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Πρόλογος
Δημάρχου Χανίων Μανώλη Σκουλάκη 

Αγαπητές φίλες και φίλοι, 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα Ημερολόγιο του 2013, ένας καθημερινός 

οδηγός υγιεινής διατροφής και νόστιμης κουζίνας, που ακολουθεί 

τους κανόνες της παράδοσης. Είναι ο κρητικός τρόπος ζωής, όπου 

το φαγητό δεν καλύπτει απλά την αναγκαιότητα του ζην αλλά 

αναδεικνύει τον πολιτισμό του ευ ζην. Μέσα από τις σελίδες του 

επιδιώκεται να δοθεί ένα μήνυμα ζωής και υγείας που πηγάζει από 

τη σοφία χιλιάδων ετών διατροφικών συνηθειών των κατοίκων του 

νησιού μας, όπως αυτές έφτασαν στις μέρες μας. 

Η  Κρητική κουζίνα συνδυάζει στο τραπέζι, μαζί με τα αγνά υλικά της «πολύθροφης» γης της, τη μοναδική 

κρητική φιλοξενία, τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι, την ανάγκη για 

συνεύρεση και επικοινωνία. Τα χρώματα και αρώματα της κρητικής γης, ο  κρητικός πολιτισμός στο τραπέζι 

μας, μας οδηγεί σε απολαυστικές διαδρομές των αισθήσεων, της ψυχής και του νου. 

Στόχος μας είναι να διαδώσουμε αυτόν τον πολιτισμό, έναν ξεχωριστό γαστρονομικό πολιτισμό, παντού. Το 

ημερολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας είναι ένας από τους πολλούς τρόπους που χρησιμοποιούμε για την 

πραγματοποίηση αυτού του στόχου. 

Απολαύστε τα απλά αλλά πεντανόστιμα πιάτα της Κρητικής Κουζίνας. Απολαύστε την κρητική γαστρονομία. 

Γίνετε κοινωνοί ενός ποιοτικού τρόπου ζωής, του κρητικού τρόπου ζωής.  

Με εκτίμηση 

Ο Δήμαρχος Χανίων 

Μανώλης Σκουλάκης 
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Εισαγωγικό σημείωμα

Η υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν ορίζεται απλώς ως η απουσία ασθένειας 
ή αναπηρίας, αλλά ως η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας. Βασικός 
συντελεστής της καλής υγείας είναι η διατροφή. 
Οι αρχαίοι Έλληνες συμπεριελάμβαναν την Υγεία στους θεούς που λάτρευαν. Η θεά Υγεία και θεά του 
Καθαρού ήταν κόρη του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Είχε αδελφές την Ιασώ, την Πανάκεια, την Αίγλη και 
την Ακεσώ και αδελφούς τους μεγάλους γιατρούς της εποχής, Μαχάων και Ποδαλείριο. 

Η Σπερμώ, η Οινώ και η Ελαϊς, θυγατέρες του Άνιου και της Δωρίππης, εγγονές του Διονύσου και της 
Αριάδνης, πήραν από τον παππού τους Διόνυσο το χάρισμα όταν ακουμπούν το χώμα να γεννιέται σιτάρι 
-«τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον» - από την πρώτη, κρασί - «πίετε εξ αυτού πάντες» - από την δεύτερη και 
λάδι -«έλαιον, προς την εν υγεία χρήσιν άριστον» - από την τρίτη.
Το παραπάνω διατροφικό τρίπτυχο σε συνδυασμό με γεννήματα και θρέμματα των αγρών, δηλαδή, τα 
φυτά, τα βότανα, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, το μέλι και τα θαλασσινά, είναι τα βασικά στοιχεία της 
παραδοσιακής Κρητικής Διατροφής. 

Διαχρονικά η Κρητική Διατροφή σημαίνει:
• Τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση
• Τη συστηματική σωματική άσκηση και κίνηση
• Τη λιτή, απλή και με μέτρο διατροφή
• Τα αγνά και φυσικά γεωργικά προϊόντα της Κρήτης
• Τη γευστική και θεραπευτική μαγειρική
• Τη σωστή αναλογία των τροφών, με προτεραιότητα των φυτικών
• Τη συνεύρεση, την συνάντηση και την επικοινωνία  
• Τη δημιουργία αφορμών για συν - τροφιές , ανταμώματα, φιλοξενίες, έθιμα, γιορτές
Τα παραπάνω στοιχεία δηλώνουν ότι η Κρητική Διατροφή δεν αποτελεί απλώς έναν ιδιαίτερο τρόπο δίαιτας 
αλλά έναν ξεχωριστό τρόπο ζωής, μια φιλοσοφία, μια θεώρηση για τη ζωή, το πρότυπο της ευζωίας. 

Με το Ημερολόγιο Κρητικής Διατροφής 2013 επιχειρούμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα: Τί θα 
φάμε σήμερα; 
Οι άξονες που κινηθήκαμε είναι οι παρακάτω:   
• Ορθόδοξα: σύμφωνα με τους κανόνες της νηστείας 
• Παραδοσιακά: σύμφωνα με την Κρητική Διατροφή
• Εποχικά: με τη χρήση φρέσκων και νόστιμων εποχικών προϊόντων
• Απολαυστικά: με την κατάργηση της ταχυφαγίας
• Υγιεινά: με προϊόντα διασφαλισμένα που προέρχονται από παραδοσιακό τρόπο παραγωγής, όχι 
μεταλλαγμένα και χωρίς χημικά συντηρητικά
• Συνδυασμένα: με το κατάλληλο ποτό τοπικής παραγωγής. 
Η Κρητική Διατροφή έχει τη δυνατότητα αλλά είναι και ανάγκη να διατηρηθεί, προσαρμοσμένη στο 
σύγχρονο τρόπο της ζωής μας. 

Απολαύστε το Ημερολόγιό μας, χρησιμοποιείστε το, χαρείτε το στο τραπέζι σας. Καλή σας Όρεξη! 

Στέλιος Ρίγλης
Γεωπόνος, Σύμβουλος Δημάρχου Χανίων
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Γαλοπούλα γεμιστή
Υλικά 
1 γαλοπούλα γύρω στα 3 ½ - 4 κιλά με τα εντόσθιά της 

2/3 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

300 γρ. κάστανα βρασμένα, ξεφλουδισμένα και κομμένα σε χοντρά κομμάτια 

2 κρεμμύδια μέτρια • 1 φύλλο δάφνης • ½ π.κ. ροζέ ή λευκό

2 κ.σ. κουκουνάρι καβουρντισμένο • ½ φ.τ. ρύζι βρασμένο

1 ποτήρι νερό • 3 κ.σ. ντοματάκια ψιλοκομμένα 

αλάτι • πιπέρι 

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε σε 3 κ.σ. ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Προσθέτουμε τα συκωτάκια, ψιλοκομμένα 

και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, ανακατεύοντας συνεχώς. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τη δάφνη, 

τα ντοματάκια, το κρασί και 1 ποτήρι νερό. Αφήνουμε να βράσουν, σκεπασμένα, για 20΄. Κατόπιν, 

προσθέτουμε στη γέμιση το κουκουνάρι, το βρασμένο ρύζι και τα κάστανα. Γεμίζουμε τη γαλοπούλα και 

τη ράβουμε, αφού την έχουμε πλύνει, στραγγίσει και αλατοπιπερώσει εσωτερικά και εξωτερικά. Την 

περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Ψήνουμε τη γαλοπούλα, σκεπασμένη με αλουμινόχαρτο, σε 

σιγανό φούρνο, 4 έως 4 ½ ώρες, ανάλογα με το βάρος της. Ξεσκεπάζουμε και συνεχίζουμε το ψήσιμο, 

μέχρι να ροδοκοκκινίσει και από τις δυο πλευρές. 

Συμβουλή: 
Αφήνουμε τη γαλοπούλα 10 ώρες μέσα σε νερό, στο οποίο έχουμε προσθέσει 1 κ.σ. αλάτι και 1 κ.σ. μέλι. 

Έτσι, το κρέας της θα είναι μαλακό, μετά το ψήσιμο.

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
info@nostoswines.com
www.nostoswines.com

+ Περιτ. Ιησού Χριστού, Βασιλείου του μεγάλου

ΤΡΙΤΗ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Ομελέτα με άγρια χόρτα
Υλικά 

½ κιλό σπαράγγια, φτέρες ή άγρια χόρτα γλυκά 

5 αβγά 

250 γρ. φέτα τριμμένη

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα χόρτα, τα πλένουμε καλά και τα βράζουμε σε νερό, με λίγο αλάτι. Όταν ετοιμαστούν, 
τα στραγγίζουμε, τα κόβουμε μικρά κομμάτια και τα ανακατεύουμε με την τριμμένη φέτα. Βάζουμε 

το τηγάνι στη φωτιά με το λάδι και μόλις κάψει, ρίχνουμε τα μισά από τα αβγά που έχουμε χτυπήσει, 
στα οποία έχουμε προσθέσει αλάτι και πιπέρι. Όταν πήξει το μείγμα, απλώνουμε πάνω τα χόρτα και 

ρίχνουμε πάνω τους τα υπόλοιπα χτυπημένα αβγά. Αναποδογυρίζουμε την ομελέτα, για να ψηθεί και 
από την άλλη πλευρά. 

Συμβουλή: 
Αντί για φέτα, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε Πηχτόγαλο Χανίων 

ΠΟΠ (Μπαλαντίνος).

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo Rose (οίνος ροζέ ξηρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά-Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381
Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com

+ Σιλβέστρου Ρώμ., Σεργίου μ.,Θεαγένους Ιερομ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Χοιρινό με πράσα και σέλινο
Υλικά 
1 ½ κιλό χοιρινό, κομμένο σε μπουκιές

1 ½ κιλό σέλινο, κομμένο στα 4

1 ½ κιλό πράσα 

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ. ζάχαρη

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και καβουρδίζουμε ελαφρά το κρέας. 

Διαλύουμε τον πελτέ ντομάτας σε ένα φ.τ. νερό και τον ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αλατοπιπερώνουμε, 

ρίχνουμε άλλο 1 φ.τ. νερό και σιγοβράζουμε για 1 ώρα. Βράζουμε το σέλινο για 15΄, για να ξεπικρίσει και 

το σουρώνουμε. Καθαρίζουμε τα πράσα, τα πλένουμε, τα κόβουμε κατά μήκος στα 4 και μετά πάλι στα 4. 

Σε μια κατσαρόλα (χωρίς νερό και ελαιόλαδο) βάζουμε το μισό σέλινο, αλατίζουμε, βάζουμε όλα τα πράσα, 

αλατίζουμε ξανά και μετά το υπόλοιπο σέλινο. Κλείνουμε το καπάκι και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για ½ 

ώρα. Ρίχνουμε τα πράσα και το σέλινο, μαζί με το νερό τους, στην κατσαρόλα με το κρέας. Προσθέτουμε 

τη ζάχαρη, ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε με μισοσκεπασμένη την κατσαρόλα για άλλη ½ ώρα ή ώσπου 

να γίνουν τα χόρτα πολύ μαλακά. 

+Μαλαχίου πρ., Γορδίου μ.,Θωμαΐδος μαρτ. 

ΠΕΜΠΤΗ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Trebiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

Συμβουλή: 
Προτιμήστε το εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο «της Κρήτης το ομαδικό» 

με πιστοποιητικό γνησιότητας και 

ποιότητας. Μπορείτε να το βρείτε 

σε όλα τα πολυκαταστήματα ΙΝ.ΚΑ 

Χανίων. 
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Ρεβίθια
Υλικά 

½ κιλό ρεβίθια

5 ξερά κρεμμύδια

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 φρέσκα μέτρια κρεμμύδια 

χυμός λεμονιού ή πελτέ ντομάτας (προαιρετικά) 

αλάτι

δεντρολίβανο 

Εκτέλεση 
Την προηγούμενη ημέρα, καθαρίζουμε τα ρεβίθια και τα πλένουμε καλά, 2-3 φορές. Στη συνέχεια, 
τα βάζουμε μέσα σε 3-4 λίτρα νερό, με 1 κ.σ. αλάτι. Το πρωί της επομένης ημέρας, τα στραγγίζουμε 

και τα ξεπλένουμε καλά. Βάζουμε 2-2 ½ λίτρα νερό σε μια κατσαρόλα και όταν το νερό αρχίζει 
να βράζει, βάζουμε τα ρεβίθια, καλά στραγγισμένα. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα. 
Ανακατεύουμε κάθε 15΄ και αν χρειαστεί, προσθέτουμε ζεστό νερό, μέχρι να χυλώσουν. Μόλις 

αρχίσουν να χυλώνουν, ρίχνουμε το ελαιόλαδο. Τα δοκιμάζουμε στο αλάτι, γιατί ήδη είναι αλατισμένα 
από την προηγούμενη ημέρα, και προσθέτουμε αν και όσο χρειάζεται. Αν θέλουμε να τα φάμε άσπρα, 

προσθέτουμε το δεντρολίβανο και το λεμόνι, μόλις τα κατεβάζουμε από τη φωτιά. Αν τα θέλουμε 
κόκκινα, βάζουμε πελτέ ντομάτας, αραιωμένο σε ζεστό νερό. Στην περίπτωση αυτή, δεν βάζουμε ούτε 

το δεντρολίβανο, ούτε το λεμόνι και ίσως χρειάζονται λιγότερο ελαιόλαδο. 

Συμβουλή: 
Το νερό που αφήνουμε τα ρεβίθια για 

1 μέρα, δεν πρέπει να είναι καυτό, 

γιατί θα τα ζεματίσουμε. Πρέπει να 

είναι ζεστό. Το φαγητό αυτό μπορεί να 

παρασκευαστεί και χωρίς ελαιόλαδο. 

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη λευκό (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

 Σύναξις των 70 Αποστ., +Θεοκτίστ. Οσ.,Ονουφρίου ν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Παλικάρια - Φωτοκόλλυβα
Υλικά 
1 φ.τ. σιτάρι ολόκληρο

1 φ.τ. ρεβίθια

1 φ.τ. φασόλια

1 φ.τ. ψαρές ή αρακά ή μπιζέλια

1 φ.τ. φασολάκια μαυρομάτικα

1 φ.τ. φακές

1 φ.τ. κουκιά τσιμπημένα

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

λεμόνι

αλάτι

Εκτέλεση 
Βάζουμε τα όσπρια από το προηγούμενο βράδυ σε διαφορετικές λεκάνες με κρύο νερό, ώστε να 

μαλακώσουν. Την επόμενη μέρα, ζεσταίνουμε νερό σε μια βαθιά κατσαρόλα και ρίχνουμε ένα- ένα τα 

διαφορετικά είδη οσπρίων, ανάλογα με το χρόνο που χρειάζεται για να βράσει το κάθε είδος. Πρώτα το 

σιτάρι, το οποίο βράζουμε για 20΄. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα φασόλια μαζί με τα ρεβίθια, τον αρακά, 

τα μαυρομάτικα, τις φακές και τα κουκιά, τα οποία αφήνουμε να βράσουν για 30΄. Όταν τα όσπρια είναι 

μισοψημένα, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε να βράσουν σε καθαρό νερό, το οποίο έχουμε ζεστάνει, για 

να μη σκληρύνουν. Λίγο πριν το τέλος, προσθέτουμε στη κατσαρόλα το χυμό από 2 λεμόνια, στον οποίο 

έχουμε διαλύσει μια κ.σ. αλεύρι. 

+Παραμονή Φώτων, Θεοπέμπτου (Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Στο σερβίρισμα μπορούμε να 

προσθέσουμε, προαιρετικά, άνηθο και 

φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένα.
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Ροφός με άσπρη σάλτσα
Υλικά 

2 κιλά ροφός, φρέσκος κομμένος σε φέτες • 4 κρεμμύδια, μεγάλα ψιλοκομμένα

5-6 σκελίδες σκόρδο • 5 λεμόνια (250 γρ. χυμός περίπου) • 200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο • θαλασσινό αλάτι • μαύρο πιπέρι σε κόκκους και τριμμένο

Εκτέλεση 
Ξελεπιάζουμε (ξύνουμε) το ροφό, αφαιρούμε τα εντόσθια και τα βράγχια και τον κόβουμε σε φέτες, 

πάχους 5-6 εκατοστών. Πλένουμε καλά τα κομμάτια και αφαιρούμε με προσοχή όλα τα αίματα, 
ξαναπλένουμε και τα τοποθετούμε σε σουρωτήρι, για να στραγγίσουν. Τα αλατίζουμε με θαλασσινό 
αλάτι. Το ψάρι πρέπει να παραμείνει στο αλάτι για 3-4 ώρες τουλάχιστον ή να το έχουμε ετοιμάσει 
από την προηγούμενη ημέρα. Δεν αφαιρούμε την πέτσα του ροφού. Τοποθετούμε τα κομμάτια του 

ροφού στη φαρδιά κατσαρόλα, με τέτοιον τρόπο, ώστε να καλύπτεται όλος ο πυθμένας της. Καλό θα 
είναι να βάλουμε και το κεφάλι του ροφού μαζί με τις φέτες, για να γίνει το ψάρι μας πιο νόστιμο 
και να δέσει καλύτερα η σάλτσα. Προσθέτουμε κρύο νερό, ώσπου να σκεπαστεί το ψάρι καλά, όχι 

περισσότερο, γιατί δε θα δέσει το ζουμί. Κατόπιν το βάζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά. Όταν ξεκινήσει 
το βράσιμο, το ξαφρίζουμε με μία τρυπητή κουτάλα και προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα οποία έχουμε 

κόψει σε πολύ -πολύ λεπτές φέτες, καθώς και τα σκόρδα σε ολόκληρες σκελίδες, ενώ συγχρόνως 
ρίχνουμε και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το πιπέρι σε κόκκους και αφήνουμε να βράσει το ψάρι σε 
δυνατή φωτιά, για 1 ώρα περίπου. Κατόπιν, χαμηλώνουμε στο μισό τη φωτιά και κουνάμε κάπου 
-κάπου την κατσαρόλα, χωρίς να ανακατέψουμε με κουτάλα τα κομμάτια, για να μην κολλήσει το 
ψάρι. Σιγά - σιγά, η σάλτσα αρχίζει να πήζει. Προσέχουμε ιδίως προς το τέλος, να μην κολλήσει 

το ψάρι. Ρίχνουμε το χυμό του λεμονιού 30΄ προτού τραβήξουμε από τη φωτιά το φαγητό. Μόλις 
αποσύρουμε το ψάρι από τη φωτιά, προσθέτουμε το τριμμένο πιπέρι και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, 

αν θέλουμε. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι για ½ ώρα ακόμα, τουλάχιστον. 

Συμβουλή: 
Το φαγητό το σερβίρουμε πάντα με ίσια 

κουτάλα, για να μη κομματιαστεί το 

ψάρι, σε πιατέλα ή απευθείας στα πιάτα 

και ρίχνουμε από πάνω προσεκτικά τη 

σάλτσα. 

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης λευκός (οίνος λευκός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

+ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ (Αργία)
Ψαροφαγία

ΚΥΡΙΑΚΗ  06 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Ψάρι στο φούρνο λαδορίγανη
Υλικά 
1 κιλό ψάρι

1 κιλό πατάτες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμό 2 λεμονιών 

αλάτι

πιπέρι

ρίγανη

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε το ψάρι και το κόβουμε σε φέτες. Το βάζουμε σ’ ένα ταψί και γύρω-γύρω τοποθετούμε τις 

πατάτες, κομμένες σε φέτες. Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το 

νερό και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο, περίπου για 1 ώρα. Λίγο πριν κλείσουμε το φούρνο, ρίχνουμε το 

λεμόνι.

+ H ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 (Ψαροφαγία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μαδαρίτης λευκός 
(οίνος λευκός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300

Συμβουλή: 
Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το νερό με 

προσοχή στη μια γωνία του ταψιού, για 

να μη ξεπλυθούν τα μυρωδικά.
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Σουτζουκάκια
Υλικά 

½ κιλό κιμά, αρνίσιο, ½ κιλό κιμά, μοσχαρίσιο 

2 χοντρές φέτες ψωμί μπαγιάτικο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες στο γουδί με μία πρέζα αλάτι

4 κ.σ. πελτέ ντομάτας, αραιωμένο σε ½ κιλό νερό

1½ ποτηράκι κρασί κόκκινο

1 αβγό, 1 κ.γ. κύμινο, 3 κ.σ. βούτυρο

1-2 κοφτές κ.σ. αλεύρι, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε καλά τους κιμάδες σε μια λεκάνη. Αφαιρούμε την κόρα από το ψωμί και το 

μουσκεύουμε σε 1 ποτήρι κρασί, το στύβουμε με τα χέρια μας και το προσθέτουμε στον κιμά. 
Προσθέτουμε τα λιωμένα σκόρδα, το αβγό, το κύμινο, λίγο αλάτι και ανάλογο πιπέρι. Ζυμώνουμε 

πολύ καλά το μείγμα, το πλάθουμε μακρόστενα σουτζουκάκια, τα οποία, αφού τα τοποθετήσουμε σε 
ένα δίσκο, τα καλύπτουμε με μεμβράνη και τα βάζουμε στο ψυγείο για ½ ώρα, ώστε να δέσουν τα 

υλικά. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σε αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζουμε, σε μέτρια φωτιά, ελαφρά 
τα σουτζουκάκια, από όλες τις πλευρές, έως ότου κάνουν μια ροδοκόκκινη κρούστα. Στη συνέχεια, 

βγάζουμε από το τηγάνι τα σουτζουκάκια και τα μεταφέρουμε σε μικρό ταψί. Προσθέτουμε στο 
τηγάνι το αλεύρι, δυναμώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε με ξύλινο κουτάλι, ώσπου να ξανθύνει. 
Έπειτα, ρίχνουμε το ½ ποτήρι κρασί και την ντομάτα, προσθέτοντας λίγο αλάτι. Σιγοβράζουμε, μέχρι 
να αρχίσει να δένει η σάλτσα. Τότε τη ρίχνουμε πάνω στα σουτζουκάκια και ψήνουμε το φαγητό, σε 

προθερμασμένο φούρνο, στους 150ο για 30΄. Τα σερβίρουμε, συνοδεύοντάς τα με πουρέ ή με πατάτες 
τηγανητές.

Συμβουλή: 
Για να είναι αφράτα τα σουτζουκάκια, 

προσθέτουμε στο μείγμα πολύ λίγη 

μαγιά μπύρας.

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέικο
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
(+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ (+ 30) 2821 0 95967

+ Δομνίκης οσ.,Γεωργίου Χοζεβίτου, Καρτερίου ιερομ.

ΤΡΙΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Φασόλια γίγαντες στο φούρνο
Υλικά 
½ κιλό φασόλια γίγαντες

3 ξερά κρεμμύδια

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

πελτέ ντομάτας

κόκκινο, γλυκό πιπέρι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

αλάτι

δυόσμος

ρίγανη και κόκκινο καυτερό πιπέρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και βράζουμε τα φασόλια μας, για περίπου 45΄. Όταν μισοβράσουν, τα 

κατεβάζουμε από τη φωτιά και τα στραγγίζουμε. Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια 

και τα σοτάρουμε λίγο, ώσπου να ροδίσουν ελαφρώς. Αραιώνουμε τον πελτέ ντομάτας σε νερό και τον 

ρίχνουμε στα σοταρισμένα κρεμμύδια, προσθέτουμε 1 λίτρο νερό, ρίχνουμε το αλάτι, τα μπαχαρικά και τα 

μυρωδικά, για να πάρουν μια βράση όλα μαζί και στη συνέχεια σβήνουμε τη φωτιά. Βάζουμε τα φασόλια 

σε ένα ταψί, τα περιχύνουμε με τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει καθώς και το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε 

καλά. Τα φασόλια πρέπει να είναι σκεπασμένα με αρκετή σάλτσα, γιατί τα έχουμε αφήσει μισοβρασμένα 

και θα χρειασθούν και άλλο βράσιμο στον φούρνο. Ψήνουμε στους 180ο -200ο για 1 ώρα περίπου, μέχρι 

τα φασόλια να γίνουν στεγνά και ροδοκοκκινισμένα.

+ Πολυεύκτου μ.,Ευστρατίου οσ. του θαυματουργού

ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Πεζά (οίνος ερυθρός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών- Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Για να αποφύγετε την «καούρα», 

καθαρίστε τα κρεμμύδια σε νερό.
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Κοτόπουλο με κάστανα
Υλικά 

1 κοτόπουλο, περίπου 2 κιλά

2 κρεμμύδια

1 κόκκινη πιπεριά 

1 κιλό κάστανα 

1 ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φ.τ. κόκκινο κρασί 

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το κοτόπουλο, το στραγγίζουμε, το κόβουμε σε μερίδες, το αλατοπιπερώνουμε, το 

τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο, για 10΄ και το «σβήνουμε» με το κρασί. Κόβουμε τα κρεμμύδια και 
την πιπεριά σε φέτες και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. T’ αφήνουμε να τσιγαριστούν όλα μαζί για 

2-3΄, ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας διαλυμένο και βράζουμε το φαγητό μας σε μέτρια φωτιά για 30΄. 
Κατόπιν, προσθέτουμε τα κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα και αφήνουμε το φαγητό να βράσει 

για άλλα 10΄ ακόμα.

Συνδυάζεται με: 
Xάδι Ερυθρός
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com
web site: www.loupakiswines.com 

+  Γρηγορίου Επ., Νύσσης, Δομετιανού Επ., Μελιτινής

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  
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Χόρτα με ξερά κουκιά
Υλικά 
½ κιλό κουκιά

1 κιλό χόρτα (σπανάκι, σέσκουλα, μάραθο, μαϊντανό, άνηθο)

2-3 κρεμμύδια

1 π.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Από το προηγούμενο βράδυ, βάζουμε τα κουκιά σε κατσαρόλα με 3-4 λίτρα κρύο νερό και τα σκεπάζουμε. 

Την επόμενη ημέρα, ξεμυτίζουμε ένα- ένα τα κουκιά και τα βάζουμε σε νερό να βράσουν, για 15΄. Αφού 

τα σουρώσουμε, τα βάζουμε να βράσουν σε καινούριο νερό. Όταν έχουν μισοψηθεί, ρίχνουμε τα χόρτα και 

τα κρεμμύδια χονδροκομμένα. Προς το τέλος, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το χυμό από τα λεμόνια. 

+ Θεοδοσίου κοινοβιάρχ., Αγαπίου, Βιταλίου οσ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Λευκός Καραβιτάκη
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 
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Ψάρι με πιπεριές
Υλικά 

1 κιλό ψάρι φέτα 

1 κιλό πιπεριές

3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε φέτες

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

½ φ.τ. λάδι

½ φ.τ. αλεύρι

½ κ.γ ζάχαρη

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε τις πιπεριές, τις κόβουμε σε 4 κομμάτια και αφαιρούμε τους σπόρους και τα κοτσάνια. 
Τις σοτάρουμε ελαφρά σε τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο και τις βάζουμε σε μια λεκάνη. Πλένουμε και 

στραγγίζουμε καλά τα ψάρια, τα πασπαλίζουμε με αλάτι και τα αλευρώνουμε. Βάζουμε σε ένα τηγάνι 
το ελαιόλαδο να κάψει και τα τηγανίζουμε λίγο, ώσπου να ροδίσουν. Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τις 
πιπεριές, το σκόρδο, τον πελτέ ντομάτας αραιωμένο σε λίγο νερό, αλάτι, το ελαιόλαδο, πιπέρι και τα 
σιγοβράζουμε για 20΄, ώσπου να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε τα ψάρια, τα αφήνουμε να πάρουν 

μία βράση και αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr

+  Τατιανής μαρ., Μερτίου, Ευθασίας, Ηλία οσ. θαυμ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Χοιρινό μπούτι στο φούρνο
Υλικά 
1 μπούτι από γουρουνόπουλο (γύρω στο 1 ½ κιλό)

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. κρασί λευκό, αρετσίνωτο

χυμός 1-2 λεμονιών

λίγο σέλινο

λίγος μαϊντανός

λίγο δεντρολίβανο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

12 μικρές πατάτες

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζητάμε από τον χασάπη να μας ξεκοκαλίσει το χοιρινό μπούτι. Βάζουμε σε λεκάνη το λάδι, τον χυμό 

λεμονιών, το σέλινο, το μαϊντανό, το δεντρολίβανο, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Αφού πλύνουμε καλά και 

σκουπίσουμε το μπούτι, το τοποθετούμε στη λεκάνη με τα υπόλοιπα υλικά. Το αφήνουμε να μαριναριστεί 

για περίπου 3 ώρες και μετά το τοποθετούμε σε κατάλληλο ταψί. Περνάμε τη μαρινάδα από σουρωτήρι 

και ρίχνουμε τα υγρά της στο ταψί με το κρέας. Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις τοποθετούμε ολόκληρες 

γύρω από το μπούτι. Βάζουμε το ταψί σε μέτριο φούρνο και ψήνουμε το φαγητό για περίπου 2 ώρες, 

γυρίζοντας το μπούτι κάθε τόσο και βρέχοντάς το με το κρασί και με τη σάλτσα του. Αν χρειάζεται 

προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι.

+ Μετά τα Φώτα, Ερμύλου & Στρατονίκου μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με:
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
(+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ (+ 30) 2821 0 95967
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Σπανακοτυρόπιτα
Υλικά 

Για τη ζύμη
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 2 αβγά • 1 κ.γ. αλάτι, 1 ½ φ.τ. γάλα

700 γρ. αλεύρι, λευκό μαλακό, κρόκος ενός αυγού για το άλειμμα

1 φ.τ. σουσάμι για το πασπάλισμα

Για τη γέμιση
3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 1 κιλό σπανάκι, ψιλοκομμένο

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

8 κρεμμυδάκια φρέσκα ή 2 ξερά ψιλοκομμένα

2 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο, 700 γρ. φέτα, τριμμένη

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση 
Τοποθετούμε στο μπολ του μίξερ τα αβγά, το ελαιόλαδο, το γάλα, το αλάτι και 2 φ.τ. αλεύρι. 

Διαλύουμε το μείγμα, προσθέτοντας σταδιακά το ανάλογο αλεύρι, μέχρι να σχηματισθεί ζύμη, που να 
μην κολλάει στα τοιχώματα του μπολ. Ελέγχουμε την πυκνότητά της με το χέρι και τη δουλεύουμε σε 
μια αλευρωμένη επιφάνεια για 4΄-5΄. Τη σκεπάζουμε με βαμβακερή πετσέτα και την αφήνουμε να 
«ξεκουραστεί». Ρίχνουμε το ψιλοκομμένο σπανάκι και το μαϊντανό σε ένα μεγάλο μπολ. Τα τρίβουμε 
με το χέρι και ρίχνουμε αρκετό αλάτι μέχρι να μαραθούν και να πάρουν έντονο βαθυπράσινο χρώμα. 

Τα ανακατεύουμε με τα κρεμμύδια, το ελαιόλαδο, το δυόσμο, το πιπέρι και τη φέτα. Χωρίζουμε τη 
ζύμη σε δύο κομμάτια. Ανοίγουμε πάνω σε αλευρωμένη επιφάνεια ένα στρογγυλό φύλλο, ανάλογο 
με τη διάμετρο του ταψιού που θα χρησιμοποιήσουμε. Λαδώνουμε ελαφρά ένα στρογγυλό ταψί και 
απλώνουμε μέσα το φύλλο, το οποίο πρέπει να περισσεύει από τα «χείλια» του ταψιού. Αδειάζουμε 
μέσα τη γέμιση και τη στρώνουμε με ένα κουτάλι, ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε με 
ένα δεύτερο φύλλο και κλείνουμε γύρω- γύρω, ενώνοντας τα 2 φύλλα. Αλείφουμε την πίτα με το 

χτυπημένο κρόκο του αυγού. Πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε για 40΄- 45΄ στους 180ο . 
Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει, πριν την κόψουμε. 

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη (οίνος λευκός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

+ Των εν Σινά & Ραιθώ πατέρων, Αγνής Μάρτυρος

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

αγοραστά φύλλα κρούστας ή σφολιάτας.
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Φαγκρί στο φούρνο 
με κρεμμυδάκια και ούζο
Υλικά 
1 φαγκρί, περίπου 1 ½ κιλό

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό φρέσκα κρεμμυδάκια ή ξερά μικρά 

1 ματσάκι μάραθο ψιλοκομμένο

5-6 κ.σ. ούζο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Πλένουμε το φαγκρί και κάνουμε 3 παράλληλες χαρακιές σε κάθε του πλευρά. Το αλείφουμε με 

ελαιόλαδο με τη βοήθεια πινέλου και το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι μέσα κι έξω. Βάζουμε 

λίγα φυλλαράκια μάραθου μέσα στην κοιλιά του ψαριού. Τοποθετούμε το φαγκρί σε μεγάλο ταψί και 

απλώνουμε γύρω-γύρω τα κρεμμυδάκια και το μάραθο. Περιχύνουμε με το ούζο και καλύπτουμε το ταψί 

με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε το ψάρι για 40΄ περίπου. Κατόπιν, ανοίγουμε προσεκτικά το αλουμινόχαρτο 

και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 5΄ ακόμη στο γκριλ.

+ Παύλου του Θηβαίου, Ιωάννου Καλυβίτου

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Ημίξηρος Λευκός Ντουράκη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 
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Ρεβίθια με ξινόχοντρο
Υλικά 

½ κιλό ρεβίθια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι                       

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φ.τ. ξινόχοντρο (τραχανά)

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Από το προηγούμενο βράδυ, βάζουμε τα ρεβίθια σε νερό και την επομένη, σε καθαρό νερό τα 

βράζουμε σε καθαρό νερό, αφαιρώντας με μια κουτάλα τους αφρούς. Τσιγαρίζουμε το ελαιόλαδο 
με το κρεμμύδι, στη συνέχεια προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, διαλυμένο σε νερό, το αλάτι και 
το πιπέρι και τα ρίχνουμε όλα μαζί στην κατσαρόλα με τα ρεβίθια, που ήδη βράζουν. Ρίχνουμε το 

ξινόχοντρο 10΄ πριν το τέλος.

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Λευκός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr 

+ Προσκ. Αλύσσεως Αποστ. Πέτρου, Δαμασκηνού ιερ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Κουνελάκι γεμιστό με τυριά
Υλικά 
1 κουνέλι, περίπου 2 κιλά

500 γρ. πηχτόγαλο Χανίων (μυζήθρα) 

300 γρ. γραβιέρα, κομμένη σε μικρά κομμάτια

1 π.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ ρίγανη

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Αλείφουμε το κουνέλι με το ελαιόλαδο, το αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε στην κοιλιά του το 

πηχτόγαλο, τη γραβιέρα και τη ρίγανη. Ράβουμε την κοιλιά, το περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, 

το πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη ακόμα και το τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε 

στους 180ο για 1 ½ ώρα. Έπειτα αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και το αφήνουμε στο φούρνο, για λίγη ώρα 

ακόμα, μέχρι να ροδίσει.

+ Αντωνίου Μεγάλου, Γεωργίου Ιωαννίνων

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Λευκός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr 

Συμβουλή: 
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη 

ρίγανη με φύλλα βασιλικού.
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Ασκολίμπροι με κουκιά
Υλικά 

½ κιλό ασκολίμπρους

½ κιλό κουκιά, ξερά                   

1 λεμόνι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                      

αλάτι

Εκτέλεση 
Ετοιμάζουμε τα κουκιά όπως στη συνταγή της 11ης Ιανουαρίου. Καθαρίζουμε τους ασκολίμπρους, 

τους πλένουμε καλά και τους βράζουμε μαζί με τα κουκιά. Κατόπιν, τους σουρώνουμε, τους 
σερβίρουμε και ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το χυμό του λεμονιού και το αλάτι.

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Λευκός Καραβιτάκη
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381
Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

+Αθανασίου & Κυρίλλου, Θεοδούλης, Μαρκιανού οσ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Οι σαλάτες, όπως και τα χόρτα και τα 

λαχανικά απαιτούν το δικό τους κρασί, 

όταν αποτελούν το κύριο πιάτο ενός 

γεύματος. Μια καλή επιλογή είναι ένα 

ελαφρύ φρέσκο λευκό ή ροζέ κρασί.
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Ψάρι με χόρτα
Υλικά 
1 κιλό ψάρι (σκάρο ή φαγκρί ή σφυρίδα ή συναγρίδα κ.λ.π)

1 ½ κιλό χόρτα (πράσα, ραδίκια, γαλατσίδες, τσόχοι, σπανάκι, μάραθο, σέλινο κ.λ.π)

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια

2 λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Αφού καθαρίσουμε και πλύνουμε πολύ καλά τα χόρτα, τα ζεματάμε λίγο και τα στραγγίζουμε. Σε μια 

κατσαρόλα, βάζουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα με το ελαιόλαδο, προσθέτουμε μια στρώση χόρτα, 

τοποθετούμε πάνω τους τα ψάρια καθαρισμένα και από πάνω τα υπόλοιπα χόρτα. Αλατοπιπερώνουμε, 

ρίχνουμε 1 φ.τ. νερό και τα αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή φωτιά. Όταν πιουν τα υγρά τους, 

προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και μετά από λίγα λεπτά το φαγητό μας είναι έτοιμο.

+ Μακαρίου Αιγυπτίου, Μάρκου Ευγενικού

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Xάδι Λευκός
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com
www.loupakiswines.com 
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Αρνί με σταμναγκάθι
Υλικά 

1 κιλό αρνί, κομμένο σε μερίδες

500 γρ. σταμναγκάθι

100 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ξερό

4 λεμόνια (ο χυμός τους)

1 φ.τ. λευκό κρασί

αλάτι χονδρό

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι. Προσθέτουμε το αρνί και στη 

συνέχεια το κρασί και ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί το οινόπνευμα και να μείνει το άρωμά του. 
Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε νερό, μέχρι να ψηθεί το κρέας. Στο τέλος, προσθέτουμε 

το χονδρό αλάτι και το πιπέρι και σβήνουμε με το χυμό λεμονιού. Τα αφήνουμε να σιγοβράσουν με 
τους χυμούς του κρέατος, σε μεσαία φωτιά για 30΄, με την κατσαρόλα σκεπασμένη. Στη συνέχεια 

προσθέτουμε το πλυμένο και στραγγισμένο σταμναγκάθι και το αφήνουμε στη φωτιά για 15΄ ακόμα.

Συνδυάζεται με: 
Πελοποννησιακός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

+ΙΒ’Λουκά (10 λεπρών), Ευθυμίου Μεγάλου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Χορτόπιτα
Υλικά 
½ κιλό φύλλα κρούστας

1 κιλό χόρτα, διάφορα

3 κ.σ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

300 γρ. ανθότυρο

300 γρ. φέτα

3 αβγά

2 κ.σ ρύζι

3 κ.σ άνηθο, ψιλοκομμένο

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το άλειμμα των φύλλων

αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τα χόρτα, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια, τα πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και τα αφήνουμε 

για ½ ώρα. Τα στύβουμε καλά με τα χέρια μας και τα βάζουμε σε μια λεκάνη. Ρίχνουμε σε ένα τηγάνι 

το ελαιόλαδο, τα κρεμμυδάκια, το ρύζι τα σοτάρουμε για λίγο και τα προσθέτουμε στα χόρτα μαζί με τον 

άνηθο. Ρίχνουμε τα αβγά χτυπημένα, τα τυριά κομμένα σε κομματάκια, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε. 

Αλείφουμε ένα ταψί με ελαιόλαδο και στρώνουμε τα μισά φύλλα, αλείφοντάς τα ένα- ένα με ελαιόλαδο. 

Απλώνουμε τη γέμιση και βάζουμε τα υπόλοιπα φύλλα, πάλι αλείφοντάς τα με ελαιόλαδο. Κόβουμε τα 

φύλλα που εξέχουν και γυρίζουμε τα υπόλοιπα προς τα μέσα. Χαράζουμε την πίτα σε κομμάτια και την 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο για 1 ώρα, ώσπου να ροδίσει. Αφού κρυώσει λίγο, τη 

σερβίρουμε σε πιατέλα.

+ Μαξίμου ομ., Αγνής, Νεοφύτου μάρτυρος   

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Domenico (οίνος λευκός ξηρός) 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Αντί για φύλλα κρούστας αγοραστά, 

μπορούμε να τα φτιάξουμε όπως στην 

συνταγή της 14ης Ιανουαρίου.
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Ψάρι με πράσα και μάραθα
Υλικά 

600 γρ. ψάρι, σφυρίδα ή ροφό

400 γρ. πράσα 

400 γρ. μάραθο 

600 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 κ.σ πελτέ ντομάτας

2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια με το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα πράσα και το μάραθο, τα αφήνουμε 

να μαραθούν και ρίχνουμε τον πελτέ ντομάτας, διαλυμένο σε πολύ λίγο νερό, αλάτι και πιπέρι. Όταν 
απορροφηθούν τα υγρά, βάζουμε τα υλικά σε ένα ταψί. Πάνω σε αυτά τοποθετούμε το ψάρι κομμένο 

σε φέτες και το ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 20΄.

Συνδυάζεται με: 
Trebiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

+Τιμοθέου Αποστόλου, Αναστασίου Πέρσου

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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Φακές
Υλικά 
½ κιλό φακές

3 κρεμμύδια, ξερά

5 -6 σκελίδες σκόρδο

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5 -6 φύλλα δάφνης

πελτέ ντομάτας (προαιρετικά)

ξίδι (προαιρετικά)

αλάτι 

ρίγανη

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις φακές, τις πλένουμε 2-3 φορές και τις βάζουμε στη φωτιά με κρύο νερό. Έχουμε 

καθαρισμένα και πλυμένα τα σκόρδα σε σκελίδες και τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Όταν αρχίζουν 

να βράζουν οι φακές, ρίχνουμε μέσα τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τα φύλλα δάφνης. Κάθε 15΄ 

περίπου, ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο κρύο νερό, αν χρειάζεται. Όταν αρχίσουν και χυλώνουν, 

προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι και τη ρίγανη. Τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση και η φακή μας 

είναι έτοιμη. 

+ Κλήμεντος Επ. Αγκύρας, Αγαθαγγέλου μαρτ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com 

Συμβουλή: 
Το φαγητό αυτό μπορεί να γίνει και 

αλάδωτο. Αν θέλουμε προσθέτουμε στο 

πιάτο μας ξίδι. Επίσης, αν προτιμάμε 

κόκκινες τις φακές μας, την ώρα που 

ρίχνουμε το αλάτι και το ελαιόλαδο, 

προσθέτουμε και πελτέ ντομάτας, 

αραιωμένο σε νερό.
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Κουνέλι ριγανάτο
Υλικά 

1 κουνέλι, κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμό 2 λεμονιών

1 κεφάλι σκόρδο

2 κ.γ ρίγανη

2 ποτήρια νερό

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κουνέλι μερίδες και το βάζουμε στην κατσαρόλα με όλα τα υλικά. Το αφήνουμε να ψηθεί 

και να μείνει με πηχτή σάλτσα.

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com 

+Ξένης οσ.,Ζωσιμά οσ., Φίλωνος οσ.,Βαβύλα ιερ. 

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Τα σκόρδα καθαρίζονται πολύ 

ευκολότερα, αν αφήσουμε τις σκελίδες 

για λίγη ώρα σε χλιαρό νερό.

35



Γλυκοκολοκύθα με κάστανα και ελιές
Υλικά 
2 κιλά γλυκοκολοκύθα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 φύλλα δάφνης

λίγα κρεμμυδάκια, φρέσκα

2 σκελίδες σκόρδο

1 πιπεριά, κόκκινη καυτερή

1 φ.τ. ξινόχοντρο

2 φ.τ. κάστανα

1 φ.τ. πράσινες ελιές

αλάτι

Εκτέλεση 
Κόβουμε την κολοκύθα σε μέτρια κομμάτια. Σε μικρότερα κομμάτια κόβουμε τα κρεμμύδια, την πιπεριά 

και τα κάστανα. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο μαζί με όλα τα υλικά. Ανακατεύουμε και όταν 

το φαγητό πάρει βράση, το βάζουμε σε μέτρια φωτιά και το αφήνουμε να ψηθεί με τα υγρά που βγάζει η 

κολοκύθα, χωρίς να προσθέσουμε καθόλου νερό.

+ Γρηγορίου Ναζιανζινού Αυξεντίου, Πουπλίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίξηρος Λευκός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Οι πράσινες ελιές ταιριάζουν γευστικά 

με τα λαχανικά, ενώ οι μαύρες 

συνήθως με πουλερικά και ψάρια.
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Μπακαλιάρος με κόκκινη σάλτσα
Υλικά 

1 φύλλο μπακαλιάρος, αλμυρός, περίπου 1 με 1,5 κιλό

4 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα • 7 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

1 κ.σ ξίδι • 5-6 δαφνόφυλλα • χυμός 1 λεμονιού

1 ματσάκι μαϊντανός • 3 κ.σ πελτέ ντομάτας • μαύρο πιπέρι τριμμένο • λίγη κανέλα τριμμένη 

λίγο κύμινο τριμμένο • λίγο κόκκινο πιπέρι γλυκό                   

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και ξεπλένουμε τον μπακαλιάρο για να φύγουν τα αλάτια του και τον κόβουμε σε 

κομμάτια. Βάζουμε τα κομμάτια σε λεκάνη με άφθονο νερό για να ξαρμυρίσει και αλλάζουμε κάθε 5 
ώρες το νερό στη λεκάνη. Πρέπει να παραμείνει στο νερό περίπου 20 ώρες. Έπειτα τοποθετούμε τα 

κομμάτια του μπακαλιάρου σε φαρδιά κατσαρόλα, προσθέτουμε κρύο νερό τόσο όσο να τον σκεπάσει 
και τον βάζουμε σε δυνατή φωτιά. Ενώ βράζει δυνατά το φαγητό, προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα 

σκόρδα, το ελαιόλαδο και τα δαφνόφυλλα. Βάζουμε τον πελτέ ντομάτας αραιωμένο με 1 ποτήρι νερό 
σε 1 μπολ και προσθέτουμε το μαύρο πιπέρι, το κύμινο, την κανέλα, το κόκκινο πιπέρι και το ξίδι. 

Ανακατεύουμε πολύ καλά, ωσότου τα υλικά μας γίνουν μια ομοιόμορφη μάζα. Αφού περάσουν 45΄, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό και με ένα κουτάλι της σούπας απλώνουμε όλο το μείγμα από 

το μπολ στην κατσαρόλα. Κουνάμε κατόπιν την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 
15΄ ακόμα. Τότε προσθέτουμε τον χυμό του λεμονιού σε όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας, την 
ξανακουνάμε και την κατεβάζουμε από τη φωτιά. Τέλος, ρίχνουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και 

αφήνουμε σκεπασμένη την κατσαρόλα για 20΄ περίπου. Σερβίρεται ζεστό.

Συνδυάζεται με: 
Μακεδονικός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών- Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

+Ξενοφώντος & συμβίας Μαρίας, Συμεών

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Στον πυθμένα της λεκάνης τοποθετούμε 

μία σχάρα, ώστε τα κομμάτια του 

μπακαλιάρου να μην ακουμπούν στη 

βάση της λεκάνης. Αυτό βοηθάει στο 

ξαρμύρισμα.
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Χοιρινό με τσιγαριαστά χόρτα
Υλικά 
1 κιλό χοιρινό μπούτι, κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 κιλό διάφορα χόρτα (σπανάκι, καυκαλήθρες, ζοχούς, πράσα, τσουκνίδες, μάραθο)

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. λευκό κρασί

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια (τον χυμό)

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το κρέας μέχρι να ροδίσουν. 

Τα σβήνουμε με το κρασί και αφού αυτό εξατμιστεί, συμπληρώνουμε 3 ποτήρια νερό, αλάτι και πιπέρι. 

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 1 ώρα περίπου. Αν χρειαστεί, 

προσθέτουμε λίγο νερό. Κόβουμε όλα τα χορταρικά στη μέση και μόλις μαλακώσει το κρέας, τα 

προσθέτουμε στην κατσαρόλα και αφήνουμε όλα τα υλικά να βράσουν σε σιγανή φωτιά για άλλα 20΄. 

Σβήνουμε με τον χυμό λεμονιού, 5΄ πριν το τέλος του μαγειρέματος.

+ ΙΔʹ Λουκά (Τυφλού), Ανακ. λειψ. Ιωάν. Χρυσοστ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Μπορούμε να μαρινάρουμε το χοιρινό 

μέσα σε λευκό κρασί, ελαιόλαδο 

και μυρωδικά, μια μέρα πριν την 

παρασκευή του φαγητού. Το αφήνουμε 

σκεπασμένο στο ψυγείο και το 

βγάζουμε 20΄ πριν το μαγειρέψουμε.
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Πρασόπιτα
Υλικά 

Για τη ζύμη
½ κιλό αλεύρι

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. νερό • 1 κ.γ αλάτι • 2 κ.σ. τσικουδιά

σουσάμι

Για τη γέμιση                       
1 κιλό πράσα • 6 αβγά

300 γρ. φέτα • 2 φ.τ. γάλα

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Ετοιμάζουμε το φύλλο ως εξής: σ’ ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι και στο κέντρο ανοίγουμε ένα 

λακκάκι, όπου ρίχνουμε το αλάτι, το ελαιόλαδο, τη τσικουδιά και σιγά-σιγά το νερό. Ζυμώνουμε 
καλά, κάνουμε τη ζύμη μία μπάλα, την σκεπάζουμε με βαμβακερή πετσέτα και την αφήνουμε αρκετή 

ώρα για να «ξεκουραστεί». Στη συνέχεια την χωρίζουμε σε 4 μέρη και ανοίγουμε ισάριθμα φύλλα. 
Απλώνουμε το ένα στον λαδωμένο πάτο και τα τοιχώματα του ταψιού, το λαδώνουμε και πάνω του 

απλώνουμε το άλλο. Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα πράσα. Τα τοποθετούμε σε μια 
λεκάνη μαζί με την τριμμένη φέτα, τα χτυπημένα αβγά, το γάλα, το ελαιόλαδο, το αλάτι και το πιπέρι 
και τα ανακατεύουμε καλά. Έπειτα, προσθέτουμε τη γέμιση και την σκεπάζουμε με τα άλλα 2 φύλλα 

λαδωμένα μεταξύ τους. Ενώνουμε καλά τα άκρα των φύλλων του πάτου με αυτά της επιφάνειας. 
Αλείφουμε με ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με σουσάμι, ραντίζουμε με ελάχιστο νερό και βάζουμε την 

πίτα σε προθερμασμένο φούρνο, για 1 ώρα περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Grenache Rouge (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

+ Χάριτος μάρτυρος, Εφραίμ Σύρου, Παλλαδίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Γόπες τηγανιτές με σαλάτα εποχής
Υλικά 
1 κιλό γόπες

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνι

2 λεμόνια

Εκτέλεση 
Τα ψάρια πρέπει να είναι φρέσκα. Τα καθαρίζουμε από τα λέπια, τα εντόσθια και τα βράγχια τους και, 

αφού τα αλατίσουμε ελαφρώς, τα τοποθετούμε σε ένα τρυπητό, για να στραγγίσουν. Όταν ζεσταθεί το 

ελαιόλαδο στο τηγάνι, αλευρώνουμε τα ψάρια καλά και πριν αρχίσουμε να τα βάζουμε στο τηγάνι, τα 

τινάζουμε, ώστε να φύγει το επιπλέον αλεύρι. Αφού τα τηγανίσουμε και από τις 2 πλευρές, τα βγάζουμε 

και τα περιχύνουμε με το χυμό των λεμονιών. Το ψάρι συνοδεύεται πολύ ταιριαστά με μια σαλάτα εποχής, 

όπως το ψιλοκομμένο λάχανο με λίγο καρότο, λεμόνι και ελαιόλαδο.

