
Xριστούγεννα
όλο µαγεία...

και στο τραπέζι
επιτυχία!



Χριστούγεννα όλο µαγεία
    και στο τραπέζι… επιτυχία! 

     Η χριστουγεννιάτικη μαγεία είναι παντού: στην ατμόσφαιρα, στο σπίτι μας και 

στην καρδιά μας! Για την επιτυχία στο γιορτινό τραπέζι, θα βάλει το χεράκι της η 

ΓΙΩΤΗΣ με το χριστουγεννιάτικο Τετράδιο Συνταγών. Σας προσκαλούμε να μπείτε 

στην κουζίνα, να ανακατέψετε υλικά, να τα στολίσετε με καλή διάθεση για να 

δημιουργήσετε, όχι μόνο ένα λαμπρό τραπέζι, αλλά και σημαντικές αναμνήσεις για 

τους αγαπημένους σας. 

Φέτος οι εορταστικές συνταγές της ΓΙΩΤΗΣ θα σας αφήσουν παραδοσιακή γεύση 

με μελομακάρονα, κουραμπιέδες και βασιλόπιτα, και θα σας ταξιδέψουν με υπέροχα 

γλυκά όπως το πανετόνε και το στόλλεν. 10 γλυκές και αλμυρές δημιουργίες 

περιμένουν να τις ετοιμάσετε. 

Σας ευχόμαστε καλές ετοιμασίες και καλά Χριστούγεννα με υγεία και αγάπη!

Για περισσότερες συνταγές ΓΙΩΤΗΣ, επισκεφθείτε το www.sintages-jotis.gr



 

Υλικά
• 250 ml (1¼  φλιτζ. τσαγιού) φρέσκος  χυμός πορτοκάλι
• 500 γρ. (2½ φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) μέλι 
θυμαρίσιο • 175 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) νερό • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη 
• 8 γρ. (1½ κουτ. γλυκού) αμμωνία  • 8 γρ. (3 κουτ. γλυκού) κανέλα σε σκόνη
• 4 γρ. (1½ κουτ. γλυκού) γαρύφαλλο σε σκόνη • 4 γρ. (1½ κουτ. γλυκού) 
μοσχοκάρυδο σε σκόνη • 2 βανίλιες • Ξύσμα από 2 πορτοκάλια • 1.050 γρ. (8½ 
φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 12 γρ. (2½ κουτ. γλυκού) 
Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 250 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) σιμιγδάλι ψιλό

Υλικά για το σιρόπι
• 400 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) μέλι • 300 γρ. (1½ φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη
• 300 ml (1½ φλιτζ. τσαγιού) νερό 

Εκτέλεση
Βάζετε τα υλικά για το σιρόπι σε μία κατσαρόλα και τα βράζετε 2-3 λεπτά. Αφήνετε το σιρόπι να κρυώσει. Βάζετε σε μία 
λεκάνη τον χυμό πορτοκαλιού, το ελαιόλαδο, το μέλι, το νερό, τη ζάχαρη και τα ανακατεύετε με σύρμα μέχρι να γίνουν ένα 
ομοιόμορφο μίγμα. Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύετε την αμμωνία, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το μοσχοκάρυδο, τις βανίλιες 
και το ξύσμα πορτοκαλιού, τα προσθέτετε στη λεκάνη και ανακατεύετε. Στη συνέχεια ανακατεύετε - αφού τα έχετε κοσκινίσει - 
το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, το Μπέικιν Πάουντερ, το σιμιγδάλι και τα προσθέτετε λίγο-λίγο στη λεκάνη ζυμώνοντάς τα. 
Προσοχή: δεν πρέπει να ανακατεύετε τη ζύμη για πολλή ώρα. Στη συνέχεια, πλάθετε τα μελομακάρονα και τα τοποθετείτε σε 
ταψιά με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 15-20 λεπτά περίπου. Αφού ψηθούν, τα 
σιροπιάζετε όσο είναι καυτά με το κρύο σιρόπι. Τα πιέζετε με μία κουτάλα για 20 δευτερόλεπτα για να τραβήξουν και τα 
τοποθετείτε σε σχάρες να κρυώσουν. Ζεσταίνετε το γάλα με την κρέμα γάλακτος. Μόλις βράσουν, προσθέτετε την 
Κουβερτούρα και ανακατεύετε πάνω στη φωτιά μέχρι να λιώσει το μίγμα και να γίνει ένα 
ομοιογενές γλάσο. Στη συνέχεια, αφού τα μελομακάρονα έχουν κρυώσει, τα βουτάτε στο 
γλάσο και τα τοποθετείτε ξανά στις σχάρες να κρυώσουν. Τέλος τα βάζετε σε πιατέλες.

