τσαγιού) 
ελαιόλαδο • 1 κύβος λαχανικών

Εκτέλεση 
Κόβετε σε μικρά κομμάτια όλα τα λαχανικά και τη μισή ποσότητα κρέατος. Τα σοτάρετε, σε μια 
κατσαρόλα με καυτό ελαιόλαδο για 3 λεπτά. Σβήνετε με το κρασί και το αφήνετε να εξατμιστεί. 
Συμπληρώνετε με νερό μέχρι να σκεπαστούν τα λαχανικά και ρίχνετε τον κύβο. Στη συνέχεια, 
αλατοπιπερώνετε και βράζετε, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά. Όταν μαλακώσουν, τα περνάτε 
στο μπλέντερ και τα πολτοποιείτε. Βράζετε το Καστανό Ρύζι FYTRO σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κουτιού και το ρίχνετε στη σούπα. Βάζετε το γάλα με το υπόλοιπο κρέας να πάρουν μια βράση και 
μετά το αφήνετε να κρυώσει στο ψυγείο. Αφαιρείτε το κρέας και χτυπάτε το γάλα, μέχρι να γίνει 
αφρόγαλα. Πολτοποιείτε το κρέας με το μπλέντερ και το προσθέτετε στη σούπα.
Σερβίρετε σε βαθιά πιάτα και γαρνίρετε τη σούπα με 1 κουταλιά αφρόγαλα. 
 



Τάρτα
με χοιρινό και

αποξηραμένα φρούτα

Υλικά
Για τη ζύμη: • 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 2 αυγά • 125 γρ. (½ φλιτζ. τσαγιού) 
βούτυρο • 50 ml (¼ φλιτζ. τσαγιού) νερό • Λίγο αλάτι και πιπέρι. Για τη γέμιση: • 100 γρ. καπνιστό χοιρινό • 300 γρ. 
ψαρονέφρι • 50 γρ. δαμάσκηνα αποξηραμένα • 30 γρ. χουρμάδες αποξηραμένοι • 30 γρ. βερίκοκα αποξηραμένα 
• 2 κρεμμύδια ξερά • 1 κλωνάρι σέλερι • 4 καρότα • 1 μικρό πράσο • Ξύσμα από 2 μοσχολέμονα • Ξύσμα από 2 πορτοκάλια 
• Ξύσμα από 2 λεμόνια • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) γραβιέρα τριμμένη • 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος • 4 αυγά 
• 10 γρ. (½ κουτ. σούπας) αλάτι • Λίγο πιπέρι

Εκτέλεση 
Για τη ζύμη: Χτυπάτε στο μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας το φτερό, το Αλεύρι για Όλες 
τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ, αφού το έχετε κοσκινίσει, το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, τα αυγά, το 
νερό, το αλάτι και το πιπέρι, μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη. Κατόπιν, ανοίγετε τη ζύμη ανάμεσα σε 
δυο λαδόκολλες, τη βάζετε σε μια ταρτιέρα 24-26 εκ., την τρυπάτε με ένα πιρούνι και την ψήνετε για 
50 λεπτά στους 170οC. Για τη γέμιση: Ψιλοκόβετε τα κρέατα και τα αποξηραμένα φρούτα και λαχανικά 
και τα σοτάρετε για 10 λεπτά. Τα αποσύρετε από τη φωτιά και ρίχνετε τα ξύσματα από τα λεμόνια 
και τα πορτοκάλια. Ρίχνετε τη γέμιση μέσα στη μισοψημένη τάρτα. Στη συνέχεια, σε ένα άλλο μπολ, 
ανακατεύετε την κρέμα γάλακτος, τα αυγά, το αλάτι και το πιπέρι και τα ρίχνετε και αυτά μέσα στην 
τάρτα. Πασπαλίζετε με τη γραβιέρα και ψήνετε για 1 ώρα στους 170οC.



Kαστανό ρύζι

σε σάλτσα δυόσμου

Υλικά
• 1 συσκευασία Καστανό Ρύζι FYTRO • 200 γρ. λιαστές ντομάτες • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) κάσιους • 100 γρ. 
κουκουνάρι • 2 κουτ. σούπας ταχίνι • Χυμό από 1 λάιμ • ½ λεμόνι • ½ ματσάκι δυόσμο • 100 γρ. (½ φλιτζ. 
τσαγιού) ελαιόλαδο • Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένετε το Καστανό Ρύζι FYTRO και το βράζετε σε αλατισμένο νερό με μισό λεμόνι. Σουρώνετε. 
Βάζετε στο μπλέντερ το ελαιόλαδο, το ταχίνι, το χυμό, το ¼ από τις λιαστές ντομάτες, το 
δυόσμο και το μισό κουκουνάρι, αλατοπιπερώνετε και τα πολτοποιείτε. Σοτάρετε ελαφριά 
το υπόλοιπο κουκουνάρι και τα υπόλοιπα κάσιους. Ανακατεύετε το ρύζι με τη σάλτσα, τους 
ξηρούς καρπούς και την υπόλοιπη λιαστή ντομάτα και σερβίρετε.



Υλικά
Για τη μαρινάδα: • 50 γρ. (¼ φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 1 πιπεριά • 3 μοσχολέμονα • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) πιπερόριζα φρέσκια 
• 100 γρ. πάπρικα γλυκιά Για τη γαλοπούλα: • 400 γρ. φιλέτο γαλοπούλας • 300 γρ. Σπαγγέτι Silueta FYTRO • 1-2 καρότα
• 1 πράσο • 50 γρ. σέλερι • 50 γρ. (½) κρεμμύδι ξερό • 2 πράσινες πιπεριές • 100 ml (½ φλιτζ. τσαγιού) λευκό κρασί • 8 φέτες ψωμί 
του τοστ μπαγιάτικο • 30 γρ. (3 κουτ. σούπας) γραβιέρα • Ξύσμα από 1 λεμόνι • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι • 10 γρ. (½ κουτ. 
σούπας) αλάτι • 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) πιπέρι • Λίγο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Για τη μαρινάδα: Ανακατεύετε την πιπεριά, την πιπερόριζα, τον χυμό των μοσχολέμονων, τη γλυκιά πάπρικα και το 
ελαιόλαδο και αφήνετε το φιλέτο γαλοπούλας για 1 ώρα μέσα στο μίγμα. Για τη γαλοπούλα: Βάζετε στο μπλέντερ το 
ψωμί του τοστ και προσθέτετε τη γραβιέρα, το κρασί, το ξύσμα από το λεμόνι και το πορτοκάλι και χτυπάτε να γίνει ένα 
ομοιόμορφο μίγμα. Ρολάρετε το φιλέτο της γαλοπούλας μέσα στην κρούστα και το βάζετε στο ψυγείο για 2 ώρες. Αφού 
περάσουν οι 2 ώρες, ψήνετε το ρολάκι στους 180οC για περίπου 1 ώρα. Ψιλοκόβετε 
τα λαχανικά. Βράζετε τα Σπαγγέτι Silueta FYTRO για 8 λεπτά και τα σοτάρετε με τα 
ψιλοκομμένα λαχανικά σε λίγο ελαιόλαδο. Βάζετε σε πιατέλα τα σπαγγέτι και από 
πάνω το φιλέτο γαλοπούλας, κομμένο σε φέτες.

Φιλέτο γαλοπούλας 

σοτέ, πάνω σε σπαγγέτι 

λαχανικών 