+ Ανακοψ. Λειψ. Ιγνατίου Θεοφόρου, Δημητρίου Χίου

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
(+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ (+ 30) 2821 0 95967

Συμβουλή: 
Προσέχουμε τη φωτιά να είναι τόση, 

όση χρειάζεται για το τηγάνισμα, χωρίς 

να «καπνίζει» το ελαιόλαδο. 
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Φασολάδα με λαχανικά
Υλικά 

500 γρ. φασόλια, λευκά μέτρια

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 κλωναράκια σέλινο

1 καρότο σε φέτες

100 γρ. λάχανο, ψιλοκομμένο

2 λεμόνια (χυμό και φλούδα)

200 γρ. σταμναγκάθι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χοντρό αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα φασόλια, τα ξεπλένουμε 2 φορές και τα βάζουμε να βράσουν σε κανονική φωτιά με 
κρύο νερό. Αφού βράσουν για 20΄, τα στραγγίζουμε, τα ξαναβάζουμε στη φωτιά με κρύο νερό και τα 
ξαναβράζουμε με τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το σταμναγκάθι, μέχρι να χυλώσουν. Προσθέτουμε το 

σταμναγκάθι, 10΄ πριν από το τέλος του μαγειρέματος. 

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ροζέ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
web site: www.dourakiswinery.gr 

+ Των Τριών Ιεραρχών (Σχολ. εορτή), Χρυσής μάρτ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Αποφεύγουμε να μουσκέψουμε από το 

προηγούμενο βράδυ τα φασόλια, γιατί 

σκληραίνει η φλούδα τους.
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Ραδίκια άγρια με χωριάτικα λουκάνικα
Υλικά 
1 ½ κιλό άγρια ραδίκια του βουνού, καθαρισμένα και πλυμένα

4 κρεμμυδάκια, φρέσκα σε ροδέλες

1 κρεμμύδι, ξερό τριμμένο

1 κ.σ. μπούκοβο, γλυκό

1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος

1 κ.γ ρίγανη

2 πιπεριές Φλωρίνης, ψιλοκομμένες

400 γρ. λουκάνικα, χωριάτικα (πικάντικα αν επιθυμείτε)

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός ½ λεμονιού (προαιρετικά) 

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε τα χόρτα σε μεγάλα κομμάτια και τα ζεματίζουμε 3΄-4΄ σε αλατισμένο νερό. Τα στραγγίζουμε 

καλά. Κόβουμε τα λουκάνικα σε φέτες και τα τηγανίζουμε, χωρίς να προσθέσουμε λιπαρή ουσία, 

μέχρι να ροδίσουν. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι με καπάκι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το 

ξερό κρεμμύδι. Μόλις μαλακώσει, προσθέτουμε τις πιπεριές Φλωρίνης και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. 

Έπειτα από λίγο, βάζουμε τα χόρτα και 1 φ.τ. νερό. Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και το 

μπούκοβο. Αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή θερμοκρασία, για 30΄, με σκεπασμένο το τηγάνι. Λίγο 

πριν αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά, προσθέτουμε τα λουκάνικα, το χυμό λεμονιού και τον άνηθο. 

Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή κρύο. 

+ Κύρου & Ιωαν. Αναργ., Ηλία Καλαμών, Αρσενίου οσ.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381
Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 
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+  Τρύφωνος μ., Αναστασίου Ναυπλ., Βασιλ. Θεσ/νίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Αρωματικό σπανακόρυζο με μανιτάρια

Υλικά 
200 γρ. σπανάκι, πλυμένο και χονδροκομμένο

150 γρ. μικρά μανιτάρια

250 γρ. ρύζι μπασμάτι

2 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

450 ml ζωμός λαχανικών (φτιαγμένος με φρέσκα λαχανικά)

2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες

ξύσμα και χυμό από ½ λεμόνι

50 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ξυλάκι κανέλλα • 4 γαρίφαλα

4 σπόροι κάρδαμο, σπασμένο στο γουδί

Εκτέλεση 
Μέσα σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να 
ξανθύνει. Προσθέτουμε τα μανιτάρια, τα σοτάρουμε για λίγα λεπτά και στη συνέχεια σοτάρουμε 
τα μπαχαρικά. Ρίχνουμε το ρύζι, το ξύσμα λεμονιού και το ζωμό των λαχανικών. Σκεπάζουμε την 
κατσαρόλα και σιγοβράζουμε το ρύζι για 15΄, μέχρι να απορροφήσει το ζωμό. Όταν το ρύζι είναι 

σχεδόν έτοιμο, προσθέτουμε το σπανάκι και τον χυμό λεμονιού. Αφήνουμε την κατσαρόλα πάνω στη 
φωτιά για 2΄-3΄ ακόμη, ώστε να μαραθεί το σπανάκι και σερβίρουμε.

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη, 
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr
www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Για να «μαραθεί» γρήγορα το φρέσκο 

σπανάκι, το περιχύνουμε με καυτό 

νερό. Το σπανάκι είναι πιο υγιεινό, όταν 

τρώγεται ωμό ή ελαφρώς μαραμένο.
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Γαλέος σαγανάκι

Υλικά 
600 γρ. γαλέος σε φέτα, κομμένος σε κομματάκια (5 χ 5 εκατοστά)

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

αλάτι

1 κ.γ. μουστάρδα

κύμινο (προαιρετικά)

μαύρο πιπέρι (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Αλατίζουμε το ψάρι από πριν (τουλάχιστον 2 ή 3 ώρες) και το βάζουμε σε μια μικρή και ρηχή κατσαρόλα, 

ώστε να χωράνε σε αυτή ίσα – ίσα τα κομμάτια του. Βάζουμε κρύο νερό, τόσο ώστε να σκεπαστούν λίγο. 

Να υπολογίζουμε πως με το λάδι που θα ρίξουμε ίσα-ίσα θα καλυφθούν τα κομμάτια. Έπειτα βάζουμε στη 

φωτιά την κατσαρόλα. Όταν αρχίσει να βράζει, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σε 15΄- 20΄ τη μουστάρδα 

και τα μπαχαρικά, μαζί με τον χυμό του λεμονιού. Ρίχνουμε το λεμόνι και τη μουστάρδα με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να περιχύσουν όλο το φαγητό. Κουνάμε καλά την κατσαρόλα και σε 1΄ την κατεβάζουμε από τη 

φωτιά. Το φαγητό είναι έτοιμο.

+ Υπαπαντή Ιησού Χριστού, Αγαθοδώρου (Ψαροφαγία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Μαλαγουζιά (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381
Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

Συμβουλή: 
Ο γαλέος ψαρεύεται το Φεβρουάριο 

και το Μάρτιο και τον βρίσκουμε στην 

αγορά σε φέτες. Είναι πολύ νόστιμο 

ψάρι και τρώγεται, κυρίως, τηγανητός 

με σκορδαλιά. 
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+ ΙΕ’ Λουκά (Ζακχαίου), Συμεών του Θεοδόχου

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Καρέ χοιρινό με μυρωδικά

Υλικά 
2 κιλά χοιρινό, καρέ                            

1 φ.τ. λευκό κρασί 

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5-6 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες 

1 κ.σ. θυμάρι 

1 κ.σ. ρίγανη 

1 κ.σ. τριμμένο δεντρολίβανο 

1 κ.σ .κόκκους κόκκινου πιπεριού

1 κ.σ. κόκκους πράσινου πιπεριού

1 κ.σ. χοντρό αλάτι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το κρέας, το σκουπίζουμε με απορροφητικό χαρτί κουζίνας και το βάζουμε σε ταψί. Σε ένα 
μπολ, βάζουμε το κρασί και τη μισή ποσότητα από το ελαιόλαδο, τα ανακατεύουμε και περιχύνουμε 

το κρέας. Στη συνέχεια, σε ένα άλλο μπολ, βάζουμε το θυμάρι, τη ρίγανη, το δεντρολίβανο, τους 
κόκκους πιπεριού, κοπανισμένους στο γουδί, το αλάτι, το σκόρδο, το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τα 
ανακατεύουμε καλά, έως ότου γίνουν παχύρρευστο μείγμα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 
180ο. Απλώνουμε ομοιόμορφα πάνω στο κρέας το μείγμα με τα μυρωδικά, σκεπάζουμε το ταψί 
με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, για περίπου 2 ½ ώρες. ½ ώρα, πριν 
ολοκληρωθεί το ψήσιμο, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και συνεχίζουμε το ψήσιμο, έως ότου πάρει 

χρώμα. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο, αφήνουμε το κρέας να κρυώσει, το κόβουμε σε φέτες και 
σερβίρουμε.

Συνδυάζεται με: 
Carignan (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr

Συμβουλή: 
Μπορούμε να μαρινάρουμε το καρέ του 

χοιρινού, για 4-5 ώρες, σε κρασί και 

λάδι ελιάς. 
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Λαχανόπιτα
Υλικά 
Για τη ζύμη :όπως στις συνταγές της 14ης και της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση

1250 γρ. χορταρικά 

(σπανάκι, λάπαθα, πράσα, φρέσκα κρεμμυδάκια, ζοχοί, τσουκνίδες, άνηθο, δυόσμο κ.τ.λ.)

1 κρεμμύδι μεγάλο ξερό ψιλοκομμένο

2 αβγά

250 γρ. τυρί φέτα τριμμένη

1/3 φ.τ. ρύζι

¼ φ.τ. τραχανάς

¼ φ.τ. σιμιγδάλι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

λίγη ρίγανη

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τα χόρτα και τα ψιλοκόβουμε. Αφήνουμε να στραγγίξουν καλά, σχεδόν να στεγνώσουν. Τα 

βάζουμε σε μία μεγάλη λεκάνη και αφού τα πασπαλίσουμε με το αλάτι, τα τρίβουμε καλά με τα χέρια μας. 

Αφήνουμε να «σταθούν» για 10΄-15΄. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα αβγά, το τυρί, το ρύζι, 

τον τραχανά, το σιμιγδάλι, τη ρίγανη και τέλος, το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά όλα τα συστατικά της 

γέμισης για να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε την πίτα στο ταψί και τη χωρίζουμε σε μπακλαβωτά 

κομμάτια. Αλείφουμε με ελαιόλαδο πολύ καλά όλη την επιφάνεια, τη ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε 

την πίτα μας για 1 ώρα περίπου. 

+ Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Νικολάου ομολόγ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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+ Αγάθης μ., Πολυεύκτου Πατρ. Κων., Θεοδοσίου οσ.

ΤΡΙΤΗ 05 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Κοτόπιτα με μανιτάρια

Υλικά 
1 κοτόπουλο

500 γρ. μανιτάρια

250 γρ. καπνιστό χοιρινό, ψιλοκομμένο

250 γρ. κεφαλοτύρι, γραβιέρα τριμμένα

1 φ.τ. ζωμό κρέατος

1 κ.σ κορν- φλάουρ ή καλαμποκάλευρο

2 ασπράδια αυγών

μαϊντανό

σουσάμι 

2-3 σκελίδες σκόρδο

4 φύλλα κρούστας ή 2 φύλλα ζύμης που φτιάχνουμε μόνοι μας (όπως συνταγή της 14/1)

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

λίγο γάλα εβαπορέ

Εκτέλεση 
Βράζουμε το κρέας, αφαιρούμε τα κόκαλα και το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Σοτάρουμε το κρέας 
με το ελαιόλαδο, προσθέτουμε τα μανιτάρια, το καπνιστό χοιρινό και το μαϊντανό. Απλώνουμε τα 2 
φύλλα ή το 1 χειροποίητο στο ταψί, το οποίο έχουμε λαδώσει, ρίχνουμε τη γέμιση και από πάνω τα 
τυριά. Περιχύνουμε με κρέμα που έχουμε φτιάξει με ένα φ.τ. ζωμό κρέατος, μια κ.σ. κορν- φλάουρ 
και 2 ασπράδια αυγού. Βάζουμε από πάνω τα άλλα δύο (ή το ένα) φύλλα ζύμης, τα αλείφουμε με 

λίγο γάλα εβαπορέ και πασπαλίζουμε με σουσάμι. Ψήνουμε την πίτα σε μέτριο φούρνο για ½ ώρα 
περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Κόκκινη Κορυφή, ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com
www.loupakiswines.com 
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Κουκιά στιφάδο
Υλικά 
2 φ.τ. κουκιά, μουσκεμένα για 8 ώρες

1 ½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 μεγάλα κρεμμύδια, χοντροκομμένα

2 κ.γ. πελτέ ντομάτας

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μαϊντανό

2 φύλλα δάφνης

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. ζάχαρη

2 κ.σ. ξίδι

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα κουκιά σε άφθονο νερό, για 30΄. Τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίσουν. 

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα με βαρύ πάτο και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο για 

4΄-5΄, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Προσθέτουμε και τα κουκιά, κρατώντας 6΄με 10΄. Ρίχνουμε τον πελτέ 

διαλυμένο σε ένα φ.τ. νερό, όλα τα μπαχαρικά, το μαϊντανό, τη ζάχαρη, τα φύλλα δάφνης, το αλάτι, το 

πιπέρι και ένα ακόμα φ.τ. νερό. Σκεπάζουμε και ψήνουμε για 20΄. Ανοίγουμε το καπάκι της κατσαρόλας, 

προσθέτουμε τα κουκιά που έχουμε κρατήσει, αφού πρώτα τους αφαιρέσουμε τη φλούδα και το ξίδι. 

Ανακατεύουμε, δυναμώνουμε τη θερμοκρασία και ψήνουμε με ανοιχτό το καπάκι της κατσαρόλας 

για 10΄ ακόμα, μέχρι το φαγητό να μείνει μόνο με το λάδι του. Σερβίρουμε το στιφάδο ζεστό ή σε 

θερμοκρασία δωματίου.

+ Φωτίου Κων/πόλεως, Βουκόλου Σμύρνης, Ιουλιανού οσ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Merlot (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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+ Παρθενίου Λαμψάκου, Λουκά οσ.,Γεωργίου ν.  

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κουνέλι με γιαούρτι και αβγά

Υλικά 
1 κουνέλι

2 λεμόνια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κιλό γιαούρτι

4 αβγά

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το κουνέλι, το περιχύνουμε με τα λεμόνια και το αφήνουμε μερικές ώρες. Μετά το βάζουμε 

σε ταψί, το αλατοπιπερώνουμε, το περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και λίγο νερό και το ψήνουμε στο 
φούρνο. Όταν ψηθεί, το βγάζουμε από το φούρνο, ανακατεύουμε το γιαούρτι με τα αβγά χτυπημένα 

και 2-3 κ.σ. νερό και με το μείγμα αυτό περιχύνουμε το κουνέλι. Βάζουμε ξανά το φαγητό στον 
φούρνο, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
  (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ (+ 30) 2821 0 95967
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Ριζότο με σέσκουλα
Υλικά 
1 μάτσο σέσκουλα

1 ματσάκι μάραθο

200 γρ. ρύζι, γλασέ 

600-650 γρ. ζωμό από φρέσκα λαχανικά

1 ξερό κρεμμύδι 

1 φρέσκο κρεμμύδι 

1 σκελίδα σκόρδο

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

1 φ.τ. κόκκινο κρασί 

5-6 τεμάχια λιαστές ντομάτες 

50-60 γρ. ξερό ανθότυρο 

ανθό του αλατιού 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

μερικά φύλλα λαγουδόχορτο και λίγη τσουκνίδα (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα σέσκουλα και τα κόβουμε χονδρά κομμάτια, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα μάραθα. Με 2 κ.σ. 

ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε ελαφρά το ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμύδι και το σκόρδο, σβήνουμε με το κρασί, 

προσθέτουμε τα σέσκουλα, τα μάραθα και τις λιαστές ντομάτες, που έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια, 

αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουμε λίγο να μαραθούν. Ετοιμάζουμε το ζωμό, διατηρώντας τον ζεστό. Με το 

υπόλοιπο ελαιόλαδο τσιγαρίζουμε το ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι και το ρύζι για λίγο και προσθέτουμε το 

ζωμό σιγά-σιγά, μέχρι να χυλώσει το ρύζι. Λίγο πριν το τέλος, προσθέτουμε τα σέσκουλα και τα μάραθα 

που έχουμε ετοιμάσει, αλάτι, πιπέρι και το ξερό ανθότυρο.

+ Θεοδώρου Στρατηλάτου, Ζαχαρίου Προφ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Ερυθρός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr 
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+ Νικηφόρου, Μαρκέλου, Φιλαγρίου, Ρωμανού

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ψάρια βραστά με λαχανικά

Υλικά 
1 ½ κιλό ψάρια (φρέσκος μπακαλιάρος, παντελήδες ή σαλούβαρδοι)

2 κρεμμύδια

2 καρότα 

3 κανονικές πατάτες

1 μικρή σελινόριζα με φύλλα

3- 4 λεμόνια

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

ελάχιστο κύμινο 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια, τα πλένουμε, τα αλατίζουμε και τ’ αφήνουμε σ’ ένα τρυπητό, για 1 ώρα, 

να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε τα λαχανικά, τα πλένουμε και τα κόβουμε σε σχήμα και μέγεθος της 
αρεσκείας μας. Τα βάζουμε όλα μαζί σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα και προσθέτουμε κρύο 

νερό ίσα-ίσα να τα σκεπάσει (και ίσως λιγότερο). Βάζουμε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και όταν 
αρχίσει να βράζει το φαγητό, ρίχνουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, το ελαιόλαδο, το αλατοπίπερο 

και το κύμινο. Έπειτα από ½ ώρα δυνατού βρασμού, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό. Κουνάμε την 
κατσαρόλα κάπου-κάπου, για να μην κολλήσουν ψάρια και λαχανικά. Όταν έχουν απορροφηθεί 

σχεδόν όλα τα υγρά και έχει χυλώσει το ζουμί, ρίχνουμε τον χυμό των λεμονιών, ξανακουνάμε την 
κατσαρόλα και την κατεβάζουμε αμέσως από τη φωτιά.

Συνδυάζεται με: 
Αμπελώνας Λευκός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 
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Αρνί με γιαούρτι
Υλικά 
1 κιλό αρνί, χωρίς κόκαλα

500- 600 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

2 ματσάκια άνηθο

2 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια

κύμινο

100 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

ρίγανη

Εκτέλεση 
Κόβουμε το αρνί σε μικρά κομμάτια. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και τον άνηθο. Αναμειγνύουμε όλα 

τα υλικά μαζί και ψήνουμε σε πήλινο σκεύος, στο φούρνο, στους 180ο. Όταν ψηθεί, προσθέτουμε το 

γιαούρτι.

+ΙΣΤ’ Ματθαίου (Ταλάντων), Χαραλάμπους ιερομ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Syrah Ντουράκη (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Βράζουμε πρώτα το αρνί και μετά του 

αφαιρούμε τα κόκαλα. 
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+ Γεωργ. Σερβ., Βλασίου ιερ., Θεοδώρας Αυγούστης

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Τάρτα με μανιτάρια και ανθότυρο

Υλικά 
1 φύλλο κρούστας

½ κιλό μανιτάρια

½ φ.τ. αλεύρι, για όλες τις χρήσεις

250 γρ. ανθότυρο

200 γρ. τυρί φέτα, κομμένη σε κομματάκια

1 φ.τ.  κεφαλοτύρι τριμμένο • 3 αβγά

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

λίγο μοσχοκάρυδο τριμμένο • 3 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε τα μανιτάρια σε λεπτές φέτες. Ρίχνουμε στο τηγάνι το ελαιόλαδο και μόλις ζεσταθεί καλά, 
σοτάρουμε τα μανιτάρια, μέχρι να ροδίσουν. Προσθέτουμε το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και αφήνουμε 

να κρυώσουν. Βάζουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, τα τυριά, τα αβγά χτυπημένα, λίγο πιπέρι, 
τα μανιτάρια, το μοσχοκάρυδο, λίγο- λίγο το αλεύρι και ανακατεύουμε καλά. Αλείφουμε μια φόρμα 
για τάρτα με ελαιόλαδο και στρώνουμε το φύλλο. Το πασπαλίζουμε με τη φρυγανιά και απλώνουμε 

το μείγμα. Ψήνουμε την τάρτα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180ο για 35΄. Αφήνουμε να 
κρυώσει λίγο και σερβίρουμε σε πιατέλα.

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Λευκός (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

Συμβουλή: 
Όταν λέμε βούτυρο, εννοούμε το 

στακοβούτυρο, δηλαδή βούτυρο από 

γάλα πρόβειο ή κατσικίσιο.
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Μπακαλιάρος στιφάδο
Υλικά 
1 φύλλο μπακαλιάρου, 1- 1 ½ κιλό

1 κιλό κρεμμύδια για στιφάδο (κοκκάρια)

1 φ.τ. κόκκινο κρασί

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φύλλο δάφνη

½ κ.γ κύμινο

½ κ.γ πιπέρι

3-4 κόκκους πιπέρι

2-3 γαρίφαλα

1 ξύλο κανέλας

1-2 κομμάτια πορτοκαλόφλουδα

Εκτέλεση 
Κόβουμε τον μπακαλιάρο σε κομμάτια και τον βάζουμε σε νερό να ξαρμυρίσει, για 20 ώρες. Στο 

διάστημα αυτό, αλλάζουμε το νερό, 5-6 φορές. Τον τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα με βαρύ πάτο, μαζί 

με ½ φ.τ. νερό και το δαφνόφυλλο. Τον αφήνουμε να σιγοβράσει για 5΄. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το 

κρασί, τα κοκκάρια, το ελαιόλαδο, τα μπαχαρικά και την πορτοκαλόφλουδα. Ανοίγουμε την κατσαρόλα 

και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 30΄, μέχρι να μαλακώσουν τα κοκκάρια. Ξεσκεπάζουμε την 

κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να « ξεκουραστεί» για 15΄, πριν το σερβίρουμε. Μπορούμε να το 

συνοδεύσουμε με βραστές πατάτες.

+Μελετίου Αντιοχείας, Αντωνίου Β’ Κων/λεως

ΤΡΙΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Sangiovese (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

Συμβουλή: 
Όσο πιο λευκός και πιο παχύς είναι ο 

μπακαλιάρος τόσο πιο γευστικό θα γίνει 

το φαγητό.
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+ Ακύλα, Πρισκίλλης αποστ., Μαρτινιανού οσ.,Ευλογίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Syrah Kαραβιτάκη
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

Συμβουλή: 
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε 

λίγο λάδι για το σοτάρισμα και το 

υπόλοιπο μόλις κλείσουμε τη φωτιά. 

Σέσκουλα με μαυρομάτικα φασόλια

Υλικά 
½ κιλό φασόλια μαυρομάτικα

½ κιλό σέσκουλα, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι μάραθο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3-4 σκελίδες σκόρδο (προαιρετικά)

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ξεπλένουμε τα φασόλια και τα βάζουμε να βράσουν σε κανονική φωτιά, με κρύο νερό για 10΄. Τα 
στραγγίζουμε και τα αφήνουμε στην άκρη. Σοτάρουμε λίγο το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο και στη 
συνέχεια ρίχνουμε τα λαχανικά και τον πελτέ ντομάτας, διαλυμένο σε λίγο νερό. Προσθέτουμε τα 

στραγγισμένα φασόλια, λίγο κρύο νερό από τη βρύση και τα αφήνουμε να βράσουν για περίπου 20΄ 
ακόμη. Στο τέλος, προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι και σβήνουμε τη φωτιά.
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Κρέπες
Υλικά 
8 αβγά

½ κιλό κιμά

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

4-5 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. νερό

1 ματσάκι διάφορα μυρωδικά της αρεσκείας μας (δυόσμο, άνηθο, μαϊντανό)

3 κ.σ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και τον κιμά. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το νερό και 

μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσει ο κιμάς και να απορροφήσει όλα τα υγρά. Αφήνουμε τον κιμά να 

κρυώσει λίγο και προσθέτουμε το τυρί και τα μυρωδικά ψιλοκομμένα. Ψήνουμε 4 ατομικές ομελέτες 

γυρίζοντας την καθεμιά προσεκτικά με ένα πιάτο για να ψηθούν και από τις δύο πλευρές τους. 

Σερβίρουμε στα πιάτα γεμίζοντας τις ομελέτες με λίγο από τον κιμά και τυλίγοντάς την σαν ρολό.

+ Αυξεντίου, Μάρωνος, Αβραάμ οσ.,Δαμιανού

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243
Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr
www.brinks-beer.gr
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+ Μαΐωρος μαρτ., Ονησίμου αποστ.,Ευσεβίου οσ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Τσουκνίδες βραστές

Υλικά 
1 κιλό τσουκνίδες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι

αλάτι

Εκτέλεση 
Μαζεύουμε δροσερές τσουκνίδες. Τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό και αφού τις βγάλουμε από το 

νερό, τις περιχύνουμε με λάδι και ξίδι.

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

Συμβουλή:
 Συνοδέψτε τις με πράσινες τσακιστές 

ελιές.
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Τσιπούρες με σέλινο
Υλικά 
4 τσιπούρες μικρές

1 κιλό σέλινο

½ φ.τ.έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

½ ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

1 καρότο

1 αβγό

½ φ.τ. χυμό λεμονιού

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια, τα πλένουμε και τα πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι. Καθαρίζουμε το 

σέλινο, το πλένουμε, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια, το βράζουμε σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό 

για 5΄ και το στραγγίζουμε. Αλείφουμε τα ψάρια με λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε σε ψηστιέρα ή στο 

γκριλ. Σοτάρουμε, σε μια κατσαρόλα, το κρεμμύδι με το υπόλοιπο ελαιόλαδο, προσθέτουμε το σέλινο, τον 

άνηθο και τα ανακατεύουμε. Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνουμε ένα φ.τ. νερό και ψήνουμε 

στους 190ο για 40΄. Στρώνουμε τα ψάρια πάνω στο σέλινο, χτυπάμε το αβγό, προσθέτουμε το χυμό 

λεμονιού, λίγο ζωμό από το σκεύος, τα ανακατεύουμε και περιχύνουμε το φαγητό. Αφήνουμε να πάρει 

μια βράση και το βγάζουμε από τον φούρνο. Το σερβίρουμε σε πιατέλα.

+ Φλαβιανού Πατρ. Κων/λεως, Παμφίλου μαρτ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος ερυθρός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr 
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+ ΙΖʹ Ματθαίου (Χαναναίας), Θεοδώρου Τήρ., Πουλχερίας

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αρνί με ασκολίμπρους

Υλικά 
1 κιλό αρνί γάλακτος (μπούτι) • 1 κιλό σταμναγκάθι

2 κρεμμύδια • 1φ.τ. αγουρέλαιο

1 κ.σ στάκα • χυμός από 4 λεμόνια

1 κλαδάκι φρέσκο φασκόμηλο • 2 αβγά

1 κ.σ χοντρό αλάτι • 1 κ.γ φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το αρνί σε μερίδες, το μαρινάρουμε για 2 ώρες με το μισό αγουρέλαιο και το χυμό των 

λεμονιών και το βάζουμε στο ψυγείο. Καθαρίζουμε προσεκτικά τους ασκολίμπρους και τους 
ζεματίζουμε για 10΄ σε αλμυρό νερό. Έπειτα το σουρώνουμε και κρατάμε το νερό του. Τρίβουμε τα 

κρεμμύδια, τα σοτάρουμε στην κατσαρόλα με το υπόλοιπο αγουρέλαιο και προσθέτουμε το αρνί, που 
έχουμε σουρώσει από τη μαρινάδα, μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε 1 φ.τ. νερό, από αυτό που έχουμε 
ζεματίσει τους ασκολίμπρους, σκεπάζουμε με το καπάκι και μαγειρεύουμε σε μεσαία φωτιά, για 

περίπου ½ ώρα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τους ασκολίμπρους, ανακατεύουμε προσεκτικά με ξύλινη 
κουτάλα, προσθέτουμε αν χρειάζεται νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο για 20΄ περίπου. Στο τέλος, 

ρίχνουμε την υπόλοιπη μαρινάδα από το αρνί, το αλάτι, το πιπέρι και το φασκόμηλο και βράζουμε για 
άλλα 10΄ περίπου. Από το ζωμό ετοιμάζουμε χτυπώντας τα αβγά ελαφρύ αβγολέμονο, περιχύνουμε 

το φαγητό και το κατεβάζουμε από τη φωτιά.

Συνδυάζεται με: 
Domenico (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Σερβίρουμε το φαγητό 20΄, αφού το 

κατεβάσουμε από τη φωτιά.
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Τάρτα με σπανάκι
Υλικά 
2 φύλλα σφολιάτας

½ κιλό σπανάκι

2 κ.σ άνηθος, ψιλοκομμένο

200 γρ. τυρί φέτα

300 γρ. ανθότυρο

1 ½ φ.τ. λαδοτύρι

½ φ.τ. κουκουνάρια

2 κ.σ. σταφίδες (προαιρετικά)

2 αβγά

3 κ.σ. γάλα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Πλένουμε το σπανάκι καλά και το κόβουμε σε κομμάτια. Τα σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα, μέχρι να 

μαραθεί και το στραγγίζουμε. Βάζουμε τις σταφίδες σε μπολ με χλιαρό νερό, μέχρι να μαλακώσουν. 

Ρίχνουμε σε μια λεκάνη το σπανάκι, τον άνηθο, τις σταφίδες (αφού πρώτα τις στραγγίξουμε), τα 

κουκουνάρια, το ανθότυρο, τη φέτα, το λαδοτύρι, κομμένο σε μικρά κομμάτια, τα αβγά χτυπημένα, αλάτι, 

πιπέρι και ανακατεύουμε. Αλείφουμε με ελαιόλαδο μια φόρμα για τάρτα και στρώνουμε το ένα φύλλο, 

καλύπτοντας και τα πλαϊνά. Το τρυπάμε με ένα πιρούνι και απλώνουμε το μείγμα. Ανοίγουμε λίγο το 

δεύτερο φύλλο με τον πλάστη, το κόβουμε σε λεπτές λωρίδες και τις στρώνουμε πάνω στην τάρτα. 

Αλείφουμε την επιφάνεια με το γάλα και ψήνουμε την τάρτα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 190ο για 

35΄. Αφήνουμε λίγο να κρυώσει και τη σερβίρουμε. 

+ Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού ομολ., Παρηγορίου μαρτ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Logado Κλασσικό Ροζέ
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7
Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 
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+ Φιλοθέης Αθηναίας, Αρχίππου αποστόλου

ΤΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ψάρι ψητό με μάραθα

Υλικά 
1-2 ματσάκια μάραθο

2 ψάρια (του ½ κιλού)

αλάτι

Για τη σάλτσα
χυμό από ένα μικρό λεμόνι •  ¾ φ.τ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ μάραθο, ψιλοκομμένο • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

αλάτι • πιπέρι 

Εκτέλεση 
Στρώνουμε μια σχάρα με τα μάραθα. Καθαρίζουμε και πλένουμε τα ψάρια, πολύ καλά. Τα αλατίζουμε 
και από μέσα και από έξω και τα βάζουμε πάνω στο στρώμα με τα μάραθα και στην ψηστιέρα με τα 
«χωνεμένα» κάρβουνα. Τα ψήνουμε για 12΄ και μόλις η σάρκα αρχίζει να χωρίζει από τα κόκαλα της 

πλάτης, τα βγάζουμε από την ψηστιέρα και τα τοποθετούμε σε μία πιατέλα. Καθαρίζουμε τα ψάρια 
και τα περιχύνουμε με τη σάλτσα που έχουμε ετοιμάσει ως εξής: σε ένα μεγάλο γυάλινο βάζο που 
κλείνει καλά τοποθετούμε το ελαιόλαδο, το χυμό από το λεμόνι, τη σάλτσα ντομάτας, το μάραθο, 

αλάτι και πιπέρι. Σφραγίζουμε το βάζο και χτυπάμε δυνατά μέχρι να γίνουν τα υλικά ένα ομοιογενές 
μείγμα.

Συνδυάζεται με: 
Μακεδονικός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Τα χωνεμένα κάρβουνα διατηρούν από 

μόνα τους τη ζέστη. Η θερμότητα είναι 

αυτή που ψήνει τα ψάρια και όχι η 

φωτιά.
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Κάστανα στιφάδο
Υλικά 
½ κιλό κάστανα, βρασμένα και καθαρισμένα

½ κιλό κρεμμυδάκια για στιφάδο

1 κρεμμύδι, ξερό, τριμμένο

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. κόκκινο κρασί

1 κλωνάρι δεντρολίβανο

4 κ.σ. πελτέ ντομάτας

2 φύλλα δάφνης

3 γαρίφαλα

λίγο μπαχάρι (3 κόκκους)

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε τα καθαρισμένα κρεμμυδάκια μαζί με το τριμμένο κρεμμύδι στη κατσαρόλα, αφού έχουμε 

ρίξει το ελαιόλαδο. Μετά από 3΄ ρίχνουμε το κρασί. Στη συνέχεια διαλύουμε τον πελτέ ντομάτας σε 2 

φ.τ. νερό και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εκτός από τα βρασμένα 

και καθαρισμένα κάστανα. Αφήνουμε να βράσει μέχρι να ελαττωθεί ο ζωμός κατά το μισό. Τέλος, 

προσθέτουμε και τα κάστανα και αφήνουμε να βράσουν για 5΄ ακόμα. Το φαγητό μας είναι έτοιμο για 

σερβίρισμα.

+ Λέοντος Κατάνης, Βησσαρίωνος, Αγάθωνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Στερολάκτης (οίνος ερυθρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr 
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+ Τιμοθέου οσίου, Ευσταθίου Αντιόχειας

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Κουνέλι με γιαούρτι

Υλικά 
1 κουνέλι

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κιλό γιαούρτι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Γεμίζουμε την κοιλιά του κουνελιού με το γιαούρτι και το ράβουμε. Ύστερα το αλατοπιπερώνουμε 

και το αλείφουμε με το βούτυρο και το ελαιόλαδο. Το βάζουμε σε ένα ταψί και το ψήνουμε περίπου 2 
ώρες σε μέτρια θερμοκρασία φούρνου, μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές.

Συνδυάζεται με: 
Κρητικό Κονάκι (οίνος λευκός) 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
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Ξινόχοντρος σούπα
Υλικά 
½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ξινόχοντρος

5 φ.τ. νερό

1 μέτρια ντομάτα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε σε μία μικρή κατσαρόλα το νερό μαζί με το ελαιόλαδο και την ντομάτα, κομμένη σε μικρούς 

κύβους και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 4΄-5΄. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τον ξινόχοντρο, τον 

αλατίζουμε, ανακατεύουμε καλά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και βράζουμε για ακόμα 35΄-40΄, αφού 

χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία. Σερβίρουμε τον ξινόχοντρο, ζεστό με άφθονο πιπέρι.

+ Ανθούσης μ., Θαλασσίου οσ., Των εν τοις Ευγενίου μαρτ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Logado Κλασσικό (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 
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+ Πολυκάρπου Σμύρνης, Γοργονίας, Πολυχρονίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Παλαμίδα ψητή 

Υλικά 
1 παλαμίδα (περίπου 2 κιλά)

αλάτι

3-4 λεμόνια

ρίγανη

μαϊντανός 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Συνήθως οι καλές παλαμίδες ζυγίζουν από 800 γρ. μέχρι 1 ½ - 2 κιλά. Καθαρίζουμε το ψάρι από 
τα εντόσθια και το κόβουμε κατά μήκος από τη μεριά της κοιλιάς, αρχίζοντας από την ουρά προς 
το κεφάλι. Το μαχαίρι μας πρέπει να είναι κοφτερό. Κόβουμε με προσοχή δίπλα στη ραχοκοκαλιά, 

ώστε να χωριστεί το ψάρι μας σε δύο ίσα μέρη, μόνο που πρέπει το κόκαλο να πάει από τη μία 
πλευρά. Επίσης, πρέπει να μη χωριστούν τα δύο κομμάτια το ένα από το άλλο (το ψάρι πρέπει 

να ανοιγοκλείνει, σαν βιβλίο). Για τον λόγο αυτό δεν το κόβουμε εντελώς ως την άκρη. Επειδή η 
παλαμίδα είναι παχύ ψάρι, την αλατίζουμε με αρκετό ημίχονδρο αλάτι, τουλάχιστον 5-6 ώρες πριν 
από το ψήσιμο. Όταν έρθει η ώρα, βάζουμε το ψάρι στη σχάρα ανοιχτό και το ψήνουμε αργά- αργά. 

Μόλις ψηθεί, το βάζουμε σε μια πιατέλα και το περιχύνουμε με το λαδολέμονο και από πάνω 
ρίχνουμε ρίγανη και ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Τοπικός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Η γνήσια παλαμίδα έχει δόντια σε 

αντίθεση με τα άλλα ομοειδή της.
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Αρνί με μάραθο
Υλικά 
1 κιλό κιλό αρνί

1 κιλό μάραθο

2 λεμόνια 

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κρέας. Αμέσως μετά ρίχνουμε τα μάραθα 

κομμένα και τα αφήνουμε να βράσουν καλά. Τέλος, προσθέτουμε τον χυμό των λεμονιών, το αλάτι και το 

πιπέρι. Αφήνουμε το φαγητό να πάρει μια βράση και είναι έτοιμο.

+ Τελών. Φαρισ.(Αρχ. Τριώδ.), Α & Β Εύρ. Κεφ. Ιωάν. Προδρ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Τοπικός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
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+  Ταρασίου Κων/λεως, Ρηγίνου Σκοπέλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρήσσα γη- Vilana (οίνος λευκός ξηρός) 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Λίγο πριν αποσύρουμε το φαγητό από 

τη φωτιά, προσθέτουμε 100 γρ. φέτα 

τριμμένη ή πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ.

Σπανακόρυζο με ελιές

Υλικά 
1 κιλό σπανάκι, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 πράσα, ψιλοκομμένα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

100 γρ. ρύζι μπασμάτι • 1 σφηνάκι λευκό ξηρό κρασί

300 ml ζωμός κοτόπουλου • 1 ντομάτα, ψιλοκομμένη

10 τσακιστές ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσι

1 ματσάκι μάραθο ψιλοκομμένο • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε φαρδύ τηγάνι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το πράσο, τα κρεμμυδάκια και το ρύζι για 

3΄. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε τον ζωμό και το αφήνουμε 
να βράσει για 5΄. Κατόπιν ρίχνουμε την ντομάτα, το σπανάκι, τις ελιές, τον μάραθο και αφήνουμε το 
φαγητό μας να πιει όλο το ζουμί του και να χυλώσει. Πασπαλίζουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 

σερβίρουμε.
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Μπακαλιάρος στον φούρνο με χορταρικά
Υλικά 
1 κιλό μπακαλιάρος παστός, κομμένος και ξαρμυρισμένος (όπως στη συνταγή της 26ης/1)
2 πατάτες, κομμένες σε φέτες
1 γλυκοπατάτα, κομμένη σε φέτες
4 φ.τ πράσα, ψιλοκομμένα
3 φ.τ.σέσκουλα, ψιλοκομμένα
4 κ.σ. καυκαλίθρα, ψιλοκομμένη
1 κ.σ. μάραθο, ψιλοκομμένο
1 φ.τ. σπανάκι, ψιλοκομμένο
1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
2 κρεμμύδια, κομμένα ροδέλες
1 κ.σ. πελτέ ντομάτας
2 κ.σ. σταφίδες
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     
αλάτι ελάχιστο
πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Πλένουμε και καθαρίζουμε τα χορταρικά σχολαστικά. Σε μία κατσαρόλα, σοτάρουμε τα κρεμμύδια με το 

ελαιόλαδο για 3΄, σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τις πατάτες, τη γλυκοπατάτα, τα χορταρικά, ελάχιστο 

αλάτι και μία φ.τ. νερό. Σιγοβράζουμε για 15΄ περίπου και στη συνέχεια ρίχνουμε τις σταφίδες, τον πελτέ 

ντομάτας, αραιωμένο σε δύο κ.σ. νερό και ανακατεύουμε καλά για να αναμειχθούν τα υλικά μεταξύ τους. 

Σε ένα μακρόστενο πυρέξ τοποθετούμε τον μπακαλιάρο που έχουμε ξαρμυρίσει και στρώνουμε από πάνω 

τα χορταρικά και τις πατάτες. Προσθέτουμε και τη σάλτσα από την κατσαρόλα και τοποθετούμε το ταψί 

στο κάτω μέρος του φούρνου. Ψήνουμε για 25΄, σε μέτρια θερμοκρασία. Πασπαλίζουμε με πιπέρι και 

σερβίρουμε το φαγητό ζεστό. 

+ Πορφυρίου Γάζης, Φωτεινής Σαμαρείτιδος

ΤΡΙΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρήσσα γη- Μalvazia di Candia Aromatika 
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
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+  Προκοπίου ομ., Γελασίου μαρτ., Ασκληπιού οσίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Φάβα

Υλικά 
½ κιλό φάβα • 3 κρεμμύδια, ξερά • 200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • λεμόνι • αλάτι • κύμινο

Εκτέλεση 
Φάβα σούπα: Πλένουμε τη φάβα και τη βάζουμε να βράσει σε κρύο νερό. Αφού θέλουμε να την 
κάνουμε σούπα, θα βάλουμε περίπου 350 γρ. φάβα. Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε 

τα κρεμμύδια και τα βάζουμε μέσα στη φάβα μόλις αρχίσει να βράζει (από τα μισά του βρασμού 
και έπειτα η φάβα θέλει συνεχώς ανακάτεμα, γιατί μπορεί να κολλήσει στην κατσαρόλα). Έχουμε 
χαμηλώσει πλέον τη φωτιά και σιγοβράζουμε, ώσπου να χυλώσει και να διαλυθούν εντελώς τα 

σπυριά της. Την κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το αλάτι, το κύμινο, το λεμόνι 
και ανακατεύουμε καλά. Η σούπα μας είναι έτοιμη. Σερβίρεται ζεστή.

Φάβα στεγνή: Τη βράζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας όλη την ποσότητα της φάβας και 
αφού τη βράσουμε, προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και τα ανακατέψουμε καλά, την αφήνουμε 
να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, πήζει. Την ανακατεύουμε πολύ καλά και τη σερβίρουμε. Μπορούμε, εάν 
θέλουμε, να προσθέσουμε και άλλο ελαιόλαδο. Η φάβα έχει την ιδιότητα να απορροφά το λάδι που 

προσθέτουμε, σε οποιαδήποτε ποσότητα. 

Συνδυάζεται με: 
To κρασί της παρέας (οίνος λευκός) 
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Φάβα μπορούμε να βρούμε στην αγορά 

σε τρία χρώματα. Η κίτρινη είναι από 

λαθούρι, η κόκκινη και η πράσινη από 

μπιζέλια. Η πιο νόστιμη είναι η κίτρινη, 

όχι ότι οι άλλες είναι ευκαταφρόνητες.

Άλλωστε σύμφωνα με τον Απόστολο 

Παύλο «πάντα δοκιμάζοντες,το καλόν 

κατέχετε».
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Κοτόπουλο με γιαούρτι
Υλικά 
1 κοτόπουλο

2 λεμόνια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

½ κιλό γιαούρτι

4 αβγά

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το κοτόπουλο, το περιχύνουμε με τα λεμόνια και το αφήνουμε για μερικές ώρες. Έπειτα το 

βάζουμε στο ταψί, το αλατοπιπερώνουμε, το περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, το βούτυρο και λίγο νερό και 

το ψήνουμε στο φούρνο. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το φούρνο, ανακατεύουμε το γιαούρτι με 

τα αβγά, χτυπημένα με 2-3 κ.σ. νερό και με το μείγμα αυτό περιχύνουμε το κοτόπουλο. Βάζουμε ξανά το 

φαγητό στο φούρνο, μέχρι να δέσει η σάλτσα. 

+ Βασιλείου ομ., Κασσιανού,
Νυμφα, Ευβουλου αποστ.

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Εκλεκτός (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr 
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+ Μαρκέλλου, Ευδοκίας οσ., Αντωνίνης, Δομνίνης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Κουνουπίδι κοκκινιστό
Υλικά 

1 μεγάλο κουνουπίδι (1 ½ κιλό) με τα πράσινα φύλλα, χωρισμένο σε μπουκετάκια      

1 ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο                   

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας  

3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια σε ροδέλες                 

2-3 κλωνάρια σέλινο χονδροκομμένο                  

1 φύλλο δάφνης                      

1 κ.γ. μπαχάρι τριμμένο

1 κ.σ. μπούκοβο γλυκό                      

5-6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

χυμός 1 λεμονιού • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τα μπουκετάκια και τα φύλλα του κουνουπιδιού και τα αφήνουμε να στραγγίξουν. 

Βάζουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα να ζεσταθεί. Ρίχνουμε το κρεμμύδι, αλατίζουμε και το αφήνουμε 
σε χαμηλή φωτιά να μαλακώσει. Προσθέτουμε κατόπιν το κουνουπίδι και το αφήνουμε να σοταριστεί 

απ’ όλες τις πλευρές. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια, το σέλινο, το χυμό και τον 
πελτέ. Προσθέτουμε τη δάφνη, το μπαχάρι, την πάπρικα, το ζωμό και αφήνουμε να βράσουν 20’ σε 

μέτρια θερμοκρασία. Όταν αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε-αν επιθυμούμε-και το χυμό 
λεμονιού και το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Συνδυάζεται με: 
To κρασί της παρέας (οίνος ροζέ)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών - Αστερουσίου 
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr
www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Όταν επιλέγουμε κουνουπίδι, να 

αποφεύγουμε όσα έχουν κηλίδες ή 

στίγματα. Το καλό κουνουπίδι είναι άσπρο, 

καθαρό, σφιχτό και τα εξωτερικά φύλλα 

είναι πράσινα και φρέσκα. Αποφεύγουμε 

να βράζουμε για πολλή ώρα στο 

κουνουπίδι, γιατί όσο περισσότερο το 

βράζουμε τόσο  πιο δυσάρεστη και βαριά 

γίνεται η μυρωδιά του.
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Γαλέος λαδορίγανη
Υλικά 
1200 γρ. γαλέος

4 πατάτες κομμένες σε ροδέλες

φύλλα από 2 κλωναράκια φρέσκιας ρίγανης ή 2 κ.γ. ξερή

χυμό από 2 λεμόνια

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε το ψάρι και το βάζουμε σε ταψί μαζί με τις πατάτες. Πασπαλίζουμε με αλάτι, πιπέρι και 

ρίγανη, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και ρίχνουμε λίγο νερό. Ψήνουμε στους 170ο  για περίπου 1 ώρα. Λίγο 

πριν το τέλος, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού.

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός) 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)

 (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ (+ 30) 2821 0 95967

Νικολάου Πλανά, Ησυχίου, Ευθαλίας μάρτ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμβουλή: 
Για περισσότερο άρωμα, μαρινάρουμε 

το ψάρι κομμένο σε μικρά κομμάτια σε 

λαδορίγανη πριν από το μαγείρεμα.
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Αρνί ή κατσίκι με σταμναγκάθι 
ή ραδίκια αβγολέμονο

Υλικά 
1.200 γρ. αρνί ή κατσίκι

1 ½ κιλό σταμναγκάθι ή ραδίκια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Για το αβγολέμονο
1-2 αβγά

1 π.κ. χυμό λεμονιού 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά τα χόρτα. Τα βράζουμε για 15΄ σε καυτό νερό και τα σουρώνουμε. 
Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε κομμάτια. Το αλατοπιπερώνουμε και το τσιγαρίζουμε και από 

τις δύο πλευρές για 5΄-7΄. Κατόπιν, ρίχνουμε λίγο-λίγο 1 με 1 1/2 ποτήρι νερό μέχρις ότου ψηθεί (1 
με 1 ½ ώρα). 10΄ πριν ψηθεί το κρέας, ξαναρίχνουμε ένα ποτήρι νερό από τα χόρτα που βράσαμε 

και προσθέτουμε και τα χόρτα. Σβήνουμε τη φωτιά, φτιάχνουμε  το αβγολέμονο και το ρίχνουμε στο 
φαγητό μας, ανακατεύοντάς το προσεκτικά. Το φαγητό αυτό τρώγεται και χωρίς αβγολέμονο,

τότε δεν προσθέτουμε το τελευταίο ποτήρι νερό.

Συνδυάζεται με: 
ΚΕΡΑ-ΜΙΑ (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300

+ ΑΣΩΤΟΥ, Ευτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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Σπανακόπιτα φούρνου
Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 14ης ή 28ης Ιανουαρίου                        

Για τη γέμιση 

1 κιλό σπανάκι 

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

1 ματσάκι μαϊντανό 

8 κρεμμυδάκια φρέσκα

2 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο

2 φ.τ. ξινή μυζήθρα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε το σπανάκι και το μαϊντανό ψιλοκομμένο σε ένα μεγάλο μπολ. Τα τρίβουμε με τα χέρια μας και 

αρκετό αλάτι μέχρι να μαραθούν και να πάρουν έντονο βαθυπράσινο χρώμα. Τα ανακατεύουμε με τα 

ψιλοκομμένα κρεμμύδια, το δυόσμο, το πιπέρι και την ξινή μυζήθρα. Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια. 

Ανοίγουμε πάνω σε αλευρωμένη επιφάνεια ένα στρογγυλό φύλλο, ανάλογο με τη διάμετρο του ταψιού 

που θα χρησιμοποιήσουμε. Λαδώνουμε ελαφρά ένα στρογγυλό ταψί και στρώνουμε το φύλλο, το οποίο 

πρέπει να περισσεύει από το χείλος του ταψιού. Αδειάζουμε μέσα τη γέμιση και τη στρώνουμε με ένα 

κουτάλι ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα. Σκεπάζουμε με ένα δεύτερο φύλλο και κλείνουμε γύρω - γύρω, 

ενώνοντας τα δύο φύλλα. Αλείφουμε την πίτα με το χτυπημένο κρόκο του αβγού. Πασπαλίζουμε με 

το σουσάμι και ψήνουμε για 40΄-45΄ στους 180ο. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει, πριν την κόψουμε. 

Τρώγεται και κρύα.

Γρηγορίου Κύπρου, Γερασίμου οσ., Παύλου

ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Νότου Λευκό
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Σκορπίνα με πράσα αβγολέμονο
Υλικά 

3 σκορπίνες (1 κιλό περίπου η μία), καθαρισμένες 

10 μέτρια πράσα καθαρισμένα και κομμένα στα 3

2 κλωνάρια σέλινο χοντροκομμένα (και τα κοτσάνια)

3 μέτρια καρότα καθαρισμένα και κομμένα στα 4

1 ματσάκι μαϊντανός ψιλοκομμένος (μόνο τα φύλλα)

6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

120 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

Για το αβγολέμονο 
χυμός από 1 λεμόνι • 1 αβγό (κατά προτίμηση βιολογικό) • αλάτι • φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

 

Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα φαρδιά και ρηχή σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά στο λάδι τα κρεμμυδάκια, τα πράσα 

και το σέλινο για 4΄-5΄ ανακατεύοντας πού και πού. Προσθέτουμε 2 ποτήρια νερό και τα ψάρια 
αλατοπιπερωμένα, τα σκεπάζουμε και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν για 10΄ περίπου. Γυρίζουμε τα 

ψάρια, προσθέτουμε αν χρειάζεται 1 φ.τ. νερό, το μισό μαϊντανό και τα αφήνουμε για άλλα 10΄. Όταν 
βράσει το ψάρι, το βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα και το ξεψαχνίζουμε. Μεταφέρουμε και τα λαχανικά 
με μια τρυπητή κουτάλα σε μια πιατέλα και προσθέτουμε τα ψαχνά από τα ψάρια. Το ζωμό από την 

κατσαρόλα τον σουρώνουμε και τον διατηρούμε ζεστό.
Αβγολέμονο: Σε ένα μπολ χτυπάμε το αβγό και προσθέτουμε σιγά-σιγά το λεμόνι. Μετά, πάλι σιγά-

σιγά, προσθέτουμε 2 φ.τ. από το ζωμό που κρατήσαμε. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε στο αβγολέμονο τον 
υπόλοιπο μαϊντανό και περιχύνουμε το ψάρι και τα λαχανικά. Σερβίρουμε το φαγητό αμέσως.