Μελοµακάρονα
   

Υλικά για το γλάσο
• 170 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος 
• 40 ml (1/5 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 375 γρ. (3 πλάκες) Κουβερτούρα ΓΙΩΤΗΣ



 

Υλικά
• 50 γρ. (1/4  φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη
Άχνη Ανθός • 160 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο γάλακτος παγωμένο
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) φρέσκο βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου
• 1 βανίλια • 30 γρ. (6 κουτ. σούπας) κονιάκ • 200 γρ. (1½ φλιτζ. τσαγιού) 
αμύγδαλο χοντροκομμένο και ελαφρά καβουρδισμένο • 520 γρ. (4 φλιτζ. τσαγιού) 
Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένο • 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) Μπέικιν 
Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένο • Ζάχαρη Άχνη Ανθός • Λίγο ανθόνερο
 

Εκτέλεση
Στο μίξερ χτυπάτε τη ζάχαρη, την Άχνη Ζάχαρη, τα βούτυρα, τη βανίλια και το κονιάκ για 1 λεπτό, πρώτα στη χαμηλή 
ταχύτητα και μετά στη δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν. 
Χαμηλώνετε την ταχύτητα του μίξερ στο 1, προσθέτετε τα αμύγδαλα, το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις και το Μπέικιν 
Πάουντερ, μέχρι να γίνει μία ομοιόμορφη, εύπλαστη και αφράτη ζύμη. 
Πλάθετε στρογγυλά μικρά μπαλάκια τα οποία τοποθετείτε σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά περίπου.
Αφού ψηθούν και κρυώσουν, ραντίζετε τους κουραμπιέδες με ανθόνερο και πασπαλίζετε με Ζάχαρη Άχνη.

Κουραµπιέδες
   



 

Υλικά
• 650 γρ. (51/3 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι Πολυτελείας Ανθός
• 50 γρ. (2 κυβάκια) Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 280 γρ. (1½ φλιτζ.τσαγιού) ζάχαρη 
• 125 ml (3/5 φλιτζ. τσαγιού) χλιαρό γάλα • 120 γρ. κρόκοι αυγών • 4 αυγά
• 6 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) αλάτι • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο φρέσκο, 
λιωμένο και χλιαρό • Ξύσμα από 1 πορτοκάλι • 1 βανίλια • 150 γρ. (1½  φλιτζ. 
τσαγιού) φρούτα κόντιτα σε κύβους • 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες ξανθές
• 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες μαύρες

Εκτέλεση
Τοποθετείτε 150 γραμμάρια (11/3 φλιτζάνι τσαγιού) Αλεύρι Πολυτελείας, τη Νωπή Μαγιά, 30 γραμμάρια (2 κουταλιές 
σούπας) ζάχαρη και το γάλα στον κάδο του μίξερ και τα ζυμώνετε με τον γάντζο μέχρι να γίνουν ομοιόμορφη ζύμη. 
Αφήνετε τη ζύμη σε ζεστό μέρος για 45 λεπτά περίπου μέχρι να φουσκώσει.
Βάζετε 250 γραμμάρια ζάχαρη (1/4 φλιτζάνι τσαγιού), τους κρόκους των αυγών, τα αυγά, το αλάτι, το βούτυρο, το ξύσμα 
πορτοκαλιού και τη βανίλια σε μία κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύετε με σύρμα μέχρι να ζεσταθούν λίγο. Τα 
βάζετε στον κάδο του μίξερ και συγχρόνως προσθέτετε το υπόλοιπο Αλεύρι. Ζυμώνετε λίγο μέχρι να γίνει μία ομοιόμορφη ζύμη.
Τέλος, προσθέτετε τα φρούτα κόντιτα και τις σταφίδες και ζυμώνετε ελαφρά μέχρι να ενσωματωθούν στη ζύμη.
Σκεπάζετε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνετε σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο. Στη συνέχεια, ανακατεύετε 
τη ζύμη με μία σπάτουλα μέχρι να "πέσει". Τη βάζετε πάλι σκεπασμένη με μεμβράνη σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί σε 
όγκο. Αφού φουσκώσει, χωρίζετε τη ζύμη σε 2 μέρη και τα βάζετε σε 2 στρογγυλές ψηλές φόρμες με διάμετρο 20 εκατοστά. 
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150°C για 1 ώρα περίπου.