Συνδυάζεται με: 
Μαδαρίτης Λευκός 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300

Ευλογίου, Ευλαμπίου μαρτ., Κόνωνος οσ., Μάρκου Αθην.

ΤΡΙΤΗ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Βολβοί με κουκιά
Υλικά 
½ κιλό ξερά κουκιά

½ κιλό βολβοί

1 κ.γ. ρίγανη

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά τους βολβούς. Τους τοποθετούμε 2 μέρες πριν σε κρύο νερό, 

το οποίο φροντίζουμε να αλλάζουμε σε τακτικά διαστήματα, ώστε να φύγει η πολύ πικρή γεύση τους. 

Τοποθετούμε και τα κουκιά μια μέρα πριν σε κρύο νερό, έπειτα τα ξεμυτίζουμε ένα- ένα. Βάζουμε τους 

βολβούς σε μια κατσαρόλα με άφθονο νερό και βράζουμε για 8 ΄. Στραγγίζουμε και πετάμε το πρώτο 

νερό. Ρίχνουμε το καινούριο νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο για 15 ΄ ακόμα. Αφήνουμε τους βολβούς 

να στραγγίσουν τα υγρά τους στο τρυπητό. Ρίχνουμε τα κουκιά σε κρύο νερό να βράσουν για 10΄. 

Στραγγίζουμε και πετάμε το πρώτο νερό. Βάζουμε καινούριο κρύο νερό και ξαναβράζουμε τα κουκιά 

για 45΄ περίπου. Δοκιμάζουμε κι όταν τα κουκιά έχουν απορροφήσει σχεδόν όλα τους τα υγρά και 

είναι σχεδόν ψημένα, προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, τη ρίγανη και τους βολβούς. Ανακατεύουμε, 

σκεπάζουμε, σβήνουμε τη φωτιά αλλά αφήνουμε το φαγητό στο μάτι της κουζίνας για 10-15΄ ακόμη. 

Σερβίρουμε το φαγητό σε βαθιά πιάτα, αφού το περιχύσουμε με άφθονο ελαιόλαδο.

Των εν Αμορίω 42 Μαρτ., Ησυχίου οσ.,(νηστ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ - NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com
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Οφτό Κρήτης
Υλικά 

2-3 κιλά αρνί πλευρά και σπάλα (ολόκληρο) • 1 λίτρο κόκκινο ξηρό κρασί • 1 κ.σ. αλάτι ψιλό

30-40 κληματόβεργες (ξερές) • 1 κ.γ. αλάτι χοντρό

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε πολύ ελαφρά το κρασί μέχρι να γίνει χλιαρό. Αναμειγνύουμε το κρασί με το ψιλό 

αλάτι. Βάζουμε το αρνί μέσα σε ένα μεγάλο ταψί και το πλένουμε με το μείγμα του κρασιού. Με ένα 
μαχαιράκι κάνουμε κάτω ακριβώς από το χεράκι (στην κλείδωση) μια χαραματιά και βάζουμε λίγο 
χονδρό αλάτι. Με τον τρόπο αυτό το αλάτι πηγαίνει σε όλο το κρέας. Πλένουμε τις κληματόβεργες 

οι οποίες πρέπει να είναι εντελώς ξερές (αν είναι χλωρές θα πικρίσει το αρνί) και τις αφήνουμε να 
στραγγίσουν. Αν δεν έχουμε κληματόβεργες, μπορούμε να απλώσουμε το κρέας πάνω στη σχάρα 
του φούρνου. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ο. Τακτοποιούμε τις κληματόβεργες μέσα σε 
ένα βαθύ ταψί, σχηματίζοντας ένα πλέγμα, για να μην ακουμπά το αρνί στο ταψί. Τοποθετούμε 
επάνω το κρέας με την εξωτερική πλευρά (το δέρμα) προς τα επάνω. Ρίχνουμε στο ταψί 3-4 φ.τ. 

νερό, ώστε όταν πέφτει το λίπος από το κρέας να μην καίγεται. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία αν 
χρησιμοποιήσουμε σχάρα. Βάζουμε το ταψί στο κέντρο του φούρνου και ψήνουμε στους 200ο για 
20΄. Μετά τα 20΄, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 180ο και συνεχίζουμε το ψήσιμο, για 1 ½ 

περίπου ώρα. Στη διάρκεια του ψησίματος με ένα πινελάκι αλείφουμε την επιφάνεια του κρέατος με 
το μείγμα από το κρασί και το αλάτι. Σερβίρουμε το κρέας ζεστό.

Συμβουλή: 
Διαλέγουμε το μπροστινό μέρος (σπάλα 

και πλευρά) από ένα αρνί περίπου 12-13 

κιλών, ώστε να έχει αρκετό λίπος. Με 

τον τρόπο αυτόν ψησίματος το κρέας 

στραγγίζει από το λίπος του και αποκτά 

μια υπέροχη τραγανή κρούστα εξωτερι-

κά. Συνοδεύουμε με πράσινη σαλάτα και 

τηγανιτές πατάτες. Τις κληματόβεργες να 

τις έχουμε πλύνει και στεγνώσει ώστε να 

είναι έτοιμες όταν ετοιμάζεται το φαγητό.

Συνδυάζεται με: 
Refosco (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ, Αιθερίου, Ελπιδίου, Καπίτωνος

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Μανιτάρια στιφάδο με κάστανα
Υλικά 
1 ½ κιλό μανιτάρια

½ κιλό κρεμμύδια

½ π.ν. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

2 μέτριες ντομάτες

¾ του κιλού κάστανα

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε πολύ καλά τα μανιτάρια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο μέχρι να κάψει, βάζουμε 

μέσα τα μανιτάρια μαζί με τα κρεμμύδια κομμένα σε χοντρά κομμάτια, το αλάτι και το πιπέρι και τα 

σοτάρουμε. Στη συνέχεια βάζουμε τις τριμμένες ντομάτες 10΄ πριν κατεβάσουμε το φαγητό από τη φωτιά 

προσθέτουμε τα κάστανα, τα οποία έχουμε ψήσει ή βράσει για 20΄ περίπου.

Ερμού αποστ., Δομετίου, Θεοφύλακτου Νικομ., (νηστ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Merlot Καραβιτάκη
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com 
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Κεφτεδάκια μπακαλιάρου
Υλικά 

1 κιλό μπακαλιάρο παστό

2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

300 γρ. πατάτες σε πουρέ ή ψίχα ψωμιού στραγγισμένη

2 αβγά • 2 κ.σ. ούζο • αλάτι • πιπέρι

10 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (περίπου)

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα                    

λεμόνια για σερβίρισμα

Εκτέλεση 
Ξαρμυρίζουμε τον μπακαλιάρο, όπως στη συνταγή της 26ης Ιανουαρίου. Τον ξεκοκαλίζουμε και 

τον περνάμε από τον μύλο λαχανικών μαζί με τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το μαϊντανό και τον άνηθο. 
Βάζουμε το μείγμα σε μία λεκάνη και προσθέτουμε τις πατάτες (ή την ψίχα), τα αβγά, το ούζο, το 

αλάτι και το πιπέρι. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά και προσθέτουμε τόσο αλεύρι, ώστε να γίνει 
ένα μείγμα αρκετά σφιχτό (περίπου 6 κ.σ.). Πλάθουμε μικρούς κεφτέδες, τους αλευρώνουμε στο 

υπόλοιπο αλεύρι και τους τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. Για να γίνουν τραγανιστοί, τηγανίζουμε λίγα 
κομμάτια κάθε φορά. Σερβίρουμε τους κεφτέδες ζεστούς και τους συνοδεύουμε με φέτες λεμονιού.

Συμβουλή: 
Το ούζο είναι δυνατό ποτό και έχει ένα 

«κουσούρι» που θα έπρεπε να αναγρά-

φεται στην ετικέτα της φιάλης: 

«Δεν πίνετε ξεροσφύρι»

Κάνει καλή παρέα με: 
Ούζο
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε
ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Κυδωνίας 155, Χανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 93003
Φαξ (+ 30) 2821 0 93142

      + Αʹ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Των Αγ. 40 Μαρτ. εν Σεβαστεία

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Σφακιανό γιαχνί ή τσιγαριαστό
Υλικά 
1 ½ κιλό ζυγούρι (μπροστινό όχι μπούτι)

2 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                     

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το κρέας πολύ καλά, το κόβουμε σε μικρά κομμάτια και το αφήνουμε να στεγνώσει σε 

μία λεκάνη, για 2-3 ώρες. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και πριν κάψει βάζουμε το κρέας. 

Δυναμώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να ασπρίσει το κρέας. Στη συνέχεια 

αλατοπιπερώνουμε ελαφρά, κλείνουμε την κατσαρόλα, ελαττώνουμε τη θερμοκρασία στο μισό και 

αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί για 1 1/2 ώρα, χωρίς να προσθέσουμε καθόλου νερό. 

+ ΑΠΟΚΡΕΩ, Κοδράτου Κορίνθ., Αναστασίας Πατρ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Σκαλάνι (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr 
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Πίτα με γλυκοκολοκύθα
Υλικά για τη ζύμη 

(όπως στις συνταγές της 14ης και της 28ης Ιανουαρίου)

Υλικά για τη γέμιση
1 ½  κιλό κολοκύθα                                                                 

2 κρεμμύδια                                                                             

½  κιλό φέτα                                                                          

2-3 αβγά     

δυόσμος

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε την κολοκύθα με το κρεμμύδι και ψήνουμε μέχρι να γίνει χυλός. Τη στραγγίζουμε και 

προσθέτουμε δυόσμο, τη φέτα τριμμένη και τα αβγά. Με τα υλικά για τη ζύμη φτιάχνουμε δύο φύλλα. 
Στρώνουμε το ένα σε λαδωμένο ταψί, απλώνουμε τη γέμιση, σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο και 

ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να ροδίσει.

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

Σωφρονίου Ιεροσολ., Θαλλού, Θεοδώρας Άρτης

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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Ψαρόσουπα με ντομάτα
Υλικά 
1 κιλό πετρόψαρα

4 πατάτες

3 καρότα

σέλινο (όση ποσότητα θέλουμε)

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

180 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια                        

3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φ.κ κριθαράκι

1 κ.σ ξίδι

μαύρο πιπέρι, τριμμένο

κύμινο, τριμμένο

μπαχάρι, τριμμένο

αλάτι

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα ψάρια και τα λαχανικά (εκτός από τον άνηθο και τον μαϊντανό), το ελαιόλαδο και το αλάτι σε 

μία κατσαρόλα με 1 1/2 έως 2 λίτρα νερό. Τα στραγγίζουμε και κρατάμε μόνο το ζουμί, το οποίο βάζουμε 

να ξαναβράσει. Μόλις αρχίσει να βράζει, ρίχνουμε το κριθαράκι και ανακατεύουμε καλά, προσθέτοντας 

τον πελτέ ντομάτας, τον άνηθο, τον μαϊντανό, τα μπαχαρικά και το ξίδι. Αφού βράσει για 15΄ το 

κριθαράκι, προσθέτουμε τα ψάρια, τα λαχανικά και τον χυμό λεμονιού. Τη σκεπάζουμε για να φουσκώσει 

και η σούπα μας είναι έτοιμη.

Θεοφάνους ομ., Γρηγορίου Διαλόγου, Φινεές

ΤΡΙΤΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ   

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Ερυθρός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr 
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Φάβα από κουκιά
Υλικά 

600 γρ. μεγάλα κουκιά

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  

1 κ.σ λεμόνι

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε τα κουκιά στο νερό, για 9 ώρες περίπου. Στη συνέχεια τα βράζουμε σε μπόλικο νερό για 
20΄. Τα στραγγίζουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρά. Βάζουμε τα κουκιά σε μία καθαρή 

κατσαρόλα, συμπληρώνουμε νερό μέχρι να τα σκεπάζει και τα βράζουμε για 10΄, ακόμα. Σουρώνουμε 
και πάλι και τα αφήνουμε να κρυώσουν. Τα ξεφλουδίζουμε και τα ρίχνουμε ξανά σε μία κατσαρόλα 

με δύο φ.τ. νερό και λίγο αλάτι. Ψήνουμε με ανοικτό το καπάκι της κατσαρόλας, ανακατεύοντας 
συνέχεια με ένα κουτάλι, μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά και να λιώσουν τα κουκιά. Αν 

χρειαστεί προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό, μέχρι να γίνει η φάβα χυλός. 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Λευκός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr

Νικηφόρου Κων/ λεως, Πουπλίου Αθην., Χριστίνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμβουλή: 
Σερβίρουμε τη φάβα ζεστή σε μικρά 

πιάτα. Περιχύνουμε κάθε πιάτο με 

μια κ.σ. ελαιόλαδο και λίγο λεμόνι και 

πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο 

κρεμμύδι και πιπέρι.

83



Κοτόπουλο στο φούρνο με τυρί
Υλικά 
1 κοτόπουλο

½  κιλό τυρί (κατά προτίμηση γραβιέρα)

ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κοτόπουλο μέτρια κομμάτια και το βράζουμε. Αφού ψηθεί και κρυώσει λίγο, βγάζουμε τα 

πολλά κόκαλα. Λαδώνουμε ένα ταψί, στρώνουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και σκεπάζουμε το καθένα 

με ένα κομμάτι τυρί γραβιέρα. Ψήνουμε λίγη ώρα στο φούρνο ώστε να λιώσει το τυρί. 

+ Βενεδίκτου οσ., Ευσχήμονος Επισκόπου Λαμψάκου

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Άνω Πλαγιά (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη Κισάμου
Τηλ. (+30) 2824 0 83127
Φαξ (+ 30) 2824 0 31700
e-mail: anoskeli@ gmail.com

Συμβουλή: 
Η γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ 

ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΣ είναι πιστοποιημένη 

και ως προς την συσκευασία.
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Αβρωνιές γιαχνί
Υλικά 

2 ματσάκια αβρωνιές

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

¾ φ.τ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ ξίδι από κόκκινο κρασί ή λεμόνι

αλάτι 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε και κόβουμε τις αβρωνιές σε μικρά κομμάτια. Πετάμε όλα τα σκληρά μέρη του φυτού. Με 
το λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι μέχρι να ξανθύνει ελαφρά. Ρίχνουμε τις αβρωνιές, ανακατεύουμε 

και προσθέτουμε 4 φ.τ. νερό και αλάτι. Όταν ψηθούν κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και 
προσθέτουμε το ξίδι ή το λεμόνι. Ανακατεύουμε ζωηρά και αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 

10΄, πριν το σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ροζέ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr

+ Αγαπίου, Αριστοβούλου, Μανουήλ νεομ. Κρητός

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Συκώτι μαρινάτο
Υλικά 
1 κιλό συκώτι μοσχαρίσιο

1 φ.τ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ αλεύρι

2 κ.σ ξίδι

3-4 δαφνόφυλλα

λίγο δεντρολίβανο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

λίγο αλεύρι για το τηγάνι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το συκώτι σε λεπτές φέτες. Αλατοπιπερώνουμε και το αφήνουμε να σταθεί για 1 ώρα. 

Ζεσταίνουμε σε βαθύ τηγάνι το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και τηγανίζουμε το συκώτι, αλευρωμένο. 

Κατόπιν, καθαρίζουμε το ελαιόλαδο από τα υπολείμματα του τηγανίσματος και προσθέτουμε το αλεύρι. 

Ανακατεύουμε με ξύλινο κουτάλι μέχρι να καβουρντιστεί, σβήνουμε με το ξίδι και προσθέτουμε 1/2 

ποτήρι νερό, τη δάφνη και το δεντρολίβανο. Αφήνουμε τη σάλτσα να πάρει μια - δυο βράσεις να δέσει και 

περιχύνουμε με αυτήν το συκώτι. Γαρνίρουμε με φυλλαράκια δεντρολίβανου και σερβίρουμε.

 + Βʹ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Χριστοδούλου Πάτμου, Σαββίνου

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συνδυάζεται με:
Sangiovese (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  

Συμβουλή: 
Το συκώτι πρέπει να παραμείνει 

ζουμερό και όχι στεγνό. 
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Τυρόπιτα
Υλικά 

½ κιλό μυζήθρα

1 φ.τ. γάλα

5-6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ή στάκα

5-6 κ.σ. αλεύρι

6-7 φύλλα κρούστας

Εκτέλεση 
Σε λαδωμένο ταψί στρώνουμε το πρώτο φύλλο κρούστας. Το λαδώνουμε και τοποθετούμε το δεύτερο 
και ,με τον ίδιο τρόπο, το τρίτο. Από πάνω ρίχνουμε το μείγμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει ως εξής: Σε 
λεκάνη βάζουμε τη μυζήθρα το γάλα, το λάδι, το αλεύρι και τα ανακατεύουμε καλά ώστε να γίνουν 

μια πηχτή κρέμα. Πάνω από το μείγμα τοποθετούμε τα άλλα τρία φύλλα κρούστας με τον ίδιο τρόπο. 
Ραντίζουμε με νερό το τελευταίο φύλλο.

Συνδυάζεται με: 
Merlot (Οίνος ερυθρός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

+ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ,  Αλεξίου ανθρ. Θεού, Μαρίνου

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμβουλή: 
Το μυστικό της επιτυχίας είναι στο 

τύλιγμα. Τυλίγουμε τα κάτω φύλλα 

επάνω στο μείγμα και τα επάνω φύλλα 

προσεκτικά κάτω από τα κάτω φύλλα 

σαν φάκελο ώστε να μη φεύγει ο ατμός 

κατά τη διάρκεια του ψησίματος που 

διαρκεί 20΄ περίπου, σε μέτριο φούρνο. 

Σερβίρεται ζεστή, σκέτη ή με μέλι.
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Ταραμοσαλάτα
Υλικά 
200 γρ. ταραμάς

700 έως 800 γρ. πατάτες

2 κρεμμύδια

250 γρ. περίπου έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5 - 6 λεμόνια

Εκτέλεση 
Βράζουμε τις πατάτες ολόκληρες με τις φλούδες, αφού πρώτα τις πλύνουμε καλά. Για να καταλάβουμε 

πότε είναι έτοιμες, καρφώνουμε με το πιρούνι μια πατάτα. Τις ξεφλουδίζουμε, ενώ είναι καυτές. Σε ένα 

μεγάλο ξύλινο γουδί, χτυπάμε πρώτα τον ταραμά σκέτο. Κατόπιν προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα οποία 

καθαρίσαμε και τα περάσαμε από τον τρίφτη. Ξαναχτυπάμε μαζί τον ταραμά και τα κρεμμύδια και 

συνεχίζουμε να τα ξαναχτυπάμε προσθέτοντας λίγες-λίγες τις πατάτες. Όταν πλέον έχουμε χτυπήσει 

όλες τις πατάτες και γίνουν μία ομοιόμορφη μάζα με τον ταραμά και τα κρεμμύδια, τότε αρχίζουμε 

να γυρίζουμε με το γουδοχέρι το μείγμα και προσθέτουμε σιγά- σιγά το ελαιόλαδο και τον χυμό από 

τα λεμόνια. Αφού έχουμε βάλει όλο το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού, συνεχίζουμε να γυρνάμε το 

μείγμα και προσθέτουμε μισό φ.τ. χλιαρό νερό. Ανακατεύουμε ξανά ώσπου να χυλώσει ομοιόμορφα η 

ταραμοσαλάτα και τότε είναι πλέον έτοιμη.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ Κυρίλλου Ιεροσολύμων
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Δε βάζουμε καθόλου αλάτι γιατί ο ταραμάς 

είναι αλμυρός. Μπορούμε αντί για πατάτες 

να προσθέσουμε στον ταραμά μπαγιάτικο 

βρεγμένο ψωμί, αφού προηγουμένως 

το τρίψουμε και το στραγγίσουμε. 

Επίσης, μπορούμε να βρούμε στην 

αγορά άσπρο ταραμά Σουηδίας που είναι 

λιγότερο αλμυρός και πιο νόστιμος και 

χωρίς κόκκινη μπογιά. Αν δεν έχουμε 

γουδί μπορούμε να αναμείξουμε την 

ταραμοσαλάτα μας στο μπλέντερ.
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Σουπιές με ελιές
Υλικά 

1 κιλό σουπιές μικρές

380 γρ.κρεμμυδάκια μικρά

250 γρ.ελιές τσακιστές ή νερατζοελιές

250 γρ. ντομάτες κόκκινες γερές

1 π.κ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ψήνουμε τις σουπιές με το νερό τους, αφού τις έχουμε κατάλληλα ετοιμάσει για αρκετή ώρα. 

Προσθέτουμε το κρασί και αφήνουμε λίγο να βράσουν. Βάζουμε το αλάτι, το ελαιόλαδο, το πιπέρι και 
τις ντομάτες ξυσμένες. Όταν πάρουν βράση, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια καθαρισμένα και κομμένα 

στα δύο, ή αν είναι πολύ μικρά, ολόκληρα. Όταν σχεδόν ψηθούν τα κρεμμύδια και οι σουπιές 
προσθέτουμε τις ελιές. Το ψήσιμο το κάνουμε σε μέτρια φωτιά, αργά. 

Σερβίρουμε με τηγανητές πατάτες.

Χρυσάνθου & Δαρείας μ., Κλαυδίου, Ιλαρίας
(Νηστεία) 

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Ρεβίθια λαδερά με χυμό από νεράντζι
Υλικά 
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 φ.τ. ρεβίθια, μουσκεμένα σε νερό για 7-8 ώρες

1 μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο

½ φ.τ. χυμός από νεράντζι

½ κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.γ. αλεύρι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα ρεβίθια σε άφθονο νερό για 10΄. Τα ρίχνουμε σε ένα σουρωτήρι για να στραγγίσουν. 

Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι σε ζεστό ελαιόλαδο για 3-4΄ μέχρι να τραβήξει τα υγρά του. Ρίχνουμε 

τα ρεβίθια, ανακατεύουμε και προσθέτουμε 8-9 φ.τ  νερό. Σκεπάζουμε και ψήνουμε για 30’-45΄. 

Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αν χρειάζεται λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Διαλύουμε το αλεύρι στο χυμό 

από νεράντζι και το ρίχνουμε στα ρεβίθια. Προσθέτουμε το λεμόνι και συνεχίζουμε το βράσιμο με ανοιχτό 

το καπάκι της κατσαρόλας για 10΄. Σερβίρουμε τα ρεβίθια ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου. 

Των εν Αγ Σάββα αναιρ., Μύρωνος νεομ., Νικήτα
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Σαλιγκάρια γιαχνί
Υλικά 

80- 100 σαλιγκάρια • 10 μεγάλα κρεμμύδια • 5 σκελίδες σκόρδο

4-5 φύλλα δάφνης • αλάτι • πιπέρι μαύρο άτριφτο • πιπέρι κόκκινο • λίγο κύμινο,

5-6 τεμάχια γαρίφαλο • 2 τεμάχια κανέλα ξύλο • 300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

250 γρ. κρασί κόκκινο • 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

Προετοιμασία
Τα σαλιγκάρια τα βάζουμε σε λεκάνη που έχει νερό ως την μέση και την σκεπάζουμε με καπάκι, 

προσθέτοντας ένα βάρος από πάνω για να μην μας φύγουν τα σαλιγκάρια. Όσα είναι ζωντανά θα 
βγουν από το κέλυφος και θα φανούν τα κερατάκια τους. Στην συνέχεια τα πλένουμε και τα βάζουμε 
σε μια κατσαρόλα με κρύο νερό και τα βράζουμε περίπου για 20΄, ρίχνωντας ξίδι και αλάτι. Τότε θα 
βγάλουν όλα τους τα σάλια και πολύ αφρό. Τα κατεβάζουμε από την φωτιά και κατόπιν χύνουμε το 
ζεματιστό νερό τους, τα πλένουμε με κρύο νερό και τα αφήνουμε στο σουρωτήρι να κρυώσουν. Με 

κοφτερό μαχαίρι κόβουμε το πίσω μέρος τους έτσι ώστε  να καθαρίσουν εντελώς, ενώ από την τρύπα 
που ανοίγουμε κόβοντάς τα, μπαίνει αλάτι και λάδι και γίνονται πιο νόστιμα. Τα πλένουμε 3-4 φορές 
για να φύγουν όλα τα κομματάκια από τα τσόφλια. Και τα σαλιγκάρια μας είναι έτοιμα για μαγείρεμα.

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, τα ψιλοκόβουμε και τα σοτάρουμε ελαφρώς με το λάδι  
σε σιγανή φωτιά. Βάζουμε  κατόπιν στην κατσαρόλα τα σαλιγκάρια, προσθέτουμε λίγο νερό και τα 

αφήνουμε να βράσουν για 1/2 ώρα. Στη συνέχεια, ρίχνουμε το κρασί, τα μυρωδικά, τα μπαχαρικά και 
τον πελτέ ντομάτας, λιωμένο και αραιωμένο. Τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί, σε σιγανή φωτιά, 

ανακατεύοντάς τα, κάπου -κάπου. Μετά από 40΄- 45΄ χαμηλώνουμε στο ελάχιστο τη φωτιά και 
καφήνουμε την κατσαρόλα σ’ αυτήν. Επειδή έχει  σωθεί ήδη το ζουμί του φαγητού, το ανακατεύουμε 
συνεχώς. Αυτή η διαδικασία πρέπει να κρατήσει για 20΄- 30΄ ώσπου να λιώσουν τα κρεμμύδια και 

να γίνουν  μια παχύρευστη σάλτσα, μόνο με το ελαιόλαδο. Τότε τα σαλιγκάρια είναι έτοιμα.

Ιακώβου ομολ., Δομνίνου & Φιλήμονος μ.
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Μανιτάρια σούπα
Υλικά 
1 κιλό μανιτάρια φρέσκα

2 ματσάκια φρέσκα κρεμμύδια

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 

1 ματσάκι άνηθος 

1 αβγό

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. λευκό ξηρό κρασί

χυμό από ένα λεμόνι

πράσινο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα μανιτάρια και τα πλένουμε πολύ καλά. Τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια και τα αφήνουμε 

να στραγγίσουν. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο, το ζεσταίνουμε και ρίχνουμε το ξερό κρεμμύδι. 

Αφού ροδίσει ελαφρά, ρίχνουμε τα μανιτάρια και ανακατεύουμε για 1΄- 2 ΄. Σβήνουμε με το κρασί και 

ρίχνουμε αμέσως 4 φ.τ. νερό. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε το φαγητό για 20 ΄. Ρίχνουμε τα φρέσκα 

κρεμμυδάκια και τον άνηθο ψιλοκομμένα. Αναμειγνύουμε καλά και συνεχίζουμε το ψήσιμο πάντα με 

κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας για περίπου 15’ ακόμη. Δοκιμάζουμε το φαγητό και προσθέτουμε 

λίγο αλάτι ή πιπέρι, αν χρειάζεται. Σε ένα γυάλινο μπολ χτυπάμε το αβγό μέχρι να «αφρίσει». Ρίχνουμε 

εναλλάξ και πολύ αργά στο αβγό λίγο από το χυμό του λεμονιού και λίγο από το ζωμό της σούπας. Τέλος, 

αδειάζουμε το μείγμα μέσα στην υπόλοιπη σούπα και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε ζεστή τη σούπα με 

πιπέρι και λίγο φρεσκοκομμένο άνηθο.

+ Αʹ Χαιρετισμοί, Καλλινίκης μαρτ., Βασιλείου ιερομ.  
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Καλαμάρια γεμιστά με χορτόρυζο
Υλικά 

8 μεγάλα καλαμάρια, περίπου 250-300 γρ. το καθένα (ή 2 κιλά καλαμάρια μικρά), 
φρέσκα ή κατεψυγμένα, καθαρισμένα, χωρισμένα τα πλοκάμια τους από τους κορμούς

500 γρ. σέσκουλα ψιλοκομμένα (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια)
400 γρ. σπανάκι ψιλοκομμένο (χωρίς τα χοντρά κοτσάνια) • 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο • 1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι σε ψιλά καρέ • 250 γρ. ρύζι νυχάκι • 150 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

150 ml λευκό κρασί • αλάτι • πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Σε ένα βαθύ μπολ βάζουμε το σπανάκι, τα σέσκουλα, τα μυρωδικά, το κρεμμύδι και τα 

κρεμμυδάκια. Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα από το ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
και τα αναμειγνύουμε καλά, ανακατεύοντας. Τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να καθαρίσουμε τα 

καλαμάρια και να ετοιμάσουμε το ρύζι- σε αυτό το διάστημα θα μαραθούν όσο χρειάζεται. Δεν τα 
προμαγειρεύουμε κι έτσι θα κρατήσουν τη γεύση τους πιο «ζωντανή», ενώ τα νόστιμα υγρά τους, θα 

διαποτίσουν το ρύζι. Προσθέτουμε το ρύζι αφού το έχουμε ξεπλύνει καλά στο μείγμα με τα χορταρικά 
και ανακατεύουμε. Με 1 μικρό κουτάλι γεμίζουμε με το μείγμα της γέμισης κάθε καλαμάρι κατά 

τα ¾, αφήνοντας έτσι χώρο στο ρύζι για να φουσκώσει κατά το βράσιμο. Κλείνουμε το άνοιγμα με 
τα πλοκάμια, τα σπρώχνουμε προς τα μέσα και για μεγαλύτερη ασφάλεια κλείνουμε το άνοιγμα με 
οδοντογλυφίδα. Τοποθετούμε τα καλαμάρια, το ένα δίπλα στο άλλο, σε μια ευρύχωρη κατσαρόλα, 

κατά προτίμηση σε 1 στρώση. Περιχύνουμε με το κρασί, το ελαιόλαδο και τόσο νερό όσο να τα 
σκεπάζει και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά με σκεπασμένη την κατσαρόλα, για περίπου 30΄- 35΄ ή 
μέχρι να μαλακώσουν τα καλαμάρια και να βράσει το ρύζι. Τα σερβίρουμε χλιαρά ή κρύα, ολόκληρα 

ή προσεκτικά κομμένα σε ροδέλες, με λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας, αγουρέλαιο και χυμό 
λεμονιού.

+ Γʹ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ, Νίκωνος  & των συν αυτών, Δομετίου
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμβουλή: 
Βάζουμε το ρύζι σε σουρωτήρι και το 

ξεπλένουμε, κάτω από τρεχούμενο νερό, 

πολύ καλά, για 5 ΄, ώστε να απομακρύ-

νουμε σημαντική ποσότητα από την 

«κόλλα», το άμυλο των κόκκων του. Έτσι 

θα χυλώσει μεν, αλλά δε θα λασπώσει.
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Τουρλού στο τηγάνι
Υλικά 
2 πατάτες, σε μεγάλους κύβους

1 πράσινη πιπεριά, στρογγυλή

2 πράσα, σε χοντρές ροδέλες

1 κρεμμύδι, μεγάλο, ξερό, σε φέτες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                                                                                                                   

1 κ.γ. μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο

1 κ.γ. κουρκουμά ή κρόκο Κοζάνης (σαφράν)

250 γρ. μανιτάρια, λευκά, κομμένα στα 2 ή στα 4

4 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια • 1 π.κ. λευκό κρασί 

½ φ.τ. ελιές θρούμπες, χωρίς το κουκούτσι 

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο 

1 κ.γ. ρίγανη, ξερή • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σένα μεγάλο μας τηγάνι και μόλις κάψει καλά ρίχνουμε τις πιπεριές, τα 

πράσα, το κρεμμύδι, τις πατάτες, τα μανιτάρια,το μείγμα μπαχαρικών και τον κουρκουμά ή σαφράν 

και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν και να ροδίσουν τα λαχανικά. Προσθέτουμε το 

σκόρδο, το αλατοπίπερο και το σοτάρουμε για άλλα 2΄-3΄. Σβήνουμε με το κρασί, ρίχνουμε τις ελιές, 

χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε το τηγάνι και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Στο 

τέλος, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό, τη ρίγανη και φρέσκο πιπέρι και σερβίρουμε.

+ Αʹ Νηστ.  (Ορθοδ.), Προεόρτια Ευαγγελισμού, Αρτέμονος
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Συμβουλή:  
Αυτή η συνταγή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και ως σάλτσα για 

ζυμαρικά. 
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Μπακαλιάρος με σκορδαλιά
Υλικά 

1 φύλλο μπακαλιάρος, αλμυρός

1 κιλό πατάτες

5- 6 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

λίγο αλάτι

πιπέρι άσπρο

αλεύρι 

Εκτέλεση 
Ξαρμυρίζουμε τον μπακαλιάρο όπως στη συνταγή της 26ης Ιανουαρίου. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο 

στο τηγάνι, αλευρώνουμε καλά τον μπακαλιάρο και τον τηγανίζουμε γυρίζοντας τις φέτες πάνω 
- κάτω 2-3 φορές, ώστε να πετύχουμε ομοιόμορφο τηγάνισμα. Πλένουμε καλά τις πατάτες και 

τις βράζουμε με τη φλούδα τους. Τις ξεφλουδίζουμε όσο είναι ζεστές. Σε ένα μεγάλο ξύλινο γουδί 
λιώνουμε τα σκόρδα μαζί με το αλάτι και το πιπέρι, προσθέτουμε τις πατάτες και κοπανάμε όλα μαζί 
τα υλικά ξανά. Στη συνέχεια, ανακατεύοντας το μείγμα, προσθέτουμε λίγο - λίγο το ελαιόλαδο και το 

λεμόνι, μέχρι να απορροφηθούν εντελώς.

+ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Εθνική Εορτή)
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Συμβουλή: 
Τα κομμάτια του μπακαλιάρου πρέπει 

να έχουν στραγγίσει πολύ καλά πριν τα 

αλευρώσουμε. Αν η σκορδαλιά είναι λίγο 

σφιχτή προσθέτουμε στο μείγμα 1/2 

ποτήρι βραστό νερό.
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Χταπόδι στιφάδο
Υλικά 
1 χταπόδι 1,5- 2 κιλά

1,5 κιλό κρεμμύδια (στο μέγεθος καρυδιού)

250 γρ. κρασί

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3-5 σκελίδες σκόρδο

5- 6 δαφνόφυλλα

5- 6 καρφιά γαρίφαλο

μαύρο πιπέρι, άτριφτο 

κανέλα σε ξύλο

πελτέ ντομάτας, ελάχιστος (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Βράζουμε το χταπόδι και το κόβουμε σε κομμάτια, μήκους 5-6 εκατοστά. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια 

και τα σκόρδα, τα πλένουμε και τα στραγγίζουμε. Βάζουμε την κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά με το 

ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και τα ανακατεύουμε ώσπου να ροδίσουν ελαφρώς. Προσθέτουμε 1/2 ποτήρι 

νερό και τα σκόρδα και σκεπάζουμε την κατσαρόλα αφήνοντας τα να βράσουν για 15΄- 20΄. Κατόπιν, 

βάζουμε το κρασί και τα δαφνόφυλλα και όλα τα μπαχαρικά και από πάνω απλώνουμε τα κομμάτια του 

χταποδιού. Μπορούμε αν θέλουμε να ρίξουμε και μια κουτάλα από το ζουμί του χταποδιού. Καλό θα είναι 

να βάλουμε χταποδόζουμο και όχι πελτέ ντομάτας. Αν δε βάλουμε χταποδόζουμο, τότε προσθέτουμε λίγο 

πελτέ, αφού τον αραιώσουμε πρώτα. Αφήνουμε το φαγητό μας να σιγοβράσει, για 1 ώρα περίπου, πάντα 

σκεπασμένο και δεν το ανακατεύουμε καθόλου, μόνο κουνάμε την κατσαρόλα μας. Δοκιμάζουμε και αν το 

κρίνουμε απαραίτητο, προσθέτουμε αλάτι.

+ Σύναξις Αρχαγγ. Γαβριήλ, Κοδράτου, Θεοδοσίου μ.
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Κουκιά λεμονάτα με μάραθο
Υλικά 

2 κιλά κουκιά φρέσκα

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μάραθο

λίγο άνηθο

1-2 λεμόνια (τον χυμό)                  

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα κουκιά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και ρίχνουμε μαζί τα φρέσκα 

κρεμμυδάκια, τα κουκιά, το μάραθο και τον άνηθο ψιλοκομμένα, μαζί με ζεστό νερό για να καλύψει 
ίσα-ίσα τα κουκιά. Βράζουμε για 20 ΄ περίπου μέχρι να εξατμιστεί το νερό και να μαλακώσουν τα 
κουκιά. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο νερό ακόμη κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. 

Ρίχνουμε τον χυμό από τα 2 λεμόνια και μία κ.σ. αλεύρι για να δέσει η σάλτσα και κουνάμε την 
κατσαρόλα ώστε να πάνε παντού. Σερβίρουμε το φαγητό  χλιαρό.

Ματρώνης Θεσ/ νίκης, Λυδίας, Φιλητού μάρτ.
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Σουπιές λεμονάτες
Υλικά 
1000-1300 γρ. σουπιές φρέσκιες ή κατεψυγμένες και κομμένες σε μέτρια κομμάτια (περίπου 3 εκ.)

2 μέτρια, ξερά κρεμμύδια σε κομμένα ψιλά καρέ

2 σκελίδες σκόρδο, ελαφρώς κοπανισμένες 

70 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

100 ml ούζο ή τσικουδιά

2 κ.σ. μουστάρδα 1 κ.σ. ξερός κόλιανδρος σε σκόνη (ή 1 κ.σ. ξερό δεντρολίβανο, καλά κοπανισμένο)

1 ματσάκι φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος (τα φυλλαράκια ή 1 κ.σ. ξερός, κοπανισμένος σε σκόνη)

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε μια ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 

περίπου 3-4 ΄, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο, το σοτάρουμε για 1 με 2 ,΄ ίσα- ίσα 

να σκορπίσει το άρωμά του και το αφαιρούμε. Δυναμώνουμε τη φωτιά, ρίχνουμε τις σουπιές και 

συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα 3΄-4 ΄, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα. Σβήνουμε με το ούζο και 

συνεχίζουμε το ανακάτεμα για περίπου 2΄-3 ΄, μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε το λεμόνι, 

τη μουστάρδα, τον κόλιανδρο (ή το δεντρολίβανο) και τον ξερό δυόσμο (αν βάλουμε το μυρωδικό στην 

αποξηραμένη του μορφή). Αλατοπιπερώνουμε , ρίχνουμε 400 ml ζεστό νερό (όχι παραπάνω γιατί  και 

οι σουπιές θα βγάλουν υγρά) και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Χαμηλώνουμε τη φωτιά τόσο ώστε να 

σιγοκοχλάζει το υγρό και σιγομαγειρεύουμε για περίπου 40΄-50 ΄, έως ότου μαλακώσουν οι σουπιές και 

δέσει η σάλτσα. Αν μέχρι να γίνουν οι σουπιές σωθούν τα υγρά, προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. Στο τέλος, 

πασπαλίζουμε με το δυόσμο και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε τις σουπιές χλιαρές. Συνοδεύομε με 

πατατοσαλάτα, με κουρκουμά ή πράσινη σαλάτα.

Ιλαρίωνος νέου οσ., Ηρωδίωνος εκ των 70 απ.
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Αγκινάρες με πατάτες
Υλικά 

10 αγκινάρες μεγαλούτσικες

½  κιλό πατάτες

10 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μαϊντανός

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

8 λεμόνια

φρέσκια ρίγανη

μαύρο πιπέρι

αλάτι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις αγκινάρες. Κόβουμε τα φύλλα τους κυκλικά και ομοιόμορφα, 
αφαιρώντας λίγο- λίγο κάθε φορά με το μαχαίρι τα σκληρά μέρη  της εξωτερικής τους επιφάνειας. 
Στη συνέχεια, αφαιρούμε το χνούδι που έχει στο πάνω μέρος της η αγκινάρα πάλι κυκλικά, ώστε 

στο τέλος να μοιάζει με μια μικρή κούπα. Έχουμε κοντά μας μια μικρή λεκάνη με νερό και τον χυμό 
από δύο λεμόνια και ρίχνουμε μία -μία τις καθαρισμένες αγκινάρες σε αυτό για να μη μαυρίσουν. 

Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε, τις κόβουμε κατά μήκος (κυδωνάτες) και τις ρίχνουμε 
στη λεκάνη με τις αγκινάρες. Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Βάζουμε 

στην κατσαρόλα το λάδι κα τα κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε ελαφρώς. Κατόπιν στραγγίζουμε τις 
αγκινάρες και τις πατάτες και τις τοποθετούμε  στην κατσαρόλα μαζί με 2 1/2 ποτήρια νερό περίπου, 

ώσπου να σκεπαστούν. Δυναμώνουμε τη φωτιά για 1/2 ώρα περίπου και αφού συμπληρώσουμε 
τα ψιλοκομμένα και πλυμένα μυρωδικά και το μαύρο πιπέρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο 1/4 και 

συνεχίζουμε το ψήσιμο επί 20΄ περίπου. Στο μεταξύ, κουνάμε κάπου -κάπου την κατσαρόλα για να 
μη κολλήσουν τα λαχανικά. Όταν το φαγητό απορροφήσει όλο το ζουμί του, ρίχνουμε τον χυμό των 

λεμονιών, και το κατεβάζουμε αμέσως από τη φωτιά.

+ Βʹ Χαιρετισμοί, Μάρκου Αρεθουσ., Ευσταθίου Βιθυν.
(Νηστεία)    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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Χταπόδι με αβρωνιές
Υλικά 
1 κιλό χταπόδι κομμένο σε κομμάτια

2 ματσάκια αβρωνιές

2 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. κρασί κόκκινο μυρωδάτο

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε τις αβρωνιές και αφαιρούμε το κάτω σκληρό τους μέρος. Τις βράζουμε για 10΄, τις τραβάμε 

με τρυπητή κουτάλα και τις αφήνουμε να στραγγίσουν τελείως από τα υγρά τους.Σοτάρουμε ελαφρά το 

κρεμμύδι με το ελαιόλαδο και στη συνέχεια ρίχνουμε το χταπόδι. Ανακατεύουμε, ρίχνουμε το κρασί και 1 

φ.τ. νερό, σκεπάζουμε και σιγοψήνουμε για 45 ΄ ακόμα. Δοκιμάζουμε με ένα πιρούνι για να δούμε αν το 

χταπόδι είναι ψημένο. Τότε προσθέτουμε τις αβρωνιές, λίγο αλάτι και πιπέρι. Ψήνουμε το φαγητό για 20΄ 

ακόμα με ανοικτό το καπάκι της κατσαρόλας. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό.

Ιωάνν. συγγρ. Κλίμακος, Ευβούλης, Ιωήλ προφ.
(Νηστεία) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30  ΜΑΡΤΙΟΥ   
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Σαλιγκάρια μπουμπουριστά
Υλικά 

1 κιλό  σαλιγκάρια

1 ποτηράκι κόκκινο κρασί ή ξίδι

1 ποτηράκι αλεύρι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

αλάτι

πιπέρι 

δεντρολίβανο

Εκτέλεση 
Ετοιμάζουμε τα σαλιγκάρια μας όπως στη συνταγή της 21ης Μαρτίου.

Αλατίζουμε τα σαλιγκάρια, τα αλευρώνουμε και τα βάζουμε σε καυτό ελαιόλαδο με το στόμιο προς τα 
κάτω για 3 ΄. Ρίχνουμε το δεντρολίβανο, το αλάτι, το πιπέρι, τα ανακατεύουμε μια φορά και μετά από 

2 ΄ τα σβήνουμε με κρασί. Τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση και είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

+ Βʹ Νηστειών (Γρ. Παλαμά), Υπατίου ιερομ., Ακακίου
(Νηστεία) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ  
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Χορτοκεφτέδες
Υλικά                                                                            
4 φ.τ  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κιλό λάπαθα ψιλοκομμένα

½ κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο

1 ματσάκι μάραθο ψιλοκομμένο

1 ματσάκι άνηθος ψιλοκομμένος

2 ματσάκια φρέσκα κρεμμύδια

2 αβγά

2 κ.σ.τσικουδιά ή ούζο

½ κ.γ. τριμμένο γλυκάνισο

1 κ.γ. πιπέρι

αλάτι

αλεύρι λευκό για όλες τις χρήσεις (όσο «σηκώσει» )

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Πλένουμε πολύ καλά τα χόρτα και τα αφήνουμε να στραγγίσουν. Στη συνέχεια τα ψιλοκόβουμε σε ένα 

μεγάλο μπολ και βάζουμε το αλάτι. Τα ανακατεύουμε με τα χέρια μας, και τα στραγγίζουμε και τα βάζουμε 

σε ένα άλλο μπολ. Προσθέτουμε τα αβγά, το πιπέρι, το γλυκάνισο και την τσικουδιά ή το ούζο. Ρίχνουμε 

σιγά -σιγά το αλεύρι μέχρι το μείγμα να σφίξει και να «στέκεται» στο κουτάλι της σούπας. Ζεσταίνουμε 

το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα. Ρίχνουμε κουταλιά-κουταλιά το μείγμα και τηγανίζουμε μέχρι 

να ροδίσουν οι κεφτέδες από όλες τις μεριές. Τους βγάζουμε από το τηγάνι με τρυπητή κουτάλα και τους 

βάζουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί για να στραγγίσει το λάδι τους.

Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας,  Μακαρίου οσίου
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
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Τίτου οσ.,Θεοδώρας μάρτ., Αιδεσίου, Αμφιανού μ.
 (Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Σουπιές με μάραθο και πράσινες ελιές

Υλικά                                         
1 ½  κιλό σουπιές καθαρισμένες

5 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. κρασί άσπρο

½  κιλό μάραθα ψιλοκομμένα

5 ντομάτες τριμμένες

αλάτι

πιπέρι

½  κιλό τσακιστές, πράσινες ελιές

μελάνι από τρεις σουπιές

2-3 σκελίδες σκόρδο

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις σουπιές και τις κόβουμε. Τσιγαρίζουμε τις σουπιές μαζί με το σκόρδο και το 

κρεμμυδάκι και τις σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε το μάραθο, τις ντομάτες, τις ελιές, αλάτι, 
πιπέρι και το μελάνι διαλυμένο σε ½  ποτήρι νερό και βράζουμε σε χαμηλή φωτιά, για περίπου 20΄. 
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Κουκιά φρέσκα

Υλικά                                                                            
1- 1,5 κιλό φρέσκα κουκιά

10- 15 κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μάραθο

αλάτι

πιπέρι

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα κουκιά. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια και τα μυρωδικά χορταρικά μας, 

τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε, κάθε είδος χωριστά. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο και τα 

κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε ελαφρώς σε σιγανή φωτιά. Προσθέτουμε τα κουκιά, το αλάτι και όλα 

τα μυρωδικά, μαζί με 2 1/2 έως 3 ποτήρια νερό. Έπειτα δυναμώνουμε τη φωτιά για 1/2 ώρα περίπου. 

Στη συνέχεια, χαμηλώνουμε τη φωτιά για 20΄ και κουνάμε κατά διαστήματα την κατσαρόλα, για να μη 

κολλήσει το φαγητό. Προσθέτουμε κατόπιν τα μπαχαρικά και όταν το φαγητό μείνει μόνο με τη σάλτσα 

του, ρίχνουμε το λεμόνι και κουνάμε πολύ καλά την κατσαρόλα. Το φαγητό είναι έτοιμο.

Νικήτα ομολόγ., Ιωσήφ Υμνογράφου, Ελπιδοφόρου 
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
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Γεωργίου εν Μαλεώ, Ζωσιμά, Πλάτωνος 
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Πατάτες λεμονάτες στον φούρνο

Υλικά                                                                            
1,5 κιλό πατάτες

200 γρ.έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

ρίγανη

μαύρο πιπέρι 

3 λεμόνια

4 δαφνόφυλλα

αλάτι

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε,  πλένουμε και κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες. Τις βάζουμε σένα τοψί μαζί με το αλάτι, 
το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, το μαύρο πιπέρι και τα δαφνόφυλλα. Τις ανακατεύουμε στη συνέχεια με τα 
χέρια, για να απλωθούν τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά σε όλες τις πατάτες. Κατόπιν τις απλώνουμε 
ώστε να καλύψουν ολόκληρο το ταψί και προσθέτουμε ένα ποτήρι νερό στην άκρη του ταψιού, για 

να μην ξεπλυθούν οι πατάτες . Έχουμε προθερμάνει ήδη τον φούρνο στους 250 ο . Μόλις ροδίσουν οι 
πατάτες, χαμηλώνουμε τον φούρνο στους 180 ο  και τις αφήνουμε να σιγοψηθούν επί 45΄. Στο τέλος, 

2΄ προτού σβήσουμε τον φούρνο, ρίχνουμε το λεμόνι στο φαγητό.
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Αγκινάρες με αρακά
Υλικά                                                                            
10 αγκινάρες

1κιλό αρακάς

10- 15 κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μαϊντανός

4 λεμόνια

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μάραθο

αλάτι

μαύρο πιπέρι 

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες όπως στη συνταγή της 29ης Μαρτίου. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια, τον 

άνηθο, τον μαϊντανό και το μάραθο, τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε ξεχωριστά. Σοτάρουμε ελαφρώς 

στο ελαιόλαδο τα κρεμμύδια, σε σιγανή φωτιά και ρίχνουμε τον αρακά ανακατεύοντας, μια δυο φορές, 

όλα μαζί τα υλικά. Προσθέτουμε 2 1/2 ποτήρια νερό, τα μυρωδικά χορταρικά μας και τα ανακατεύουμε. 

Από πάνω αραδιάζουμε ομοιόμορφα τις αγκινάρες. Δυναμώνουμε τη φωτιά και την αφήνουμε να κάψει 

έτσι επί 1/2  ώρα περίπου. Κατόπιν προσθέτουμε το αλάτι και το μαύρο πιπέρι. Ύστερα χαμηλώνουμε τη 

φωτιά στο μισό για άλλα 20 ΄ και όταν έχει φύγει πλέον όλο το ζουμί, ρίχνουμε το λεμόνι, κουνάμε πολύ 

καλά την κατσαρόλα ώστε να απλωθεί παντού και κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά. 

+ Γʹ Χαιρετισμοί, Υπομονής Οσίας
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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Ευτυχίου Κων/λεως,  Γρηγορίου Σιναΐτου
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Σουπιές με κριθαράκι

Υλικά                                                                            
1 κιλό  σουπιές

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια

3 ώριμες ντομάτες

½  κιλό κριθαράκι

αλάτι

πιπέρι

1 ξυλάκι κανέλλα

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τις σουπιές. Τσιγαρίζουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια με το ελαιόλαδο 
και προσθέτουμε τις σουπιές. Αφού τις αφήσουμε να πάρουν 1-2 βράσεις, ρίχνουμε τις ντομάτες 

αλεσμένες, πιπέρι και κανέλα. Βράζουμε τις σουπιές μέχρι να ψηθούν και μετά ρίχνουμε στην 
κατσαρόλα 3 ½ μέρη νερό και 1 μέρος κριθαράκι και αφού βράσει ρίχνουμε το κριθαράκι και λίγο 

αλάτι. Αφήνουμε το κριθαράκι να ψηθεί και να πιει τα υγρά του.
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Γαρίδες πιλάφι
Υλικά                                            
1 κιλό γαρίδες 

2 φ.τ. ρύζι 

¾ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

1 κ. γ. πελτέ ντομάτας

½  φ.τ άσπρο κρασί 

αλάτι 

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Πλένουμε και καθαρίζουμε  ωμές τις γαρίδες. Βάζουμε  τα κεφάλια με τα φλούδια σε κατσαρόλα και τα 

βράζουμε με 5 φ.τ.α νερό για 20 ΄ σε υψηλή θερμοκρασία. Σουρώνουμε  τον ζωμό από ψηλό τρυπητό 

και τον βάζουμε στην άκρη. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο για 3-4΄. Προσθέτουμε τον πελτέ 

ντομάτας, σβήνουμε  με το κρασί, αλατοπιπερώνουμε  και σιγοβράζουμε  για 4-5΄ ώστε να εξατμιστεί το 

κρασί. Ρίχνουμε τις γαρίδες και αφήνουμε  να σιγοβράσουν 2 -3 ΄. Προσθέτουμε 5 φ.τ.α ζωμό από τις 

γαρίδες και συμπληρώνουμε με ένα ακόμα φ.τ. νερό. Αφού αφήσουμε τον ζωμό να βράσει καλά, τότε 

ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε και βράζουμε 15 ΄ περίπου σε υψηλή θερμοκρασία. Τέλος, σκεπάζουμε 

την κατσαρόλα με μια βαμβακερή πετσέτα και αφήνουμε  το ρύζι να «τραβήξει» τα υγρά του. Σερβίρουμε 

το γαριδοπίλαφο ζεστό με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

+ Γʹ Νηστ.  (Σταυροπροσκ.), Γεωργίου Μυτιλήνης
(Νηστεία) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Φλέγοντος, Αγάβου, Ερμού, Ρούφου μαρτ.
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Σαλάτα με ασκολίμπρους και κουκιά

Υλικά                                            
300 γρ. κουκιά μικρά

1 κιλό ασκολίμπρους

100 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 κ.σ. λεμόνι

αλάτι

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Βάζουμε τα ψιλοκούκια στο νερό να μαλακώσουν για 8 ώρες. Μετά, αφού τα σουρώσουμε και τα 
αφήσουμε για 25-30 ΄, τα βάζουμε σε βραστό νερό. Τεμαχίζουμε τους ασκολίμπρους σε μεγάλα 

κομμάτια και τους βράζουμε ξεχωριστά για 10 ΄. Σερβίρουμε σε πιατέλα τα κουκιά και τους 
ασκολίμπρους και τα περιχύνουμε με τη σάλτσα από λεμόνι, ελαιόλαδο και αλάτι αφού πρώτα 

έχουμε χτυπήσει καλά τα υλικά
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Αγκινάρες αβγολέμονο
Υλικά                                            
10- 15 αγκινάρες

4-5 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μάραθο

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

μαύρο πιπέρι 

κύμινο

8 αβγά 

5 έως 6 λεμόνια

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες όπως στη συνταγή της 21ης Μαρτίου. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια και 

τα σκόρδα, καθώς και όλα τα μυρωδικά, χορταρικά και τα ψιλοκόβουμε. Βάζουμε στην κατσαρόλα το 

ελαιόλαδο, τα κρεμμυδάκια και τα σοτάρουμε ελαφρώς σε σιγανή φωτιά. Κατόπιν απλώνουμε τον 

άνηθο και το μάραθο και από πάνω ρίχνουμε προσεχτικά τις αγκινάρες, τη μια μετά την άλλη σε σειρά. 

Προσέχουμε, βέβαια, να μην είναι ανάποδα. Προσθέτουμε τρία ποτήρια νερό μαζί με το αλάτι, το μαύρο 

πιπέρι και το κύμινο και δυναμώνουμε τη φωτιά επί 20 ΄. Ύστερα από τα 30 ΄, χαμηλώνουμε τη φωτιά 

για άλλα είκοσι ΄ και τέλος κατεβάζουμε το φαγητό απο τη φωτιά, πριν φύγουν όλα τα ζουμιά του. Με 

ιδιαίτερη προσοχή, γέρνουμε την κατσαρόλα και παίρνουμε σε ένα μπολ το ζουμί, προσέχοντας να μην 

ανακατευτεί το φαγητό μας. Οι αγκινάρες πρέπει, όπως προαναφέραμε, να είναι τοποθετημένες σε σειρά 

και προς τα επάνω ώστε να γεμίσουν, όταν ρίξουμε σε αυτές το αβγολέμονο. Χτυπάμε τα αβγά σε ένα 

χαμηλό μπολ. Προσθέτουμε έπειτα λίγο- λίγο τον χυμό του λεμονιού, ανακατεύοντας τα χτυπημένα αβγά 

και κατόπιν ρίχνουμε σιγά- σιγά στο αβγολέμονο το ζουμί του φαγητού που κρατήσαμε, ανακατεύοντας 

συνεχώς το μείγμα. Αφού έχουμε ρίξει όλο το ζουμί μες στο αβγολέμονο, το βάζουμε στο φαγητό, 

απλώνοντας το πάνω από τις αγκινάρες ομοιόμορφα, έτσι ώστε να καλυφθεί όλη η επιφάνεια τους. Αν 

θέλουμε να σκεπάσουμε το φαγητό μας καλό είναι να μην κλείσουμε ερμητικά το καπάκι.

Ευψυχίου μάρτυρος, Βαδίμου ιερομάρτυρος
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Γρηγορίου Εʹ Κων/ πόλεως, Τερεντίου, Δήμου νεομ.
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Πατατοσαλάτα

Υλικά                                            

1 κιλό  πατάτες

1 μάτσο φρέσκα κρεμμυδάκι

1/2 ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι άνηθο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

ρίγανη

μαύρο πιπέρι

χυμός από τρία λεμόνια

                                                                                                                        

Εκτέλεση 
Πλένουμε τις πατάτες χωρίς να τις καθαρίσουμε και τις βάζουμε να βράσουν τουλάχιστον επί 45 ΄. 
Αφού βράσουν, τις κατεβάζουμε (όταν τις καρφώνουμε με το πιρούνι και βγαίνει το πιρούνι χωρίς 
να έχει πάνω του πατάτα, τότε είναι έτοιμες) και τις ξεφλουδίζουμε. Τις κόβουμε ανάλογα με την 
προτίμησή μας. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια, τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε, παρομοίως και 

τον άνηθο και τον μαϊντανό. Σε μία λεκάνη βάζουμε όλα τα υλικά μας, δηλαδή πατάτες, κρεμμύδια, 
άνηθο, μαϊντανό, ρίγανη, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και λεμόνι και τα ανακατεύομε πολύ καλά. Η 

σαλάτα μας είναι έτοιμη. Καλύτερα να σερβιριστεί ζεστή.
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Σουπιές ή χταπόδι με πατάτες
Υλικά                                            
1 κιλό σουπιές ή χταπόδι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 μάτσο μάραθο

1 κιλό πατάτες

3-4 ντομάτες

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Αφού καθαρίσουμε και πλύνουμε τις σουπιές ή το χταπόδι τα βάζουμε να τσιγαριστούν με τα κρεμμύδια 

και το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε το μάραθο ψιλοκομμένο και πιπέρι. Προσθέτουμε και 2-3 

ποτήρια νερό να σκεπαστούν και αφού μισοψηθούν, ρίχνουμε τις ντομάτες ψιλοκομμένες, λίγο αλάτι και 

τις πατάτες κομμένες στρογγυλές. Αφήνουμε να βράσουν και να πιουν το περισσότερο ζουμί τους.  

Αντίπα Περγάμου, Τρυφαίνης μάρτυρος
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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+ Δʹ Χαιρετισμοί, Βασιλείου Παρίου
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Φακόρυζο

Υλικά                                            
1 φ.τ.φακές χονδρές

½ φ.τ.ρύζι

1 κρεμμύδι

½  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε τις φακές να βράσουν και να φουσκώσουν. Σουρώνουμε τις φακές, 

αλλάζουμε το νερό και όταν βράσει, ρίχνουμε το αλάτι και το ρύζι και αφήνουμε να βράσουν για 
περίπου 15 ΄. Σουρώνουμε και το ρύζι. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τις φακές με το ρύζι. Κόβουμε 
το κρεμμύδι σε ΄ κομμάτια και το τηγανίζουμε με το λάδι. Το αδειάζουμε μέσα στις φακές με το 
ρύζι. Ανακατεύουμε καλά και βάζουμε την κατσαρόλα στη φωτιά να βράσει για περίπου 10 ΄. Το 

κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το φακόρυζο να κρυώσει.
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Σαλιγκάρια με αγκινάρες
Υλικά                                            
10 καθαρισμένες αγκινάρες, σύμφωνα με την συνταγή της 29ης Μαρτίου

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 κ.σ. φρέσκο άνηθο ψιλοκομμένο

1 μεγάλη ντομάτα ψιλοτριμμένη

15- 20 σαλιγκάρια προετοιμασμένα σύμφωνα με την συνταγή της 21ης Μαρτίου

1 ½ φ.τ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε στη μισή φ.τ. ελαιόλαδο το ξηρό κρεμμύδι μέχρι να «γυαλίσει». Ρίχνουμε τις αγκινάρες, 

την ντομάτα, το φρέσκο κρεμμύδι, τον άνηθο και «γυρίζουμε» ελαφρώς με ένα κουτάλι για 2-3 ΄. 

Προσθέτουμε ένα φ.τ. νερό και σκεπάζουμε με το καπάκι. Σιγοψήνουμε για 20 ΄. Ωστόσο ετοιμάζουμε 

τα σαλιγκάρια. Τοποθετούμε πάνω στη φωτιά το τηγάνι και πασπαλίζουμε τη βάση του με το αλάτι. 

Βάζουμε επάνω τα σαλιγκάρια και τα τηγανίζουμε (χωρίς καμία λιπαρή ουσία) για 4-5 ΄. Προσθέτουμε το 

ελαιόλαδο, ανακατεύουμε και σιγοτηγανίζουμε για 5 ΄. Τραβάμε τα σαλιγκάρια με τρυπητή κουτάλα και 

αφού στραγγίσουν εντελώς το λάδι τους, τα ρίχνουμε στις αγκινάρες. Κουνάμε ελαφρώς την κατσαρόλα, 

προσθέτουμε λίγο αλάτι και πιπέρι και κλείνουμε τη φωτιά. Αφήνουμε το φαγητό να « ξεκουραστεί» για 

10 ΄. Σερβίρεται ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Μαρτίνου Ρώμης, Θεοδοσίου & Ζωΐλου μαρτ.
(Νηστεία)        

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

114



+ Δʹ Νηστ. (Ι Κλίμακος), Αριστάρχου, Πούδη
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Φάβα με λεμονάτες σουπιές

Υλικά                                            
Για τη φάβα 

200 γρ. φάβα • 1 καρότο καθαρισμένο, • 1 κρεμμύδι ξερό καθαρισμένο • 1 μικρό ματσάκι σέλινο δεμένο 

1 φ.τ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι •  χυμός από 1 λεμόνι 

Για τις σουπιές 
800 γρ. σουπιές καθαρισμένες και κομμένες σε φέτες 

1 φ.τ. (περίπου) αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο και 1 φινόκιο σε φέτες 

½ φ.τ.  μάραθο, ψιλοκομμένο + λίγο ακόμη για το γαρνίρισμα 

χυμός από 1-2 λεμόνια • 10 ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσια

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Φάβα: Ρίχνουμε τη φάβα σε μια κατσαρόλα με νερό ίσα να την καλύπτει. Προσθέτουμε το καρότο, 
το κρεμμύδι, το ματσάκι σέλινου και την αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 50΄. Μόλις βράσει 

αφαιρούμε όλα τα λαχανικά, προσθέτουμε 1 φ.τ. ελαιόλαδο, αλατοπίπερο και τον χυμό λεμονιού και 
ανακατεύουμε έως ότου έχουμε ένα παχύρρευστο μείγμα με υφή πουρέ. 

Σουπιές: Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°. Αλατοπιπερώνουμε και αλευρώνουμε τις 
σουπιές. Σε μια κατσαρόλα που μπαίνει στον φούρνο ζεσταίνουμε το λάδι και τις σοτάρουμε μαζί 

με το κρεμμύδι, το φινόκιο και τον μάραθο για 1΄-2 ΄. Τις σβήνουμε με τον χυμό λεμονιού και 
συμπληρώνουμε με λίγο νερό έτσι ώστε τα υγρά να τις μισοσκεπάζουν. Τις βάζουμε στον φούρνο και 
τις αφήνουμε να σιγοβράσουν για 35΄-40΄. Στο μεταξύ, σε κατσαρόλι με νερό που κοχλάζει ζεματάμε 
τις ελιές για 1΄-2 ΄. Μόλις είναι έτοιμες οι σουπιές, τις βγάζουμε από τον φούρνο, προσθέτουμε τις 
ελιές, πασπαλίζουμε με μάραθο και περιχύνουμε με λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Σερβίρουμε τη φάβα με 

τις σουπιές και τη σάλτσα τους.
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Χόρτα γιαχνί με πατάτες
Υλικά                                            

4-5 μικρά πράσα (κατά προτίμηση άγρια)

10- 12 φύλλα λάπαθου

1 μεγάλο μάτσο μάραθο

2-3 τσόχοι

3-4 καυκαλίθρες

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 μεγάλες πατάτες κομμένες στα τέσσερα

χυμό ενός λεμονιού

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά όλα τα χόρτα. Τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμυδάκι για 1΄-2 ΄ και 

ρίχνουμε αμέσως τις πατάτες. Τις γυρίζουμε ένα δυο φορές στο ελαιόλαδο και προσθέτουμε 1 φ.τ. νερό. 

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για 5 ΄. Ρίχνουμε τα χόρτα όλα μαζί, αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε 

έ1 φ.τ. νερό. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για 20 ΄ περίπου. Στο τέλος προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού.

Συμβουλή: 
Η ίδια συνταγή μπορεί να γίνει και με σκέτα πράσα ή μόνο με μάραθο. Επίσης, μπορούμε να  ενισχύσουμε 

τη γεύση με 1 ώριμη ντομάτα ψιλοκομμένη.

Λεωνίδου Αθηνών, Κρήσκεντος μάτυρος
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

116



Αγάπης, Ειρήνης, Χιονίας, Γαλήνης, Νίκης
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ    

Σαλιγκάρια με τραχανά

Υλικά                                            
1 κιλό σαλιγκάρια προετοιμασμένα σύμφωνα με την συνταγή της 21ης Μαρτίου

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 κιλό  πατάτες

1 φ.τ. τραχανά

λίγο αλάτι

Εκτέλεση 
Αφού τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο, ρίχνουμε τα σαλιγκάρια και τις πατάτες. Βάζουμε 

νερό μέχρι να σκεπαστούν και λίγο αλάτι. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί. Προς το τέλος ρίχνουμε τον 
τραχανά. Όταν το φαγητό πάρει δυό-τρεις βράσεις είναι έτοιμο.
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Φασολάκια μαυρομάτικα με μάραθο
Υλικά                                            
4 φ.τ. φασολάκια μαυρομάτικα

2 ματσάκια μάραθα ψιλοκομμένα

1 μεγάλο κρεμμύδι

¾ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 ντομάτες φρέσκιες ψιλοκομμένες

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε τα φασολάκια σε λίγο νερό 10΄ πριν τα μαγειρέψουμε. Βράζουμε νερό σε μία κατσαρόλα και 

βάζουμε μέσα τα φασολάκια. Τα αφήνουμε να βράσουν για 25΄ περίπου. Τα βγάζουμε στη συνέχεια και 

τα τοποθετούμε σ’ ένα τρυπητό για να στραγγίσουν τα υγρά τους. Σε μια άλλη κατσαρόλα σοτάρουμε τα 

μάραθα και το κρεμμύδι ελαφρά με το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε 1 φ.τ. νερό και τα αφήνουμε για να ψηθούν 

για 20΄. Προσθέτουμε τα φασόλια, τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι και λίγο νερό. Αφήνουμε το φαγητό 

να σιγοβράσει για 20΄ ακόμα. Το σερβίρουμε χλιαρό ή κρύο σε θερμοκρασία δωματίου.

+ Μ. Κανών, Ανδριανού μ., Συμεών ιερόμ
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Αθανασίας Αιγίνης, Ιωάννου νεομ. Ιωαννίνων
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Σουπιές με σπανάκι

Υλικά                                            
1,5 κιλό σουπιές

1 κιλό σπανάκι

10- 15 κρεμμυδάκια φρέσκα, ψιλοκομμένα

1 μάτσο άνηθο

1 μάτσο μάραθο

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από δύο λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

κύμινο

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε τις σουπιές και τις κόβουμε κομμάτια κατά την αρεσκεία μας. Κατόπιν καθαρίζουμε, 
κόβουμε και πλένουμε τα σπανάκια. Σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια μέσα στην κατσαρόλα σε σιγανή 

φωτιά, προσθέτουμε τα σπανάκια, ρίχνουμε 1 κ.σ. ζωμό από τις βρασμένες σουπιές καθώς και 
το αλάτι. Μόλις πάει να βράσει το περιεχόμενο της κατσαρόλας, προσθέτουμε τον άνηθο και το 

μάραθο. Δε βάζουμε πολύ ζωμό ή νερό, γιατί τα σπανάκια βγάζουν το δικό τους αφενός και αφετέρου 
βράζουν πολύ γρήγορα. Έπειτα, ρίχνουμε τις σουπιές και τα μπαχαρικά και χαμηλώνουμε τη φωτιά. 
Περιμένουμε με υπομονή ώσπου να εξατμιστούν όλα τα ζουμιά και να μείνει μόνο το ελαιόλαδο. Το 

λεμόνι το βάζουμε ένα λεπτό πριν κατεβάσουμε το φαγητό μας από τη φωτιά.
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Χόρτα τσιγαριαστά (γιαχνί)
Υλικά                                            
3 πράσα

½  κιλό σπανάκι

λίγα άγρια ραδίκια

λίγους ζοχούς

λίγα σέσκουλα

3 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια 

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι σέλινο

1 ματσάκι μάραθο

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από 4 λεμόνια

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα πράσα και τα κρεμμυδάκια, τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε. Καθαρίζουμε τα χόρτα 

και τα κόβουμε έτσι ώστε να έχουν μάκρος 5-6 εκατοστά και τα πλένουμε πολύ προσεκτικά, γιατί 

συνήθως έχουν πολλά χώματα. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το λάδι, τα κρεμμυδάκια και τα πράσα και τα 

σοτάρουμε. Αφού ροδίσουν, προσθέτουμε όλα τα χορταρικά μας και τα ανακατεύουμε συνεχώς ώσπου 

να αρχίσουν να μαραίνονται, στην ουσία τα τσιγαρίζουμε. Αφού λοιπόν τσιγαριστούν, προσθέτουμε 

δύο ποτήρια νερό και αλάτι και τα σκεπάζουμε. Τα αφήνουμε να βράσουν σε δυνατή φωτιά επί 25΄ 

και κατόπιν προσθέτουμε τα μυρωδικά, τα χορταρικά μας ψιλοκομμένα, καθώς και το μαύρο πιπέρι, 

ανακατεύουμε και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Το αφήνουμε ώσπου να φύγουν όλα τα ζουμιά τους και στο 

τέλος προσθέτουμε το λεμόνι.

+ ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ, Παφνουτίου ιερ., Φιλίππας
(Νηστεία) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Θεοδώρου Τριχινά, Αθανασίου Μετεώρων
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σαλιγκάρια κρασάτα

Υλικά                                            

80- 100 σαλιγκάρια

4-5 κρεμμύδια

8- 10 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

200 γρ. κρασί κόκκινο

2 κ.σ πελτέ ντομάτας

4- 5 φύλλα δάφνης

αλάτι

πιπέρι μαύρο ή κόκκινο

κανέλα 

2 γαρύφαλλα

Εκτέλεση 
Ζεματάμε τα σαλιγκάρια και τα πλένουμε. Αφού ζεματιστούν και κρυώσουν, αφαιρούμε απ’ όλα το 

κέλυφος με ένα πιρούνι (ή με οδοντογλυφίδα) και συγχρόνως κόβουμε την άκρη τους, γιατί ενδέχεται 
να είναι πικρή. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα σοτάρουμε. Μόλις ροδίσουν, 

βάζουμε στην κατσαρόλα τα καθαρισμένα (χωρίς κέλυφος) σαλιγκάρια και μισό ποτήρι νερό, όλο 
το κρασί, τον πελτέ ντομάτας αραιωμένο, καθώς και όλα τα μπαχαρικά. Αφού βράσουν 30-40΄, 
χαμηλώνουμε τη φωτιά, ώσπου να φύγουν όλα τα ζουμιά και να μείνει μόνο το ελαιόλαδο. Έτσι, 

έχουμε έτοιμο ένα φοβερό μεζέ.

Συμβουλή: 
Μπορεί να αποτελέσει τη σάλτσα μιας 

μακαρονάδας.
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Χταπόδι με μάραθο και πράσινες ελιές
Υλικά                                            
1 κιλό χταπόδι

1 κιλό μάραθα

1 φ.τ. ελιές πράσινες, τσακιστές

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

2 μεγάλες ντομάτες λιωμένες

½  φ.τ. κόκκινο κρασί αρωματικό

αλάτι ελάχιστο

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε το χταπόδι καλά. Βράζουμε τα μάραθα σε λίγο νεράκι για 6΄, τα στραγγίζουμε και τα 

ψιλοκόβουμε. Σε μία κατσαρόλα, σοτάρουμε με το ελαιόλαδο τα φρέσκα κρεμμυδάκια πολύ ελαφρά. 

Ρίχνουμε το χταπόδι κομμένο σε κομμάτια μικρά, 2 φ.τ. νερό και σιγοψήνουμε για περίπου 50΄. 

Δοκιμάζουμε μ’ ένα πιρούνι για να δούμε αν το χταπόδι είναι σχεδόν ψημένο. Τότε σβήνουμε με το κρασί 

και προσθέτουμε τα μάραθα, τις ντομάτες, αλάτι και 1 φ.τ. ακόμα νερό. Συνεχίζουμε να σιγοβράζουμε το 

φαγητό, προσέχοντας μήπως θέλει και άλλο νερό. Ρίχνουμε τις ελιές 10΄ πριν κατεβάσουμε το φαγητό 

από τη φωτιά. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό, πασπαλισμένο με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

+ Εʹ Νηστειών (Μ. Αιγυπτ.), Ιανουαρίου ιερ., Σάββα Καλύμν.
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Θεοδώρου Συκ., Ναθαναήλ αποστ., Νεάρχου μ.
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πίτα με σπανάκι και δυόσμο
                                           

Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 14ης ή της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
1 κιλό σπανάκι

1 ματσάκι μαϊντανό

6-8 κρεμμυδάκια φρέσκα 

2 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο

2 φ.τ. μυζήθρα ξινή

αλάτι

πιπέρι

κρόκος ενός αυγού

σουσάμι

Εκτέλεση 
Πλένουμε και ψιλοκόβουμε το σπανάκι και τον μαϊντανό, τα τρίβουμε με το χέρι μας και τα 

αλατίζουμε. Τα ανακατεύουμε με τα κρεμμυδάκια, το δυόσμο, το πιπέρι και τη ξινή μυζήθρα. 
Χωρίζουμε σε κομμάτια τη ζύμη και ανοίγουμε μικρούς στρογγυλούς κύκλους με διάμετρο περίπου 
7-8 εκ. Βάζουμε τη γέμιση στο κέντρο του κύκλου και κλείνουμε τις άκρες, πατώντας με το πιρούνι. 
Αλείφουμε τις πίτες με το χτυπημένο κρόκο αυγού, πασπαλίζουμε με το σουσάμι και ψήνουμε στους 

180ο  για 20΄ μέχρι να ροδίσει ελαφρά η επιφάνειά τους.  

123



Μύδια πιλάφι
                                           

Υλικά 
1 κιλό μύδια

½ κιλό ρύζι Καρολίνα

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

7- 8 κρεμμυδάκια φρέσκα (ή 2 κρεμμύδια ξερά ψιλοκομμένα)

αλάτι

πιπέρι

κύμινο (προαιρετικά)

χυμό από 2 έως 3 λεμόνια

άνηθο

Εκτέλεση 
Ξεπλένουμε πολύ καλά τα μύδια και το ρύζι. Βάζουμε στην κατσαρόλα τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και 

το ελαιόλαδο και τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά. Αφού ροδίσουν τα κρεμμύδια μας, ρίχνουμε το ρύζι και 

ανακατεύουμε 2-3 φορές χωρίς να προσθέσουμε νερό. Βάζουμε το νερό λίγο αργότερα, κατά προτίμηση 

ζεστό. Χρειάζεται προσοχή στην ποσότητα του νερού, διότι στην αναλογία ρυζιού νερού έγκειται η 

επιτυχία του φαγητού μας. Έτσι έχουμε 1 μέρος ρύζι και 2 1/2 νερό. Προσθέτουμε στη συνέχεια τον 

άνηθο ψιλοκομμένο, το αλάτι και τα υπόλοιπα υλικά (εκτός από το λεμόνι). Όταν κοντεύει να βράσει το 

ρύζι, τότε ρίχνουμε τα μύδια στην κατσαρόλα. Πρέπει να μπουν στο τέλος , διότι διαφορετικά μαζεύουν 

και σφίγγουν. Όταν έχουν τραβηχτεί τα ζουμιά, τραβάμε την κατσαρόλα στην άκρη, ανακατεύουμε καλά 

-καλά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μια πετσέτα κι από πάνω βάζουμε το καπάκι. Ύστερα από λίγο, 

ανακατεύουμε ξανά για να ρουφήξει το ρύζι όλο το ζουμί και τότε προσθέτουμε το λεμόνι.

+ Γεωργίου Μεγάλ. του Τροπαιοφόρου (Μετατ. Βʹ Διακ.)
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Συμβουλή: 
Κυκλοφορούν στην αγορά και φρέσκα 

μύδια μέσα σε σακούλες μαζί με το ζουμί 

τους (μάλλον νερό θαλασσινό). Προσοχή 

όμως στην ημερομηνία λήξεως του 

προϊόντος.
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Ελισάβετ οσίας, Σάββα στρατηλάτου, Νικολάου ν.
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ρεβίθια στον φούρνο
                                           

Υλικά 
1 κιλό ρεβίθια

5- 6 ξερά κρεμμύδια

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε τα ρεβίθια μας αποβραδίς, σε πολύ χλιαρό νερό και αλάτι, σκεπασμένα. Το πρωί της 

άλλης μέρας έχουν φουσκώσει. Τότε τα ξεπλένουμε και τα στραγγίζουμε. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα 
δύο λίτρα νερό και μόλις αρχίζει να βράζει ρίχνουμε  τα ρεβίθια. Τα αφήνουμε να βράσουν για 

μισή ώρα σε δυνατή φωτιά. Ανάβουμε τον φούρνο μας στους 200ο και παράλληλα καθαρίζουμε τα 
κρεμμύδια και τα κόβουμε σε ψιλές φέτες (ροδέλες). Βάζουμε σε ένα βαθύ ταψί (ή πυρέξ) τα ρεβίθια 

μαζί με όλο το ζουμί τους και επάνω τους τοποθετούμε όλα τα κομμένα κρεμμύδια, ενώ προσθέτουμε 
το ελαιόλαδο και κατόπιν βάζουμε το ταψί μας στον φούρνο. Έπειτα από μισή ώρα χαμηλώνουμε τον 
φούρνο μας στους 100ο. Τα αφήνουμε εκεί επί 2 1/2 ώρες και τα ρεβίθια μας θα είναι πεντανόστιμα, 

ενώ θα έχουν λιώσει και τα κρεμμύδια. Ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε νερό.
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Κουνουπίδι γιαχνί
                                           

Υλικά 
1 κανονικό κουνουπίδι (περίπου 1,5 κιλό)

4 κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

1 κομμάτι ξύλο κανέλας

κόκκινο γλυκό πιπέρι

μαϊντανό

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και κόβουμε το κουνουπίδι σε όμοια κομμάτια μήκους περίπου δώδεκα με δεκαπέντε 

εκατοστών και τα πλένουμε. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα, τα ψιλοκόβουμε και τα σοτάρουμε 

σε μια κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά. Αφού ροδίσουν, ρίχνουμε και το κουνουπίδι που είναι σε κομμάτια, 

προσθέτουμε ένα λίτρο νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά. Λιώνουμε τον πελτέ ντομάτας σε λίγο νερό 

και τον ρίχνουμε και αυτόν μαζί με το αλάτι και τα υπόλοιπα μπαχαρικά. Σκεπάζουμε με το καπάκι και 

αφήνουμε τα υλικά μας να βράσουν επί 45΄ περίπου. Κατόπιν, χαμηλώνουμε τη φωτιά για άλλα 20΄, 

ώσπου να φύγουν το πολλά ζουμιά και έπειτα προσθέτουμε τον μαϊντανό ψιλοκομμένο. Ύστερα από λίγο 

το φαγητό μας είναι έτοιμο.

+ Μάρκου Ευαγγ., Νίκης οσίας, Μακεδονίου
(Νηστεία) 

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
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Βασιλέως ιερομ., Γλαφύρας, Ιούστας
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Ανοιξιάτικο τουρλού
                                           

Υλικά 
2 χούφτες φρέσκα μπιζελάκια

1 ματσάκι τρυφερές τσουκνίδες

1 μεγάλο ματσάκι  βλαστάρια βρούβας 

4-5 φρέσκα κρεμμυδάκια

3-4 χλωρά σκορδάκια

4-5 φύλλα μαρουλιού

1 ματσάκι δυόσμο (μόνο τα φύλλα)

1 χούφτα τρυφερά κουκιά

2 μέτριες πατάτες

2/3  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε και τις αφήνουμε να περιμένουν μέσα στο νερό. Καθαρίζουμε 

και πλένουμε όλα τα χόρτα. Κόβουμε τα κρεμμυδάκια και τα σκορδάκια σε φέτες. Βάζουμε λίγο 
από το μετρημένο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και ρίχνουμε τα κρεμμυδάκια και τα σκόρδα. Τα 

τσιγαρίζουμε μέχρι να αρχίσουν να μαλακώνουν και τότε ρίχνουμε όλα τα υλικά. Σκεπάζουμε την 
κατσαρόλα να αχνιστούν και να πέσουν, προσθέτουμε και το υπόλοιπο λάδι, αλατοπίπερο και τα 

αφήνουμε να μαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά με τα υγρά τους. 
Αν χρειαστεί ρίχνουμε λίγο βραστό νεράκι .
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Καλαμαράκια με σπανάκι
                                           

Υλικά 
1 κιλό φρέσκα καλαμάρια, κομμένα σε ροδέλες

1 μάτσο κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα

½ κιλό σπανάκι φρέσκο (κομμένο ή τα φύλλα)

1 ματσάκι άνηθο  ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδου ψιλοκομμένες

1 ρακοπότηρο ούζο

χυμός από ένα λεμόνι

1 κ.σ. ντομάτα

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Στεγνώνουμε καλά τις ροδέλες του καλαμαριού και τις σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα με το ελαιόλαδο. Στη 

συνέχεια, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια και το σκόρδο, σοτάρουμε μέχρι να μαραθούν και προσθέτουμε το 

σπανάκι. Το γυρνάμε μερικές φορές μέχρι να μαραθεί, σβήνουμε με το ούζο και μόλις εξατμιστεί ρίχνουμε 

την ντομάτα και τον άνηθο. Αλατίζουμε, σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε για 20΄ το 

πολύ. Σερβίρουμε με το χυμό λεμονιού και μπόλικο πιπέρι. 

+ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΛΑΖΑΡΟΥ, Συμεών Ιεροσολύμων
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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+ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ, Των εν Κυζίκω 9 μαρτ., Μέμνονος
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πιλάφι με διάφορα θαλασσινά
                                           

Υλικά 
½  κιλό μύδια καθαρισμένα • ½  κιλό γαρίδες καθαρισμένες σε κομματάκια

250 γρ. καλαμάρια ψιλοκομμένα • 5-6 μεγάλες γαρίδες βρασμένες 

3/4 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και 1 φ.τ.  ψιλοκομμένο κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο σε φετάκια • 2 μικρές πράσινες πιπεριές ψιλοκομμένες

1 κιλό ώριμες ντομάτες ψιλοκομμένες • 3 κ.σ  πελτέ ντομάτας

1/4 φ.τ. ψιλοκομμένο μαϊντανό • 2 φ.τ.  ρύζι για πιλάφι

70 γρ. κουκουνάρια • αλάτι και  φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζεματίζουμε τα μύδια σε λίγο νερό, τα στραγγίζουμε και κρατάμε το ζουμί. Ζεματίζουμε τις γαρίδες 

και τις στραγγίζουμε, κρατώντας και πάλι το ζουμί. Μετράμε το ζουμί, πρέπει να είναι 4 φ.τ. Αν 
είναι λιγότερο, συμπληρώνουμε με νερό. Αν είναι περισσότερο, πετάμε το υπόλοιπο. Βάζουμε τα 

καλαμάρια σε μικρή κατσαρόλα, επάνω σε μέτρια φωτιά τα σκεπάζουμε και τα βράζουμε ώσπου να 
εξατμιστούν όλα τα υγρά τους και να μισομαλακώσουν. Βάζουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα επάνω 

σε δυνατή φωτιά, ρίχνουμε και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τις πιπεριές, προσθέτουμε 
και τις ντομάτες κι ανακατεύουμε μερικά λεπτά σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας 

διαλυμένο σε νερό, το μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι και τα καλαμάρια. Σκεπάζουμε και τα αφήνουμε 
ώσπου να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε το ζουμί από τα θαλασσινά κι όταν 

αρχίσει να βράζει, ρίχνουμε το ρύζι. Σκεπάζουμε  και αφήνουμε να βράσει ώσπου να απορροφηθεί 
όλο το νερό και να μαλακώσει το ρύζι. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα θαλασσινά, 5’ πριν κατεβάσουμε το ρύζι 

από τη φωτιά και ανακατεύουμε. Αδειάζουμε και στρώνουμε το πιλάφι θαλασσινών σε φόρμα με 
σχήμα αστερία. Αναποδογυρίζουμε το πιλάφι σε πιατέλα και  το σερβίρουμε  ζεστό ή κρύο, είναι το 
ίδιο νόστιμο. Γαρνίρουμε με κουκουνάρια σοταρισμένα σε ελαιόλαδο, με ψιλοκομμένο μαϊντανό και 

με τις ολόκληρες βρασμένες γαρίδες.
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Γιουβέτσι
                                           

Υλικά 
½ κιλό μανέστρα (κριθαράκι)

2 κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ.  πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

μαυρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα ψιλοκόβουμε. Κατόπιν, τα βάζουμε σε μια κατσαρόλα και 

τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά. Στη συνέχεια, ρίχνουμε 2 λίτρα νερό στην κατσαρόλα  και όταν αρχίζει να 

βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Τότε, ρίχνουμε το κριθαράκι και ανακατεύουμε καλά όλα τα υλικά μαζί. 

Μόλις πάρουν μία βράση, λιώνουμε τον πελτέ ντομάτας και τον προσθέτουμε καθώς και το αλάτι και το 

πιπέρι. Αδειάζουμε το κριθαράκι σε ένα πυρέξ και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 20 ΄ στους 

180ο. 

+ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Κερκύρας μάρτ., Ιάσωνος
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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+ Μ. ΤΡΙΤΗ, Των 10 Παρθένων
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Πατάτες γιαχνί
                                           

Υλικά 
1 κιλό πατάτες

3 ξερά κρεμμύδια

4 σκελίδες σκόρδο

180 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ.  πελτέ ντομάτας

αλάτι

ρίγανη

4 δαφνόφυλλα

μαύρο πιπέρι άτριφτο 

κύμινο

κανέλα

κόκκινο γλυκό πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια της αρεσκείας μας. 

Αφού Καθαρίσουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα τα πλένουμε. Τα κρεμμύδια τα ψιλοκόβουμε και 
τα σκόρδα τα κόβουμε σε φέτες. Βάζουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και τα 
σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά, ώσπου να ροδίσουν ελαφρώς. Βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα τις 
πατάτες και τα ανακατεύουμε 2-3 φορές όλα μαζί, πατάτες και κρεμμύδια. Προσθέτουμε τόσο 

νερό ώστε να σκεπαστούν οι πατάτες και ρίχνουμε τα δαφνόφυλλα, το μαύρο πιπέρι, το αλάτι και 
δυναμώνουμε τη φωτιά. Έπειτα από 30΄ βρασμού, προσθέτουμε τα υπόλοιπα μπαχαρικά και τον 

πελτέ ντομάτας αραιωμένο σε νερό. Ανακατεύουμε καλά και χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό. Ύστερα 
από ένα τέταρτο της ώρας, χαμηλώνουμε ακόμη περισσότερο τη φωτιά και κουνάμε την κατσαρόλα. 
Δεν ανακατεύουμε με κουτάλα το φαγητό μας, διότι έχουν αρχίσει να χυλώνουν ήδη οι πατάτες μας. 

Μετά από 15΄ το φαγητό μας είναι έτοιμο και το κατεβάζουμε από τη φωτιά.
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Φασολάδα αλάδωτη
                                         

Υλικά 
½ κιλό φασόλια

4 ξερά κρεμμύδια

1 ματσάκι σέλινο

3 καρότα

3 κ.σ πελτέ ντομάτας

αλάτι

1 κόκκινη καυτερή πιπεριά (προαιρετικά)

λίγο φρέσκο ή ξερό δυόσμο (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Ετοιμάζουμε τα φασόλια όπως στη συνταγή της 30ης Ιανουαρίου. Έχουμε καθαρισμένα, πλυμένα και 

ψιλοκομμένα τα κρεμμύδια μας, τα καρότα και τα σέλινα και όταν αρχίσει να κοχλάζει η φασολάδα μας, 

τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Κάθε 15΄ περίπου, ανακατεύουμε και προσθέτουμε λίγο κρύο νερό από 

τη βρύση. Κρύο και όχι ζεστό νερό. Έτσι συντομεύουμε τον χρόνο παρασκευής της φασολάδας μας. 

Εξαρτάται βέβαια και πως τη θέλουμε χυλωμένη ή όχι, οπότε ανάλογα κανονίζουμε και ρίχνουμε προς το 

τέλος τον πελτέ ντομάτας αραιωμένο σε λίγο νερό, το αλάτι και τα μυρωδικά μας. Προτιμότερο πάντως 

είναι να σταματάμε το βράσιμο, μόλις αρχίσει να χυλώνει.

+ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, της αλειψ. Τον  Κύριον γυναικός                                                                                            
 (Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΜΑΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Μην πίνετε κρασί ή αποστάγματα σε ημέρα 

που κάνετε αλάδωτη νηστεία. Βλάπτει 

πολύ τον οργανισμό και πολύ σωστά 

απαγορεύεται από την Εκκλησία μας.
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Χορτόσουπα
                                           

Υλικά 
¼ κιλό καρότα

½ κιλό πατάτες

2 ματσάκια φρέσκα κρεμμύδια

1 πράσο

1 σελινόριζα μαζί με τα φύλλα

1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μαϊντανό

3 πράσινες φρέσκες πιπεριές

αλάτι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

χυμός από 3 λεμόνια

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά όλα τα λαχανικά και κατόπιν τα κόβουμε με το μαχαίρι (όχι στο 

μπλέντερ). Εκτός από τα φύλλα του σέλινου, τον μαϊντανό και τον άνηθο, όλα τα υπόλοιπα λαχανικά 
τα κόβουμε ψιλά- ψιλά σε κύβους. Βάζουμε σε μία κατσαρόλα 3 λίτρα νερό και όταν αρχίζει να 

βράζει, ρίχνουμε σ’ αυτό όλα τα λαχανικά. Τα αφήνουμε να βράσουν αρκετά ώσπου αρχίζουν να 
χυλώνουν και τότε ρίχνουμε το ψιλοκομμένο μαϊντανό και τον άνηθο καθώς και τα μπαχαρικά. 

Κατόπιν, περιμένουμε ώσπου να πάρουν μία βράση ακόμα. Στο τελευταίο λεπτό πριν κατεβάσουμε 
την κατσαρόλα, ρίχνουμε και τον χυμό του λεμονιού.

+ Μ. ΠΕΜΠΤΗ, Ο Μ.Δείπνος, Ανακ. Λειψ. Αθανασίου
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΙΟΥ

Συμβουλή: 
Από το πόσο χυλωμένη τη θέλουμε, 

εξαρτάται και η ποσότητα του νερού που 

θα προσθέσουμε κατά το βράσιμο.
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Ταχινόσουπα
                                           

Υλικά 
1 φ.τ.  ρύζι γλασέ

4 λεμόνια

200 γρ. ταχίνι

αλάτι

Εκτέλεση 
Βράζουμε το ρύζι σε μία κατσαρόλα με νερό, βάζοντας σε αυτό μόνο το αλάτι. Αφού βράσει καλά, 

κατεβάζουμε την κατσαρόλα μας από τη φωτιά και τη σκεπάζουμε. Σε μία μικρή λεκάνη βάζουμε το 

ταχίνι και τον χυμό από τα λεμόνια μας και ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα αυτά τα υλικά. Σε λίγο 

θα έχουμε μία σφιχτή μάζα. Συνεχίζουμε ν’ ανακατεύουμε, ενώ με μία βαθιά κουτάλα παίρνουμε ζεστό 

ζουμί από το βρασμένο ρύζι και το ρίχνουμε λίγο- λίγο ώσπου να γίνει ένας λευκός και ομοιόμορφος 

χυλός. Κατόπιν με τη βαθιά κουτάλα, ανακατεύουμε το ρύζι με το ζουμί του και καθώς ανακατεύουμε, 

προσθέτουμε το χυλωμένο πλέον ταχίνι μας σιγά -σιγά μέχρι να δέσει. Η διαδικασία είναι ακριβώς η 

ίδια με το αβγολέμονο. Δεν ξαναβάζουμε στη φωτιά το μείγμα, το δοκιμάζουμε μόνο, και ανάλογα με τις 

προτιμήσεις μας προσθέτουμε αλάτι και λεμόνι.

+ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τα Άγια Πάθη
 (Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΜΑΙΟΥ

Συμβουλή: 
Η σούπα αυτή είναι εντελώς νηστίσιμη, 

γιατί γίνεται χωρίς λάδι. Μπορούμε 

αντί για ρύζι να βάλουμε κριθαράκι. 

Μπορούμε επίσης να προσθέσουμε και 

διάφορα χορταρικά.
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Μαγειρίτσα με δυόσμο
                                           

Υλικά 
1 συκωταριά (αρνιού ή κατσικιού γάλακτος) • 1 εντεριά (τα έντερα ενός αρνιού ή κατσικιού)

ξίδι για τα έντερα • 6 κρεμμυδάκια φρέσκα, (ψιλοκομμένα με μαχαίρι)
10 κλωνάρια δυόσμου (παίρνουμε τα φύλλα και τις κορυφές και τα ψιλοκόβουμε)

6 κλωναράκια άνηθου ψιλοκομμένα • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι • 6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Για το αβγολέμονο:

χυμός από 2 ζουμερά λεμόνια • ½ κ.σ.. γλυκού αλεύρι • 4 ασπράδια αυγών 
2 κρόκοι αυγών και ½ φ.κ. ξίδι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το πρωί τα έντερα. Αφού δεν κάνουμε κοκορέτσι, τα κόβουμε κατά μήκος με ένα ψαλιδάκι 
και τα ξεπλένουμε με άφθονο χλιαρό νερό. Όταν πλυθούν καλά, τα τοποθετούμε σε μία λεκάνη και 

προσθέτουμε νερό να τα σκεπάσει. Προσθέτουμε το ξίδι και τα αφήνουμε στο ψυγείο. Το βράδυ 
ξεπλένουμε τη συκωταριά και τα έντερα. Κόβουμε τα λεμόνια σε μεγάλα κομμάτια και τα ρίχνουμε 

μέσα σε 2 λίτρα νερό που βράζει. Μετά από 15 ΄ προσθέτουμε την υπόλοιπη συκωταριά και τα 
έντερα και τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί επί 20 ΄, ξαφρίζοντας όσο χρειάζεται. Αφαιρούμε 
με τρυπητή κουτάλα όλη τη συκωταριά και τα έντερα και αφού τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν, 

τα τεμαχίζουμε σε μικρά κομμάτια (περίπου 1- 1,5 εκ.). Το ζωμό της κατσαρόλας τον φυλάσσουμε. 
Σε άλλη μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για 2 ΄ την ψιλοκομμένη 
συκωταριά και τα έντερα. Ανακατεύουμε συνεχώς, προσθέτουμε το κρεμμύδι και τον άνηθο και 
σοτάρουμε για άλλο ένα λεπτό. Προσθέτουμε κατά βούληση το αλατοπίπερο και τέλος τον ζωμό. 
Αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 20 ΄ ακόμα. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και 

ρίχνουμε τον δυόσμο. Μετά από 10 ΄ αυγοκόβουμε. 
Αβγολέμονο: Χτυπάμε με τον αυγοδάρτη τα ασπράδια των αυγών και προσθέτουμε σιγά-σιγά το 
λεμόνι. Μετά προσθέτουμε τους 2 κρόκους και το αλεύρι. Συνεχίζοντας σε χαμηλότερη ταχύτητα, 

προσθέτουμε με την κουτάλα της σούπας πολύ αργά ζωμό από την κατσαρόλα μέχρι το αβγολέμονο 
να πάρει την θερμοκρασία της κατσαρόλας  (για να μη μας κόψει το αβγολέμονο). Τέλος, 

προσθέτουμε το αβγολέμονο στην κατσαρόλα ανακατεύοντας.

+ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ, Η ταφή του Κυρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΜΑΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη (Οίνος λευκός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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Κρεατότουρτα ή Τούρτα Χανιώτικη
                                           

Υλικά 
Για τη γέμιση:
1 κιλό αρνί
500 γρ. πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ
250 γρ. τριμμένη γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ
150 γρ. ανθόγαλο (στάκα)
150 γρ. τριμμένη μαλάκα
1 ματσάκι δυόσμο
Για το φύλλο:
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1 φ.τ. γιαούρτι
3 αβγά
2 φακελάκια μπέκι- πάουντερ
αλεύρι
Εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ζωμό κρέατος αντί για γιαούρτι
2 αβγά
σουσάμι

Εκτέλεση 
Βράζουμε το κρέας προσθέτοντας λίγο αλάτι στο νερό που βράζει. Όταν είναι έτοιμο αφαιρούμε τα κόκαλα 
και το κόβουμε σε μικρά κομμάτια, προσθέτουμε τη μυζήθρα, τη γραβιέρα, τη μαλάκα, το ανθόγαλο, το 
δυόσμο και αναμειγνύουμε καλά. Φύλλο: Βάζουμε τα υλικά μας σε μία λεκάνη, προσθέτουμε το αλεύρι 
και ζυμώνουμε καλά, η ζύμη μας θα πρέπει να είναι μαλακή χωρίς να κολλά στα χέρια μας. Στον πάγκο 
εργασίας ανοίγουμε το φύλλο (με το πλάστρη) σε πάχος 3-4 χιλιοστά, λαδώνουμε με ένα πινέλο ένα 
ταψί κουζίνας και απλώνουμε το φύλλο. Απλώνουμε τη γέμιση που έχουμε ετοιμάσει, ανοίγουμε άλλο 
ένα φύλλο και το βάζουμε από επάνω. Χτυπάμε τα 2 αβγά με ένα πινέλο, αλείφουμε την τούρτα και 
προσθέτουμε από πάνω το σουσάμι. Ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 45 ΄ περίπου ή έως ότου ροδίσει. 

+ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ  Ειρήνης μεγαλομ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 05 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Θραψαθήρι- Βηλάνα
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ - Σητεία
Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr, santikoglou@yahoo.gr

Συμβουλή:
Τα συσκευασμένα της ΠΟΠ προϊόντα 

είναι εγγυημένα για τη γνησιότητά τους.
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Σφουγγάτο του Αγίου Γεωργίου

Υλικά 
½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 αβγά χτυπημένα

2 κ.σ. αλεύρι

3 κ.σ. αλμυρό κεφαλοτύρι ή λαδοτύρι

1 κ.σ. ψιλοκομμένο δυόσμο

½ κ.γ. πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε ένα μπολ χτυπάμε καλά τα αβγά με ένα πιρούνι ή ένα σύρμα. Ρίχνουμε το τριμμένο τυρί, το 

αλεύρι, το δυόσμο ή το πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά. Πρέπει να σχηματιστεί ένας ελαφρά 
πηχτός χυλός. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε ένα μικρό τηγάνι (όχι πολύ φαρδύ). Ρίχνουμε το χυλό και 
τηγανίζουμε για 5-8 ΄ σε μέτρια θερμοκρασία. Με τη βοήθεια ενός πιάτου παίρνουμε την ομελέτα 

και την ψήνουμε για 5-6 ΄. «Γυρίζουμε» για τρίτη φορά το σφουγγάτο, ώστε να ψηθεί σιγά- σιγά και 
ομοιόμορφα στο εσωτερικό του και παράλληλα τρυπάμε με ένα πιρούνι στο κέντρο. Σερβίρουμε την 

ομελέτα σε θερμοκρασία δωματίου ή κρύα.

+ Βʹ Διακ., Γεωργίου μεγ., Ιώβ δικαίου, Σεραφείμ Λεβαδ

ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος ροζέ) 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  
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Καλιτσούνια χανιώτικα τηγανιτά
 

                                          
Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου  

Για τη γέμιση
½ κιλό πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ

½ κιλό ανθότυρο

½ κιλό μαλάκα

3 αβγά

Εκτέλεση 
Φτιάχνουμε τη ζύμη όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου. Ανακατεύουμε επίσης τον ανθότυρο, τη 

μυζήθρα, τη μαλάκα και τα αβγά. Ανοίγουμε με το ζυμάρι φύλλο και κόβουμε στρογγυλά κομμάτια σαν 

ένα πιατάκι του καφέ. Βάζουμε λίγη γέμιση σε κάθε κομμάτι φύλλου, το διπλώνουμε από τις άκρες, 

πατάμε πολύ καλά και τηγανίζουμε σε μπόλικο λάδι.

+ Γʹ Διακαιν., Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης νεομ. 