Πανετόνε
   



 

Υλικά
• 260 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι Πολυτελείας Ανθός
• 260 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 40 γρ. (1½ συσκευασία) Νωπή Μαγιά ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
γάλα χλιαρό • 80 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 2 αυγά • 1 βανίλια 
• 225 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού γεμάτο) βούτυρο φρέσκο • Ξύσμα από μισό λεμόνι
• 2 γρ. (1 κουτ. γλυκού) άσπρο πιπέρι • 2 γρ. (1 κουτ. γλυκού) μοσχοκάρυδο σε 
σκόνη • 125 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες ξανθές • 50 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
σταφίδες μαύρες • 80 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) φρούτα κόντιτα σε κύβους • 50 γρ. 
(1/4 φλιτζ. τσαγιού) αμύγδαλο φιλέ • 80 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη 
Ανθός

 
Εκτέλεση
Βάζετε 75 γραμμάρια Αλεύρι Πολυτελείας (2/3 φλιτζάνι τσαγιού), 75 γραμμάρια Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις (2/3 φλιτζάνι 
τσαγιού), τη Νωπή Μαγιά και το γάλα στον κάδο του μίξερ και τα ζυμώνετε με τον γάντζο μέχρι να γίνουν μία ομοιόμορφη 
ζύμη. Αφήνετε τη ζύμη σε ζεστό μέρος για 45 λεπτά περίπου μέχρι να φουσκώσει. Προσθέτετε 185 γραμμάρια Αλεύρι 
Πολυτελείας (1½ φλιτζάνι τσαγιού), 185 γραμμάρια Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις (1½ φλιτζάνι τσαγιού), τη ζάχαρη, τα αυγά, 
τη βανίλια, 150 γραμμάρια (3/4 φλιτζάνι τσαγιού) βούτυρο, το ξύσμα λεμονιού, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο και συνεχίζετε 
το ζύμωμα μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική. Στη συνέχεια προσθέτετε τις σταφίδες, τα φρούτα κόντιτα, το φιλέ αμύγδαλο και 
ζυμώνετε μέχρι να γίνει μία ομοιόμορφη ζύμη. Σκεπάζετε τη ζύμη με μεμβράνη και την αφήνετε σε ζεστό μέρος μέχρι να 
διπλασιαστεί σε όγκο. Χωρίζετε τη ζύμη στα 4 και πλάθετε 4 φραντζολάκια τα οποία τοποθετείτε σε ταψί με αντικολλητικό 
χαρτί. Βάζετε το ταψί σε ζεστό μέρος για μισή ώρα περίπου. Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 30 λεπτά. 
Αφού ψηθούν, με ένα πινέλο αλείφετε τις φρατζόλες με το υπόλοιπο βούτυρο (λιωμένο και χλιαρό) και πασπαλίζετε με Ζάχαρη 
Άχνη.

Στόλλεν
    



 

Υλικά
• 650 γρ. (3¼ φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο φρέσκο σε θερμοκρασία δωματίου
• 525 γρ. (3½ φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη Ανθός • Ξύσμα από 2 πορτοκάλια
• 2 βανίλιες • 2 γρ. (1 κουτ. γλυκού) μοσχοκάρυδο σε σκόνη
• 1 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) μαστίχα σε  σκόνη • 10 γρ. (2 κουτ. σούπας) μαχλέπι 
σε σκόνη • 7 αυγά • 135 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) γάλα φρέσκο
• 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) κονιάκ • 900 γρ. (7 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες 
τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένο • 15 γρ. (3 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ 
ΓΙΩΤΗΣ κοσκινισμένο • 150 γρ. (1¼ φλιτζ. τσαγιού) καρύδια ψιλοκομμένα και 
κοσκινισμένα • Ζάχαρη Άχνη Ανθός για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση
Στο μίξερ χτυπάτε το βούτυρο, τη Ζάχαρη Άχνη, το ξύσμα πορτοκαλιού, τις βανίλιες, το μοσχοκάρυδο, τη μαστίχα, το 
μαχλέπι για 1 λεπτό στη χαμηλή ταχύτητα και μετά στη δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν.
Σε ένα μπολ αναμειγνύετε τα αυγά, το γάλα, το κονιάκ και τα προσθέτετε λίγο-λίγο στο μπολ του μίξερ, ενώ συνεχίζετε το 
χτύπημα στη χαμηλή ταχύτητα μέχρι να γίνει ένα αφράτο μίγμα.
Προσθέτετε σιγά-σιγά το Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις, το Μπέικιν Πάουντερ, τα καρύδια, ανακατεύοντας με μία κουτάλα 
μέχρι να γίνει ομοιόμορφη ζύμη.
Τοποθετείτε τη ζύμη σε στρογγυλό ταψί με διάμετρο 24 εκατοστά, σε αντικολλητικό χαρτί.
Αλείφετε την επιφάνειά της με αυγό και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 45 λεπτά περίπου. Αφού ψηθεί, 
την ξεφορμάρετε και πασπαλίζετε με Ζάχαρη Άχνη.