ΤΡΙΤΗ 07 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Λευκός (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 2338, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Αγκινάρες γεμιστές με ρύζι και γιαούρτι
                                          

Υλικά 
12 κεφάλια από φρέσκιες αγκινάρες • 6 κ.σ. ρύζι για γεμιστά • 1 ½  κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο 

3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα • 1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοτριμμένο • 1 κ.σ.. κρασί λευκό αρετσίνωτο 

12 κ.σ. γιαούρτι σακούλας • 2 μεγάλα αβγά • χυμό από ένα μεγάλο λεμόνι 

1 φ.τ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Σε μια μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 2 - 3΄. 
Ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε  και σβήνουμε με το κρασί. Προσθέτουμε 3 κ.σ.νερό, σκεπάζουμε και 

σιγοβράζουμε για 7 ΄. Προσθέτουμε το μισό δυόσμο, ανακατεύουμε και αφήνουμε την κατσαρόλα 
πάνω στο κλειστό μάτι να «πάρει» την τελευταία βράση. Τραβάμε τις αγκινάρες μια-μια από το νερό, 

τις τρίβουμε με μια λεμονόκουπα και αμέσως τις γεμίζουμε στο κέντρο με το μείγμα από το ρύζι. 
Ζεσταίνουμε ½  φ.τ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι, μέχρι να βγάλει τα νερά του, χωρίς 
να ροδίσει καθόλου. Τοποθετούμε τις αγκινάρες κυκλικά στον πάτο της κατσαρόλας, προσθέτουμε 

ένα φ.τ. νερό, σκεπάζουμε και σιγοψήνουμε για 12 ΄. Έπειτα βάζουμε τις αγκινάρες μαζί με το ζωμό 
τους σε ένα μικρό πυρέξ. Χτυπάμε σε ένα μπολ το γιαούρτι με το αβγό και άφθονο πράσινο πιπέρι. 
Περιχύνουμε με τη σαλάτα αυτή τις αγκινάρες και τις βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 30 ΄ 

στους 180 βαθμούς. Σερβίρουμε τις αγκινάρες ζεστές.

+ Ιωάννου του Θεολόγου, Αρσενίου Μεγάλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος ροζέ ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, 
(Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1)
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Προετοιμάζουμε τις αγκινάρες όπως στη 

συνταγή της 29ης Μαρτίου. 
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Κοτόπουλο στον φούρνο
                                          

Υλικά 
1 κοτόπουλο

2 φ.τ. τριμμένη φρυγανιά

1 φ.τ. γάλα

αλάτι

πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κρέας σε μεγάλες μερίδες, το αλατοπιπερώνουμε, βουτάμε μια - μια τις μερίδες στο γάλα και 

τις περνάμε από την τριμμένη φρυγανιά έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι επιφάνειες. Τοποθετούμε τις 

μερίδες σε ταψί που το έχουμε επιστρώσει με λαδόχαρτο αλειμμένο με ελαιόλαδο και το ψήνουμε στον 

φούρνο χωρίς να το γυρίσουμε.

Χριστοφόρου μεγαλομ., Ησαΐου προφήτου

ΠΕΜΠΤΗ 09 ΜΑΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com
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Αρνίσιο σουβλάκι
                                          

Υλικά 
2 κιλά αρνί (από μπροστινό κομμάτι, πλυμένο, ξεκοκαλισμένο και κομμένο σε μεγάλα κομμάτια)

1 κ.σ τζίντζερ τριμμένο

1 κ.σ πιπέρι λευκό σε κόκκους

2 κρεμμύδια μεγάλα χοντροκομμένα

2 φ.τ,. κρασί λευκό ξηρό

1 φ.κ. ξίδι λευκό

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 
Ραντίζουμε το κρέας με αρκετό ελαιόλαδο. Ρίχνουμε 2-3 πρέζες αλάτι και ανακατεύουμε ώστε να 
πάει παντού. Ετοιμάζουμε τη μαρινάδα, ανακατεύοντας όλα τα υλικά και περιχύνουμε το κρέας. 

Αφήνουμε το κρέας σκεπασμένο στο ψυγείο για 4-5 ώρες τουλάχιστον ώστε να πιει τη μαρινάδα του. 
Περνάμε τα κομμάτια στα σουβλάκια προσέχοντας να μην είναι σφιχτά μεταξύ τους. Ανάβουμε τα 

κάρβουνα μας και μόλις έχουμε καλή θράκα ξεκινάμε το ψήσιμο. Αφού ψηθούν τα σουβλάκια μας, τα 
σερβίρουμε σε ζεστή πιατέλα και τα συνοδεύουμε με φρέσκια ντομάτα κομμένη σε μικρά τετράγωνα 

κομμάτια, κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες και αρκετό ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Συμβουλή: 
Δοκιμάστε να ρίξετε αρωματικά φυτά 

όπως ρίγανη στη θράκα και όχι πάνω 

στο κρέας.

Συνδυάζεται με: 
Refosco (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  

 + Ζωοδόχου Πηγής, Σίμωνος απ., Λαυρεντίου οσ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΙΟΥ 
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Ροφός με αγκινάρες
                                          

Υλικά 
2,5 κιλά ροφός σε φέτες

4 κρεμμύδια ή κρεμμυδόζουμο

4- 5 σκελίδες σκόρδο

10 τεμάχια αγκινάρες

5- 6 λεμόνια (250 γρ. χυμός περίπου)

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό

αλάτι

μαύρο πιπέρι τριμμένο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και αλατίζουμε τον ροφό. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, τα σκόρδα και τις αγκινάρες 

προσεκτικά. Οι αγκινάρες πρέπει να είναι τρυφερές και κανονικές στο μέγεθος (ούτε πολύ μεγάλες ούτε 

πολύ μικρές), έτσι ώστε όταν καθαριστούν να έχουν διάμετρο 6 με 8 πόντους. Μόλις αρχίσει να βράζει 

το νερό στην κατσαρόλα με τον ροφό, προσθέτουμε τις αγκινάρες και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να 

ψηθούν κι αυτές.

Κυρίλλου- Μεθοδίου Ισαπ., Μωκίου ιερομ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Xάδι Λευκός 
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com | www.loupakiswines.com  

Συμβουλή: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

αγκινάρες κατεψυγμένες ή σε κονσέρβα. 

Τις φρέσκιες τις προετοιμάζουμε όπως 

στη συνταγή της 29ης Μαρτίου.
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Κατσικάκι ή Αρνάκι γεμιστό
Υλικά 

½ αρνάκι ή κατσικάκι • 6 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα • 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ διάφορα φρέσκα μυρωδικά ψιλοκομμένα • 250 γρ. από τη συκωταριά του ψιλοκομμένη

1 κ.σ κύμινο, μπαχάρι και πάπρικα • 2 κ.σ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

150 γρ. μανιτάρια ψιλοκομμένα • 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα • 6 κ.σ φρυγανιά τριμμένη

500 ml ζωμό κρέατος ή λευκό ξηρό κρασί • 100 ml χυμό λεμονιού

50 ml χυμό πορτοκαλιού • 2 σκελίδες σκόρδου λιωμένες

Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε τη ψιλοκομμένη συκωταριά με τον μαϊντανό, τα κρεμμυδάκια, το αλατοπίπερο, τα 

μανιτάρια, το ελαιόλαδο, τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά. Ανασηκώνουμε την πέτσα του αρνιού (οι 
δύο σπάλες να είναι ενωμένες και κομμένες στο πλάτος χωρίς τα κόκαλα τους), περνάμε τη γέμιση 
ανάμεσα στην πέτσα και στη σάρκα και δένουμε το κρέας. Τυλίγουμε το αρνάκι με αλουμινόχαρτο ή 
λαδόκολλα. Το ψήνουμε στους 230ο για 10 ΄ στην αρχή και κατόπιν στους 180ο για περίπου 2 ώρες. 

Βγάζουμε το αλουμινόχαρτο, κόβουμε το αρνί σε φέτες, το πασπαλίζουμε με τη φρυγανιά και το 
αφήνουμε να γαριναριστεί για 10 ΄. Ρίχνουμε τον ζωμό ή το κρασί και με μία σπάτουλα να ξύνουμε 
τους ξεροψημένους χυμούς του κρέατος που έμειναν στο ταψί. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το 

σκόρδο και αφήνουμε το μείγμα να βράσει σε δυνατή φωτιά ώσπου να πήξει και να καραμελώσει η 
σάλτσα. Τη δοκιμάζουμε στο αλατοπίπερο και προσθέτουμε τον χυμό των εσπεριδοειδών.

+ Του Θωμά, Επιφανίου Κύπρου, Γερμανού Κων.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέικο
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.  (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Χορτόπιτα
Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου
Για τη γέμιση: 1250 γρ. χορταρικά (σπανάκι, λάπαθα, πράσα, φρέσκα κρεμμυδάκια, ζοχοί, τσουκνίδες, 
άνηθο, δυόσμο κ.τ.λ.)
1 κρεμμύδι μεγάλο ξερό ψιλοκομμένο
2 αβγά
250 γρ. τυρί φέτα τριμμένη
1 φ.τ. τραχανάς
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
λίγη ρίγανη
αλάτι
πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τα χόρτα και τα ψιλοκόβουμε. Αφήνουμε να στραγγίξουν καλά, σχεδόν να στεγνώσουν. 
Τα βάζουμε σε μία μεγάλη λεκάνη και αφού τα πασπαλίσουμε με το αλάτι, τα τρίβουμε καλά με τα χέρια 
μας. Αφήνουμε να σταθούν για 10 -15 ΄. Στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, τα αβγά, το τυρί, τον 
τραχανά, τη ρίγανη και τέλος το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά όλα τα συστατικά της γέμισης για να 
ομογενοποιηθούν τα υλικά. Λαδώνουμε το ταψί της κουζίνας. Για το λάδωμα του ταψιού και των φύλλων 
υπολογίζουμε περίπου 1 φ.τ. τσαγιού ελαιόλαδο. Ανοίγουμε το πρώτο μπαλάκι της ζύμης σε φύλλο, 
το στρώνουμε στο ταψί, το λαδώνουμε και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία με το δεύτερο και τρίτο 
μπαλάκι ζύμης. Αφού λαδώσουμε και τα τρία φύλλα ένα προς ένα, πάνω στο τρίτο ρίχνουμε τη γέμιση 
κατανέμοντάς την ομοιόμορφα στο ταψί. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200οC. Επανωτίζουμε τις 
άκρες των φύλλων που προεξέχουν στη γέμιση. Από πάνω στρώνουμε το τέταρτο φύλλο, το λαδώνουμε 
και μετά στρώνουμε το πέμπτο φύλλο. Χωρίζουμε την πίτα σε μπακλαβωτά κομμάτια και αλείφουμε με 
το ελαιόλαδο πολύ καλά όλη την επιφάνεια. Ραντίζουμε την επιφάνεια με νερό και ψήνουμε την πίτα μας 
για περίπου 1 ώρα και  10 ΄. Τη βράζουμε και την αφήνουμε να στραγγίξει.

Ευθυμίου Ιβήρων, Γλυκερίας, Σεργίου ομ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη (Οίνος Λευκός ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr,  (ww.agrunion.gr)
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Γαύρος στον φούρνο 
με ντομάτα και ελαιόλαδο

Υλικά 
1 κιλό γαύρος ψιλός

3-4 μεγάλες ντομάτες ώριμες

¾ φ..τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαϊντανός ψιλοκομμένος

4-5 σκελίδες σκόρδο

χυμός 1-2 λεμονιών

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τους γαύρους, κόβουμε και πετάμε τα κεφάλια μαζί με τα έντερα, τους πλένουμε, 
τους αλατοπιπερώνουμε και τους τοποθετούμε σε σειρές, σε ορθογώνιο ταψί. Ξεφλουδίζουμε 

και ψιλοκόβουμε σε λεκάνη τις ντομάτες. Ρίχνουμε στη λεκάνη το ελαιόλαδο, τον μισό μαϊντανό, 
το σκόρδο κομμένο σε φέτες, τον χυμό λεμονιού και το αλατοπίπερο, τα ανακατεύουμε καλά και 

περιχύνουμε με το μείγμα τους τον γαύρο στο ταψί. Πασπαλίζουμε με τον υπόλοιπο μαϊντανό και 
ψήνουμε στον φούρνο (15-20 ΄).

Ισιδώρου Χίου, Θεράποντος ιερομ., Λεοντίου

ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη ( οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr, www.agrunion.gr
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Αγκιναροκούκια 
Υλικά 
1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

10 αγκινάρες

1 κιλό φρέσκα κουκιά

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

2 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα

1 κ.σ. αλεύρι

αλάτι

πράσινο φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

χυμός από 2 μεγάλα λεμόνια 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες όπως στη συνταγή της 29ης Μαρτίου. Καθαρίζουμε τα κουκιά και κρατάμε 

μόνο τα τρυφερά φύλλα και τους καρπούς. Σε μια κατσαρόλα, με βαρύ πάτο, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και 

το ζεσταίνουμε ελαφρά. Τσιγαρίζουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια για 2-3 ΄ και ρίχνουμε τα κεφάλια από 

τις αγκινάρες, στραγγισμένα από το νερό και κομμένα στα δύο. Προσθέτουμε τα κουκιά, τον άνηθο και 2 

φ.τ. νερό. Κλείνουμε την κατσαρόλα με το καπάκι της και σιγοψήνουμε για 20 ΄. Ανοίγουμε το καπάκι, 

ανακινούμε με μια ρηχή τρυπητή κουτάλα το φαγητό, με πολλή προσοχή, και συνεχίζουμε το ψήσιμο, για 

30 -40 ΄ ακόμη, χωρίς να βάλουμε το καπάκι. Διαλύουμε το κ.γ. με το αλεύρι στο λεμόνι και το ρίχνουμε 

στο φαγητό. Κλείνουμε το μάτι της κουζίνας και αφήνουμε το φαγητό να πάρει μια τελευταία βράση. Το 

φαγητό σερβίρεται ζεστό ή κρύο σε θερμοκρασία δωματίου.    

Παχωμίου Μεγάλου, Αχιλλείου Λαρίσης

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ  

Συνοδέψτε στο τέλος το φαγητό με: 
Παγωμένη Τσικουδιά Κρήτης Πνευματικάκη  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου,  Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 

Συμβουλή: 
Η αγκινάρα με την ιδιαίτερη γεύση 

της σκοτώνει χωρίς ενδοιασμούς όλα 

τα κρασιά. Την ωμή αγκινάρα τη λέμε 

«ρακοφονιά».
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Κουνέλι με ανθότυρο και λαχανικά 
με τα αρώματα της Κρήτης

Υλικά 

1 κουνέλι περίπου 1,5 κιλό • 2-3 αγκινάρες • 200 γρ. κουκιά • 200 γρ. κολοκύθια • 2 καρότα

2 μέτριες πατάτες • 200 γρ. ντοματίνια • 200-300 γρ. ανθότυρο • 200 γρ. κρασί (περίπου)

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 2 κρεμμύδια 

1 κ.γ. θυμάρι • 1 κ.γ. θρούμπη • 1 φύλλο δάφνης • φασκόμηλο • 2 κ.γ. ανθό του αλατιού

Εκτέλεση 
Σε ένα τηγάνι τσιγαρίζουμε ελαφριά το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και όταν είναι έτοιμο το βάζουμε 

σε ένα ταψάκι. Στο ίδιο τηγάνι τσιγαρίζουμε ελαφριά το κουνέλι που έχουμε κόψει και πουδράρει 
ελαφριά με αλεύρι και το βάζουμε στο ταψάκι, προσθέτουμε τα λαχανικά κομμένα, τα  βότανα, το 

κρασί ,τον ανθό του αλατιού και λίγο νερό. Από επάνω στρώνουμε το ανθότυρο που έχουμε  κόψει 
σε φέτες, σκεπάζουμε με λαδόκολλα χαρτί και από επάνω με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για μια 

ώρα και 20΄ περίπου σε φούρνο στους 220 βαθμούς. 10΄ πριν το τέλος, αφαιρούμε τη λαδόκολλα και 
αφήνουμε να ροδίσει λίγο ο ανθότυρος.

Θεοδώρου ηγιασμένου,  Γεωργ. Μυτιλήνης, Νεαδίου

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη ( Οίνος Ερυθρός ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr, www.agrunion.gr

147



Αρακάς με πιλάφι
Υλικά 
1 κιλό αρακάς ξεσπυρισμένος

1 φ.τ. ρύζι

3 κρεμμύδια ξερά (ή 10 φρέσκα κρεμμυδάκια)

αλάτι

μαύρο πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                                                                                                               

κρόκος αβγού

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και ξεσπυρίζουμε τον αρακά και τον πλένουμε. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, τα πλένουμε 

καλά και τα ψιλοκόβουμε. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε 

σε σιγανή φωτιά. Προσθέτουμε τον αρακά και το ρύζι και ανακατεύομε 2- 3 φορές όλα μαζί τα υλικά 

μας. Κατόπιν προσθέτουμε 7-8 φ.τ.α νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά προσθέτοντας το αλάτι και τα 

μπαχαρικά. Κάπου- κάπου ανακατεύουμε το φαγητό μας. Όταν αρχίσει να φουσκώνει το ρύζι και να 

λιγοστεύει το ζουμί, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο. Η κατσαρόλα πρέπει να παραμείνει στη φωτιά 

για να φουσκώσει το ρύζι. Ανακατεύουμε 2-3 φορές επιπλέον και όταν έχουν τραβηχτεί όλα τα ζουμιά, 

τότε είναι έτοιμο το φαγητό μας.

Ανδρονίκου, Ιουνίας απ., Αθανασίου Χριστιανουπόλ. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Άνω Πλαγιά (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη Κισάμου
Τηλ. (+30) 2824 0 83127, Φαξ (+ 30) 2824 0 31700
e-mail: anoskeli@ gmail.com

Συμβουλή: 
Μη σουρώνετε το ρύζι γιατί χάνει τη 

νοστιμιά του. Μετρήστε το νερό ανάλογα 

με το ρύζι.

Για σκληρά ρύζια: 1 μέρος ρύζι, 3 νερό

Για μεσαία ρύζια: 1 μέρος ρύζι, 2 ½  νερό

Για μαλακά ρύζια: 1 μέρος ρύζι, 2 νερό
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Ψάρι αχνιστό
Υλικά 

1½ κιλό βάτο φρέσκο ή σαλάχι

1 πιπεριά πράσινη κομμένη σε ροδέλες

1 καρότο μικρό κομμένο σε φέτες

1 σκελίδα σκόρδο κομμένη σε ψιλές φέτες

½ φ.τ. ζωμό λαχανικών

2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο 

5-6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 λεμόνι (τον χυμό του)

½ ποτήρι κρασί λευκό ξηρό

αλάτι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε το καρότο και την πιπεριά σε μεγάλο τηγάνι με το ελαιόλαδο για 2 ΄. Σβήνουμε με το 

κρασί. Προσθέτουμε το ψάρι, ρίχνουμε τον ζωμό λαχανικών και το σκόρδο, αλατίζουμε και αφήνουμε 
να βράσει μέχρι να ψηθεί το ψάρι. Τέλος, ρίχνουμε  τον χυμό λεμονιού και τον άνηθο και αφήνουμε 

να βράσει για 2 ΄ ακόμη.

Διονυσίου, Παυλίνου Ηρακλείου, Χριστίνης, Αθην. μαρτ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΙΟΥ

Συμβουλή: 
Το ζωμό λαχανικών τον φτιάχνουμε με 

λαχανικά εποχής βράζοντας τα με λίγο 

αλάτι για 30΄.

Συνδυάζεται με: 
Πρωτολάκτης (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Μπουτάκι κατσικίσιο με αμπελόφυλλα
Υλικά 
1 μπούτι κατσικίσιο, γύρω στο 1 ½ κιλό (ζητάμε από το χασάπη να αφαιρέσει το κόκαλο)
1 μεγάλο πράσο κομμένο σε ροδέλες
5 κλωναράκια σέλινο ψιλοκομμένα
1 ματσάκι φρέσκα σκόρδα ψιλοκομμένα
1 μάτσο μάραθο ψιλοκομμένο
2-3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
20- 30 αμπελόφυλλα ζεματισμένα
αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
Για τη σάλτσα
χυμός 2 λεμονιών • 1 κρεμμύδι ολόκληρο καθαρισμένο και χοντροκομμένο
1 π.κ. κόκκινο ξηρό κρασί • έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι 

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε το πράσο, το σέλινο, το σκόρδο και το μάραθο σε 2-3 κ.σ. ελαιόλαδο και στρώνουμε το 
μείγμα κατά μήκος του κρέατος, αφού πρώτα το αλατοπιπερώσουμε. Κλείνουμε καλά το μπουτάκι και 
πιέζουμε το κρέας με το χέρι μας για να «στριμωχτεί» η γέμιση. Αλατοπιπερώνουμε καλά το μπουτάκι 
εξωτερικά αφού το αλείψουμε με 1 ποτήρι λεμονι και το σκεπάζουμε πολύ καλά με μια διπλή σειρά 
από αμπελόφυλλα. Έτσι όπως είναι υγρό το μπουτάκι από το λεμόνι και λόγω του ότι τα κληματόφυλλα 
είναι ζεματισμένα και έχουν ευκαμψία, δεν θα συναντήσουμε καμία δυσκολία να κολλήσουν πάνω στο 
μπουτάκι. Δένουμε προσεκτικά το μπούτι με σπάγκο γύρω- γύρω, ώστε να σταθεροποιηθούν και τα 
αμπελόφυλλα. Τυλίγουμε το μπουτάκι σε δύο λαδόκολλες και τις κλείνουμε σφιχτά. Προθερμαίνουμε 
το φούρνο στους 180ο. Σε μια γάστρα με σχάρα, βάζουμε στη βάση νερό, αλάτι, ελαιόλαδο, το χυμό 
των λεμονιών, όσα αμπελόφυλλα έχουν περισσέψει και το κρεμμύδι και πάνω στη σχάρα βάζουμε το 
μπουτάκι. Σε 1 ½ περίπου ώρες θα είναι έτοιμο. Αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο κρασί στη διάρκεια του 
ψησίματος. Λίγη ώρα πριν γίνει, μπορούμε να αφαιρέσουμε τις λαδόκολλες για να πάρει χρώμα και να 
φύγουν τα πολλά υγρά. Βγάζουμε  από τη γάστρα το ψητό και το κόβουμε σε φέτες. Περνάμε τη σάλτσα 
μαζί με τα αμπελόφυλλα και το κρεμμύδι από το μίξερ. Σερβίρουμε αμέσως με τη σάλτσα σε ένα μπολάκι.

+ Των Μυροφόρων, Πατρικίου Προύσσης

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Νότου Ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Μουσακάς
Υλικά 

1,5 κιλό πατάτες

7 μελιτζάνες

8-9 κανονικά κρεμμύδια

5 σκελίδες σκόρδο

2 κιλά φρέσκιες ντομάτες 

300 γρ. φρυγανιά τριμμένη

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

κανέλα σκόνη

κύμινο σκόνη

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε φέτες. Τοποθετούμε 

τις μελιτζάνες σε ένα τρυπητό, αφού τις αλατίσουμε επί μία ώρα τουλάχιστον. Κατόπιν τηγανίζουμε 
πρώτα τις πατάτες και ύστερα τις μελιτζάνες. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα 
ψιλοκόβουμε. Τα σοτάρουμε σε ένα φαρδύ τηγάνι και όταν ροδίσουν προσθέτουμε τις ντομάτες 
αφού τις έχουμε πολτοποιήσει (στο μπλέντερ). Αφού βράσουν για 15 ΄ τα υλικά μας, ρίχνουμε 

τα μπαχαρικά και μετά από 2 ΄ σβήνουμε τη φωτιά. Στο ταψί του φούρνου στρώνουμε μια σειρά 
πατάτες και ρίχνουμε από πάνω λίγη από τη γέμιση. Κατόπιν τοποθετούμε μια σειρά από μελιτζάνες 
και από πάνω λίγη γέμιση. Επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας, πατάτες- γέμιση- 
μελιτζάνες- γέμιση. Η τελευταία στρώση γέμισης είναι περισσότερη από τις άλλες. Τοποθετούμε το 
ταψί στον φούρνο στους 180οC και το ψήνουμε για μισή ώρα. Μόλις ροδίσει, το φαγητό μας είναι 

έτοιμο.

Θαλλελαίου μαρτ., Νικήτα Χίου, Θαλασσίου οσ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Syrah Ντουράκη (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 
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Χταπόδι με φασολάκια

Υλικά 
1,5 κιλό χταπόδι

1 κιλό φασολάκια

3 ξερά κρεμμύδια

3-4 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι μαϊντανός 

5-7 ώριμες ντομάτες

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και βράζουμε το χταπόδι και το κόβουμε κομμάτια. Καθαρίζουμε τα φασολάκια, 

τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα πλένουμε. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα βάζουμε στην κατσαρόλα 

μαζί με το ελαιόλαδο και τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά. Αφού ροδίσουν ρίχνουμε τα φασολάκια, τα 

ανακατεύουμε μια δύο φορές, προσθέτουμε 2 ποτήρια νερό, τα σκόρδα ψιλοκομμένα, το αλάτι και 

σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Αφού βράσουν περίπου μισή ώρα τα υλικά μας, περνάμε τις ντομάτες στον 

τρίφτη και τις ρίχνουμε πάνω στα φασολάκια, μαζί με το χταπόδι, τον μαϊντανό και το μαύρο πιπέρι. 

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει ώσπου να πιει όλα τα ζουμιά του 

κουνώντας το κάπου- κάπου.

+ Κωνσταντίνου & Ελένης των Ισαποστόλων

ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος ροζέ)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Στιφάδο με πατάτες και κάππαρη

Υλικά 
½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο  • 2 κρεμμύδια ξερά, μεγάλα, ψιλοκομμένα 

1 καρότο, (κομμένο σε κυβάκια) • 3 κ.σ. πελτέ ντομάτας  • 1 σκελίδα σκόρδο • 2 φύλλα δάφνη 

1 ξυλαράκι κανέλας • 1 πρέζα μπαχάρι, (σε σκόνη)

2 κλωνάρια φρέσκου δενδρολίβανου ή 1 κ.γ. αποξηραμένο • 3 κ.σ. ξίδι • 2 ποτήρια κόκκινο ξηρό κρασί 

1 κιλό μικρές πατάτες • 150 γρ. κάππαρη, (ξαλμυρισμένη) • 2 κ.σ. ζάχαρη 

200 γρ. ντομάτα, (τριμμένη) • αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι • 1 λίτρο ζωμός λαχανικών

Εκτέλεση 

Σε μια ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά το κρεμμύδι μέχρι 
να γίνει “διάφανο”. Προσθέτουμε το καρότο, τον πελτέ ντομάτας, το σκόρδο, τη δάφνη, την κανέλα, 
το δενδρολίβανο και το μπαχάρι, ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 3΄-4 ΄. 

Σβήνουμε με το ξίδι και το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ ρίχνουμε τις πατάτες, την κάππαρη, 
τη ζάχαρη και την ντομάτα. Αλατοπιπερώνουμε, σκεπάζουμε με το καπάκι και αφήνουμε το φαγητό 
να σιγομαγειρευτεί σε χαμηλή φωτιά για περίπου 1 ώρα. Συμπληρώνουμε τα υγρά του φαγητού με 

ζωμό λαχανικών.

Βασιλίσκου μ., Παύλου Καλαβρύτων, Δημητρίου ν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Xάδι Ερυθρός
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com | www.loupakiswines.com  

Συμβουλή: 
Για να ξαλμυρίσουμε την κάππαρη 

την βάζουμε σε μπολ με νερό και 

την αφήνουμε για περίπου 20 ΄. 

Κατόπιν σουρώνουμε, ξεπλένουμε και 

στραγγίζουμε. 
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Κουνέλι με αγκινάρες
Υλικά 
1 κουνέλι 

1 κιλό πατάτες

½  κιλό κολοκυθάκια

10 καρδιές αγκινάρας

χυμό 2 λεμονιών

αλάτι, 

πιπέρι 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση 
Τηγανίζουμε ελαφρά τις πατάτες αφού τις έχουμε κόψει σε φέτες, τα κολοκυθάκια ολόκληρα, τις 

καρδιές αγκινάρας χαραγμένες στα τέσσερα και το κουνέλι κομμένο σε μέτρια κομμάτια. Τα βάζουμε όλα 

μαζί στην κατσαρόλα και τα περιχύνουμε με ελαιόλαδο, χυμό 2 λεμονιών και 1-2 ποτήρια ζεστό νερό. 

Αλατοπιπερώνουμε και αφού το αφήσουμε να πάρει 2-3 βράσεις, το φαγητό είναι έτοιμο.

Μιχαήλ Επ. Συνάδων, Μαρίας Μυροφόρου

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρητικό Κονάκι (οίνος λευκός)  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr
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Κολοκύθια γεμιστά
Υλικά 

10 κολοκύθια μέτριου μεγέθους

½ κιλό μυζήθρα

5 κ.σ. μάραθο

5 κρεμμυδάκια φρέσκα

6 κ.σ.  στάκα

αλάτι θαλασσινό

πιπέρι χοντροκομμένο

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα κολοκύθια για 10΄ περίπου ώστε να βγουν τραγανιστά. Ανακατεύουμε τη μυζήθρα με το 
μάραθο και το κρεμμυδάκι. Κόβουμε τα κολοκύθια κατά μήκος και αφαιρούμε την ψίχα με τα σπόρια, 

προσθέτοντας το αλάτι και το πιπέρι. Γεμίζουμε τα κολοκύθια με τη γέμιση της μυζήθρας και τα 
βάζουμε σε ταψάκι. Προσθέτουμε τη στάκα και ψήνουμε για 15΄ μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Συμεών οσίου, Μελετίου Στρατιώτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε Χανίων
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
         (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Ροφός με μπάμιες
Υλικά 
1,5 κιλό ροφός σε φέτες • 700 γρ.μπάμιες • 4 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα • 5 σκελίδες σκόρδο
2 λεμόνια (100- 130 γρ. χυμός) • 350 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 ματσάκι μαϊντανός
3 κ.σ. πελτέ ντομάτας • 4 φύλλα δάφνης • λίγο κύμινο, λίγη κανέλα τριμμένη
μαύρο πιπέρι (τριμμένο και άτριφτο) • λίγη ρίγανη • 1 κ.σ. ξίδι • λίγο γλυκό κόκκινο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και αλατίζουμε με μπόλικο ημίχονδρο αλάτι τον ροφό και τον βάζουμε στο 
τρυπητό για να στραγγίσει. Καθαρίζουμε τις μπάμιες μία-μία από τη μεριά που έχουν το κοτσανάκι 
τους με το μαχαίρι, κόβοντάς τες κυκλικά και όχι ίσια και βαθιά, γιατί θα σαλιώσουν στο μαγείρεμα. Τις 
πλένουμε και τις βάζουμε σε μία λεκάνη με κρύο νερό, αλάτι και ξίδι. Για 700 γρ. μπάμιες χρειαζόμαστε 2 
κ.σ. αλάτι και 1 φ.κ. ξίδι. Αφού τα έχουμε ετοιμάσει όλα, ξεπλένουμε λίγο τον ροφό και τον τοποθετούμε 
στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε ύστερα τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και κρύο νερό ωσότου σκεπαστεί καλά. 
Κατόπιν το βάζουμε σε πολύ δυνατή φωτιά και μόλις αρχίσει να βράζει, ξαφρίζουμε και ρίχνουμε το λάδι 
και τις μπάμιες, αφού τις στραγγίσουμε από το αλατόνερο χωρίς να τις ξεπλύνουμε. Το αλατόνερο και 
το ξίδι σφίγγουν τις μπάμιες και όταν βράζουν δεν τις αφήνουν να σαλιώσουν και να βγάζουν ζουμιά. 
Προσθέτουμε τα σκόρδα, το μαύρο άτριφτο πιπέρι και τα δαφνόφυλλα. Βράζουμε πολύ δυνατά το ψάρι 
επί 45΄ περίπου, στη συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά και κουνάμε (δεν ανακατεύουμε) την κατσαρόλα 
ανά 5΄, για να μην κολλήσει. Βάζουμε τον πελτέ ντομάτας σε ένα μπολ με νερό και ανακατεύουμε για να 
λιώσει καλά. Κατόπιν, προσθέτουμε το τριμμένο πιπέρι, το κύμινο, το κόκκινο γλυκό πιπέρι, την κανέλα, 
το ξίδι, το μπαχάρι και τη ρίγανη. Τα ανακατεύουμε όλα πολύ καλά και ρίχνουμε τη σάλτσα με το κουτάλι 
της σούπας λίγη-λίγη σε όλη την επιφάνεια της κατσαρόλας που βράζει με τον ροφό και τις μπάμιες. 
Προσπαθούμε μ’ αυτή την πηκτή σάλτσα να σκεπάσουμε όλο το ψάρι μες την κατσαρόλα και προσέχουμε 
να μην προσθέσουμε περιττά υγρά στο ήδη μισοχυλωμένο ζουμί, που βράζει. Τη ρίχνουμε στην 
κατσαρόλα 15΄ περίπου προτού την κατεβάσουμε από τη φωτιά και πρέπει συνεχώς να προσέχουμε να 
μη λιώσουν οι μπάμιες. Ένα λεπτό πριν να κατεβάσουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, προσθέτουμε λίγο- 
λίγο το λεμόνι παντού και αφού κατεβάσουμε το φαγητό, πασπαλίζουμε επίσης παντού τον ψιλοκομμένο 
μαϊντανό και σκεπάζουμε πάλι την κατσαρόλα μας.  

Η  Γʹ Εύρ. Κεφ. Προδρ., Ολβιανού, Κελεστίνου

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Κατσικάκι στάμνας
Υλικά 

1 ½ κιλό κατσικάκι (ή αρνάκι) χωρίς κόκαλο, κομμένο σε μερίδες

½ κ.γ. μαστίχα, λιωμένη σε 1 κ.σ.ζεστό λάδι

½  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. στάκα

2-3 πατάτες κομμένες σε κυβάκια

2 πιπεριές Φλωρίνης κομμένες σε μικρά τετράγωνα

3 κ.σ. κουκουνάρι

3 κ.σ. σταφίδες μαύρες 

2 ντομάτες φρέσκιες κομμένες σε κυβάκια

μαϊντανός ψιλοκομμένος

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί σε μία λεκάνη και τα αφήνουμε να μαριναριστούν σκεπασμένα για 

3-4 ώρες. Τα μεταφέρουμε σε πήλινη γάστρα με καπάκι. Φτιάχνουμε ένα ζυμαράκι με αλεύρι και 
νερό και σφραγίζουμε γύρω- γύρω το καπάκι. Ψήνουμε σε δυνατό φούρνο στους 200ο C για 20 ΄ και 

συνεχίζουμε το ψήσιμο για 2 ώρες ακόμα στους 140ο C.

+ Του Παραλύτου, Κάρπου & Αλφαίου Απ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΙΟΥ

Συμβουλή: 
Το σφράγισμα με το ζυμάρι είναι 

απαραίτητο γιατί βοηθάει το φαγητό 

να μη χάσει τους υδρατμούς του και να 

σιγοψηθεί διατηρώντας τα αρώματα και 

τη νοστιμιά του.

Συνδυάζεται με: 
Μύρτιλος (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Κολοκύθα με τραχανά
Υλικά
1 ½  κιλό κολοκύθα, καθαρισμένη και κομμένη σε μεγάλους κύβους 

1 φ.τ . έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

1 κρεμμύδι ξερό, σε καρεδάκια

1 κ.γ. κύμινο

200 γρ. ντοματάκια αποφλοιωμένα, χωρίς σπόρους, ψιλοκομμένα

1 κ.γ. ζάχαρη

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 φ.τ. τραχανά ξινός

1 ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση
Σε φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε την κολοκύθα με το κρεμμύδι και 

το κύμινο για 4-5 ΄. Ρίχνουμε  την ντομάτα, τη ζάχαρη, χαμηλώνουμε τη φωτιά, προσθέτουμε 1 ποτήρι 

ζεστό νερό, αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε την κολοκύθα μέχρι να μαλακώσει , αλλά χωρίς να 

λιώσει, για περίπου 20 ΄. Ρίχνουμε τον τραχανά, ανακατεύουμε συνεχώς, με ξύλινη κουτάλα για να μην 

κολλήσει, για περίπου 10 ΄. Σε αυτήν τη φάση, ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό. 

Μόλις ο τραχανάς πιει όλα τα υγρά και μαλακώσει, πασπαλίζουμε με τον δυόσμο και σερβίρουμε.

Ελλαδίου ιερ., Ιωάν. Ρώσου, Θεράποντος Ιερομάρτυρος

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ροζέ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Αν έχετε ξινόχοντρο, προτιμήστε 

τον. Σπάστε τον σε κομματάκια και 

αντικαταστήστε τον τραχανά.
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Μπακαλιάρος φρέσκος λεμονάτος
Υλικά 

1,5 έως 2 κιλά μπακαλιάρο φρέσκο • 4 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα • 700 γρ. κολοκυθάκια

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο •  5-6 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

χυμός από 5 λεμόνια (200 γρ. χυμός περίπου) • 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο •  μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τον μπακαλιάρο, τον κόβουμε φέτες πάχους 5-6  εκατοστά και τον πλένουμε καλά. 
Αφού τον αλατίσουμε με μπόλικο ημίχονδρο αλάτι, τον τοποθετούμε στο τρυπητό για 2-3 ώρες 

τουλάχιστον. Ο μπακαλιάρος είναι καλό και τρυφερό ψάρι και μας δίνει ένα νοστιμότατο φαγητό, 
αρκεί να είναι μεγάλος (όχι τα γνωστά μπακαλιαράκια που κάνουν μόνο για τηγάνισμα).Το ψάρι 
πρέπει να έχει διάμετρο, στη μέση του, γύρω στα οχτώ με δέκα εκατοστά. Όταν έρθει η ώρα να 

μαγειρέψουμε, ξεπλένουμε ελαφρώς τον μπακαλιάρο και τον τοποθετούμε στην κατσαρόλα, ρίχνουμε 
ύστερα κρύο νερό ωσότου να σκεπαστεί καλά το ψάρι μας. Βάζουμε την κατσαρόλα σε πολύ δυνατή 
φωτιά και, όταν αρχίσει να βράζει το ψάρι, ξαφρίζουμε και έπειτα ρίχνουμε το ελαιόλαδο, τα σκόρδα 
και τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια. Ύστερα από 40 ΄ περίπου, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας στο μισό και 

κουνάμε (δεν ανακατεύουμε ποτέ) την κατσαρόλα μας κάθε τόσο, για να μην κολλήσει, γιατί έχει 
αρχίσει ήδη να χυλώνει η σάλτσα. Όταν πλέον έχει λιγοστέψει αρκετά το ζουμί του και είναι αρκετά 

χυλωμένο, ρίχνουμε το λεμόνι, 30-40 δευτερόλεπτα πριν να κατεβάσουμε την κατσαρόλα μας από τη 
φωτιά. Κατόπιν την κουνάμε πολύ καλά, για να πάει παντού το λεμόνι. Τότε μπορούμε να δούμε κάτι 
πολύ σημαντικό: αμέσως μόλις πέσει το λεμόνι στην κατσαρόλα, η σάλτσα μας χυλώνει περισσότερο 
και γίνεται πιο άσπρη. Κατεβάζουμε στη συνέχεια το φαγητό μας, ρίχνουμε σ’ αυτό τον ψιλοκομμένο 

μαϊντανό και το πιπέρι και το σκεπάζουμε. Σερβίρεται ζεστό προς το χλιαρό, όχι κρύο.

Ευτυχούς Επ. Μελιτίνης, Ελικωνίδος, Νικήτα Χαλκ.

ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ

Συμβουλή: 
Ο μπακαλιάρος στο εσωτερικό της 

κοιλιάς του έχει μία μαύρη μεμβράνη, 

την οποία αφαιρούμε με προσοχή, 

όπως αφαιρούμε τα αίματα ώσπου να 

παραμείνει κάτασπρος.

Συνδυάζεται με: 
Πελοποννησιακός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr | www.pezaunion.gr 
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Μπάμιες με πατάτες γιαχνί
Υλικά 
500 γρ. μπάμιες

½ κιλό πατάτες

5 ώριμες ντομάτες

4 κρεμμύδια

5 σκελίδες σκόρδο

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό

αλάτι

ξίδι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις μπάμιες και τις βάζουμε σε αλατόνερο με ξίδι. Καθαρίζουμε, κατόπιν, τα κρεμμύδια 

και τα ψιλοκόβουμε, ενώ τις πατάτες και τα σκόρδα τα κόβουμε σε φέτες. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε 

σιγανή φωτιά και μόλις ροδίσουν ρίχνουμε στο ελαιόλαδο τα σκόρδα, τις μπάμιες και τις πατάτες και τα 

ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε μισό λίτρο νερό. Όταν τα υλικά μας πάρουν μία βράση, ρίχνουμε 

και τις ντομάτες που τις έχουμε περάσει προηγουμένως από τον τρίφτη. Προσθέτουμε το αλάτι, τον 

μαϊντανό και το μαύρο πιπέρι. Έπειτα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει 

σε χαμηλή φωτιά ώσπου να φύγουν όλα τα ζουμιά του και να μείνει μόνο το λάδι. Οι μπάμιες και οι 

πατάτες μας είναι πλέον έτοιμες.

+ Μεσοπεντηκοστής, Θεοδοσίας μ., Αλεξάνδρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Μακεδονικός (οίνος Ερυθρός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών-Αστερουσίου 
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr | www.pezaunion.gr 
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Κουνέλι γεμιστό με μυζήθρα
Υλικά 

1 κουνέλι μέτριο

1 κιλό μυζήθρα

2 κ.σ. βούτυρο

ρίγανη 

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Αφού αλείψουμε το κουνέλι με τα μπαχαρικά και με το βούτυρο, το γεμίζουμε με τη μυζήθρα. Μετά 

το δένουμε ή το ράβουμε με κλωστή, το τυλίγουμε σε λαδόκολλα και το ξαναδένουμε. Το ψήνουμε σε 
χαμηλή θερμοκρασία στο φούρνο.

Ισαακίου ομ., Ναταλίου μ., Εμμελείας μητρ. Μ. Βασιλείου

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Λευκός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 
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Κολοκυθοανθοί γεμιστοί
Υλικά 
20 κολοκυθοανθοί

1 φ.τ. ρύζι

1 ντομάτα μεγάλη περασμένη από τον τρίφτη

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κολοκύθια τριμμένα

2 κ.σ.μαϊντανός ψιλοκομμένος

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τη γέμιση

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το ψήσιμο

χυμός από μισό λεμόνι

κύμινο στη μύτη του κουταλιού

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ανοίγουμε προσεκτικά τους ανθούς και αφαιρούμε τον ύπερο και εξωτερικά όλα τα χοντρά κοτσανάκια. 

Τους πλένουμε και τους τοποθετούμε όρθιους σ’ ένα μπολ, να στραγγίσουν εντελώς από τα νερά τους. 

Σε ένα μπολ βάζουμε το κρεμμύδι, την ντομάτα, τα τριμμένα κολοκυθάκια, το μαϊντανό, το ρύζι, το αλάτι 

και το κύμινο. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ανακατεύουμε με το χέρι μας το μείγμα ώστε να ενωθούν 

μεταξύ τους τα υλικά. Παίρνουμε ένα – ένα τους ανθούς και βάζουμε μια κουταλίτσα στον καθένα 

από το μείγμα. Κλείνουμε, διπλώνοντας απαλά τις άκρες των ανθών. Τοποθετούμε τους ανθούς σε ένα 

ρηχό σκεύος με βαρύ πάτο. Τους περιχύνουμε με ½ φ.τ. ελαιόλαδο, το λεμόνι και ½ φ.τ. νερό (ίσως και 

λιγότερο).

Ερμείου, Ευσεβίου μ., Ευσταθίου Κων/ πόλεως

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Φανταξομέτοχο Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr | www.boutari.gr 
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Ροφός με φασολάκια

Υλικά 
2,5 κιλά ροφός σε φέτες

1 κιλό φρέσκα φασολάκια κίτρινα (καναρίνια)

4 κρεμμύδια μεγάλα ψιλοκομμένα 

5 σκελίδες σκόρδο 

5 λεμόνια (250 γρ. χυμός περίπου)

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαυρο πιπέρι τριμμένο

1 ματσάκι μαϊντανός 

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα κομμάτια του ροφού, τα αλατίζουμε με αρκετό ημίχονδρο αλάτι και τα τοποθετούμε στο 
σουρωτήρι, για να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε και πλένουμε τα φασολάκια, τα οποία πρέπει να είναι 
φρέσκα και τρυφερά. Τοποθετούμε στην κατσαρόλα τα κομμάτια του ροφού και προσθέτουμε νερό 

ίσα- ίσα για να σκεπαστεί καλά το ψάρι . Βάζουμε έπειτα την κατσαρόλα σε πολύ δυνατή φωτιά. Όταν 
το ψάρι αρχίζει να βράζει, το ξαφρίζουμε και κατόπιν ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα φασολάκια, τα 

ψιλοκομμένα κρεμμύδια, το ελαιόλαδο και τα σκόρδα. Το αφήνουμε να βράσει για 45 ΄ περίπου σε 
δυνατή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε στο μισό και κουνάμε την κατσαρόλα κάθε τόσο για να 

μην κολλήσει το ψάρι (δεν το ανακατεύομε ποτέ). Όταν καταλάβουμε ότι αρχίζει να πήζει η σάλτσα 
(το ζουμί), ελέγχουμε με το πιρούνι, εάν έβρασαν τα φασολάκια, εάν όχι, συνεχίζουμε το βράσιμο σε 

πιο χαμηλή φωτιά. Ένα λεπτό πρίν κατεβάσουμε το σκεύος από τη φωτιά, ρίχνουμε τον χυμό του 
λεμονιού και κουνάμε πολύ καλά το φαγητό μας, για να πάει παντού το λεμόνι. Το κατεβάζουμε από 
τη φωτιά, ρίχνουμε το κύμινο, το μαύρο πιπέρι και τον μαϊντανό, ψιλοκομμένο και το σκεπάζουμε.

Ιουστίνου Φιλοσόφου, Θεσπεσίου, Πύρρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Chardonnay (Οίνος Λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Αρνί με αμπελοβλάσταρα
Υλικά 
1 κιλό αρνάκι σε μερίδες

4 κ.σ ελαιόλαδο

½ κιλό τρυφερούς βλαστούς αμπελιού

½ κιλό αντίδια

6-7 φρέσκα κρεμμύδια χοντροκομμένα

1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

2 αβγά

2 λεμόνια (το χυμό τους)

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε σε μεγάλη κατσαρόλα το κρέας με το ελαιόλαδο και προσθέτουμε τον άνηθο, 

αλατοπιπερώνουμε, βάζουμε νερό μέχρι να σκεπάσει το κρέας και το σιγοψήνουμε. Ωστόσο βάζουμε τους 

αμπελοβλαστούς και τα αντίδια σε νερό που βράζει, ώστε να ζεματιστούν. Όταν μισοψηθεί το κρέας, τα 

ρίχνουμε στη κατσαρόλα μαζί με τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε, αν χρειάζεται, λίγο νερό και τα αφήνουμε 

να βράσουν κι αυτά. Σβήνουμε τη φωτιά και ετοιμάζουμε το αβγολέμονο. Χτυπάμε καλά τα αβγά και 

ρίχνουμε σιγά-σιγά το χυμό των λεμονιών. Στη συνέχεια ρίχνουμε λίγο-λίγο νερό από την κατσαρόλα, 

συνεχίζοντας το χτύπημα. Τέλος, ρίχνουμε το αβγολέμονο στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας συνέχεια. Το 

φαγητό μας είναι έτοιμο και σερβίρουμε αμέσως.

+ Της Σαμαρείτιδος, Νικηφόρου Κων/πόλεως

ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Αμπελώνας Λευκός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Λουκιλλιανού, Παύλης, Αθανασίου οσίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ

Χανιώτικο μπουρέκι

Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
1 ½ κιλό πατάτες κομμένες σε λεπτές ροδέλες

1 ½ κιλό κολοκύθια κομμένα σε λεπτές ροδέλες

1 ματσάκι δυόσμο

1 νεροπότηρο αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κιλό πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ

200 γρ. τριμμένη γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ποτήρι γάλα

2 αβγά

4 κ.σ. στάκα

αλάτι  πιπέρι • σουσάμι για το πασπάλισμα

Εκτέλεση 
Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο μέρη και ανοίγουμε δύο μέτρια φύλλα. Απλώνουμε το ένα φύλλο σε ένα 
μεγάλο λαδωμένο ταψί και μετά σε στρώσεις τις πατάτες, τα κολοκύθια και τη μυζήθρα. Ρίχνουμε 

πάνω στην κάθε στρώση λίγο αλάτι και πιπέρι, λίγο δυόσμο, λίγο αλεύρι και λίγη γραβιέρα. Χτυπάμε 
τα αβγά με το γάλα και τη στάκα και ρίχνουμε το μίγμα από επάνω. Περιχύνουμε το μπουρέκι 

με το ελαιόλαδο. Τοποθετούμε από πάνω το άλλο φύλλο, το αλείφουμε με λίγο ελαιόλαδο και το 
πασπαλίζουμε με σουσάμι. Κόβουμε το μπουρέκι σε τετράγωνα κομμάτια και το ψήνουμε για 1 ¼ της 

ώρας ,σε μέτρια προθερμασμένο φούρνο, στους 180ο .

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Αβγά με στάκα
Υλικά 
1 κιλό στάκα

1 φ.τ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1 φλιτζανάκι νερό (καυτό)

αβγά

αλάτι

πιπέρι ,φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Αδειάζουμε τη στάκα στην κατσαρόλα που θα ψηθεί. Σε ένα λεκανάκι βάζουμε το αλεύρι. Ψήνουμε τη 

στάκα σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει τελείως . Όταν λιώσει, παίρνουμε 3-4 κ.σ. στάκα, τις βάζουμε 

στο λεκανάκι με το αλεύρι και ανακατεύουμε συνέχεια, μέχρι να γίνει το μείγμα ομοιόμορφος χυλός. 

Μετά ρίχνουμε το περιεχόμενο της λεκάνης, σιγά -σιγά, στην κατσαρόλα με την υπόλοιπη στάκα, 

ανακατεύοντας συνέχεια. Ψήνουμε για 1/2 ώρα περίπου, σε πολύ χαμηλή φωτιά. Σε 1 τηγάνι βράζουμε 

νερό με αλάτι. Ρίχνουμε ένα- ένα τα αβγά και τα περιχύνουμε με το καυτό νερό ώστε να ψηθεί το 

ασπράδι και να γίνουν άσπρες μπάλες στο τηγάνι. Τα βγάζουμε και τα σερβίρουμε με 2 κ.σ.  ο καθένα 

στάκα και λίγο πιπέρι

Μητροφ. Κων/ λεως,  Μάρθας,  Μαρίας, Αδελφών Λαζάρου

ΤΡΙΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Τσικουδιά
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 

Συμβουλή:
 Ανακατεύοντας τη στάκα, επιπλέει, το 

στακοβούτυρο, το οποίο και πρέπει να 

αφαιρέσουμε.
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Απόλλωνος, Νικάνδρου, Δωροθέου Τύρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Μελιτζάνες στον φούρνο (ιμάμ μπαϊλντί)

Υλικά 
10 μεγάλες μελιτζάνες • 6-7 ξερά κρεμμύδια • 5-6 σκελίδες σκόρδο • 8-10 φρέσκιες ώριμες ντομάτες

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • φρέσκος δυόσμος (10 φυλλαράκια) • 1 ματσάκι μαϊντανός

Λίγα φύλλα βασιλικού • κόκκινο γλυκό πιπέρι • μαύρο πιπέρι • αλάτι • κύμινο 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις ξεφλουδίζουμε. Κατόπιν τις σχίζουμε με το μαχαίρι σταυρωτά 
κατά μήκος , αφήνοντας από τη μία και από την άλλη δύο πόντους, ώστε να μη χωριστούν στα 
τέσσερα. Τις αλατίζουμε με ημίχονρο αλάτι και τις βάζουμε στο σουρωτήρι για 3-4 ώρες. Όταν 

έρθει η στιγμή να τις μαγειρέψουμε, τις ξαναπλένουμε για να φύγουν τα περιττά αλάτια και τις 
ξαναστραγγίζουμε. Βάζουμε στο τηγάνι πολύ λάδι και αφού κάψει, τηγανίζουμε τις μελιτζάνες, 

γυρίζοντας τις από εδώ και από εκεί, ώσπου να ροδίσουν ομοιόμορφα. Από το τηγάνι τις παίρνουμε 
με μια τρυπητή κουτάλα και τις αραδιάζουμε με τάξη στο ταψί μας. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και 
τα σκόρδα και τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά σε μία κατσαρόλα. Όταν ροδίσουν, ρίχνουμε 1 ποτήρι 
νερό και τις ντομάτες, τις οποίες έχουμε πολτοποιήσει (στο μπλέντερ), καθώς και όλα τα μπαχαρικά 
και δυναμώνουμε τη φωτιά. Μόλις πάρουν μια βράση, κατεβάζουμε την κατσαρόλα και με μια βαθιά 

κουτάλα, απλώνουμε όλη τη γέμιση παντού πάνω από τις μελιτζάνες, ώστε να σκεπαστούν καλά. 
Κατόπιν ρίχνουμε από πάνω το μαϊντανό, το δυόσμο και το βασιλικό ψιλοκομμένα και βάζουμε το 

ταψί στο φούρνο, που τον έχουμε προθερμάνει στους 250ο.