Βασιλόπιτα
   



 

Υλικά για το παντεσπάνι
• 125 γρ. (2/3 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 150 γρ. ασπράδια αυγών • 100 γρ. 
κρόκοι αυγών • 65 γρ. (1/2  φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ
• 65 γρ. (2/3  φλιτζ. τσαγιού) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 2 βανίλιες 

Υλικά για την κρέμα
• 1 κουτί Super Mousse Σοκολάτα ΓΙΩΤΗΣ • 400 ml (2 φλιτζ. τσαγιού) γάλα 
• 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος • 40 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) κονιάκ

Εκτέλεση
Χτυπάτε τα ασπράδια στο μίξερ μέχρι να γίνουν σφιχτή μαρέγκα. Προσθέτετε τη ζάχαρη συνεχίζοντας το χτύπημα μέχρι να 
ασπρίσουν και να αφρατέψουν. Χτυπάτε τους κρόκους με τις βανίλιες με σύρμα χειρός, τα προσθέτετε στο μίξερ και 
συνεχίζετε το χτύπημα στη χαμηλή ταχύτητα για 1 λεπτό. Προσθέτετε το Αλεύρι και το Κορν Φλάουρ στη μαρέγκα και 
ανακατεύετε με απαλές κινήσεις. Απλώνετε το μίγμα σε ένα ορθογώνιο μεγάλο ταψί καλυμμένο με αντικολλητικό χαρτί. 
Ψήνετε 7-8 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 190°C. Βάζετε το παντεσπάνι μαζί με το αντικολλητικό χαρτί πάνω σε 
μία σχάρα και το αφήνετε να κρυώσει. Κόβετε το παντεσπάνι στη μέση για τη δημιουργία 2 κορμών. Ετοιμάζετε το Super 
Mousse σύμφωνα με τις οδηγίες του κουτιού προσθέτοντας στο χτύπημα και την κρέμα γάλακτος. Στο έτοιμο Super Mousse 
προσθέτετε το κονιάκ και ανακατεύετε. Απλώνετε πάνω από τα παντεσπάνια το έτοιμο Super Mousse. Τυλίγετε τους κορμούς  
και τους βάζετε στην κατάψυξη μέχρι να σταθεροποιηθούν, περίπου 1 ώρα. Ετοιμάζετε τη σάλτσα σοκολάτας: βράζετε για 1 
λεπτό τη ζάχαρη με το νερό, προσθέτετε την κρέμα γάλακτος και το βούτυρο και αφού βράσουν, κατεβάζετε από τη φωτιά, 
προσθέτετε την Κουβερτούρα, ανακατεύετε και περιχύνετε τους κορμούς.

Κορµός (υλικά για 2 κορµούς)

   

Υλικά για σάλτσα σοκολάτας
• 250  ml (1¼ φλιτζ. τσαγιού) κρέμα γάλακτος • 3 φακελάκια Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ • 30 γρ. (2 κουτ. σούπας)  
βούτυρο φρέσκο • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 ml (1/2 φλιτζ. τσαγιού) νερό



 

Υλικά
• 1 συσκευασία  ΓΙΩΤΗΣ Crème • 1 φάκελος Άνθος Αραβοσίτου με γεύση Λεμόνι 
ΓΙΩΤΗΣ • 700 ml (3½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα • 300 γρ. (1½  φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη 
• 450 γρ. κομπόστα βύσσινο • 12 γρ. (2 κουτ. σούπας) Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 70 
γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Ζάχαρη Άχνη Ανθός • 1 πακέτο μπισκότα