Συμβουλή: 
Πρέπει να στραγγίξουμε πολύ καλά τις 

μελιτζάνες, διαφορετικά το νερό που 

περιέχουν θα δημιουργήσει πρόβλημα 

με το καυτό ελαιόλαδο. 

Συνδυάζεται με:
Merlot (οίνος Ερυθρός Ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Ντολμαδάκια με κιμά και μυζήθρα
Υλικά 
500 γρ αμπελόφυλλα 

500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά (ή χοιρινό ή μίγμα χοιρινού και μοσχαρίσιου) 

2 φ.κ. ρύζι Καρολίνα • 1 ντομάτα μικρή κομμένη στα 4 • 1 κρεμμύδι κομμένο στα 4

3 κ.σ. δυόσμο ψιλοκομμένο • 1 φ.τ. μαϊντανό ψιλοκομμένο • 2 κ.σ. κόκκινο κρασί

μερικά φύλλα μαρουλιού • αλάτι • πιπέρι
Για τη σάλτσα
400 γρ. πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ  • 1 φ.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 3 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

1 κ.γ. δυόσμο ξερό, τριμμένο • ξύσμα από 1 λεμόνι • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Πολτοποιούμε στο μπλέντερ την ντομάτα, το κρεμμύδι, το μαϊντανό, το δυόσμο και 2-3 κ.σ. από το 

ελαιόλαδο. Τα αναμειγνύουμε σε ένα μπολ με τον κιμά, το ρύζι, το δυόσμο, το κρασί, το αλατοπίπερο και 

αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο. Ζεματάμε τα αμπελόφυλλα σε αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε. 

Στρώνουμε σε μια κατσαρόλα   τα φύλλα του μαρουλιού και όσα κληματόφυλλα δεν είναι κατάλληλα 

για γέμισμα. Βάζουμε στο κέντρο της ανάποδης πλευράς κάθε κληματόφυλλου από 1 κ.γ. γέμιση και 

τυλίγουμε τα ντολμαδάκια. Τα αραδιάζουμε στην κατσαρόλα ξεκινώντας από τα τοιχώματά της και 

προχωρώντας προς το κέντρο. Συνεχίζουμε κάνοντας στρώσεις, μέχρι να εξαντληθούν τα αμπελόφυλλα 

και η γέμιση. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα το υπόλοιπο ελαιόλαδο, αλάτι και το χυμό λεμονιού 

και σκεπάζουμε τα ντολμαδάκια με ένα πιάτο. Συμπληρώνουμε ζεστό νερό να μισοκαλυφθούν τα 

ντολμαδάκια, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη βάζουμε σε μέτρια φωτιά για να βράσουν μέχρι να 

μείνουν μόνο με το ελαιόλαδο. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα της μυζήθρας, αναμειγνύοντας όλα τα υλικά μαζί 

και συνοδεύουμε με αυτή τα ντολμαδάκια.

Ιλαρίωνος οσ.,Γελασίου μ., Αττάλου οσίου 

ΠΕΜΠΤΗ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Grenache Rouge (οίνος ροζέ ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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Θεοδότου Αγκύρας,  Ζηναΐδος μάρτυρος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Βλίτα με κολοκυθάκια γιαχνί

Υλικά 
½ κιλό βλίτα

½ κιλό κολοκυθάκια

4 ξερά κρεμμύδια

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μαϊντανός

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια

αλάτι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα βλίτα και τα πλένουμε. Τα κολοκυθάκια πρέπει να είναι μικρά (περίπου 7- 10 

εκατοστά στο μήκος τους και με δύο πόντους διάμετρο). Εάν δε βρίσκουμε μικρά, βάζουμε 
μεγαλύτερα, τα οποία κόβουμε σε ροδέλες. Καθαρίζουμε, πλένουμε, και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια   
και τα σοτάρουμε. Αφού ροδίσουν λίγο, ρίχνουμε τα κολοκυθάκια και τα βλίτα και τα ανακατεύουμε 

όλα μαζί. Στη συνέχεια, προσθέτουμε μισό λίτρο νερό και το αλάτι. Κατόπιν σκεπάζουμε την 
κατσαρόλα, αφού δυναμώσουμε τη φωτιά. Ύστερα από 1/2 περίπου ρίχνουμε τα μυρωδικά και το 

μαύρο πιπέρι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ελάχιστο επί 20 ΄ και μόλις πριν κατεβάσουμε το φαγητό, 
ρίχνουμε το χυμό από τα 2 λεμόνια.

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Λευκός (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  
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Ροφός με κολοκυθάκια
Υλικά 
1,5 κιλό ροφός σε φέτες

700 γρ. κολοκυθάκια

4 κρεμμύδια μεγάλα, ψιλοκομμένα

5 σκελίδες σκόρδο 

5 λεμόνια (250 γρ. χυμός περίπου)

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι (άτριφτο και τριμμένο)

1 ματσάκι μαϊντανός 

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα κομμάτια του ροφού, τα αλατίζουμε με αρκετό ημίχονδρο αλάτι και τα τοποθετούμε στο 

σουρωτήρι, για να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε και πλένουμε τα κολοκυθάκια , τα οποία πρέπει να είναι 

μικρά και τρυφερά. Τοποθετούμε στην κατσαρόλα τα κομμάτια του ροφού,ρίχνουμε τα κρεμμύδια στο 

σκεύος και προσθέτουμε νερό ίσα- ίσα για να σκεπαστεί καλά το ψάρι. Βάζουμε έπειτα την κατσαρόλα σε 

πολύ δυνατή φωτιά. Όταν το ψάρι αρχίζει να βράζει, το ξαφρίζουμε και κατόπιν ρίχνουμε στην κατσαρόλα 

τα κολοκυθάκια, το ελαιόλαδο, τα σκόρδα και το μαύρο άτριφτο πιπέρι. Το αφήνουμε να βράσει για 45΄ 

περίπου σε δυνατή φωτιά και στη συνέχεια χαμηλώνουμε στο μισό (ή και κάπως λιγότερο) και κουνάμε 

την κατσαρόλα κάθε τόσο για να μην κολλήσει το ψάρι (δεν το ανακατεύομε ποτέ). Όταν καταλάβουμε 

ότι αρχίζει να πήζει η σάλτσα (το ζουμί), ελέγχουμε με το πιρούνι, εάν έβρασαν τα κολοκυθάκια μας, εάν 

όχι, τα βράζετε ακόμη σε πιο  χαμηλή φωτιά. Στο τελευταίο λεπτό προτού κατεβάσουμε τα κατσαρόλα, 

ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού και κουνάμε πολύ καλά το φαγητό μας, για να πάει παντού το λεμόνι. 

Τη κατεβάζουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε το κύμινο, το μαύρο πιπέρι και το μαϊντανό ψιλοκομμένο και το 

σκεπάζουμε.

Ανακ. Λειψ. Θεοδώρου Στρατηλάτου, Καλλιόπης μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος , Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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+ Του Τυφλού, Κυρίλλου Αλεξανδρείας, Ανανίου 

ΚΥΡΙΑΚΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ψαρονέφρι λεμονάτο στην κατσαρόλα

Υλικά 
1,5 κιλό ψαρονέφρι σε κομμάτια

½  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό, τριμμένο

1 κ.σ. αλεύρι

χυμός 1 ½  λεμονιού

3 καρότα σε ροδέλες

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. θυμάρι

1 δαφνόφυλλο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο 

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά τα κομμάτια του 

κρέατος μέχρι να κάνουν κρούστα. Μόλις ροδίσουν απ ΄ όλες τις πλευρές, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
και προσθέτουμε το κρεμμύδι και τα καρότα. Τα σοτάρουμε όλα μαζί για λίγα λεπτά΄. Πασπαλίζουμε 
με το αλεύρι. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και νερό τόσο, όσο να σκεπαστεί το κρέας. Ρίχνουμε τη 
ρίγανη, το θυμάρι, το δαφνόφυλλο, αλατοπίπερο και αφήνουμε το φαγητό να βράσει 30 ΄ σε χαμηλή 

φωτιά. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο νερό. Σερβίρουμε με τηγανητές πατάτες ή ρύζι πιλάφι.

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr

171



Σφουγγάτο με κολοκύθια
Υλικά 
½ κιλό κρεμμύδια ξερά

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ φ.τ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

1 κιλό κολοκυθάκια

5 αβγά

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε τα κρεμμύδια και τα κολοκυθάκια σε ψιλές ροδέλες. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι και 

τηγανίζουμε πρώτα τα κρεμμύδια και μετά τα κολοκυθάκια. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα για να 

στραγγίσουν το περιττό λάδι και τα βάζουμε σε μια λεκάνη. Χτυπάμε ελαφρά τα αβγά σε ένα μπολ και 

τα αδειάζουμε στη λεκάνη με τα κρεμμύδια και τα κολοκύθια. Προσθέτουμε το τυρί, το πιπέρι και αν 

χρειαστεί, λίγο αλάτι. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί και στη συνέχεια τηγανίζουμε το μείγμα σε λίγο καυτό 

λάδι. Όταν ψηθεί το σφουγγάτο από τη μια μεριά, το γυρίζουμε και από την άλλη. Το σερβίρουμε ζεστό.

Αλεξάνδρου, Αντωνίνης μ., Τιμοθέου Προύσης

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος Ροζέ)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  
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Βαρθολομαίου & Βαρνάβα των Αποστόλων

ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μελανούρια τηγανητά 
(με σαλάτα κολοκυθάκια και βλήτα)

Υλικά 
1 κιλό μελανούρια 

800 γρ. κολοκυθάκια μικρά

500 γρ. βλίτα

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

μαϊντανός (για γαρνιτούρα) 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα μελανούρια από τα λέπια, τα εντόσθια και τα βράγχια τους και αφού τα αλατίσουμε 
ελαφρώς, τα τοποθετούμε σε ένα τρυπητό για να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε τα κολοκυθάκια και τα 
βλίτα και τα βράζουμε ξεχωριστά. Τα βλίτα τα καθαρίζουμε πρώτα και τα πλένουμε καλά (3-4 φορές 

ανάλογα με το χώμα που έχουν), κατόπιν τα ζεματίζουμε για λίγο σε βραστό και ελαφρώς αλατισμένο 
νερό, για να είναι τρυφερά και να έχουν ωραίο και έντονο χρώμα. Σερβίρονται στο ίδιο πιάτο 2-
3 κολοκυθάκια και λίγα βλίτα με ελαιόλαδο και χυμό λεμονιού, δίπλα στο ζεστό μας μελανούρι. 

Προσθέτουμε στο πιάτο 2 φέτες λεμόνι και φρεσκοκομμένο μαϊντανό. 

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Αρακάς
Υλικά 
1 κιλό αρακάς

10-15 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μάραθο

1 ματσάκι μαϊντανός

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε- ξεσπυρίζουμε τον αρακά και κρατάμε μόνο τους σπόρους, που τους πλένουμε 

καλά. Καθαρίζουμε τα κρεμμυδάκια, τον άνηθο, τον μαϊντανό και το μάραθο, πλένουμε και τα 

ψιλοκόβουμε,ξεχωριστά το καθένα. Βάζουμε τα κρεμμυδάκια σε μια  κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο 

και τα σοτάρουμε ελαφρώς, σε σιγανή φωτιά. Ρίχνουμε στη συνέχεια τον αρακά και ανακατεύουμε. 

Προσθέτουμε  2-3 ποτήρια νερό, όλα τα μυρωδικά χορταρικά , το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και τα 

ανακατεύουμε καλά. Στη συνέχεια δυναμώνουμε τη φωτιά και την αφήνουμε να κάψει για 35΄. Κατόπιν 

τη χαμηλώνουμε στο ¼ για 15΄. Αφού έχουν φύγει όλα τα ζουμιά, ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού στον 

αρακά. Ανακατεύουμε καλά το φαγητό και το κατεβάζουμε από τη φωτιά.

 + Αποδ. Εορτ. Πάσχα, Ονουφρίου οσ.,Πέτρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα Ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr
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+ Της Αναλήψεως, Ακυλίνης, Αντιπάτρου, Ευλογίου    
(Ψαροφαγία)

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ψάρι κακαβιά

Υλικά 
2 κιλά ψάρια (σκορπίδια, ροφός, σφυρίδα, στείρα)

5 μεγάλες πατάτες, κομμένες στα 4

3 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από 2 λεμόνια 

αλάτι

Εκτέλεση 
Πλένουμε και καθαρίζουμε τα ψάρια. Τα αλατίζουμε καλά, τα κόβουμε κομμάτια και τα κρατάμε στην 

άκρη. Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο μέχρι να ξανθύνει πολύ ελαφρά και προσθέτουμε τις 
πατάτες. Ανακατεύουμε και σιγοψήνουμε για 10 ΄. Στρώνουμε πάνω από τις πατάτες το ψάρι και 

προσθέτουμε 10 φ.τ. νερό. Το νερό πρέπει ίσα-ίσα να σκεπάζει τα ψάρια. Βράζουμε την κακαβιά με 
ανοιχτό το σκέπασμα της κατσαρόλας και σε πολύ δυνατή φωτιά, για 18-20΄ περίπου. Όταν η σούπα 
είναι έτοιμη, ρίχνουμε το λεμόνι, ανακινούμε ελαφρά την κατσαρόλα και τη σκεπάζουμε. Αφήνουμε 

το φαγητό να «ηρεμήσει» πάνω στο κλειστό μάτι της κουζίνας και σερβίρουμε μετά από 10 -15΄.

Συνδυάζεται με: 
Trebbiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr |  www.agiatriada-chania.gr
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Τουρλού (διάφορα λαχανικά)
Υλικά 
150 γρ.πατάτες

150 γρ. φασολάκια

100 γρ.μπάμιες

1 μελιτζάνα

3 πιπεριές

1 κολοκυθάκι

2 ξερά κρεμμύδια

1 ματσάκι μαϊντανός

φρέσκιες ντομάτες

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε τα λαχανικά μας. Τις μπάμιες τις αφήνουμε ολόκληρες και κόβουμε 

μόνο το κοτσανάκι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε σε 

χαμηλή φωτιά. Αμέσως προσθέτουμε όλα τα λαχανικά, εκτός από τις μπάμιες (γιατί αν μπουν από την 

αρχή θα λιώσουν) και τον μαϊντανό. Ρίχνουμε νερό ίσα -ίσα να σκεπαστούν τα λαχανικά και επιπλέον 

προσθέτουμε  το αλάτι. Σκεπάζουμε κατόπιν την κατσαρόλα και δυναμώνουμε τη φωτιά. Ύστερα από 20΄ 

βρασμού, προσθέτουμε τις μπάμιες και έπειτα από 15 ΄ τις φρέσκιες ντομάτες, που τις έχουμε περάσει 

από τον αποχυμωτή. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τον μαϊντανό, ψιλοκομμένο, καθώς και το 

μαύρο πιπέρι. Αφήνουμε το φαγητό να σιγοβράσει ώσπου να απομακρυνθούν όλα τα ζουμιά και να μείνει 

μόνο το ελαιόλαδο. Στη συνέχεια, το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Το τουρλού είναι  έτοιμο.

Ελισσαίου προφήτου, Μεθοδίου Κων/ πόλεως

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα Ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr
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Αμώς προφ., Ιερωνύμου οσ.,  Στεφανά Αποστόλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Σαρδέλα στον φούρνο

Υλικά 
1 κιλό σαρδέλες

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 ντομάτες ώριμες, σφιχτές 

ρίγανη

μαύρο πιπέρι, τριμμένο

μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1/2 ποτήρι νερό

Εκτέλεση 
Πλένουμε πολύ καλά τις σαρδέλες για να αφαιρεθούν τα λέπια τους. Μπορούμε μόνο να τις τρίψουμε 

ελαφρώς μία- μία (τα λέπια τους είναι λίγα) και χωρίς μαχαίρι. Εάν δεν θέλουμε τα κεφάλια τους, 
μπορούμε με ένα μαχαιράκι να τα αφαιρέσουμε ένα- ένα με μια στριφτή κίνηση, για να φύγει 

μαζί και το έντερο τους που είναι πολύ μικρό. Τις στρώνουμε στο ταψί και από επάνω ρίχνουμε το 
ελαιόλαδο και το νερό και τοποθετούμε τις ντομάτες (τις οποίες έχουμε κόψει σε φέτες). Προσθέτουμε 

το μαύρο πιπέρι, τη ρίγανη, το μαϊντανό και το νερό. 
Βάζουμε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο στους 180ο- 200ο, για 1/2 ώρα περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη (οίνος λευκός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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Κόκορας κοκκινιστός με σκιουφιχτά 
μακαρόνια και ξερό ανθότυρο

Υλικά 
1,5 κιλό κόκορας κομμένος σε μερίδες
200 γρ. κρεμμύδι ξερό
2 σκελίδες σκόρδο
200 ml κόκκινο κρασί
100 γρ.πελτέ ντομάτας
500 γρ.ντομάτα, φρέσκια
500 γρ.σκιουφιχτά μακαρόνια
200 γρ.ξερό ανθότυρο
200 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
κανέλα
δάφνη
αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα όπου έχουμε ρίξει ελαιόλαδο, βάζουμε 
τον κόκορα, ανακατεύουμε για λίγο και έπειτα ρίχνουμε το σκόρδο. Στη συνέχεια, σβήνουμε με το κόκκινο 
κρασί κι αφήνουμε να βράσει για 5΄. Ύστερα ρίχνουμε την ντομάτα και ½ λίτρο νερό και την αφήνουμε 
10΄ για να βράσει. Αφού βράσει, σκεπάζουμε το φαγητό μας με μια λαδόκολλα. Τοποθετούμε το καπάκι 
και, αφού έχουμε ήδη προθερμάνει το φούρνο στους 180οC, βάζουμε μέσα την κατσαρόλα. Σε 60΄ ο 
κόκορας θα είναι έτοιμος. Βράζουμε τα σκιουφιχτά μακαρόνια σε αλατισμένο νερό για 20΄.  Βάζουμε 
τον κόκορα, τη σάλτσα του και τα σκιουφιχτά μακαρόνια σε μια πιατέλα κι από πάνω τρίβουμε ξερό 
ανθότυρο.

+ Αγ. Πατέρων (Αʹ Συνοδ.),  Τύχωνος Αμαθούντος

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Carignan (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr

Συμβουλή: 
Μπορούμε να «κάψουμε» τα σκιουφιχτά 

μακαρόνια με λίγο στακοβούτυρο για πιο 

“δυνατή” γεύση.
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Ισαύρου διακ., Μανουήλ, Σαβέλ, Ισμαήλ μαρτ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Κιμαδόπιτα

Υλικά 
Για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 14ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
500 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

5 πράσα, κομμένα σε ροδέλες

3 αβγά

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 κ.σ. σιμιγδάλι, ψιλό

2 φ.τ. κεφαλογραβιέρα, τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα τα πράσα με το ελαιόλαδο και προσθέτουμε τον κιμά. Τα ανακατεύουμε, 

ρίχνουμε λίγο αλάτι, πιπέρι, λίγο νερό και τα σιγοβράζουμε, μέχρι να μείνουν με λίγη σάλτσα. 
Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Χτυπάμε τα αβγά, προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το τυρί και 
τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αλείφουμε ένα ταψί κουζίνας με ελαιόλαδο. Ανοίγουμε με τον πλάστη 
τη ζύμη σε 4 φύλλα και στρώνουμε τα 2 στο ταψί, αλείφοντάς τα ένα- ένα με ελαιόλαδο. Απλώνουμε 
τη γέμιση και τη σκεπάζουμε με τα άλλα 2 φύλλα, τα οποία αλείφουμε επίσης με ελαιόλαδο. Κόβουμε 

τα φύλλα που εξέχουν και γυρίζουμε τα υπόλοιπα προς τα μέσα. Χαράζουμε την πίτα σε κομμάτια 
και την ψήνουμε στους 180ο, για 1 ½ ώρα. Αφού κρυώσει, τη σερβίρουμε σε πιατέλα.

Συνδυάζεται με: 
Εκλεκτός (οίνος Ερυθρός Ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Σαγανάκι θαλασσινών
Υλικά 
24 χτένια, προσεκτικά ανοιγμένα με τη σάρκα και τα υγρά στο ένα όστρακο

3 σκελίδες σκόρδου, λεπτοκομμένες

1 κ.γ. καυτερή μουστάρδα (προαιρετικά)

χυμός 1 ½ λεμονιού

1 ποτήρι νερό

10 κόκκοι πράσινο πιπέρι

1 πράσινη καυτερή πιπεριά, ψιλοκομμένη

Εκτέλεση 
Σε ένα μεγάλο τηγάνι με καπάκι τοποθετούμε τα χτένια με το ανοιχτό μέρος προς τα πάνω. Προσθέτουμε 

το 1/2ποτήρι νερό και το σκόρδο, σκεπάζουμε και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 15΄ (να βράσουν 

τουλάχιστον 10΄). Προσθέτουμε το πιπέρι, το λεμόνι, την καυτερή πιπεριά και τη μουστάρδα και 

ανακατεύουμε τα όστρακα, ώστε να πάει το ζουμί παντού. Τα αφήνουμε να βράσουν χωρίς καπάκι άλλα 

6΄-7΄, ανακατεύοντας κάθε τόσο.

Λεοντίου, Υπατίου, Αιθερίου, Θεοδούλου μ.

ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ούζο
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε 
ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Κυδωνίας 155, Χανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 93003, Φαξ  (+ 30) 2821 0 93142
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Ιούδα του Θαδδαίου, Παϊσίου οσ.,Ζωσίμου μ.      

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ

Φασολάκια

Υλικά 
1 κιλό φασολάκια

5 ξερά κρεμμύδια

5- 7 σκελίδες σκόρδο

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

φρέσκια ντομάτα 

αλάτι

μαϊντανός

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα φασολάκια, κόβοντας τις μύτες και από τις δύο τους άκρες. Αν έχουν ίνες 

κατά μήκος, προσπαθούμε να τις αφαιρέσουμε όσο καλύτερα γίνεται, και τα πλένουμε πολύ 
καλά.  Καθαρίζουμε κατόπιν τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα ψιλοκόβουμε. Ρίχνουμε στην 

κατσαρόλατο ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά ώσπου 
να ροδοκοκκινίσουν. Κατόπιν ρίχνουμε και τα φασολάκια και τα ανακατεύουμε όλα μαζί, χωρίς να 
προσθέσουμε νερό για 3΄έως 5΄. Βάζουμε ύστερα 1/2 λίτρο νερό στην κατσαρόλα, καθώς και το 
αλάτι σκεπάζουμε τα φασολάκια και δυναμώνουμε τη φωτιά. Οι ντομάτες πρέπει να είναι πολύ 
ώριμες. Τις πλένουμε και τις κόβουμε στη μέση. Αφαιρούμε με ένα μαχαιράκι τα μέρη που δεν 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε (κοτσάνια κ.τ.λ) και τις πολτοποιούμε στον αποχυμωτή. Αφού λοιπόν 
τα φασολάκια έχουν μισοβράσει, ρίχνουμε το χυμό ντομάτας. Προσθέτουμε το μαϊντανό, τον οποίο 

καθαρίσαμε, πλύναμε και ψιλοκόψαμε. Έπειτα χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να σιγοβράσει 
ώσπου να απομακρυνθούν όλα τα ζουμιά και να μείνουν τα φασολάκια μόνο με το λάδι τους, οπότε 

και κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. 

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr
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Κοτόπουλο με μπάμιες

Υλικά 
1 κοτόπουλο

½ κιλό μπάμιες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 μέτρια κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

2 φ.τ. χυμό ντομάτας

1 κ.γ. ζάχαρη

ξίδι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τις μπάμιες. Τις ραντίζουμε με μπόλικο ξίδι, τις πασπαλίζουμε με αλάτι 

και τις αφήνουμε για 1 ώρα. Κόβουμε σε μερίδες το κοτόπουλο, το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι 

και το σοτάρουμε με το μισό ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και συνεχίζουμε το 

σοτάρισμα για μερικά λεπτά ακόμη. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας και τη ζάχαρη και αφήνουμε το 

κοτόπουλο να σιγοψηθεί για περίπου 45΄. Ξεπλένουμε τις μπάμιες, τις στραγγίζουμε πολύ καλά και τις 

τηγανίζουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο. Τις στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Ρίχνουμε τις μπάμιες 

στο κοτόπουλο, προσθέτουμε μισό φ.τ. νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς να 

τις ανακατεύουμε συχνά. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αφήνουμε το φαγητό να κρυώσει 

λίγο και σερβίρουμε.

Μεθοδίου επισκόπου Πατάρων, Καλλίστου          

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Λευκός 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr | www.boutari.gr 
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Ιουλιανού μαρτ., Τερεντίου, Νικήτα Νισυρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κολοκυθάκια με πατάτες στον φούρνο 
(μπριάμ)

Υλικά 
½ κιλό κολοκυθάκια

1 κιλό πατάτες

5-6 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4- 5 φρέσκιες ντομάτες

1 ματσάκι μαϊντανός

μαύρο πιπέρι

κύμινο

κόκκινο γλυκοπίπερο

αλάτι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα κολοκυθάκια, τις πατάτες και τα σκόρδα και τα κόβουμε σε φέτες. 
Πολτοποιούμε τις ντομάτες (στο μπλέντερ). Ανάβουμε τον φούρνο στους 250ο. Βάζουμε στο ταψί 

του φούρνου τα κολοκυθάκια και τις πατάτες και στη συνέχεια ρίχνουμε τις φέτες του σκόρδου, τις 
αλεσμένες ντομάτες, το ελαιόλαδο, το αλάτι και όλα τα μπαχαρικά. Τα ανακατεύουμε καλά ,ρίχνουμε 

τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και το βάζουμε στο φούρνο. Ύστερα από 20΄, χαμηλώνουμε τη φωτιά 
στους 200ο και έπειτα από 20΄ στους 180ο. Μετά από περίπου 1/2 ώρα, το φαγητό είναι έτοιμο. 

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Πρέπει να κρυώσει πριν το σερβίρισμα. 

Οι πατάτες και τα κολοκυθάκια αργούν 

να κρυώσουν.
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Πατάτες τηγανιτές με στάκα

Υλικά 
2 ½  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 μεγάλες πατάτες

1 κ.γ. αλάτι

4 κ.σ. στάκα

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια, τις αλατίζουμε και τις ανακατεύουμε με τα 

χέρια μας, πολύ καλά. Στη συνέχεια, τις σκεπάζουμε και τις αφήνουμε για 40-50΄. Σε μία κατσαρόλα 

ή σε ένα βαθύ και στενό τηγάνι, ζεσταίνουμε πολύ καλά το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τις πατάτες στο καυτό 

ελαιόλαδο και τις τηγανίζουμε. Σερβίρουμε αμέσως τις πατάτες ζεστές, αφού βάλουμε πάνω τους τη 

στάκα.

+ Ψυχοσάββατο, Ευσεβίου Σαμοσάτων, Ζήνωνος

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Εκάβη Κλασική
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών- 
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr | www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Τη στάκα την ετοιμάζουμε όπως στη 

συνταγή της 4ης Ιουνίου.
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+ Της Πεντηκοστής, Αγριππίνης, Αριστοκλέους Πρεσβ.          
                            

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μπακαλιάρος φρέσκος με κολοκυθάκια

Υλικά 
1,5- 2 κιλά μπακαλιάρο φρέσκο

4 μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα 

700 γρ. κολοκυθάκια

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5-6 σκελίδες σκόρδο, σε ψιλοκομμένες φέτες

5-6 λεμόνια, στυμμένα (200 γρ.χυμός περίπου)

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

πιπέρι τριμμένο (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται όπως με τη συνταγή της 28ης Μαΐου. Διαφέρει μόνο ως προς 
τα κολοκυθάκια που πρέπει να είναι μικρά, τρυφερά και φρέσκα. Για κάθε μερίδα ψάρι πρέπει 
να υπάρχουν και 2 μικρά κολοκυθάκια. Αφού τα κόψουμε εμπρός και πίσω τα πλένουμε και τα 

ρίχνουμε στην κατσαρόλα, μαζί με το ελαιόλαδο, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια και τα σκόρδα.

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος Λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών- Αστερουσίου
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr | www.pezaunion.gr 

Συμβουλή: 
Τα κολοκυθάκια δεν πρέπει να είναι 

παχύτερα από 3 πόντους σε διάμετρο 

και το μάκρος τους, 8- 10 εκατοστά.
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Σαργοί ψητοί
Υλικά 
4 ψάρια (σαργοί)

4 λεμόνια 

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το λαδολέμονο

1 ματσάκι μαϊντανός 

αλάτι

κολοκυθάκια και πατάτες για γαρνιτούρα

Εκτέλεση 
Το καθάρισμα, το ψήσιμο και το σερβίρισμα γίνεται όπως και στη συνταγή της 10ης Σεπτεμβρίου.

 + Του Αγ. Πνεύματος, Γενέσιον Ιωάν. Προδρόμου
(Ψαροφαγία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μαλαγουζιά (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  

Συμβουλή:  
Τα ψάρια πρέπει να έχουν βάρος, μετά το 

καθάρισμα, περίπου 400 γρ.
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Φεβρωνίας, Διονυσίου, (Αρχή νηστείας Αποστ.)

ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κεφτέδες αβγολέμονο

Υλικά 
1 κιλό κιμά • 250 γρ. ψίχα ψωμιού • 2 κρεμμύδια • μαϊντανό • δυόσμο

1 φ.τ. τυρί τριμμένο • 2 ασπράδια αυγών • αλάτι • πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα • αλεύρι για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα:
2-3 κρεμμύδια • 1 ρακοπότηρο ξίδι • 1 π.κ. γάλα • 2 κρόκους 

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Ετοιμάζουμε το μείγμα για τους κεφτέδες, τους πλάθουμε, τους αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε 
λίγο. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα βράζουμε, σε μια κατσαρόλα με λίγο νερό. Μόλις “πιουν” το 
νερό , ρίχνουμε το ελαιόλαδο να τσιγαριστούν ελαφρά και τα σβήνουμε με ξίδι. Προσθέτουμε πάλι 
λίγο νερό να βράσει και ρίχνουμε μέσα τους κεφτέδες να πάρουν μερικές βράσεις. Χτυπάμε τους 

κρόκους, προσθέτουμε το γάλα, λίγο αλάτι, 1 κ.σ. αλεύρι, 1 κ.σ. ελαιόλαδο και λίγες κ.σ. από το ζουμί 
από την κατσαρόλα. Περιχύνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε και σβήνουμε τη φωτιά.

Συνδυάζεται με: 
Λίθος Ερυθρός 
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  
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Μπαρμπουνοφάσουλα
Υλικά 
1 κιλό μπαρμπουνοφάσουλα,, ξεσπυρισμένα

4 ξερά κρεμμύδια

6-7 φρέσκες ντομάτες

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

κόκκινο γλυκό πιπέρι

κόκκινο καυτερό πιπέρι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

δυόσμος (προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε (ξεσπυρίζουμε) τα φασολάκια, δηλαδή κρατάμε μόνο τα σπόρια που είναι πιτσιλωτά σαν 

μωσαϊκό, κόκκινα και άσπρα. Μπορεί να είναι μόνο κόκκινα ή βυσσινιά. Στην αγορά μπορεί να τα βρούμε 

και έτοιμα ξεσπυρισμένα. Τα πλένουμε και τα βάζουμε στο σουρωτήρι να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε, 

πλένουμε, κόβουμε το κρεμμύδι και το βάζουμε στην κατσαρόλα με το ελαιόλαδο για να το σοτάρουμε. 

Μόλις ροδίσει, ρίχνουμε τους σπόρους από τα φασόλια και συμπληρώνουμε με 2 1/2 ποτήρια νερό, 

ενώ δυναμώνουμε τη φωτιά. Έπειτα από περίπου 1/2, προσθέτουμε τις ντομάτες, που τις έχουμε 

πολτοποιήσει (στο μπλέντερ), το αλάτι και όλα τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά. Σε 10 ΄ χαμηλώνουμε τη 

φωτιά. Κάπου- κάπου κουνάμε την κατσαρόλα για να μη κολλήσουν. Ύστερα από 25΄ το φαγητό είναι 

έτοιμο. 

Δαυΐδ Θες/νίκης,  Ιωάννου Γοτθίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος  , Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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Σαμψών του Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μ.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Κουνέλι κρασάτο

Υλικά 
1 κουνέλι

1 π.κ. μοσχάτο

1 π.κ. άσπρο ξηρό κρασί

½  π.κ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

¼  του κιλού μαύρες ελιές

¼  του κιλού λαδοτύρι

αλάτι

πιπέρι

θρούμπι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κουνέλι σε κομμάτια και το μαρινάρουμε 1 μέρα στα κρασιά. Τσιγαρίζουμε το κουνέλι 

και το σβήνουμε με τη μαρινάρα, προσθέτοντας τις ελιές και 1 ποτήρι νερό. Προσθέτουμε το 
αλάτι, το πιπέρι και το θρούμπι. Αφήνουμε να βράσει για περίπου 1 ώρα. Όταν κοντεύει να ψηθεί 

προσθέτουμε το λαδοτύρι, κομμένο σε κύβους.

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com |  www.nostoswines.com
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Μελιτζάνες με τυρί
Υλικά 
10 μελιτζάνες αργείτικες

5 κρεμμύδια μέτρια

10 σκελίδες σκόρδο

μαϊντανός

σγουρός βασιλικός

4-5 ώριμες ντομάτες

αλάτι

πιπέρι 

ελαιόλαδο

10 μακρόστενα κομμάτια σκληρό τυρί (κεφαλοτύρι) 

Εκτέλεση 
Χαράζουμε τις μελιτζάνες σε όλο το μάκρος. Ρίχνουμε αλάτι στο χάραγμα και τις βάζουμε για λίγο σε νερό. 

Τις στύβουμε και αλατίζουμε ξανά, αν χρειαστεί. Τις τηγανίζουμε ολόκληρες. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, 

κομμένο σε φέτες και προσθέτουμε το μαϊντανό και το βασιλικό. Τέλος το σκόρδο και το πιπέρι. Αφού 

βράσουν όλα τα υλικά και έρθουν στο λάδι τους, γεμίζουμε μ’ αυτά τα χαράγματα. Στη γέμιση βάζουμε και 

το τυρί. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες στο ταψί και ρίχνουμε την ντομάτα, ελαιόλαδο και ελάχιστο νερό. Τις 

ψήνουμε στο φούρνο μέχρι να “στεγνώσουν” από όλα τα υγρά 

Ανακομ. Λειψ. Κύρου & Ιωάννου Αναργύρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr | www.boutari.gr 
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+ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ Των Αποστόλων
(Ψαροφαγία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ξιφίας τηγανητός με σκόρδο

Υλικά 
ξιφίας φρέσκος μεσογείου

λίγη μπύρα

σκόρδο

κύμινο

αλάτι

πιπέρι

αλεύρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Πλένουμε τον ξιφία. Σε ένα μπολ βάζουμε λίγη μπύρα, λιώνουμε λίγο σκόρδο, κύμινο, αλάτι, πιπέρι, 
τα ανακατεύουμε όλα καλά και βουτάμε τον ξιφία. Έπειτα τον αλευρώνουμε και τον τηγανίζουμε σε 

μέτρια φωτιά. Σερβίρουμε τον ξιφία ζεστό. 

Συνδυάζεται με:  
Domenico (οίνος λευκός ξηρός)  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Συνοδεύουμε τον ξιφία με σκορδαλιά 

και βραστά χόρτα.
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Αρνάκι με φρέσκια ντομάτα
Υλικά 
1 κιλό αρνί ψαχνό

2 κρεμμύδια

½ κιλό ντομάτες ώριμες

½ φ.τ. κρασί λευκό

μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι 

πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Πλένουμε και κόβουμε το κρέας σε μεγάλες μπουκιές. Το βάζουμε στο τηγάνι με το ελαιόλαδο και 

όταν ροδοκοκκινίσει, αδειάζουμε το κρέας σε μια κατσαρόλα. Στο ελαιόλαδο του τηγανιού ρίχνουμε το 

ψιλοκομμένο κρεμμύδι και μόλις γίνει ξανθό και γυαλίσει, το αδειάζουμε όλο μαζί στην κατσαρόλα με το 

κρέας. Σβήνουμε με το κρασί, το αφήνουμε να εξατμιστεί και ρίχνουμε τις ντομάτες ψιλοκομμένες, τον 

μαϊντανό, αλατοπίπερο και νερό μέχρι να μισοσκεπαστεί το κρέας. Το αφήνουμε να ψηθεί καλά και να 

μείνει μόνο με τη σάλτσα του. Το σερβίρουμε ζεστό με πατάτες τηγανιτές ή με πιλάφι.

+ Αʹ Μτθ.  (Αγ. Πάντων), Σύν. των 12 Αποστόλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μοναστήρι- Λιάτικο- Μαντηλάρι
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία, Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr
            santikoglou@yahoo.gr
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Πένες με ντομάτα, βασιλικό και ανθότυρο
Υλικά 

1 πακέτο πένες

2 ντομάτες μεγάλες και ώριμες 

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

6 κλωναράκια βασιλικό

200 γρ. ανθότυρο, σπασμένο σε κομμάτια

5-6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 

Βράζουμε τις πένες σε άφθονο αλατισμένο νερό και τις στραγγίζουμε. Τις βάζουμε σε μια σαλατιέρα 
και τις ανακατεύουμε καλά με ελαιόλαδο για να μην κολλήσουν. Αφήνουμε τις πένες να κρυώσουν. 
Ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε σε κυβάκια και τις αναμειγνύουμε με τις πένες, το σκόρδο 

και το βασιλικό. Προσθέτουμε τον ανθότυρο και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε.  

+ Κοσμά και Δαμιανού Των Αναργύρων

ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συμβουλή: 
Το μυστικό αυτής της συνταγής είναι 

οι ώριμες κόκκινες ντομάτες του 

καλοκαιριού. Αν δεν έχουμε φρέσκο 

βασιλικό μπορούμε να βάλουμε ρίγανη, 

φασκόμηλο, ξερό βασιλικό ή μαϊντανό 

ψιλοκομμένο. 

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com |  www.nostoswines.com
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Γεμιστά
Υλικά 
½  κιλό ρύζι γλασέ • 6 ντομάτες μεγάλες και ώριμες • 3 μεγάλες πιπεριές • 3 μελιτζάνες φλάσκες

3 κολοκυθάκια • 3 κρεμμύδια • 2 σκελίδες σκόρδο  • 1 μάτσο μαϊντανό • 10 φύλλα δυόσμου

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι  • πιπέρι τριμμένο • κύμινο τριμμένο • μπαχάρι τριμμένο 

Εκτέλεση 
Πλένουμε τις ντομάτες, τις μελιτζάνες,τα κολοκυθάκια και τα κόβουμε από την πλευρά του κοτσανιού, 

δημιουργώντας ένα καπάκι. Αφαιρούμε με ένα κ.γ. το εσωτερικό τους, το οποίο φυλάμε σε μια λεκανίτσα. 

Κόβουμε τις πιπεριές, όμοια, αφαιρούμε τους σπόρους και τις τοποθετούμε στο ταψί μαζί με τα υπόλοιπα. 

Σε μια χαμηλή κατσαρόλα βάζουμε 200 γρ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμύδια κομμένα σε κομμάτια. 

Προσθέτουμε τη μελιτζάνα, τα σκόρδα, το εσωτερικό των πιπεριών, τα οποία έχουμε περάσει από τον 

τρίφτη και τα σωτάρουμε όλα μαζί. Στη συνέχεια, προσθέτουμε το ρύζι – πλυμένο – και το εσωτερικό από 

τις ντομάτες. Ρίχνουμε επίσης τα μπαχαρικά, το αλάτι και το μαϊντανό με το δυόσμο. Αφού ψηθούν όλα 

μαζί έχουμε έτοιμη τη γέμιση. Γεμίζουμε προσεχτικά τις ντομάτες και τις πιπεριές, περιχύνουμε με το 

υπόλοιπο ελαιόλαδο το ταψί, αλατίζουμε λίγο από πάνω και προσθέτουμε 1 ½ λίτρο νερό. Ψήνουμε στους 

250ο το φαγητό, για 1 ώρα περίπου. 

Κατάθεσις Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου

ΤΡΙΤΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συμβουλή: 
Δεν γεμίζουμε μέχρι πάνω τις πιπεριές 

και τις ντομάτες, γιατί θα φουσκώσει 

το ρύζι και θα σκάσουν. Βάζουμε κάθε 

καπάκι ντομάτας ή πιπεριάς εκεί που 

αντιστοιχεί. Τοποθετούμε τα γεμιστά με 

τα καπάκια από κάτω, και για να πάρει το 

ρύζι όσο ζουμί χρειάζεται και για να έχει 

καλύτερη εμφάνιση το φαγητό μας.  

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com |  www.nostoswines.com
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Ρεβιθοκεφτέδες
Υλικά 

300 γρ. ρεβίθια 

3 σκελίδες σκόρδο  

1 ματσάκι μαϊντανό 

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια 

αλάτι 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

κύμινο 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα 

150 - 200  γρ. αλεύρι 

Εκτέλεση 
24 ώρες πριν να μαγειρέψουμε τους κεφτέδες, βάζουμε τα ρεβίθια σε πολύ ζεστό νερό, με πολύ αλάτι 

για να φουσκώσουν και τα σκεπάζουμε. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε το φαγητό μας, τα πλένουμε 
και τα στραγγίζουμε. Στη συνέχεια τα αλέθουμε στο μπλέντερ. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια και 

τον μαϊντανό και περνάμε τα σκόρδα από τον τρίφτη. Βάζουμε όλα τα υλικά σε μια λεκάνη, δηλαδή 
τα αλεσμένα ρεβίθια, τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τα σκόρδα, τον μαϊντανό, καθώς και τα μπαχάρια 
και το αλεύρι. Ζυμώνουμε πολύ καλά τα υλικά και τα αφήνουμε ½  ώρα να ηρεμήσουν. Βάζουμε το 

ελαιόλαδο στο τηγάνι, πλάθουμε ένα – ένα τα κεφτεδάκια και τα τηγανίζουμε.   

Υακίνθου, Ανατολίου, Γερασίμου Καρπενησιώτου

ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Το τηγάνισμα πρέπει να γίνει σε σιγανή 

φωτιά, γιατί διαφορετικά οι κεφτέδες θα 

ροδίσουν από έξω, ενώ μέσα θα είναι 

ωμοί. 
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Κοτόπουλο ψητό
Υλικά 
1 ολόκληρο κοτόπουλο 

3 λεμόνια 

3 κρεμμύδια ξερά, μέτρια 

4 καρότα 

2 πατάτες μεγάλες 

4 κολοκυθάκια 

4 σκελίδες σκόρδο 

1 φ.τ. λευκό κρασί 

1  κ.σ.ρίγανη • 1 χούφτα φρέσκα αρωματικά 

2 κ.σ. ξίδι μπαλσάμικο • 2 κ.σ. αλάτι χοντρό

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τη φλούδα από τα λεμόνια και τα κόβουμε στη μέση. Πλένουμε το κοτόπουλο και το 

σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας. Ανακατεύουμε τη ψίχα των λεμονιών με 1 κ.σ.. αλάτι χοντρό, το σκόρδο 

και τα αρωματικά και τα βάζουμε στην κοιλιά του κοτόπουλου. Το αλείφουμε με ελαιόλαδο, απλώνουμε 

με το χέρι το υπόλοιπο χοντρό αλάτι και πασπαλίζουμε με τη ρίγανη. Καθαρίζουμε τα λαχανικά, κόβουμε 

τα κολοκυθάκια και τα καρότα σε φέτες, τα κρεμμύδια σε λεπτές φέτες και τις πατάτες σε κύβους. Τα 

απλώνουμε σε βαθύ ταψί και τα ανακατεύουμε με ¼ φ.τ.ελαιόλαδο, το κρασί και αλάτι. Βάζουμε πάνω 

τους το κοτόπουλο, ρίχνουμε στο ταψί 1 φ.τ. νερό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο 

για 1 ώρα και 15 ΄ περίπου. Καθώς ψήνεται το κοτόπουλο, το περιχύνουμε με τη σάλτσα από το ταψί.  

Ανδρέου Κρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτη, Θεοδώρου Κυρήνης

ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Άνω Πλαγιά (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη Κισάμου
Τηλ. (+30) 2824 0 83127, Φαξ (+ 30) 2824 0 31700
e-mail: anoskeli@ gmail.com

Συμβουλή: 
Όταν ψηθεί το κοτόπουλο το αφήνουμε 

για 10΄ , πριν το κόψουμε σε μερίδες. 
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Μπάμιες γιαχνί
Υλικά 

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό μπάμιες φρέσκιες

2 μεγάλες πατάτες

1 μεγάλο κρεμμύδι 

2 μεγάλες ώριμες ντομάτες

2 κ.σ. μαϊντανός

χυμός από 1 μεγάλο λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις μπάμιες και τις πλένουμε καλά. Στη συνέχεια, αφού τις στραγγίσουμε τις 

αλατίζουμε. Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το ζεσταίνουμε ελαφρά. Προσθέτουμε το 
κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες και το τσιγαρίζουμε για 2-3 ΄ χωρίς να ροδίσει. Ρίχνουμε τις 
πατάτες μαζί με 2 φ.τ. νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 20-25 ΄. Ρίχνουμε 

αμέσως μετά το μαϊντανό, τις μπάμιες, τις ντομάτες κομμένες σε κύβους μικρούς και ένα φ.τ. 
νερό. Σκεπάζουμε το φαγητό και σιγοβράζουμε για άλλα 15΄ περίπου. Στη συνέχεια ξεσκεπάζουμε 

την κατσαρόλα, αυξάνουμε τη θερμοκρασία και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 20  ακόμα. 5΄ πριν 
ολοκληρωθεί το μαγείρεμα του φαγητού, ρίχνουμε το λεμόνι, το αλάτι, το πιπέρι και ανακινούμε την 

κατσαρόλα, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πιρούνι. 

Αθανασίου εν Άθω,  Λαμπαδού οσίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Αφήνουμε το φαγητό 6΄-8΄, αφού το 

κλείσουμε πριν το σερβίρουμε.  
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Παλαμίδα στον φούρνο
Υλικά 
1 ψάρι, παλαμίδα, 1 – 1 ½ κιλό περίπου

2 ντομάτες μεγάλες, ώριμες και σφιχτές 

2 κρεμμύδια 

5-6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

4-5 φύλλα δάφνης 

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο 

αλάτι 

λίγη ρίγανη 

τριμμένο πιπέρι

τριμμένο κύμινο 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε το ψάρι. Το βάζουμε σε ένα τρυπητό να στραγγίσει. Καθαρίζουμε και πλένουμε 

τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα κόβουμε σε φέτες, κρατώντας 2 σκελίδες σκόρδο ολόκληρες. 

Πλένουμε και τις ντομάτες και τις κόβουμε σε ροδέλες, 1/2 εκατοστό πάχους, περίπου. Στρώνουμε στο 

ταψί τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και αφού βάλουμε στην κοιλιά του ψαριού τις 2 ολόκληρες σκελίδες 

σκόρδου, το τοποθετούμε πάνω τους, αφού το αλατίσουμε. Πάνω στο ψάρι βάζουμε τις ροδέλες ντομάτας. 

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο πάνω στα υλικά , και στη συνέχεια το πιπέρι, το κύμινο, τη ρίγανη, τα φύλλα 

δάφνης, το μαϊντανό και το υπόλοιπο αλάτι. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο για 45΄ - 60΄, σε σιγανή φωτιά 

για να ψηθεί ομοιόμορφα και εσωτερικά το ψάρι. 

Σισώη του μεγάλου, Αρχίππου, Επιμάχου

ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Trebbiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr

Συμβουλή: 
Θα μας χρειαστεί και ½ ποτήρι νερό, 

το οποίο ρίχνουμε σιγά - σιγά σε μία 

άκρη του ταψιού, και εκείνο θα απλωθεί 

μόνο του. Αν ρίξουμε το νερό πάνω στο 

ψάρι και απότομα, θα ξεπλυθούν όλα τα 

μυρωδικά που ήδη έχουμε απλώσει. 
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Αρνί στα κλήματα
Υλικά 

1 κιλό αρνί

1 φ.τ. κρασί λευκό

χυμός από 2 λεμόνια

ρίγανη 

κληματόβεργες

Εκτέλεση 
Απλώνουμε τις κληματόβεργες στο ταψί. Βάζουμε το αρνί πάνω, το περιχύνουμε με το κρασί και το 

ψήνουμε σε 180ο. Λίγο πριν ψηθεί τελείως, προσθέτουμε τη ρίγανη και το χυμό από τα λεμόνια.

+ Βʹ Ματθ., Κυριακής μεγαλ.,  Θωμά νεομ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Νostos Alexandras
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com
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Φρέσκα φασολάκια γιαχνί με φέτα
Υλικά 
1 φ.τ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό φρέσκα φασολάκια  

1 μεγάλο κρεμμύδι, χοντροκομμένο 

1 ½ μεγάλη ώριμη ντομάτα, κομμένη σε μέτριους κύβους

½ κ.γ. πελτέ ντομάτας

1 κ.σ.  μαϊντανός ψιλοκομμένος 

1 ½ φ.τ. φέτα σκληρή, κομμένη σε μικρούς κύβους 

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα φασολάκια, αν είναι πολύ μεγάλα τα κόβουμε στα δύο. Ρίχνουμε 

το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και το αφήνουμε να ζεσταθεί ελαφρά. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, 

ανακατεύουμε και το αφήνουμε να τσιγαριστεί για 1-2 ΄. Ρίχνουμε τα φασολάκια και 1 φ.τ. νερό. 

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοψήνουμε για 10΄ περίπου. Διαλύουμε τον πελτέ ντομάτας σε 1 φ.τ. 

νερό και τον βάζουμε στο υπόλοιπο φαγητό μαζί με τους κύβους της φρέσκια ντομάτας και το μαϊντανό. 

Αλατοπιπερώνουμε, ανακατεύουμε το φαγητό με μια τρυπητή κουτάλα, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και 

σιγοψήνουμε το φαγητό, για άλλα 40 -45 ΄. Στη συνέχεια, ξεσκεπάζουμε το φαγητό, το ανακατεύουμε 

ανακινώντας την κατσαρόλα από τα χερούλια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 10-12΄, με ανοικτό το 

καπάκι αυτή τη φορά. Όταν τα φασολάκια ψηθούν, έχουν δηλαδή μείνει μόνο με το λάδι τους, ρίχνουμε 

τη φέτα από πάνω, σκεπάζουμε πάλι την κατσαρόλα και την αφήνουμε πάνω στη σβησμένη φωτιά, για 

15 ΄ περίπου, ώστε να λιώσει η φέτα.

+ Προκοπίου Μεγ., Θεοδοσίας μαρτ., Θεοφίλου οσ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967

Συμβουλή: 
Το φαγητό σερβίρεται ζεστό, αλλά και σε 

θερμοκρασία δωματίου. 
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Ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα 
αβγολέμονο

Υλικά 
600 γρ. αμπελόφυλλα • 250 γρ. ρύζι • ½ φ.τ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο • 3 κρεμμύδια μεγάλα, ψιλοκομμένα

1 μεγάλη ντομάτα, τριμμένη    1 - 2 καρδιές αγκινάρας, τριμμένες • 1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

2 φ.τ. χλιαρό νερό • 1 κ.γ. αλάτι • ½ κ.γ. πιπέρι • ½ κ.γ. κύμινο 

Για το αβγολέμονο 
2 κ.σ. ρυζάλευρο • χυμό 2 λεμονιών • 2 κρόκους αυγών • αλάτι • πιπέρι 

Εκτέλεση 
Ζεματίζουμε σε βραστό νερό τα αμπελόφυλλα για 3 ΄, αφού τα έχουμε καθαρίσει από τα κοτσάνια 

τους. Ανακατεύουμε πολύ καλά το ρύζι, το μαϊντανό, το δυόσμο, την ντομάτα, την αγκινάρα, τα 
κρεμμύδια, το κύμινο, τον κιμά και το  αλατοπίπερο. Τυλίγουμε τα ντολμαδάκια βάζοντας μια κ.σ. από 
τη γέμιση κοντά στο κομμένο κοτσάνι, διπλώνουμε τις άκρες και τα τυλίγουμε σφικτά. Τοποθετούμε 

μερικά φύλλα στο πάτο της κατσαρόλας και πάνω «χτίζουμε» τα ντολμαδάκια. Στο τέλος χύνουμε 
από πάνω το ελαιόλαδο και το χλιαρό νερό. Τα σκεπάζουμε με ένα πιάτο και τα βράζουμε σε μέτρια 
φωτιά. Για το αβγολέμονο, χτυπάμε τους κρόκους και προσθέτουμε το χυμό των λεμονιών. Ρίχνουμε 
με προσοχή ζωμό από τα ντολμαδάκια και συνεχίζουμε το χτύπημα. Διαλύουμε το ρυζάλευρο σε λίγο 
κρύο νερό. Ενώνουμε τα 2 μίγματα σε μικρή κατσαρόλα, προσθέτοντας το αλατοπίπερο και βράζουμε 
σε μέτρια φωτιά ώστε να δημιουργηθεί μια αραιή κρέμα. Σερβίρουμε τα ντολμαδάκια σε πιατέλα και 

το αβγολέμονο χωριστά.  

Συμβουλή: 
Στο πάτο της κατσαρόλας ,τοποθετούμε 

φέτες από πατάτες. 

Συνδυάζεται με:  
Domenico (οίνος λευκός ξηρός)  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr

Παγκρατίου ιερομάρτ., Μεθοδίου Λάμπης

ΤΡΙΤΗ 09 ΙΟΥΛΙΟΥ 

201



Σαλάτα με γλιστρίδα και πατάτες
Υλικά 
2 φ.τ. χοντροκομμένη γλιστρίδα

2 μεγάλες πατάτες βρασμένες, κομμένες σε μεγάλους κύβους

1 αγγούρι, κομμένο σε κύβους

1 μεγάλη ντομάτα, κομμένη σε φέτες

1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε ροδέλες 

1 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος 

2 αβγά βραστά, σφιχτά, κομμένα στα τέσσερα 

4-5 ελιές μαύρες

2-3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξίδι 

αλάτι 

Εκτέλεση 
Βράζουμε τις πατάτες και τις αφήνουμε να κρυώσουν. Τις βάζουμε σ’ ένα μπολ και τις ανακατεύουμε 

καλά με τη γλιστρίδα. Προσθέτουμε λίγο αλάτι, το κρεμμύδι, την ντομάτα, το αγγούρι, τις ελιές, το 

ελαιόλαδο και το ξίδι. Αναμειγνύουμε τη σαλάτα και την γαρνίρουμε με τα αβγά και το μαϊντανό. 

Σερβίρουμε τη σαλάτα κρύα. 

Των εν Νικοπόλει 45 μαρτ., Γρηγορίου Επ. Άσσου

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr
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Μουσακάς με κιμά
Υλικά 

1 κιλό κιμά (½ μοσχαρίσιο, ½ χοιρινό) • 1 κιλό πατάτες  • 1 κιλό μελιτζάνες • 4 αβγά 

1 κιλό γάλα φρέσκο • 1 φ.τ. κεφαλοτύρι τριμμένο •  1 κρεμμύδι 

1 ξύλο κανέλας • 500 γρ. φρέσκιες ντομάτες • 5 κ.σ. σιμιγδάλι  

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε φέτες και τις τηγανίζουμε. Σε μια 

κατσαρόλα τσιγαρίζουμε τον κιμά με 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο και ½ φ.τ. ελαιόλαδο. Ρίχνουμε στη 
συνέχεια τη φρέσκια ντομάτα περασμένη από το σουρωτήρι, προσθέτουμε λίγο αλάτι, πιπέρι και 
το ξύλο της κανέλας. Σε μια άλλη κατσαρόλα, στο υπόλοιπο ελαιόλαδο ρίχνουμε το σιμιγδάλι και 

προσθέτουμε τα αβγά χτυπημένα με γάλα, ανακατεύοντας το σιμιγδάλι μέχρι να πήξει. Κατεβάζουμε 
την κρέμα από τη φωτιά και προσθέτουμε στην κρέμα το τριμμένο τυρί. Βάζουμε στο ταψί μια 

στρώση πατάτες, μια στρώση μελιτζάνες, μετά στρώνουμε όλο τον κιμά, πάλι πάνω μια στρώση 
πατάτες και, τέλος, μια στρώση μελιτζάνες. Σε κάθε στρώση πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί. 

Σκεπάζουμε όλη την επιφάνεια με την κρέμα και ξαναπασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί. Ψήνουμε τον 
μουσακά, για περίπου 1 ώρα σε μέτριο φούρνο. Τον αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε.  

+ Ευφημίας Μεγ., Όλγας ισ., Νεκταρίου Βρυούλων

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Νότου (οίνος Ερυθρός Ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Μελιτζάνες με καρύδια
Υλικά 
1 κιλό μελιτζάνες, αφράτες

½ κ.σ. κόκκινο πιπέρι 

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένο 

1 φ.τ. καρύδια 

αλεύρι 

1 ½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ φ.τ. ξίδι ή χυμό λεμονιού 

λίγο αλάτι 

Εκτέλεση 
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες και τις ρίχνουμε σε βραστό νερό με λίγο αλάτι για να μαλακώσουν. Τις 

βάζουμε στο σουρωτήρι και τις αφήνουμε να στραγγίξουν πολύ καλά. Με ένα κ.γ. τις πιέζουμε ελαφρά 

για να φύγουν όλα τα υγρά. Τις αλευρώνουμε με προσοχή και τις βάζουμε σε ταψί με τέτοιο τρόπο, ώστε 

η μία να καλύπτει το μισό της άλλης. Τις πασπαλίζουμε με το κόκκινο πιπέρι. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο 

και τις ψήνουμε σε δυνατό φούρνο, μέχρι να ξεροψηθούν. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα. Βάζουμε τα καρύδια 

στο μπλέντερ και τα ψιλοκόβουμε. Σε ένα μπολ βάζουμε το λιωμένο σκόρδο, τα καρύδια, το ξίδι ή το 

λεμόνι και τόσο νερό, ώστε να γίνει πηχτός χυλός. Περιχύνουμε με το χυλό τις ξεροψημένες μελιτζάνες. 

Ξαναβάζουμε το ταψί στο φούρνο και ψήνουμε για 15 έως 20 ΄ ακόμη, μέχρι να ροδίσει η κρούστα. 

Σερβίρουμε το φαγητό κρύο.   

Πρόκλου, Ιλαρίου, Βερονίκης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Σολομός ψητός με σάλτσα
Υλικά 

2 κομμάτια σολομό 

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλεύρι μαλακό

λίγο νερό ή ζωμό από βραστό ψάρι

χυμό λεμονιού

ρίγανη ή κύμινο τριμμένο

αλάτι

λίγο λιωμένο σκόρδο (1 – 2 σκελίδες)

λίγη ζαφορά σε σκόνη ή λίγη μουστάρδα σκόνη ή αλοιφή 

2 κρεμμύδια 

5-6 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

4-5 φύλλα δάφνης 

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο 

αλάτι 

λίγη ρίγανη 

τριμμένο πιπέρι

τριμμένο κύμινο 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε το ψάρι και το ψήνουμε. Ροδίζουμε ελαφρά το αλεύρι με το ελαιόλαδο. 

Ρίχνουμε το νερό ή το ζωμό σιγά – σιγά και το χυμό του λεμονιού. Μετά ρίχνουμε το αλάτι, τη ρίγανη 
ή το κύμινο και τη ζαφορά. Μ’ αυτή την αραιή σάλτσα περιχύνουμε το ψητό ψάρι.   

+ Σύναξις Αρχαγγ. Γαβριήλ, Στεφάνου Σαββαϊτου                     

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Chardonnay (οίνος Λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Μοσχαράκι με ελιές
Υλικά 
1 κιλό μοσχάρι (ελιά), σε μικρές μερίδες • 2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

¾ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 πιπεριά κέρατο, ολόκληρη • 1 κ.γ. πάπρικα, γλυκιά 

1 κ.γ. κόλιαντρο, σε σκόνη • 3 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια • 1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε μεγάλα καρέ 

1 π.κρ. λευκό ξηρό κρασί • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας, διαλυμένος σε 1 φ.τ. ζεστό νερό 

1 κ.γ. θυμάρι, ξερό, τριμμένο • 1 φ.τ. ελιές πράσινες, χωρίς τα κουκούτσια • 200 γρ. φέτα, σε κυβάκια 

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Σκουπίζουμε καλά το κρέας με χαρτί κουζίνας. Το αλευρώνουμε και τινάζουμε το περιττό αλεύρι. Σε 

ρηχή και φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρέας με την πιπεριά, την 

πάπρικα και τον κόλιαντρο μέχρι το μοσχαράκι να ροδίσει ελαφρώς, από όλες τις μεριές. Προσθέτουμε 

το σκόρδο και το κρεμμύδι και το φέρνουμε 2-3 βόλτες με ξύλινη κουτάλα. Σβήνουμε με το κρασί και 

χαμηλώνουμε τη φωτιά. Μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε τον πελτέ και το θυμάρι. Σκεπάζουμε με 

καπάκι και σιγομαγειρεύουμε το κρέας μέχρι να μαλακώσει καλά, για περίπου 1 ώρα και 10 ΄. Ρίχνουμε 

στην κατσαρόλα τις ελιές και μαγειρεύουμε για άλλα 10 ΄. Κατόπιν προσθέτουμε τη φέτα, το μαϊντανό και 

το φρέσκο πιπέρι. Κλείνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό για 10 ΄ σκεπασμένο πάνω στο μάτι της 

κουζίνας, ώστε να λιώσει ελαφρώς η φέτα.

+Αγ.Πατέρων (Δ’Σύνοδ.), Ακύλα απ., Νικοδήμου οσ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Νότου Λευκό
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375, Φαξ (+ 30) 2821 0 65300

Συμβουλή: 
Το ίδιο φαγητό μπορούμε να το 

φτιάξουμε και με κοτόπουλο, με κόκορα 

ή με κατσικάκι. Σερβίρεται με πουρέ ή 

πατατοκροκέτες, αλλά και με ρύζι

206



Χορτόπιτα με βλίτα
Υλικά για τη ζύμη: Όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου

Υλικά για τη γέμιση                                                                  
1 κιλό βλίτα                                                                   

2 σκελίδες σκόρδο  

κρεμμύδια φρέσκα                                                         

2 ματσάκια μαϊντανό    

αλάτι

πιπέρι                                                                  

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Κόβουμε τα βλίτα και τα τσιγαρίζουμε με μπόλικο ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το μαϊντανό, το σκόρδο, 

αλάτι και πιπέρι. Στη συνέχεια τα αφήνουμε να ψηθούν και τα στραγγίζουμε. Φτιάχνουμε με τα υλικά 
για το φύλλο 2 χοντρά φύλλα. Απλώνουμε το ένα στο ταψί και βάζουμε πάνω τα βλίτα. Σκεπάζουμε 
με το άλλο, αλείφουμε την πίτα με ελαιόλαδο και την ψήνουμε σε μέτριο φούρνο, μέχρι να ροδίσει.

Κηρύκου & Ιουλίττης μαρτ.,  Βλαδιμήρου ισαπ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος Ροζέ Ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Ομελέτα με κολοκυθάκια
Υλικά 
1 ½ κιλό κολοκυθάκια μικρά 

1 πιάτο της σούπας χοντροκομμένα τυριά, διάφορα

8 αβγά  

φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο 

αλάτι 

πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα κολοκυθάκια και τα κόβουμε σε λεπτές φετούλες. Τα βράζουμε σε νερό για 5 ΄ και τα 

βάζουμε στο σουρωτήρι για να στραγγίξουν καλά. Τα αδειάζουμε σε ένα μπολ, ρίχνουμε 3 κ.σ. από το 

τριμμένο τυρί και ανακατεύουμε. Σε ένα μεγάλο τηγάνι, βάζουμε το ελαιόλαδο να κάψει. Χτυπάμε σε 

πιάτο τα 4 αβγά και τα ρίχνουμε στο τηγάνι, χαμηλώνοντας τη φωτιά. Τα αφήνουμε μέχρι να πήξουν. 

Προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, τα ισιώνουμε με ένα κουτάλι και ρίχνουμε από πάνω τα άλλα 4 αβγά 

χτυπημένα, αλάτι, πιπέρι και το υπόλοιπο τυρί. Σκεπάζουμε με ένα καπάκι την ομελέτα και την αφήνουμε 

για 5 ΄. Τη γυρίζουμε από την άλλη μεριά, αφού πρώτα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, και την αφήνουμε να 

σιγοψηθεί για 5 ΄ ακόμα. Τη βγάζουμε σε πιατέλα, τη χαράζουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.  

Αθηνογένους ιερομάρτυρος, Αντιόχου μάρτυρος

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος Ροζέ)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com

Συμβουλή: 
Τρώγεται ακόμη και κρύα! 
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Μακαρόνια με λαχανικά 
Υλικά 

2 πιπεριές  

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κιλό μελιτζάνες 

1 κρεμμύδι κομμένο σε φετούλες 

½ κιλό φρέσκες ντομάτες

2 σκελίδες σκόρδο 

αλάτι 

πιπέρι

λίγο βασιλικό, ξερό

λίγη κάπαρη

½ κιλό μακαρόνια 

Εκτέλεση 
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε μικρά κυβάκια. Τις πασπαλίζουμε με αλάτι και τις αφήνουμε να μείνουν 

για 1 ώρα, ώστε να ξεπικρίσουν. Καψαλίζουμε ελαφρά τις πιπεριές. Τις ξεφλουδίζουμε και τις 
κόβουμε σε λεπτά μακρόστενα κομμάτια. Ξεπλένουμε τις μελιτζάνες και τις στραγγίζουμε. Σε ένα 
τηγάνι σοτάρουμε με το ελαιόλαδο το κρεμμύδι, το σκόρδο και τις πιπεριές, μέχρι να μαραθούν. 
Ρίχνουμε τις μελιτζάνες, συνεχίζοντας το σοτάρισμα για μερικά λεπτά ακόμη, ανακατεύοντας 

συνεχώς. Προσθέτουμε τις ντομάτες, αφού πρώτα τις ψιλοκόψουμε, το αλάτι, το πιπέρι και τον 
βασιλικό. Σκεπάζουμε το τηγάνι, βράζουμε τη σάλτσα για 30΄ περίπου και προσθέτουμε και την 

κάπαρη. Σε μία κατσαρόλα με μπόλικο αλατισμένο νερό, βράζουμε τα μακαρόνια και τα στραγγίζουμε. 
Σερβίρουμε με τη σάλτσα λαχανικών. 

+ Μαρίνης Μεγαλομ., Βερονίκης, Σπεράτου μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Trebbiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Κεφτέδες στον φούρνο

Υλικά 
1 κιλό πατάτες

2 κρεμμύδια

½ κιλό κιμά μοσχαρίσιο

1 φ.τ. ψωμί μπαγιάτικο

2 ντομάτες ώριμες και σφιχτές

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαϊντανός, ψιλοκομμένος

2 πιπεριές

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Εκτέλεση 
Σε ένα ταψί κόβουμε τις πατάτες σε φέτες και τις πιπεριές σε στενόμακρα κομμάτια, αφού αφαιρέσουμε 

τους σπόρους. Προσθέτουμε τον μαϊντανό, τις ντομάτες ψιλοκομμένες, αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο. 

Σε 1 μπολ βάζουμε τον κιμά, το μπαγιάτικο ψωμί βρεγμένο, τα αβγά, αλάτι, πιπέρι και ζυμώνουμε καλά. 

Πλάθουμε τους κεφτέδες. Σε ένα τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και τηγανίζουμε ελαφρά τους κεφτέδες. 

Σουρώνουμε το λάδι, το ξαναβάζουμε στο τηγάνι, ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα τηγανίζουμε μέχρι 

να γυαλίσουν. Τα αδειάζουμε στο ταψί. Τοποθετούμε από πάνω τους  κεφτέδες και βάζουμε το ταψί στον 

φούρνο, σε μέτρια θερμοκρασία, για περίπου 3/4 της ώρας.

Αιμιλιανού, Υακίνθου, Ουαλεντίνης, Παύλου μ.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίξηρος Ερυθρός Ντουράκη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Για να φουσκώσουν και να είναι αφράτοι 

οι κεφτέδες  ρίχνουμε λίγη μαγιά μπίρας 

σε σκόνη, τους πλάθουμε, τους αφήνουμε 

για μισή ώρα και μετά τους τηγανίζουμε.
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Μελιτζάνες γιαχνί
Υλικά 

1 κιλό μελιτζάνες

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα  

½  ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο 

1 σκελίδα σκόρδο, σε φετούλες 

3 ντομάτες, ξεφλουδισμένες 

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και κόβουμε τις μελιτζάνες σε κομμάτια. Τις ρίχνουμε σε μια λεκάνη  με νερό και αλάτι. 
Τις αφήνουμε για 15΄, τις ξεπλένουμε και τις στραγγίζουμε καλά. Σε ένα τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, 

τις σοτάρουμε μέχρι να ροδίσουν. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα τα κρεμμύδια με το υπόλοιπο 
ελαιόλαδο, προσθέτουμε τις ντομάτες, τριμμένες, αλάτι, λίγο νερό και τα βράζουμε. Ρίχνουμε 

τις μελιτζάνες, το μαϊντανό, το σκόρδο, πασπαλίζουμε με πιπέρι και τα σιγοβράζουμε, μέχρι να 
μαλακώσουν οι μελιτζάνες και μείνουν με λίγη σάλτσα.  

Μακρίνης & Δίου οσίων,  Θεοδώρου Σαββαΐτου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικό Κονάκι (Οίνος Ερυθρός)  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Κατά τη διάρκεια του βρασίματος, 

ανακινούμε, που και που, την 

κατσαρόλα, για να μη κολλήσουν οι 

μελιτζάνες. Προς το τέλος, μπορούμε να 

προσθέσουμε και τυρί φέτα σε κυβάκια. 
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Σαρδέλες γεμιστές και τυλιγμένες 
με αμπελόφυλλα
Υλικά 
1 κιλό σαρδέλες • 200 γρ. αμπελόφυλλα φρέσκα • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 φ.τ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο • 1 ντομάτα, κομμένη σε κυβάκια • 2 κ.σ. κάπαρη, ψιλοκομμένη

1 λεμόνι (το ξύσμα)  • λίγο μπούκοβο • έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

αλάτι • πιπέρι 

Για τη σάλτσα ντομάτας 
2 ντομάτες ώριμες, τριμμένες στον τρίφτη 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

λίγο ξίδι μπαλσάμικο 

λίγη ρίγανη

λίγη ζάχαρη

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Πλένουμε και καθαρίζουμε τις σαρδέλες, αφαιρούμε τα κεφάλια και το κόκαλό τους, τις ανοίγουμε 

“πεταλούδα” και τις αλατοπιπερώνουμε ελαφρά. Σε άφθονο αλατισμένο νερό, ζεματίζουμε τα 

αμπελόφυλλα και τα στραγγίζουμε. Σε ένα μπολ αναμειγνύουμε τον μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού, το 

μπούκοβο, το σκόρδο, την κάπαρη και την ντομάτα. Παίρνουμε τις σαρδέλες μία - μία, και αφού τις 

γεμίσουμε με λίγη γέμιση, τυλίγουμε το σώμα τους μέσα σε ένα αμπελόφυλλο και τις τοποθετούμε 

σε λαδωμένο ταψάκι. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και τις ψήνουμε σε 220ο, για 20 -25΄ περίπου. 

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα ντομάτας, αναμειγνύοντας όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Σερβίρουμε τις σαρδέλες, 

συνοδεύοντάς τις με τη σάλτσα της φρέσκιας ντομάτας. 

+ Προφήτου Ηλιού Θεσβίτου

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Αρνάκι του αμπελουργού
Υλικά 

1 αρνίσιο μπουτάκι, 1 ½ περίπου κιλό • 100 γρ. αμπελόφυλλα 
300 γρ. ανθότυρο, σε κομματάκια • λίγο δυόσμο φρέσκο, ψιλοκομμένο

λίγο άνηθο ψιλοκομμένο • ρίγανη και θυμάρι • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένο • 1 λεμόνι (χυμό) 
1 φ.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί • 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 καρότο, κομμένο σε φέτες • 1 φύλλο δάφνης • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζητάμε από τον χασάπη να ξεκοκαλίσει το κρέας και να το ανοίξει σε ένα κομμάτι κατάλληλο για 

ρολό. Βάζουμε σε ένα μπολ τον ανθότυρο, το λιώνουμε με ένα πιρούνι και προσθέτουμε τον άνηθο, 
το δυόσμο, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε. Ζεματάμε τα αμπελόφυλλα μέσα σε αλατισμένο νερό 

για 4-5΄ και τα στραγγίζουμε. Πλένουμε το κρέας, το στεγνώνουμε και το απλώνουμε στον πάγκο 
της κουζίνας. Το αλατοπιπερώνουμε, το πασπαλίζουμε με τη ρίγανη, το θυμάρι και το σκόρδο. Το 
ραντίζουμε με χυμό λεμονιού και απλώνουμε κατά μήκος το μίγμα του τυριού. Το ραντίζουμε με 

λίγο ελαιόλαδο και τυλίγουμε το κρέας ρολό. Προθερμαίνουμε το  φούρνο στους 220ο. Καλύπτουμε 
το ρολό του κρέατος παντού με τα αμπελόφυλλα, το τυλίγουμε με ένα φύλλο αλουμινόχαρτου και το 
στερεώνουμε με σπάγκο ψησίματος. Το τοποθετούμε σε ταψάκι. Ζεσταίνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο 

σε τηγάνι και σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι και το καρότο. Αλατοπιπερώνουμε, σβήνουμε με 
το κρασί, ρίχνουμε το χυμό λεμονιού, τη δάφνη και περιχύνουμε το ρολό στο ταψί. Ψήνουμε σε 

προθερμασμένο φούρνο για 1 ½ ώρα περίπου. Όταν ψηθεί το κρέας, το μεταφέρουμε σε πιατέλα. 
Ρίχνουμε λίγο καυτό νερό στη σάλτσα του ταψιού και στα καμένα λίπη και αφού τα ξύσουμε με τη 
σπάτουλα, μεταφέρουμε όλη τη σάλτσα σε κατσαρολάκι και την αφήνουμε να πάρει 1-2 βράσεις. 
Περνάμε τη σάλτσα από το μπλέντερ για να γίνει λεία και της προσθέτουμε λίγο φρεσκοκομμένο 

δυόσμο. Κόβουμε το κρέας σε φέτες, το περιχύνουμε με τη σάλτσα και το σερβίρουμε συνοδεύοντας 
με πατάτες φούρνου ή άλλη γαρνιτούρα της επιλογής μας.    

 + Δʹ Ματθ., Συμεών του Σαλού, Παρθενίου Άρτης

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Θραψαθήρι- Βηλάνα
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία, Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr
            santikoglou@yahoo.gr

Συμβουλή: 
Μπορούμε να μαρινάρουμε το κρέας 

μέσα σε μείγμα από κρασί, ελαιόλαδο, 

δάφνη και σκόρδο. 
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Ντολμαδάκια με γαριδοπίλαφο
Υλικά 
500 γρ. αμπελόφυλλα • 250 γρ. γαρίδα ξεφλουδισμένη και ψιλοκομμένη 

250 γρ. ρύζι, πλυμένο και στραγγισμένο • 2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα

1 ντομάτα, τριμμένη στον τρίφτη • 1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο •  ½ φ.τ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο •  λίγο δυόσμο, ξερό, τριμμένο • 2 λεμόνια (το χυμό)

μερικά φύλλα μαρουλιού  •  αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Σε άφθονο αλατισμένο νερό, ζεματίζουμε τα αμπελόφυλλα και τα στραγγίζουμε. Τα απλώνουμε σε καθαρή 

επιφάνεια. Βράζουμε σε νερό τα κρεμμύδια και όταν “πιούν” το νερό προσθέτουμε το μισό ελαιόλαδο 

και το ρύζι. Αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε τον μαϊντανό, τον άνηθο, το δυόσμο, την τριμμένη ντομάτα 

και συμπληρώνουμε ένα φ.τ. καυτό νερό και τις ψιλοκομμένες γαρίδες. Βράζουμε, μέχρι το ρύζι να 

“πιεί” το νερό του. Στρώνουμε μια κατσαρόλα με τα φύλλα του μαρουλιού και όσα αμπελόφυλλα δεν 

είναι κατάλληλα για γέμισμα. Βάζουμε στο κέντρο της ανάποδης μεριάς κάθε αμπελόφυλλου από μια 

κ.γ. γέμιση και τυλίγουμε. Τοποθετούμε τα ντολμαδάκια στην κατσαρόλα, ξεκινώντας από τα τοιχώματα 

και προχωρώντας προς το κέντρο και στη συνέχεια σε στρώσεις. Προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο, 

αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε το χυμό των λεμονιών και σκεπάζουμε τα ντολμαδάκια με ένα πιάτο. 

Συμπληρώνουμε ζεστό νερό για να μισοκαλυφθούν, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη βάζουμε σε 

μέτρια φωτιά για να βράσουν, μέχρι να μείνουν με το λάδι τους. Ετοιμάζουμε τη σάλτσα γιαουρτιού, 

αναμειγνύοντας καλά όλα τα υλικά μαζί. Τα σερβίρουμε τα ντολμαδάκια ζεστά ή χλιαρά, συνοδεύοντας με 

τη σάλτσα γιαουρτιού.  

Μαρίας Μαγδαληνής Μυρ., Μαρκέλλης Οσιομ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Φανταξομέτοχο Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr | www.boutari.gr 

Συμβουλή: 
Για μεγαλύτερη ευκολία, χρησιμοποιούμε 

γαριδούλα έτοιμη, αποφλοιωμένη. 
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Μπαρμπούνια σαβορέ
Υλικά 

1 κιλό μεγάλα μπαρμπούνια

1 φ.τ. αλεύρι

1 ½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ξίδι από κόκκινο κρασί

2 κλαδάκια δεντρολίβανο

6 λεμονόφυλλα

αλάτι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και αλατίζουμε τα ψάρια. Βάζουμε το ελαιόλαδο να κάψει πολύ καλά. 

Αλευρώνουμε τα ψάρια, τα τινάζουμε για να φύγει το περίσσιο αλεύρι και τα τηγανίζουμε, μέχρι 
να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Βάζουμε τα ψάρια σε μια βαθιά λεκάνη, βάζοντας ενδιάμεσα 

λεμονόφυλλα. Στο ελαιόλαδο που τηγανίσαμε τα ψάρια, ρίχνουμε δενδρολίβανο και το ξίδι και 
αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει, βράζοντάς την για 5΄ σε σιγανή φωτιά. 

Ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω από τα ψάρια και τα σερβίρουμε χλιαρά ή σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν 
αφαιρούμε τα κομμάτια δενδρολίβανου ή τα λεμονόφυλλα, αλλά τα αφήνουμε μέσα στη λεκάνη για 

να διατηρηθεί το άρωμά τους. 

Φωκά ιερομ., Ιεζεκιήλ πρ., Απολλιναρίου Ραβέννας

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με:  
Κρήσσα γη- Μalvazia di Candia Aromatika  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr

Συμβουλή: 
Το μπαρμπούνι πρέπει να αλατίζεται 

καλά, γιατί η σάρκα του είναι σχετικά 

«γλυκιά». Στη συνέχεια αλευρώνεται 

πολύ καλά, κατά προτίμηση με σκληρό 

αλεύρι και τηγανίζεται σε ελαιόλαδο που 

έχουμε κάψει πολύ καλά. 
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Πατάτες φούρνου με μυρωδικά
Υλικά 
μικρές πατατούλες για φούρνο, φρέσκιες 

2- 3 κλαράκια δεντρολίβανο, φρέσκο ή 2 κ.γ. αποξηραμένο

2-3 κλαράκια θυμάρι, φρέσκο ή 2 κ.γ. αποξηραμένο  

2-3 κλαράκια ρίγανη φρέσκια ή 2 κ.γ. αποξηραμένη  

2 φύλλα δάφνης, κομμένα σε μικρότερα κομμάτια

2 κ.σ. μουστάρδα, κατά προτίμηση με σπόρους

χυμός από 1 πορτοκάλι

χυμός από 1 λεμόνι

7-8 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι  

Εκτέλεση 
Βουρτσίζουμε σχολαστικά τις πατάτες σε τρεχούμενο νερό, τις σκουπίζουμε καλά και χωρίς να τις 

ξεφλουδίσουμε τις κόβουμε στη μέση. Τις τοποθετούμε σε μεγάλο ταψί, που πρέπει να τις χωράει σε μονή 

στρώση. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ο . Σκορπίζουμε μέσα στο ταψί και τα υπόλοιπα υλικά 

και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας. Βάζουμε και αρκετό αλάτι και πιπέρι. Τις ψήνουμε για 1 ώρα 

περίπου, ώσπου να μαλακώσουν και να ροδίσουν, ενώ στη διάρκεια του ψησίματος τις ανακατεύουμε 

τακτικά. Τις σερβίρουμε ζεστές ή κρύες.  

+ Χριστίνης Μεγαλομ., Αθηναγόρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Κοτόπουλο με γλιστρίδα
Υλικά 

1 κιλό γλιστρίδα

1 κιλό μικρά κολοκυθάκια

1 κοτόπουλο, κομμένο σε κομμάτια

2 πατάτες, κομμένες στα τέσσερα

2-3 ντομάτες, φρέσκιες ψιλοκομμένες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

½  φ.τ. κόκκινο κρασί

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε το κοτόπουλο και το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Σβήνουμε 
με το κρασί, προσθέτουμε 2 φ.τ. νερό, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για 35΄ περίπου. Ρίχνουμε τις 
πατάτες, αν χρειάζεται, λίγο νερό ακόμη και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 15΄ ακόμα, με σκεπασμένη 

την κατσαρόλα. Βάζουμε τα κολοκυθάκια, τη γλιστρίδα, τις ντομάτες, το αλάτι, το πιπέρι και 
ανακινούμε την κατσαρόλα για να αναμειχθούν καλά τα λαχανικά με το κοτόπουλο. Σιγοψήνουμε για 

25-30 , μέχρι το φαγητό να μείνει με το λάδι του μόνο. Το σερβίρουμε  χλιαρό ή κρύο.

+ Η Κοίμησις της Αγ. Άννης, Ευπραξίας οσ.

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Cabernet (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr

217



Αγκινάρες με κουκιά
Υλικά 

10 -12 αγκινάρες • 1 κιλό κουκιά, ξεσπυρισμένα

10- 15 φρέσκα κρεμμυδάκια • 4 -5 σκελίδες σκόρδα

1 ματσάκι μαϊντανός • 1 ματσάκι άνηθος

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

φρέσκια ρίγανη • μαύρο πιπέρι

αλάτι • κύμινο • 5 -6 λεμόνια

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε με προσοχή τις αγκινάρες και τις βάζουμε σε μία λεκάνη με νερό και το χυμό από δύο 

λεμόνια για να μη μαυρίσουν. Καθαρίζουμε- ξεσπυρίζουμε τα κουκιά και κρατάμε μόνο τους σπόρους. 

Για να έχουμε ένα κιλό σπόρους, πρέπει να πάρουμε περίπου 2 κιλά μεστά κουκιά. Καθαρίζουμε τα 

κρεμμύδια, τα σκόρδα και τον άνηθο, τον μαϊντανό και τη ρίγανη, τα πλένουμε και τα ψιλοκόβουμε ένα 

ένα χωριστά. Σοτάρουμε ελαφρώς τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και κατόπιν πάλι ελαφρώς σοτάρουμε 

τα κουκιά. Συμπληρώνουμε τα κρεμμυδόσκορδα και τα κουκιά με 3 ποτήρια νερό και προσθέτουμε τις 

αγκινάρες, αφού δυναμώσουμε τη φωτιά και την αφήσουμε να καίει επί 30΄. Ύστερα χαμηλώνουμε 

τη φωτιά στο μισό και προσθέτουμε τον άνηθο, τη ρίγανη, το αλάτι και τα μπαχαρικά. Μετά από 

20΄ χαμηλώνουμε τη φωτιά στο ένα τέταρτο ενώ κουνάμε κάπου- κάπου την κατσαρόλα, για να μη 

κολλήσουν τα λαχανικά. Όταν πλέον έχουν απορροφηθεί όλα τα ζουμιά, ρίχνουμε το χυμό από τα 

υπόλοιπα λεμόνια, κουνάμε πολύ καλά την κατσαρόλα και την κατεβάζουμε αμέσως από τη φωτιά. Το 

φαγητό είναι έτοιμο.

 + Παρασκευής οσιομ.,  Ερμολάου ιερομ.   

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Μπακαλιάρος με γλυκοπατάτες 
Υλικά 

1 κιλό  μπακαλιάρος, παστός 

1 κιλό γλυκοπατάτες 

2 μικρά κρεμμύδια 

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 φ.τ. ντομάτα,ψιλοκομμένη  

Εκτέλεση 
Ξαρμυρίζουμε τον μπακαλιάρο (όπως στη συνταγή της 26ης Ιανουαρίου) ώστε να είναι έτοιμος 

για μαγείρεμα. Καθαρίζουμε και πλένουμε τις γλυκοπατάτες, πολύ καλά. Τις κόβουμε σε μεγάλα 
κομμάτια και τις βάζουμε σε μια λεκάνη με νερό και λίγο λεμόνι, για να μη μαυρίσουν. Ζεσταίνουμε 
το ελαιόλαδο σε μια φαρδιά και ρηχή κατσαρόλα, προσθέτουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και τα 
σοτάρουμε για λίγο. Στη συνέχεια, ρίχνουμε τις γλυκοπατάτες και τις σοτάρουμε για 2-3΄. Μετά 

στρώνουμε πάνω στις πατάτες τον μπακαλιάρο, με την πέτσα προς τα κάτω. Προσθέτουμε και τον 
μαϊντανό, την ντομάτα, το πιπέρι και τόσο νερό, ώστε να σκεπάζεται το φαγητό. Βράζουμε για ½ ώρα 

ακόμη το φαγητό, σε χαμηλή φωτιά. Το φαγητό σερβίρεται ζεστό. 

+ Παντελεήμονος μεγαλομ. & ιαματικού, Ανθούσης οσ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίγλυκος Λευκός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 
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Μοσχάρι στιφάδο με αρακά
Υλικά 
1 κιλό μοσχάρι, κομμένο σε μερίδες

2/3 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

500 γρ. κρεμμυδάκια στιφάδου ( κοκκάρια) 

2 σκελίδες ψιλοκομμένες σκόρδο

½ φ.τ. κρασί κόκκινο

400 γρ. ντοματάκια 

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 φύλλο δάφνη

500 γρ. αρακάς

λίγη ζάχαρη

λίγο αλάτι 

Εκτέλεση 
Πλένουμε, στραγγίζουμε και αλατοπιπερώνουμε το κρέας. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και 

σοτάρουμε το κρέας, ώστε να ροδίσει από όλες τις πλευρές. Κατόπιν, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια και 

το σκόρδο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 10 ΄ ακόμη, ανακατεύοντας συχνά. Σβήνουμε με το κρασί. 

Προσθέτουμε τα ντοματάκια, τον πελτέ διαλυμένο σε 1 φ.τ. ζεστό νερό και τη δάφνη. Χαμηλώνουμε τη 

φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 40 ΄. Στο μεταξύ, ζεματίζουμε τον αρακά σε αλατισμένο 

νερό και τον στραγγίζουμε. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον αρακά, τη ζάχαρη και 1 φ.τ. ζεστό νερό. 

Αφήνουμε το  φαγητό να σιγοβράσει, μέχρι να μαλακώσει τόσο το κρέας όσο και ο αρακάς. Στο τέλος του 

μαγειρέματος, δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι, αν χρειάζεται.   

+ Εʹ Ματθ., Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Merlot- Syrah
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία, Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr
            santikoglou@yahoo.gr

Συμβουλή: 
Αντί για αρακά συνοδεύουμε το στιφάδο 

μας και με πατάτες ατμού ή τηγανιτές ή 

με κοφτά ζυμαρικά
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Κολοκυθόπιτα
Υλικά 

Για τη γέμιση 
1 ½ κιλό κολοκυθάκια τριμμένα • 1 κιλό μυζήθρα • 5-6 φυλλαράκια δυόσμο 

Για τη μπεσαμέλ 
3 κ.σ. αλεύρι, μαλακό •  4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 2 ποτήρια χλιαρό γάλα

λίγο αλάτι • 3 αβγά 

Για την κρούστα 
1 φ.τ. γάλα • 4 κ.σ.  τριμμένο παξιμάδι • 2 κ.σ.  αλεύρι σκληρό

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 2 αβγά • λίγο βούτυρο γάλακτος 

Για τη ζύμη (όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου)

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά τα κολοκύθια, τα ξύνουμε στον τρίφτη και τα βράζουμε σε λίγο νερό για 10 ΄. Τα 
αφήνουμε 2 ώρες να στραγγίσουν. Φτιάχνουμε την μπεσαμέλ ως εξής: Βάζουμε να κάψει το λάδι 

σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε το αλεύρι, το οποίο ανακατεύουμε απαλά για 2 ΄. Προσθέτουμε 
στη συνέχεια το γάλα, χλιαρό, φτιάχνουμε μια κρέμα και τέλος το αλάτι.Κατεβάζουμε από τη φωτιά 

προσθέτουμε τα αβγά, τη μυζήθρα, το δυόσμο, τα κολοκύθια και ανακατεύουμε πολύ καλά. Ανοίγουμε 
φύλλο που θα πρέπει να καλύπτει το πάτο και τα πλαϊνά του ταψιού. Βάζουμε τη γέμιση μέσα στο 
φύλλο και από πάνω βάζουμε την κρούστα που την κάνουμε ως εξής: σε ένα λεκανάκι χτυπάμε 
τα αβγά, μετά βάζουμε το παξιμάδι, το αλεύρι, το γάλα, το βούτυρο και το λάδι. Φτιάχνουμε ένα 

ομοιόμορφο μείγμα που το απλώνουμε στο ταψί. Ψήνουμε για 1 ώρα περίπου, στους 200ο.   

Καλλινίκου & Θεοδότης μ., Θεοδοσίου Βʹ του νέου            

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Grenache Rouge (οίνος ροζέ ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Αν σβολιάσει η μπεσαμέλ, μπορούμε να 

την περάσουμε από ψιλό σουρωτήρι, 

ώστε να λιώσουν οι σβόλοι. 
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Κανελόνια κρητικά με κιμά
Υλικά 
Για τη ζύμη (όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου)

Για τη γέμιση 
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα

¾ του κιλού κιμά (μοσχαρίσιο και χοιρινό)

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

1 κ.γ. κανέλα

2 κ.γ.  ρίγανη

½ φ.τ. μαϊντανό

4 φ.τ. ζωμό μοσχαρίσιο 

Για το σερβίρισμα

ανθότυρο ξερό, τριμμένο 

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε τα κρεμμύδια με τον κιμά σε 3 κ.σ. ελαιόλαδο, προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα, 

τη ρίγανη και το μαϊντανό. Ρίχνουμε ½ φ.τ. ζωμό στο μείγμα και το σιγοβράζουμε για 10 ΄. Χωρίζουμε τη 

ζύμη σε 4 μέρη και ανοίγουμε λεπτά φύλλα. Τα κόβουμε σε τετραγωνάκια 5 x 5 εκατοστά. Βάζουμε στη 

μέση του κάθε κομματιού περίπου 2 κ.σ. γέμιση. Σχηματίζουμε τα κανελόνια. Τα βάζουμε σε λαδωμένο 

ταψί και τα λαδώνουμε  ένα – ένα με ένα πινέλο. Ψήνουμε τα κανελόνια σε προθερμασμένο φούρνο, 

στους 150ο για 20 -25΄, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Τα περιχύνουμε με τον υπόλοιπο αλατισμένο ζωμό 

και τα ψήνουμε για 20 -25΄ ακόμα, στους 180ο . Σερβίρουμε τα κανελόνια ζεστά, μαζί με το ζωμό και το 

τριμμένο τυρί.   

Σίλα & Ανδρονίκου, Επαινετού απ., Κρήσκεντος

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου, Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 

222



Ντομάτες γεμιστές με φασόλια και τόνο 

Υλικά 
8 ντομάτες μέτριου μεγέθους

300 γρ. φασόλια, μικρά βρασμένα

120 γρ. τόνος, σε ελαιόλαδο

2 κρεμμυδάκια, φρέσκα ψιλοκομμένα

2 κ.σ. κάπαρη

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. άνηθο και μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. χυμό λεμονιού

2 κ.σ. μουστάρδα

αλάτι

πιπέρι σε κόκκους, διαφόρων χρωμάτων   

Εκτέλεση 
Αδειάζουμε τις ντομάτες με το ειδικό εργαλείο. Αναμειγνύουμε όλα τα υλικά σε μπολ, μέχρι να 
ανακατευτούν καλά και τα αφήνουμε για 10΄, μέχρι να ενωθούν οι γεύσεις τους. Γεμίζουμε τις 

ντομάτες με το μείγμα. Ψήνουμε το φαγητό μας στους 250ο για 1 ώρα περίπου. Τις σερβίρουμε, αφού 
τις ραντίσουμε με ελαιόλαδο και τις πασπαλίσουμε με κόκκους από χρωματιστά πιπέρια.  

Ιωσήφ Αριμαθείας, Ευδοκίμου δικαίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος ,Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 
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Καλαμάρια γεμιστά
Υλικά 
6 μεγάλα καλαμάρια

2 μέτρια κρεμμύδια, ξερά, ψιλοκομμένα

½ φ.τ. λευκό κρασί

1 φ.τ. ρύζι

1 φ.τ. αμύγδαλα, ασπρισμένα και κομμένα στα δύο

2 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

½ κ.γ. κανέλλα

½ κ.γ. πιπέρι

αλάτι

χυμός λεμονιού

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. μαύρες σταφίδες

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα καλαμάρια από το μελάνι τους, τα μάτια, το στόμα και το «κόκαλο», τα πλένουμε και 

τα ξεχωρίζουμε από τα πλοκάμια τους. Κόβουμε τα ποδαράκια, σε μικρά κομμάτια. Σε μια κατσαρόλα 

βάζουμε το μισό ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι, προσθέτουμε τα κομμένα ποδαράκια, το 

κρασί, το ρύζι, τον μαϊντανό, την κανέλα και το αλατοπίπερο. Τα αφήνουμε να πάρουν 2-3 βράσεις και 

όταν τα κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε, αφού κρυώσουν λίγο, τα αμύγδαλα και τις σταφίδες. 

Γεμίζουμε τα καλαμάρια με το μείγμα και κλείνουμε με μια σκληρή οδοντογλυφίδα το στόμιό τους, για να 

μην αδειάσουν. Τα τοποθετούμε σε κατσαρόλα, το ένα κοντά στο άλλο, τα περιχύνουμε με το υπόλοιπο 

ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό και τα βράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Ψήνουμε 

με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας.   

Των επτά Παίδων Μακαβαίων, (Αρχ. Νηστ. Θεοτ.)
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 01 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Λουκιλλιανού, Παύλης, Αθανασίου οσίου (Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πατάτες φούρνου με δενδρολίβανο

Υλικά 
2 κιλά πατάτες

2 λεμόνια, χυμός

½ κ.γ. δενδρολίβανο

κόκκινο πιπέρι

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

αλάτι 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε κυδωνάτες. Τις αλατίζουμε και τις βάζουμε σε ένα ταψί. 
Προσθέτουμε το σκόρδο, το πιπέρι, το δενδρολίβανο, περιχύνουμε με το ελαιόλαδο και βάζουμε το 
ταψί σε δυνατό φούρνο για ½ ώρα. Στη συνέχεια, κατεβάζουμε τη θερμοκρασία και αφήνουμε να 

σιγοψηθούν για 1 ώρα ακόμη, ώσπου να πάρουν ροδοκόκκινο χρώμα.
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Γαρίδες με λαχανικά
Υλικά 
1 κιλό μεγάλες γαρίδες

6-7 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 φ.τ. κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

5 μεγάλες ντομάτες, ώριμες, σφιχτές, κομμένες σε λεπτές φέτες

2 πιπεριές, κομμένες σε λωρίδες

2 ποτήρια λευκό κρασί, αρετσίνωτο

λίγος μαϊντανός,  ψιλοκομμένος

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε τις γαρίδες και τις μισοβράζουμε με λίγο νερό και λίγο αλάτι, με σκεπασμένη την κατσαρόλα. 

Τις αφαιρούμε και κρατάμε το ζωμό. Τις αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και – με προσοχή να μην τις 

κόψουμε – αφαιρούμε το καβούκι, μόνο της ουράς τους. Στο μεταξύ, σε κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο 

και ρίχνουμε το κρεμμύδι να ξανθύνει και τις πιπεριές να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις ντομάτες, 

ανακατεύουμε για μερικά λεπτά και ρίχνουμε το κρασί, το ζωμό από τις γαρίδες, αλατοπιπερώνουμε και 

ρίχνουμε τον μαϊντανό. Όταν πάρουν μερικές βράσεις, ρίχνουμε μέσα και τις γαρίδες και αφήνουμε να 

βράσουν σε χαμηλή φωτιά. Μόλις δέσει η σάλτσα, το φαγητό είναι έτοιμο.

Ισαακίου, Δαλμάτου, Φαύστου, Σαλώμης μυροφ.
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 03 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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+ ΣΤʹ Ματθ., Των εν Εφέσω 7 παίδων, Ευδοκίας οσ.
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Σουπιές στιφάδο

Υλικά 
1 ½ κιλό σουπιές, καθαρισμένες

8-10 μεγάλα ξερά κρεμμύδια

5-6 σκελίδες σκόρδο

500 γρ. ώριμες ντομάτες, πολτοποιημένες

1 ποτήρι κόκκινο κρασί

5-6 φύλλα δάφνης

μαύρο πιπέρι, σε κόκκους

κανέλα σε ξύλο

γαρίφαλο – καρφάκια

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

Εκτέλεση 
Αφαιρούμε το κόκαλο και τα εντόσθια μαζί με τα μελάνια από τις σουπιές, τις πλένουμε και τις 

βράζουμε για 45 ΄ περίπου. Στη συνέχεια τις κόβουμε σε κομμάτια. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και 
τα σκόρδα και τα σοτάρουμε με το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε 2 κ.σ. από το ζωμό που βράσαμε τις σουπιές, 

καθώς και όλα τα μυρωδικά και το κρασί. Αφού τα βράσουμε αρκετά, περίπου 30΄, ρίχνουμε τις 
σουπιές και τον πελτέ ντομάτας αραιωμένο. Μετά από 10΄, προσθέτουμε το αλάτι. Χαμηλώνουμε τη 

φωτιά και σιγοβράζουμε τις σουπιές, μέχρι να απορροφήσουν όλα τα υγρά τους. 
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Μουσακάς νηστίσιμος
Υλικά 
7 μελιτζάνες

1,5 κιλό φρέσκες πατάτες

8 κρεμμύδια 

5 σκελίδες σκόρδο

2 κιλά φρέσκιες, ώριμες ντομάτες

300 γρ. φρυγανιά, τριμμένη

κανέλα σε σκόνη

κύμινο σε σκόνη

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ξύλο κανέλας

αλάτι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες και τις κόβουμε σε φέτες. Στη συνέχεια τοποθετούμε τις 

μελιτζάνες σε ένα τρυπητό, αφού τις αλατίσουμε, για 1 ώρα. Κατόπιν τηγανίζουμε πρώτα τις πατάτες 

και ύστερα τις μελιτζάνες. Στη συνέχεια καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα ψιλοκόβουμε. 

Τα σοτάρουμε σε μια κατσαρόλα και όταν ροδίσουν προσθέτουμε τις ντομάτες που έχουμε πολτοποιήσει. 

Αφού βράσουν όλα μαζί για 15 ΄, ρίχνουμε τα μπαχαρικά και σβήνουμε τη φωτιά. Στη συνέχεια στο 

ταψί της κουζίνας στρώνουμε μια σειρά πατάτες και ρίχνουμε λίγη από τη γέμιση, προσθέτοντας λίγη 

φρυγανιά. Κατόπιν τοποθετούμε μια σειρά μελιτζάνες και επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να τελειώσουν 

τα υλικά. Στη τελευταία στρώση βάζουμε περισσότερη γέμιση. Βάζουμε το ταψί στο φούρνο στους 180ο 

για 1/2 ώρα μέχρι να ροδίσει. Αφού κρυώσει τον κόβουμε και τον σερβίρουμε. 