Εκτέλεση
Φτιάχνετε το Άνθος Αραβοσίτου με γεύση Λεμόνι σύμφωνα με τις οδηγίες του φακέλου χρησιμοποιώντας 600 ml γάλα, 
και το αφήνετε να κρυώσει. Στραγγίζετε την κομπόστα.
Στον χυμό της κομπόστας διαλύετε μισό  φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη και το Κορν Φλάουρ και τον αφήνετε να πάρει μία βράση.
Στη συνέχεια προσθέτετε τα βύσσινα και -μόλις αρχίσει να βράζει- το κατεβάζετε από τη φωτιά και το αφήνετε να κρυώσει.
Χτυπάτε το ΓΙΩΤΗΣ Crème με 1/3 φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη και το ανακατεύετε με το έτοιμο Άνθος Αραβοσίτου.
Βρέχετε με λίγο γάλα τα μπισκότα, τα σπάτε σε μεγάλα κομμάτια και τα μοιράζετε στα μπολ.
Μοιράζετε στα μπολ τη μισή κρέμα και το μισό σιρόπι με τα βύσσινα.
Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία άλλη μία φορά.

Black Forest
    µε κρέµα λεµόνι
     και µπισκότο 



 

Υλικά (για 24 τεμάχια)
• 1/2 κιλό κιμά • 1 κρεμμύδι • 1 σκελίδα σκόρδο
• 500 γρ. (1 συσκευασία) σάλτσα ντομάτας • 200 γρ. κεφαλοτύρι τριμμένο
• Λίγος μαϊντανός • 4 μελιτζάνες στενόμακρες  • 3 κολοκύθια μεγάλα
• Αλάτι, πιπέρι • 8 φύλλα κρούστας • 1 φάκελος Μπεσαμέλ ΓΙΩΤΗΣ
• 500 ml (2½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα για τη Μπεσαμέλ • Λάδι για το τσιγάρισμα και 
το λάδωμα των φύλλων

Εκτέλεση
Τσιγαρίζετε σε λάδι το κρεμμύδι και το σκόρδο, στη συνέχεια βάζετε και τον κιμά να τσιγαριστεί, προσθέτετε τη ντομάτα, 
το αλάτι και το πιπέρι. Αφήνετε να βράσει, μέχρι να πιει καλά τα υγρά του, και πασπαλίζετε με τον μαϊντανό.
Κόβετε τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια σε ροδέλες, τις απλώνετε σε λαδωμένο ταψί και τις βάζετε στον φούρνο να 
ψηθούν για 15 λεπτά περίπου.
Ετοιμάζετε τη Μπεσαμέλ, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Κόβετε τα φύλλα κρούστας σε 12 τετράγωνα κομμάτια.
Παίρνετε ένα ταψάκι με τις θήκες για muffins,  το λαδώνετε ελαφρά και τοποθετείτε από 3 φυλλαράκια, λαδωμένα μεταξύ 
τους σε κάθε θήκη (να σχηματίζουν μαντηλάκι). 
Ξεκινάτε το στήσιμο  του μουσακά  βάζοντας  1 ροδέλα μελιτζάνας, 1 κουταλιά κιμά, 1 ροδέλα κολοκυθάκι και ολοκληρώνετε 
με τη Μπεσαμέλ και λίγο κεφαλοτύρι τριμμένο. Πασπαλίζετε με φρέσκο τριμμένο πιπέρι.
Ψήνετε μέχρι να ροδίσει η Μπεσαμέλ και να γίνουν τα φύλλα τραγανά.

Μουσακαδάκια
   



 

Υλικά
• 125 γρ. μπέικον • 1 πιπεριά πράσινη • 1 πιπεριά κόκκινη • 1 πιπεριά κίτρινη
• 250 γρ. μανιτάρια • 250 γρ. τυριά διάφορα (κεφαλοτύρι, γραβιέρα, κίτρινο)
• Πιπέρι • Μοσχοκάρυδο • 2 συσκευασίες Πουρές Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ
• 600 ml (3¼ φλιτζ. τσαγιού) νερό • 300 ml (1¾ φλιτζ. τσαγιού) γάλα για την 
κάθε συσκευασία • Λίγο λάδι για το σοτάρισμα

Εκτέλεση
Πλένετε καλά τις πιπεριές και τις κόβετε σε κύβους. 
Σοτάρετε τα μανιτάρια και στη συνέχεια το μπέικον και τις κομμένες πιπεριές. Ετοιμάζετε τον Πουρέ Πατάτας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της συσκευασίας και προσθέτετε λίγο μοσχοκάρυδο.
Ενώνετε τα λαχανικά με τον έτοιμο Πουρέ Πατάτας σε ένα πυρέξ.
Πασπαλίζετε με λίγο τριμμένο τυρί.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C αέρα περίπου για 10 λεπτά μέχρι να κάνει κρούστα.

Πουρές φούρνου
   



 

Υλικά
• 125 γρ. μπέικον • 1 πιπεριά πράσινη • 1 πιπεριά κόκκινη • 1 πιπεριά κίτρινη
• 250 γρ. μανιτάρια • 250 γρ. τυριά διάφορα (κεφαλοτύρι, γραβιέρα, κίτρινο)
• Πιπέρι • Μοσχοκάρυδο • 2 συσκευασίες Πουρές Πατάτας ΓΙΩΤΗΣ
• 600 ml (3¼ φλιτζ. τσαγιού) νερό • 300 ml (1¾ φλιτζ. τσαγιού) γάλα για την 
κάθε συσκευασία • Λίγο λάδι για το σοτάρισμα

Εκτέλεση
Πλένετε καλά τις πιπεριές και τις κόβετε σε κύβους. 
Σοτάρετε τα μανιτάρια και στη συνέχεια το μπέικον και τις κομμένες πιπεριές. Ετοιμάζετε τον Πουρέ Πατάτας σύμφωνα με 
τις οδηγίες της συσκευασίας και προσθέτετε λίγο μοσχοκάρυδο.
Ενώνετε τα λαχανικά με τον έτοιμο Πουρέ Πατάτας σε ένα πυρέξ.
Πασπαλίζετε με λίγο τριμμένο τυρί.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C αέρα περίπου για 10 λεπτά μέχρι να κάνει κρούστα.

 

Υλικά
• 800-1.000 γρ. σπανάκι φρέσκο • 1/2 ματσάκι κρεμμυδάκια φρέσκα
• 2 πράσα • 1/2 ματσάκι άνηθος • 1/2 ματσάκι μυρώνια
• 1/2 ματσάκι καυκαλήθρες • 1 αυγό • 1 κούπα τριμμένη φέτα • Αλάτι, πιπέρι
• 1 φάκελος Μπεσαμέλ ΓΙΩΤΗΣ • 500 ml (2½ φλιτζ. τσαγιού) γάλα για τη 
Μπεσαμέλ • 1 συσκευασία λαζάνια • Λίγο λάδι για το σοτάρισμα

Εκτέλεση
Πλένετε καλά το σπανάκι, το πράσο, τα κρεμμυδάκια, τα μυρώνια και τις καυκαλήθρες και τα κόβετε σε μικρά κομματάκια. 
Ζεσταίνετε το λάδι στην κατσαρόλα και σοτάρετε το πράσο και τα κρεμμυδάκια μέχρι να γίνουν διάφανα. Στη συνέχεια 
προσθέτετε το σπανάκι και συνεχίζετε το σοτάρισμα για λίγα λεπτά ακόμα μέχρι να μαραθεί. 
Όταν είναι έτοιμα, τα κατεβάζετε από τη φωτιά, αλατοπιπερώνετε, προσθέτετε τον άνηθο, τα μυρώνια, τις καυκαλήθρες, 
τη φέτα τριμμένη και το αυγό και ανακατεύετε καλά να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί.
Ζεματίζετε τα λαζάνια σε αλατισμένο νερό που βράζει για 3 λεπτά.
Βουτυρώνετε ένα πυρέξ και απλώνετε μία στρώση λαζάνια, λίγη από τη γέμιση σπανάκι και επαναλαμβάνετε μέχρι να 
τελειώσουν όλα τα υλικά.
Ετοιμάζετε τη Μπεσαμέλ, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.
Στο τέλος, καλύπτετε με τη Μπεσαμέλ και πασπαλίζετε με τριμμένη φρυγανιά.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο με αέρα στους 180°C μέχρι να χρυσίσει το σουφλέ
και να κάνει κρούστα.

Σουφλέ σπανάκι
   