Ευσιγνίου μαρτ., Νόννας, Ευγενίου Οσίου
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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+ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ  ΣΩΤΗΡΟΣ 
(Ψαροφαγία)

ΤΡΙΤΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μπάμιες με ψάρι

Υλικά 
1 κιλό μπάμιες, φρέσκιες 

1 κιλό ψάρι σε φέτα (συναγρίδα, σφυρίδα, ροφός)

1 μέτρια φρέσκια, ώριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη

½ κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 μικρή σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 μέτρια λεμόνια

λίγο κύμινο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις μπάμιες, τις πλένουμε και αφού στραγγίσουν καλά, τις αλατίζουμε και τις 

περιχύνουμε με το χυμό 1 λεμονιού, τις τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε την 
ντομάτα, τον πελτέ ντομάτας διαλυμένο στο χυμό του άλλου λεμονιού, το σκόρδο, το κρεμμύδι, το 
αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά έτσι ώστε να ενωθούν τα υλικά 
μεταξύ τους. Σ’ ένα ταψί τοποθετούμε το ψάρι. Αδειάζουμε γύρω από το ψάρι τις μπάμιες με όλα 

τους τα υγρά. Προσθέτουμε ένα φ.τ. νερό, σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο και βάζουμε το ταψί, 
στο φούρνο, στους 180ο για 1 ώρα και 20΄. Τα τελευταία 20΄, αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο και 

αφήνουμε το φαγητό να ροδίσει. Σερβίρεται ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου.  
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Γεμιστά με πλιγούρι στην κατσαρόλα
Υλικά 
4 πιπεριές 

4 ντομάτες μέτριες

4 μελιτζάνες φλάσκες

4 φ.τ. πλιγούρι

½ ματσάκι μαϊντανό

1 ματσάκι φρέσκο δυόσμο

2 μεγάλα, ξερά κρεμμύδια

3 κ.σ. κουκουνάρι

3 κ.σ. σταφίδα μαύρη

χυμός από ½ λεμόνι

2 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το πάνω μέρος από τις πιπεριές και αφαιρούμε τα σπόρια. Το ίδιο κάνουμε με τις ντομάτες και 

τις μελιτζάνες, αφαιρούμε το εσωτερικό τους, το οποίο φυλάμε, αφού αφαιρέσουμε τα σπόρια, σε ένα 

μπολ. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό, το δυόσμο και τα κρεμμύδια και τα ανακατεύουμε με το εσωτερικό 

των λαχανικών πολύ καλά, προσθέτοντας και όλα τα άλλα υλικά. Γεμίζουμε τα λαχανικά με το μείγμα, 

τα κλείνουμε με τα κομμάτια που κόψαμε στην αρχή και τα τοποθετούμε προσεχτικά σε μια κατσαρόλα. 

Ρίχνουμε 2 φ.τ. νερό και το ελαιόλαδο και τα μαγειρεύουμε για 1 ώρα και 15 ΄ περίπου, ελέγχοντας 

συχνά το νερό.  

Δομετίου, Θεοδοσίου Ιαμ., Ναρκίσσου, Νικάνορος
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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Αιμιλιανού Κυζίκου, Μύρωνος Τριανταφύλ. Ζαγοράς
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 08 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί

Υλικά 

½  ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2-3 κρεμμύδια, περασμένα στον τρίφτη

2-3 ντομάτες ώριμες, αποφλοιωμένες, ψιλοκομμένες

½ κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 κλωνάρι βασιλικός, ψιλοκομμένος

3-4 σκελίδες σκόρδο

2 πιπεριές, πράσινες, ψιλοκομμένες

λίγο καυτερό κοκκινοπίπερο

1 κ.γ. κοφτό ζάχαρη

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες από τη φλούδα τους. Τις ρίχνουμε για λίγη ώρα σε αλμυρό νερό. Τις 
στύβουμε καλά και τις τηγανίζουμε σε χαμηλή φωτιά για να μαλακώσουν και να ροδίσουν. Τις 

στραγγίζουμε από τα λάδια. Σε άλλο λάδι σοτάρουμε το κρεμμύδι. Ρίχνουμε τα υπόλοιπα υλικά με 
λίγο νερό και τα αφήνουμε να βράσουν, σε χαμηλή φωτιά. Όταν «δέσουν», αποσύρουμε. Βάζουμε  τις 
μελιτζάνες σε ταψί . Απλώνουμε από πάνω τη σάλτσα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 1/2 

ώρα, περίπου. Σερβίρουμε σε πιατέλα και γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.
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Ντοματόσουπα με δυόσμο
Υλικά 
6 ντομάτες ώριμες, τριμμένες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ρύζι νυχάκι

1 καρότο κομμένο σε ροδέλες

2 κ.σ. ούζο

1 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο

200 ml ζωμό λαχανικών

½ κ.γ. ζάχαρη

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο 

Εκτέλεση 
Βάζουμε σε φαρδιά κατσαρόλα το ελαιόλαδο, το σκόρδο και το κρεμμύδι να ξανθύνουν. Προσθέτουμε στη 

συνέχεια τις ντομάτες και σβήνουμε με το ούζο. Ρίχνουμε και  τα υπόλοιπα υλικά και αφήνουμε τη σούπα 

να βράσει για 25 ΄ περίπου, σε μέτρια φωτιά. Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τη ζάχαρη. Πολτοποιούμε 

τη σούπα και την ξαναβράζουμε, για 5 ΄ περίπου. Σερβίρουμε, γαρνίροντας με ψιλοκομμένο δυόσμο.

Ματθία αποστ., Αντωνίνου μάρτυρος
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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Λαυρεντίου, Ξύστρου Ρώμης, Ιππολύτου
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Χταπόδι στα κάρβουνα

Υλικά 

1 χταπόδι, 1,5 - 2 κιλά

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 λεμόνια

μαϊντανός

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά το χταπόδι και το βάζουμε σε 1 κατσαρόλα να βράσει, σε σιγανή φωτιά, για 1 ώρα 

περίπου. Το βράσιμο το αρχίζουμε με λίγο νερό γιατί πάντα τα χταπόδια βγάζουν το δικό τους ζουμί. 
Αφού το στραγγίξουμε, χωρίζουμε τα πλοκάμια μεταξύ τους και τα βάζουμε μαζί με τη κουκούλα 
σε 1 σχάρα, ώστε να ψηθούν στα κάρβουνα. Αφού ψηθούν, τα σερβίρουμε και τα περιχύνουμε με 

ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο μαϊντανό. 

Συμβουλή: 
Εάν κατά το ψήσιμο δημιουργηθούν 

φλόγες ποτέ δε σβήνουμε τη φωτιά με 

νερό. Ρίχνουμε μπόλικο χονδρό αλάτι 

πάνω στα κάρβουνα για να τη σβήσουμε 

.
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Σαλιγκάρια σε συμπεθεριό
Υλικά 
500 γρ. σαλιγκάρια

500 γρ. κολοκυθάκια

300 γρ. μελιτζάνες

500 γρ. πατάτες

300 γρ. ντομάτες

3 κρεμμύδια, ξερά

500 γρ. μπάμιες

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. λευκό κρασί

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Τοποθετούμε τα λαχανικά, αφού τα κόψουμε, σε ταψί , εκτός από τις μπάμιες. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, 

το κρασί και λίγο νερό. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο για 30΄. Προετοιμάζουμε 

τα σαλιγκάρια όπως στη συνταγή της 21ης Μαρτίου και τα προσθέτουμε στο ταψί. Μετά από 30΄ 

ψησίματος, προσθέτουμε και τις κατάλληλα καθαρισμένες μπάμιες. Ψήνουμε για 20΄ και το φαγητό ,είναι 

έτοιμο.

+ Ζʹ Ματθ., Νήφωνος, Θαύμα Αγ. Σπυρίδωνος
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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Ανικήτου, Παμφίλου, Φωτίου μαρτ.
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πλιγούρι με πατάτα, κολοκύθια 
και κρεμμύδι

Υλικά 
2 φ.τ. πλιγούρι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μέτρια ντομάτα, ψιλοκομμένη

1 μέτρια πατάτα καθαρισμένη, κομμένη σε μέτριους κύβους

1 μέτριο κολοκύθι πράσινο, κομμένο σε μέτριους κύβους

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Ρίχνουμε την ντομάτα και 
σιγοβράζουμε για 4-5 ΄. Προσθέτουμε 9 φ.τ. νερό και το αφήνουμε να βράσει. Μόλις βράσει το 

νερό, ρίχνουμε το πλιγούρι, ανακατεύουμε, αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε – συνεχίζοντας το 
ανακάτεμα για να μη κολλήσει – για 40 ΄. Ρίχνουμε τότε τη πατάτα και συνεχίζουμε το ψήσιμο για 

10 ΄. Τέλος, προσθέτουμε το κολοκύθι, λίγο αλάτι και σιγοβράζουμε για 10 ΄ ακόμη . Σκεπάζουμε την 
κατσαρόλα με βαμβακερή πετσέτα για 10 ΄, πριν σερβίρουμε το φαγητό με άφθονο πιπέρι.  
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Χταποδόσουπα 
Υλικά 
2 – 3 μικρά χταπόδια

1 ματσάκι κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 πατάτες, ψιλοκομμένες σε κύβους

3 καρότα, καθαρισμένα, ψιλοκομμένα σε κύβους

1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένο 

1 ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένο 

1 ματσάκι σέλινο, ψιλοκομμένο 

¼ του κιλού μανέστρα

1 κιλό ώριμες ντομάτες, περασμένες στο μπλέντερ

3 κ.σ. πελτέ ντομάτας, αραιωμένος

κόκκινο πιπέρι

πιπέρι μαύρο

κύμινο

αλάτι

λίγο ξίδι

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από 3 λεμόνια 

Εκτέλεση 
Ζεματίζουμε τα χταπόδια και τα κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Κρατάμε το ζωμό τους γιατί θα το 

χρησιμοποιήσουμε. Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα 2 λίτρα νερό, τις πατάτες, τα καρότα, τα κρεμμυδάκια και 

τα σέλινα, καθώς και το ελαιόλαδο και τα αφήνουμε να βράσουν για 20΄. Κατόπι βάζουμε τη μανέστρα 

και το κομμένο χταπόδι και μόλις πάρουν βράση, προσθέτουμε 2 λίτρα περίπου από το ζωμό που έχουμε 

κρατήσει, τις ντομάτες και συνεχίζουμε τη βράση για 10–15 ΄ ακόμη. Προσθέτουμε στη συνέχεια τον 

πελτέ, τον άνηθο, τον μαϊντανό, το ξίδι και τα μπαχαρικά, δοκιμάζουμε αν χρειάζεται να βάλουμε και 

αλάτι, καθώς το χταποδόζουμο είναι αλμυρό. Συνεχίζουμε το βράσιμο, αφού ανακατέψουμε πολύ καλά 

τα υλικά , για 10΄ ακόμη. Κατεβάζουμε από τη φωτιά τη σούπα και προσθέτουμε αμέσως το χυμό του 

λεμονιού. 

Μαξίμου ομ., Ευδοκίας, Δωροθέου, Ξένης μον.
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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Προεόρτια Κοιμήσ. Θεοτόκου, Μιχαίου προφήτ.
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Σαλιγκάρια κοκκινιστά με κολοκύθια 
και μάραθο

Υλικά 
800 γρ. σαλιγκάρια

1 μέτριο κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 μέτρια κολοκύθια

4 μέτριες πατάτες

4 ώριμες ντομάτες

½ ματσάκι μάραθο

αλάτι

πιπέρι

μπαχάρι

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε τα σαλιγκάρια όπως στη συνταγή της 21ης Μαρτίου. Σε μια φαρδιά κατσαρόλα, 
βάζουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε τις πατάτες και τις 
αφήνουμε να ψηθούν, για 10΄ περίπου. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα κολοκύθια και τις ντομάτες και 

βράζουμε όλα μαζί τα υλικά, για 20΄ περίπου. Τέλος βάζουμε τα σαλιγκάρια και αφήνουμε το φαγητό 
να βράσει για άλλα 10΄. Λίγο πριν σβήσουμε το φαγητό, προσθέτουμε το μάραθο.  
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Κρητική Κρεατόπιτα

Υλικά 

1 ½ κιλό κρέας ψαχνό, από μπούτι αρνιού

250 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

300 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 ½ κ.σ. πελτέ ντομάτας

3 αβγά

3 σκελίδες σκόρδο

δυόσμος φρέσκος, ψιλοκομμένος

½ κιλό φύλλο κρούστας

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και το δυόσμο. Στο 1/3 του ελαιολάδου τσιγαρίζουμε ελαφρά το 

κρεμμύδι μαζί με το κρέας που έχουμε κόψει μικρά κομματάκια. Προσθέτουμε το σκόρδο και το δυόσμο, 

το αλατοπίπερο και τον πελτέ, διαλυμένο σε ένα ποτήρι νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε 

να σιγοβράσουν τα υλικά, για 30 ΄ περίπου. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε 

μέσα τα ωμά αβγά, ελαφρά χτυπημένα με το πιρούνι και το τριμμένο κεφαλοτύρι. Ανακατεύουμε πολύ 

καλά και αφήνουμε τη γέμιση στην άκρη. Παίρνουμε ένα ταψί, το λαδώνουμε και στρώνουμε μέσα 8 

φύλλα κρούστας, αλείφοντάς τα και αυτά με ελαιόλαδο. Αδειάζουμε μέσα τη γέμιση, διπλώνουμε τα 

φύλλα που εξέχουν και στρώνουμε, λαδωμένα, τα υπόλοιπα φύλλα από πάνω. Με ένα μυτερό μαχαίρι, 

χαράζουμε την πίτα σε μπακλαβωτά κομμάτια και βάζουμε το ταψί σε μέτριο φούρνο, για 1 ώρα περίπου. 

Ξεφουρνίζουμε και αφήνουμε την πίτα να κρυώσει για 30 ΄. Κόβουμε τα χαραγμένα κομμάτια και 

σερβίρουμε.

+ Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
(Αργία)

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Λίθος ερυθρός (οίνος ερυθρός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Διομήδους μαρτ.,  Αποστόλου νέου εκ Πηλίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Μπιφτέκια με φακές, ρεβίθια και κάπαρη 

Υλικά 
2 φ.τ. φακές, χοντρές, βρασμένες

2 φ.τ. ρεβίθια, βρασμένα

2 μικρές πατάτες, βρασμένες

1 μικρό κρεμμύδι, περασμένο από τον τρίφτη

3 κρεμμυδάκια, φρέσκα ,ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη

2 φέτες ψωμί, την ψίχα μόνο

1 κ.σ. ξερό δυόσμο

1 κ.σ. κάπαρη 

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

αλάτι

πιπέρι

λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Μουλιάζουμε και στραγγίζουμε το ψωμί. Πολτοποιούμε τις πατάτες με το πιρούνι και τις ενώνουμε 

με τα υπόλοιπα υλικά. Πλάθουμε πολύ καλά, μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα και όπως το 
πλάθουμε, λιώνουν και οι φακές και τα ρεβίθια. Αν είναι αραιό το μείγμα, προσθέτουμε 1 φέτα ψωμί 

ακόμη. Το βάζουμε στο ψυγείο για να σφίξει. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ο. Πλάθουμε 
μεγάλα μπιφτέκια και τα βάζουμε σε ταψί, στο οποίο έχουμε στρώσει λαδόκολλα. Τα αλείφουμε με 

λίγο ελαιόλαδο και τα ψήνουμε για 15– 20΄, περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243
Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
www.brinks-beer.gr
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Ψάρι με κολοκύθια 
Υλικά 
1 κιλό ψάρια

1 κιλό κολοκυθάκια

½  κιλό ντομάτες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και αλατίζουμε το ψάρι. Τηγανίζουμε ελαφρά τα κολοκυθάκια. Βάζουμε λίγο λάδι σ’ ένα 

ταψί, τοποθετούμε το ψάρι στη μέση και γύρω-γύρω τα κολοκυθάκια. Βράζομε λίγο το υπόλοιπο λάδι με 

το κρεμμύδι και τις ντομάτες, αλεσμένες και περιχύνουμε με τη σάλτσα αυτή το ψάρι και τα κολοκύθια. 

Προσθέτουμε και 1 φ.τ. νερό και λίγο πιπέρι και ψήνουμε το φαγητό σε μέτριο φούρνο.

Μύρωνος, Κυπριανού, Στράτωνος,  Ευτυχιανού

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Πρωτολάκτης (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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+ Ηʹ Ματθ., Φλώρου, Λαύρου, Ερμού, Λέοντος μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κρητικό πιλάφι  

Υλικά 
1 κιλό ζυγούρι ή αρνί

½ κοτόπουλο

3 φ.τ. ρύζι για πιλάφι

2 κ.σ. στάκα 

1 λεμόνι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα κρέατα, χωριστά. Καθαρίζουμε το ρύζι. Όταν ψηθούν τα κρέατα, τα τραβάμε από το 
ζωμό τους και τα τοποθετούμε σε μια πιατέλα. Σουρώνουμε το ζωμό όλων των κρεάτων και τον 

βάζουμε σε μία κατσαρόλα. Τον βράζουμε, προσθέτοντας 1 κ.σ. αλάτι. Όταν βράσει, βάζουμε το ρύζι, 
σε αναλογία 3 ½ φ.τ. ζωμό, 1 φ.τ. ρύζι. Ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το βράσιμο, μέχρι το ρύζι να 

απορροφήσει σχεδόν όλο το ζωμό του. Κατεβάζουμε τη κατσαρόλα από τη φωτιά και προσθέτουμε το 
λεμόνι, ανακατεύοντας. Ζεματίζουμε τη στάκα και περιχύνουμε το πιλάφι. Ανακατεύουμε ξανά και 

σκεπάζουμε την κατσαρόλα με βαμβακερή πετσέτα. Το αφήνουμε για 10 ΄ και το σερβίρουμε, μαζί με 
την πιατέλα των κρεάτων, τα οποία τα έχουμε πασπαλίσει με άφθονο πιπέρι. 

Συνδυάζεται με: Ρωμέικο
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Πλακωτή 
Υλικά 
1 κιλό κολοκυθάκια • 1 κιλό μελιτζάνες

750 γρ. πατάτες • 1 κιλό ντομάτες • ½ φ.τ. ρύζι ή πλιγούρι

4 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα • 4 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

½ ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος

1 ματσάκι μαϊντανός, ψιλοκομμένος • λίγος δυόσμος, ψιλοκομμένος

αλάτι • πιπέρι

1 πρέζα κανέλα • ελάχιστο μοσχοκάρυδο

1 κ.σ. μαύρες σταφίδες • έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

τριμμένο παξιμάδι 

Εκτέλεση 
Κόβουμε όλα τα λαχανικά και τις πατάτες σε λεπτές φέτες. Τις πατάτες, αν θέλουμε, τις περνάμε από 

ένα τηγάνι με καυτό ελαιόλαδο, αυτό δυναμώνει τη γεύση τους. Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια και το 

σκόρδο σε ελαιόλαδο. Μόλις ροδίσουν, ρίχνουμε το ρύζι ή το πλιγούρι, μέχρι να γίνει διαφανές και πριν 

το αποσύρουμε από τη φωτιά, αναμειγνύουμε τη σταφίδα, τα μπαχαρικά και τα αρωματικά, δηλαδή 

τον άνηθο, τον μαϊντανό και το δυόσμο. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ο. Στην συνέχεια, αφού 

λαδώσουμε το ταψί, βάζουμε 1 στρώση πατάτες, 1 στρώση κολοκύθια, 1 στρώση ντομάτες, 1 στρώση 

μελιτζάνες, στρώνουμε το μείγμα που έχουμε ετοιμάσει και συνεχίζουμε τις στρώσεις των λαχανικών, με 

την αντίστροφη σειρά, τελειώνοντας δηλαδή με 1 στρώση πατάτες. Πασπαλίζουμε με τριμμένο παξιμάδι 

και περιχύνουμε με ελαιόλαδο. Ανάμεσα στις στρώσεις, λαδώνουμε ελαφρώς. Ψήνουμε στο φούρνο, για 

45΄ , περίπου.  

        Ανδρέου Στρατ., Θέκλης, Θεοφανούς

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος ροζέ ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
web site: www.pneumatikakis.com.gr
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Σαμουήλ πρ., Ηλιοδώρου, Σεβήρου & Μέμνωνος

ΤΡΙΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ψαρόσουπα αβγολέμονο 

Υλικά 
1,5- 2 κιλά πετρόψαρα

(χάνοι, πέρκες, παντελήδες, σκορπιοί, λύχνοι, καπόνια, σαλάχια, μουγκριά, πεσκαντρίτσες κ.λ.π.) 

4 μέτριες πατάτες • 3 καρότα • σέλινο, όσο θέλουμε • 1 ματσάκι άνηθος, ψιλοκομμένος

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 5-6 λεμόνια

4 αβγά • μαύρο πιπέρι τριμμένο • κύμινο τριμμένο • μπαχάρια τριμμένα • αλάτι 

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα λαχανικά και μόλις μαλακώσουν, προσθέτουμε και τα ψάρια. Αφού βράσουν όλα τα 

υλικά και αφού στραγγίξουμε το ζωμό και το ξαναβάλουμε στην κατσαρόλα, ξεδιαλέγουμε τα καθαρά 
κομμάτια των ψαριών και των λαχανικών από τα ψαροκόκαλα και τα αγκάθια. Λιώνουμε τα ψάρια 

και τα λαχανικά, ώστε να γίνουν μια αλοιφή και όλο το μείγμα το προσθέτουμε στην κατσαρόλα 
με το ζωμό και το βάζουμε να βράσει στη φωτιά, για 5 ΄ μόνο. Καθώς βράζει, προσθέτουμε τα 

μπαχαρικά και τον ψιλοκομμένο άνηθο. Στην συνέχεια, κατεβάζουμε τη σούπα για να κρυώσει λίγο 
και προετοιμάζουμε το αβγολέμονο. Σπάμε σε ένα μπολ, ασπράδια και κρόκους μαζί και τα χτυπάμε, 

ώσπου να δέσουν καλά. Όταν έχουν φουσκώσει, προσθέτουμε λίγο – λίγο, το χυμό του λεμονιού. 
Ρίχνουμε και ζωμό από την κατσαρόλα και συνεχίζουμε το χτύπημα. Ο ζωμός δεν πρέπει να είναι 

πολύ ζεστός, γιατί θα κόψει το αβγολέμονο. Λίγο λεμόνι ρίχνουμε και στην κατσαρόλα με τη σούπα. 
Όταν έχουμε χτυπήσει το αβγολέμονο αρκετά και έχει ζεσταθεί, το ρίχνουμε λίγο – λίγο στη σούπα . 

Ανακατεύουμε και η σούπα είναι έτοιμη.   

Συνδυάζεται με: 
Trebbiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr

Συμβουλή: 
Όταν βράζουμε τη σούπα, χρειάζεται 

πολύ καλό ανακάτεμα, γιατί αλλιώς 

καθίζει ο πολτός και καίγεται. Το λεμόνι 

πρέπει να είναι αρκετό στη σούπα, 

μπορούμε να προσθέσουμε και στο 

τέλος άλλο, για να υπερτερεί ως προς τη 

μυρωδιά των ψαριών και των αυγών.
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Μελιτζάνες με ξινόχοντρο 
Υλικά 
4 μελιτζάνες, κομμένες σε στενόμακρα κομμάτια

6 ντομάτες ώριμες ,ψιλοκομμένες

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. ξινόχοντρο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Τηγανίζουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε να στραγγίζουν πάνω σε απορροφητικό χαρτί. Σοτάρουμε το 

κρεμμύδι και το σκόρδο σε μεγάλη κατσαρόλα με το ελαιόλαδο, προσθέτουμε τις ντομάτες, αλάτι, πιπέρι 

και ανακατεύουμε. Μόλις δέσει η σάλτσα, προσθέτουμε τις μελιτζάνες, τον ξινόχοντρο και τον μαϊντανό. 

Τα ψήνουμε σε σιγανή φωτιά, για 10΄, περίπου. 

Θαδδαίου αποστόλου, Βάσσης & τέκνων

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr
www.brinks-beer.gr
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Παναγίας Προυσιωτίσσης, Αγαθονίκου          
                            

ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ρολό με κοτόπουλο και ελιές

Υλικά 
1 πακέτο σφολιάτα • 600 γρ. φιλέτο στήθος κοτόπουλου, σε μπουκιές • 2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο • 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο • 1 κ.σ. αλεύρι, για όλες τις χρήσεις

1 σφηνάκι λευκό ξηρό κρασί • 1 κ.σ. θυμάρι ξερό 

20 πράσινες ελιές, κομμένες στη μέση, χωρίς το κουκούτσι

100 γρ. πικάντικη γραβιέρα ,τριμμένη • 100 γρ. πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ • 2 αβγά χτυπημένα

αλάτι • πιπέρι φρεσκοτριμμένο • 1 αβγό χτυπημένο με 1 κ.σ. νερό, για την επικάλυψη

Εκτέλεση 
Αφήνουμε τη σφολιάτα να ξεπαγώσει, με βάση τις οδηγίες στη συσκευασία. Σε 1 κατσαρόλα 

ζεσταίνουμε  το ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε το κοτόπουλο για 2-3΄, ώσπου να ροδίσει από όλες τις 
πλευρές. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα φέρνουμε 1 βόλτα για να γυαλίσουν.

Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, ρίχνουμε το θυμάρι, 1 ποτήρι ζεστό νερό και 
σιγομαγειρεύουμε μέχρι να μείνει μόνο με το λάδι του. 

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε τη 
γέμιση να κρυώσει καλά. Απλώνουμε τη γέμιση στη μέση των 2 φύλλων κατά μήκος και τυλίγουμε 
σε ρολό, φροντίζοντας να κλείσουμε προς τα μέσα τις 2 άκρες. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 
180ο C. Τοποθετούμε τα ρολά με το κλείσιμο προς τα κάτω, σε λαμαρίνα, στρωμένη με λαδόκολλα. 

Αλείφουμε με το αβγό και ψήνουμε για περίπου 40΄.

Συνδυάζεται με: 
Μυρτίλος (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Μελιτζάνες στιφάδο
Υλικά 
1 κιλό μελιτζάνες, μακριές

3-4 κρεμμύδια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½  κιλό ντομάτες

αλάτι

πιπέρι

1 φ.κ. ξίδι

Εκτέλεση 

Βάζουμε στην κατσαρόλα το ελαιόλαδο, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα τσιγαρίζουμε ελαφρά. 

Προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τις τσιγαρίζουμε και αυτές για 10 ΄ της ώρας, περίπου. Έχουμε, εν τω 

μεταξύ, ξεφλουδίσει και ψιλοκόψει τις ντομάτες. Τις βάζουμε και αυτές στην κατσαρόλα, αλάτι και πιπέρι 

και αφήνουμε να ψηθούν. Όταν οι μελιτζάνες είναι ψημένες σχεδόν και πριν τις κατεβάσουμε από τη 

φωτιά, τους ρίχνουμε το ξίδι.

Καλλινίκου Κων/λεως, Ειρηναίου Επ., Λούππου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Συνδυάζεται με:
Ρετσίνα Κ.Ε.Χ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967 
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Κοσμά Αιτωλού, Ανακ. λειψάνων Διονυσίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Γαύρος ξιδάτος με σκόρδο

Υλικά 

3 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κιλό γαύρο

2 φ.τ. ξίδι

1 κ.σ. αλάτι ψιλό

σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

Εκτέλεση 

Πλένουμε το γαύρο και τον καθαρίζουμε, αφαιρώντας τα εντόσθια και τα κεφάλια. Τον αλατίζουμε 
και τον βάζουμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε το ξίδι, σκεπάζουμε με ένα πιάτο και τον αφήνουμε για 4 
ώρες.Τον στραγγίζουμε από το ξίδι,  τον ανοίγουμε με ένα μαχαιράκι στα δύο και αφαιρούμε το 

μεσαίο κόκαλο. Ρίχνουμε τα φιλέτα ξανά στο ξίδι και τα αφήνουμε εκεί για άλλες 2 ώρες, μέχρι να 
ασπρίσουν.Τους τραβάμε από το ξίδι και τους βάζουμε σε ένα γυάλινο βάζο. Τους σκεπάζουμε με το 
ελαιόλαδο και τους φυλάμε σε δροσερό μέρος ή στο ψυγείο. Διατηρούνται για 5 - 6 μήνες. Κατά το 

σερβίρισμα, προσθέτουμε 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο σε κάθε 2 ή 3 μερίδες γαύρου.

Συνδυάζεται με: 
Ούζο
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε 
ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Κυδωνίας 155, Χανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 93003
Φαξ  (+ 30) 2821 0 93142
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Αρνάκι με μελιτζάνες και δαμάσκηνα
Υλικά 
1-2  κιλά αρνάκι από μπούτι, κομμένο μερίδες

6 μελιτζάνες, τσακώνικες • έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνισμα της μελιτζάνας

12 δαμάσκηνα, χωρίς κουκούτσι • 1 κρεμμύδι μεγάλο, τριμμένο στον τρίφτη

1 φ.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 ποτήρι του κρασιού λευκό κρασί

½ κιλό ντομάτες • 1 κ.σ. πελτέ ντομάτας • ½ κ.γ. κανέλλα

αλάτι • πιπέρι • 1 κ.σ. δυόσμο ξερό

Εκτέλεση 
Πλένουμε και σκουπίζουμε καλά τα κομμάτια του κρέατος. Κόβουμε σε χοντρά κομμάτια τις ντομάτες, 

τις περνάμε από το μύλο και μαζεύουμε το χυμό τους. Διαλύουμε τον πελτέ σε ένα κρασοπότηρο νερό. 

Ξεφλουδίζουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια, τις αλατίζουμε σε ένα σουρωτήρι και 

τις αφήνουμε να ξεπικρίσουν, για 1/2 ώρα, τουλάχιστον. Τις ξεπλένουμε με νερό, τις στύβουμε και τις 

τηγανίζουμε σε άφθονο ελαιόλαδο, χωρίς να τις αλευρώσουμε. Τις ακουμπάμε σε απορροφητικό χαρτί 

κουζίνας για να σουρώσουν. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ρίχνουμε το ελαιόλαδο και το ζεσταίνουμε. 

Βάζουμε, το κρέας, σοτάρουμε ελαφρά για να ροδοκοκκινίσει και το τοποθετούμε σε μια πιατέλα. Πετάμε 

το μισό ελαιόλαδο της κατσαρόλας και στο υπόλοιπο ρίχνουμε το τριμμένο κρεμμύδι και τα δαμάσκηνα. 

Τα ροδοκοκκινίζουμε απαλά, αφήνουμε να φουσκώσουν λίγο, ξαναβάζουμε μέσα τις μερίδες του κρέατος 

ανακατεύουμε και σβήνουμε με λευκό κρασί. Ανακατεύουμε πάλι και αφήνουμε να πάρει μια βράση. 

Ταυτόχρονα, ρίχνουμε την κανέλλα και στη συνέχεια τις λιωμένες ντομάτες. Αφήνουμε να πάρουν μια 

γερή βράση, προσθέτουμε τον πελτέ, διαλυμένο, αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε το φαγητό σε μέτρια 

φωτιά, για περίπου 1 ώρα. Κατά τη διάρκεια του βρασίματος, προσθέτουμε λίγο νερό, αν χρειαστεί. Όταν 

το κρέας γίνει τρυφερό, βάζουμε τις μελιτζάνες, απαλά για να μην διαλυθούν και πασπαλίζουμε με ξερό 

δυόσμο. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 10-15 ΄ περίπου. Σερβίρουμε το φαγητό σε πιατέλα, βάζοντας γύρω-

γύρω τις μελιτζάνες και στο κέντρο το αρνάκι. Περιχύνουμε το φαγητό με τη σάλτσα του. Συνοδεύεται 

ωραία με ένα χιονάτο πιλάφι.

+ Θʹ Ματθ., Βαρθολομαίου &  Τίτου Απ., Επιφανίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Αδριανού & Ναταλίας μ., Ιωασάφ, Τιθόη ,Αττικού

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Κολοκυθόπιτα με τραχανά

Υλικά
1 πακέτο φύλλο, χωριάτικο 

2 κιλά κολοκυθάκια

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

300 γρ. φέτα ή ανθότυρο

1 ½ φ.τ. τραχανά ξινό

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο 

 

Εκτέλεση 

Περνάμε τα κολοκυθάκια από τον χοντρό τρίφτη και τα αλατίζουμε ελαφρά. Τα πιέζουμε με τα χέρια 
και τα αφήνουμε στο σουρωτήρι, να στραγγίξουν καλά. Σοτάρουμε το κρεμμύδι σε λίγο ελαιόλαδο 
και προσθέτουμε τα κολοκυθάκια, πολύ καλά στυμμένα. Ανακατεύουμε σε μια μεγάλη λεκάνη το 

σοταρισμένο κρεμμύδι και τα κολοκυθάκια, το τυρί, τον τραχανά, τον δυόσμο, το αλάτι και το πιπέρι. 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200ο. Λαδώνουμε ένα ταψί, βάζουμε μέσα το πρώτο φύλλο και 

απλώνουμε λίγη από τη γέμιση. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να τελειώσουν τα φύλλα και 
η γέμιση. Λαδώνουμε το τελευταίο φύλλο, το ραντίζουμε με νερό και ψήνουμε την πίτα στο φούρνο, 

για 1 ώρα περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Ψαροκεφτέδες 
Υλικά 
600 – 800 γρ. μπακαλιάρος (χωρίς αγκάθια) 

3 κρεμμύδια

4 σκελίδες σκόρδο

4 φέτες ψωμί, σταρένιο (μπαγιάτικο)

5 αβγά

ρίγανη

κύμινο

μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι 

πιπέρι 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Βράζουμε σε  άφθονο νερό το ψάρι, ελαφρά. Το στραγγίζουμε και αφού κρυώσει, το καθαρίζουμε από τα 

ψαροκόκαλα, τα αγκάθια και το δέρμα, τρίβοντάς το με το χέρι. Καθαρίζουμε, στην συνέχεια, τα κρεμμύδια 

και τα σκόρδα και τα περνάμε από τον τρίφτη. Μουσκεύουμε το ψωμί σε αρκετό νερό επί 5 – 10 ΄, 

το στραγγίζουμε καλά και έπειτα το τρίβουμε με το χέρι. Σε μια λεκάνη, βάζουμε το ψάρι, τα τριμμένα 

κρεμμύδια, τα σκόρδα, το τριμμένο ψωμί, σπάμε τα αβγά, προσθέτουμε τη ρίγανη, κύμινο, πιπέρι, αλάτι 

και μαϊντανό. Τα ζυμώνουμε όλα αυτά καλά και τα αφήνουμε για 20 – 30 ΄. Πλάθουμε τους κεφτέδες και 

τους αλευρώνουμε με κίτρινο αλεύρι. Τους τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο, σε κανονική φωτιά.  

+ Φανουρίου Μεγ., Ποιμένος οσ., Ανθούσης νέας

ΤΡΙΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Ούζο
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε 
ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Κυδωνίας 155, Χανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 93003
Φαξ  (+ 30) 2821 0 93142

Συμβουλή: 
Αντί για ψωμί, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε φρυγανιά. Οι 

ψαροκεφτέδες γίνονται και με 

μπακαλιάρο παστό, αρκεί να τον έχουμε 

ξαλμυρίσει προηγουμένως. 
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Μωυσέως του Αιθίοπος, Διομήδους, Λαυρεντίου μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Μελιτζάνες με ρύζι 

Υλικά 
1 κιλό μελιτζάνες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

3 ντομάτες

2 φ.τ. ρύζι

5 ποτήρια νερό

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι στο λάδι και ρίχνουμε κομμένες τις μελιτζάνες. Προσθέτουμε τις ντομάτες 
αλεσμένες, αφήνουμε να πάρουν δύο βράσεις και ρίχνουμε το νερό, αλάτι και πιπέρι. Αφού βράσει το 

νερό, βάζουμε το ρύζι και το αφήνουμε να βράσει, μέχρι να ψηθεί. 

Συνδυάζεται με: 
Μυρτίλος (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Τοματόρυζο
Υλικά 
½ κιλό ρύζι, Καρολίνα

5 ώριμες ντομάτες

180 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια

αλάτι

πιπέρι, μαύρο

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια στο ελαιόλαδο, και παράλληλα ξεφλουδίζουμε τις ντομάτες και τις περνάμε 

στον τρίφτη. Μόλις ροδίσει το κρεμμύδι, ρίχνουμε τις ντομάτες και δυναμώνουμε τη φωτιά. Όταν 

αρχίζει να βράζει η ντομάτα, προσθέτουμε λίγο νερό. Μόλις βράσουν καλά, προσθέτουμε το ρύζι, το 

οποίο έχουμε πλύνει και μουσκέψει για 10 ΄. Η αναλογία υγρών και ρυζιού πρέπει να είναι 2 ½ προς 

1. Ανακατεύουμε καλά το μείγμα και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 8-10 ΄ 

ακόμη. Κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά και σκεπάζουμε με μια βαμβακερή πετσέτα, για 15-20 ΄. 

 + Αποτομή κεφ. Ιωάννου  Βαπτ., Θεοπίστης οσ. 
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Συμβουλή: 
Το φαγητό αυτό παρασκευάζεται 

και αλάδωτο. 
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Μπουρέκι
Υλικά

Για τη ζύμη: όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση 
1 κιλό πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ

3-4  κ.σ. ζάχαρη

2 αβγά

κανέλα

ξύσμα λεμονιού ή πορτοκαλιού

Εκτέλεση 
Από τη ζύμη φτιάχνουμε 3 φύλλα. Στρώνουμε το πρώτο φύλλο σε ταψί που έχουμε αλείψει με 

ελαιόλαδο. Το πασπαλίζουμε με ζάχαρη και κανέλα και το βάζουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 
10 ΄ να ψηθεί λίγο. Στη συνέχεια, απλώνουμε πάνω τη μισή μυζήθρα και στρώνουμε άλλο φύλλο. 

Πασπαλίζουμε και το δεύτερο φύλλο με ζάχαρη και κανέλα και πάνω βάζουμε την άλλη μισή 
μυζήθρα. Τοποθετούμε πάνω το τελευταίο φύλλο. Το πασπαλίζουμε και αυτό με ζάχαρη και κανέλα, 
περιχύνουμε , 3 κ.σ. ελαιόλαδο και βάζουμε το μπουρέκι να ψηθεί στο φούρνο. Όταν έχει ψηθεί λίγο, 

περιχύνουμε με ένα φ.τ. γάλα και συνεχίζουμε το ψήσιμο. 

Αλεξάνδρου, Ιωάννου, Παύλου Κων/λεως 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίγλυκος Ντουράκη (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Ψάρι Σαβόρο
Υλικά 
1 κιλό  ψάρια (κατά προτίμηση τσιπούρες)

½ - 1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ξίδι

1 κεφάλι σκόρδο

1 ματσάκι δενδρολίβανο

2-3 φύλλα δάφνης

αλεύρι, για το τηγάνισμα 

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια, τα αλατίζουμε τα αλευρώνουμε ελαφρά και τα τηγανίζουμε. Σε ένα άλλο τηγάνι 

ρίχνουμε ελάχιστο νερό, το σκόρδο ψιλοκομμένο και το δεντρολίβανο. Τα αφήνουμε να πάρουν λίγες 

βράσεις, ώσπου να μαλακώσει το σκόρδο. Προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε και 

βράζουμε, για λίγη ώρα ακόμη. Με τη σάλτσα αυτή, περιχύνουμε τα ψάρια και σερβίρουμε.

                            + Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Εκλεκτός (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Μοσχαράκι γλυκόξινο 
με ρύζι αναποφλοίωτο

Υλικά 
4 φ.τ. ρύζι, αναποφλοίωτο

1 ½ κιλό μοσχάρι, σε μερίδες (χτένι σπάλας)

2 κρεμμύδια, ξερά, ψιλοκομμένα

1 φ.τ. ξίδι

1 φ.τ. μέλι

1 ποτήρι κρασί λευκό

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Μουλιάζουμε σε ένα μπολ, για 2 ώρες, το ρύζι. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια. Σε μια κατσαρόλα, 
σοτάρουμε, σε λίγο ελαιόλαδο, το κρέας, ρίχνουμε το κρεμμύδι και «σβήνουμε» με κρασί. Στη 
συνέχεια προσθέτουμε το μέλι, το ξίδι και το αλατοπίπερο. Ρίχνουμε νερό και αφήνουμε το 

μοσχαράκι να βράσει, για 1 ώρα περίπου. Έπειτα, προσθέτουμε το ρύζι, ελέγχουμε εάν χρειάζεται κι 
άλλο νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο, για περίπου 40 ΄, σε σιγανή φωτιά. Σερβίρεται ζεστό. 

+ Ιʹ Ματθ., Της Ινδίκτου, Μελετίου, Συμεών Στυλίτου

ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Μαδαρίτης ερυθρός 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375
Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Σπαγγέτι Καρμπονάρα 
Υλικά 
500  γρ. σπαγγέτι

20 γρ. αλάτι

2 λίτρα νερό

2 αβγά

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

100 γρ. καπνιστό χοιρινό, σε κυβάκια

200 γρ. ανθότυρο

κεφαλογραβιέρα, τριμμένη  

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Βάζουμε 2 λίτρα νερό, σε φαρδιά και ψηλή κατσαρόλα. Όταν βράσει το νερό, ρίχνουμε το αλάτι και τα 

σπαγγέτι, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να βράσουν για 7-8 ΄ ακόμη και στη συνέχεια, τα σουρώνουμε. 

Σε ένα τηγάνι βάζουμε το μπέικον, να τσιγαριστεί. Χτυπάμε τα αβγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε τον 

ανθότυρο. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά, ώστε να γίνουν ενιαίο μείγμα. Στο ίδιο μπολ, προσθέτουμε το 

ελαιόλαδο και το τηγανισμένο μπέικον, ανακατεύουμε και περιχύνουμε το σπαγγέτι μέσα στην κατσαρόλα, 

φροντίζοντας να πάει η σάλτσα σε όλα τα μακαρόνια. Σερβίρουμε αμέσως προσθέτωντας στα πιάτα 

τριμμένη κεφαλογραβιέρα και πιπέρι φρεσκοτριμμένο. 

Μάμαντος, Διομήδους, Ιωάννου Νηστευτού

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com

Συμβουλή: 
Σουρώνουμε τα μακαρόνια ζεστά, ώστε 

να μη φύγει το άμυλο και να μπορεί η 

σάλτσα να γίνει ενιαίο μείγμα, όταν την 

προσθέσουμε. 
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Αστακομακαρονάδα 
Υλικά 

4 αστακοί, 1/2ο καθένας

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 φρέσκες ντομάτες, πολτοποιημένες

αλάτι

κόκκινο πιπέρι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

ελάχιστη κανέλα

1 κιλό μακαρόνια, ψιλά

250 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. μουστάρδα, αραιωμένη

Εκτέλεση 
Βάζουμε 4 λίτρα νερό στην κατσαρόλα, το αλατίζουμε και μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε μέσα τους 4 

αστακούς. Τους βράζουμε για 20΄ και κρατάμε το ζουμί τους. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα 
ώσπου να ροδίσουν αρκετά, κατόπιν ρίχνουμε 2 -3 κουταλιές ζουμί από τους αστακούς, τη φρέσκια 
ντομάτα, τη μουστάρδα καθώς και όλα τα μπαχαρικά και τα αφήνουμε να σιγοβράσουν, τουλάχιστον 

για 30΄ ώσπου να χυλώσει η σάλτσα. Στο ζουμί από τους αστακούς, αφού αρχίσει να βράζει, 
ρίχνουμε τα μακαρόνια χωρίς να τα σπάσουμε. Σε 20΄ είναι έτοιμα, αφού θα έχει απορροφηθεί και 

όλο το ζουμί. Κόβουμε τους αστακούς κατά μήκος ώστε να ανοίξουν στα 2. Βάζουμε τα μακαρόνια σε 
πιατέλα και πάνω τους αραδιάζουμε τα κομμάτια των αστακών. Τέλος, περιχύνουμε με τη σάλτσα, 

σκεπάζοντας όλη την επιφάνεια τους και σερβίρουμε αμέσως τα μακαρόνια.
 

Ανθίμου ιερ., Θεοκτίστου, Πολυδώρου Λευκωσίας

ΤΡΙΤΗ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Grenache Rouge (οίνος ροζέ ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Φασολάκια με πατάτες 
Υλικά 
1 κιλό φασολάκια

½ κιλό πατάτες

4 ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα

5 σκελίδες σκόρδο σε φετούλες

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό

5 φρέσκες ντομάτες

λίγο κύμινο

λίγο πιπέρι

αλάτι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα φασολάκια, από τα κοτσάνια στις άκρες τους και βγάζουμε τις ίνες. Αν είναι μακριά, τα 

κόβουμε στη μέση. Καθαρίζουμε τις πατάτες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε φέτες, ροδέλες ή κατά 

μήκος (κυδωνάτες).Σε ρηχή κατσαρόλα, βάζουμε ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε τα κρεμμύδια, σε σιγανή 

φωτιά. Προσθέτουμε στη συνέχεια τα φασολάκια, τις πατάτες και το σκόρδο, 2 – 2 ½ ποτήρια νερό 

και δυναμώνουμε τη φωτιά. Μετά από 20 ΄, προσθέτουμε τις ντομάτες πολτοποιημένες, τον μαϊντανό 

ψιλοκομμένο και τα μπαχαρικά. Αφήνουμε να βράσουν για 10΄ όλα τα υλικά σε δυνατή φωτιά, ύστερα 

χαμηλώνουμε τη φωτιά, στο ¼ και αφήνουμε να βράσει το φαγητό για 25΄ ακόμη. 

Βαβύλα ιερ., Μωυσέως Ερμιόνης, Ανθίμου οσ. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Στερολάκτης (οίνος ερυθρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Τα σκόρδα καθαρίζονται πολύ εύκολα, αν 

αφήσουμε τις σκελίδες για λίγη ώρα σε 

χλιαρό νερό. Προσέχουμε το φαγητό να 

μείνει μόνο με το λάδι του. 
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Κοτόπουλο με μαϊντανό και λεμόνι 
Υλικά 

½ κοτόπουλο φιλέτο, κομμένο σε μπουκιές

5 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια (τον χυμό και το ξύσμα τους)

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

½ φ.τ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Βάζουμε τις μπουκιές κοτόπουλου μέσα σε χυμό λεμονιού και τις αφήνουμε για 10΄. Ζεσταίνουμε 
το ελαιόλαδο στο τηγάνι. Στραγγίζουμε το κοτόπουλο, το αλατίζουμε και το σοτάρουμε σε μέτρια 

φωτιά με τον μαϊντανό, το ξύσμα των λεμονιών και το σκόρδο, ανακατεύοντας μέχρι να ψηθεί και να 
ροδίσει ελαφρώς. Σερβίρουμε με τηγανιτές πατάτες, πουρέ ή λευκό ρύζι. 

Ζαχαρίου προφ., Αβδαίου, Ουρβανού, Θεοδώρου

ΠΕΜΠΤΗ 05 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Αμπελώνας Λευκός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Πιπεριές με πλιγούρι, σταφίδες και καρύδια
Υλικά 
12 πιπεριές • 1 1/3 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 καρότα, τριμμένα • 1 φ.τ. πλιγούρι • 1 κρεμμύδ,ι μεγάλο, τριμμένο 

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες • 2 ντομάτες ,ώριμες, περασμένες από τον τρίφτη

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο • ½ ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένο

3-4 κ.σ. φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα

½ φ.τ. σταφίδες μαύρες • 1 φ.τ.καρύδια, χοντροκοπανισμένα

1 κ.γ. ζάχαρη • αλάτι • πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Κόβουμε το καπάκι από τις πιπεριές, τις καθαρίζουμε από τα σπόρια, αλατίζουμε ελαφρά το εσωτερικό 

τους και τις τρυπάμε με μαχαίρι σε διάφορα σημεία. Τοποθετούμε τη μία δίπλα στην άλλη, σε χαμηλή και 

φαρδιά κατσαρόλα και τις αφήνουμε στην άκρη. Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το 1 φ.τ. από το ελαιόλαδο 

και σοτάρουμε το καρότο, το κρεμμύδι και το σκόρδο για 2-3 ΄, μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το 

πλιγούρι και ανακατεύουμε για 2 ΄ ακόμη. Ρίχνουμε τα ¾ της ποσότητας της ντομάτας, το μαϊντανό, 

το, δυόσμο και το βασιλικό, ανακατεύουμε και κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά. Προσθέτουμε τη 

ζάχαρη, τις σταφίδες και τα καρύδια, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Γεμίζουμε τις πιπεριές 

με το μείγμα, ρίχνουμε την υπόλοιπη ντομάτα και το υπόλοιπο ελαιόλαδο με 1 φ.τ. βραστό νερό και 

μαγειρεύουμε το φαγητό, σκεπασμένο, σε χαμηλή φωτιά, για ½ ώρα.  

Του εν Χώναις θαύμα Αρχαγγέλου Μιχαήλ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Ξιφίας σουβλάκι 
Υλικά 

1 ½ κιλό ξιφία

κρεμμύδια

αλάτι

πιπεριές, σε διάφορα χρώματα 

Εκτέλεση 
Αλατίζουμε τον ξιφία, με αρκετό αλάτι, 5-6 ώρες νωρίτερα από την παρασκευή του φαγητού. Τον 

κόβουμε σε κύβους ( 4 χ 4 εκατοστά) και τα περνάμε σε ξυλάκια για σουβλάκι, βάζοντας ενδιάμεσα, 
φέτες κρεμμύδι και κομμάτια από χρωματιστές πιπεριές. Ψήνουμε σε σιγανή φωτιά. 

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος ,Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr

Κασσιανής Υμνογράφου, Σώζοντος μάρτυρος

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
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Ψάρι πλακί 
Υλικά 
2 κιλά ψάρι (συναγρίδα, σφυρίδα ή σάρπα)

4-5 ντομάτες πολτοποιημένες

3-4 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

1 κ.γ. ρίγανη 

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Σε ένα βαθύ ταψί ρίχνουμε το ελαιόλαδο, την ντομάτα, τα κρεμμύδια, τη ρίγανη και το μαϊντανό. 

Ψήνουμε τη σάλτσα για 20 ΄ περίπου, μέχρι να δέσει. Όταν είναι έτοιμη, τοποθετούμε το ψάρι και 

φροντίζουμε να το σκεπάσουμε με αρκετή ποσότητα σάλτσας. Προσθέτουμε λίγο ακόμη ελαιόλαδο, το 

σκόρδο, το αλάτι, το πιπέρι και ψήνουμε για 40 ΄, στους 200ο . Σερβίρουμε το ψάρι ζεστό, με τη σάλτσα 

του. 

+ Προ της Υψώσεως, Γενέσιον Υ. Θεοτόκου
(Ψαροφαγία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Λευκός (οίνος λευκός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Μελιτζανόπιτα 
Υλικά 

1 ½ κιλό μελιτζάνες

4 κρεμμύδια

2 αβγά

11 φύλλα κρούστας

λίγη κανέλα

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

κύμινο

1 φ.τ. τραχανά 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις τρίβουμε στον τρίφτη του κρεμμυδιού. Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 

το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα ή τριμμένα. Τα σοτάρουμε ελαφρά και ρίχνουμε τις 
τριμμένες μελιτζάνες, το αλάτι, το πιπέρι, την κανέλα, το κύμινο και τα μαγειρεύουμε για 10΄ ακόμη. 

Ρίχνουμε 1 κούπα νερό και τον τραχανά. Αφήνουμε να βράσουν μέχρι να τραβήξουν τα υγρά και 
να γίνουν πολτός. Τα κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσουν για 10΄. Ρίχνουμε τα 

αβγά, ελαφρά χτυπημένα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Σε ένα λαδωμένο ταψί, στρώνουμε 3 φύλλα 
κρούστας λαδωμένα, στρώνουμε μια στρώση από το μίγμα της μελιτζάνας και σκεπάζουμε με 2 

φύλλα, καλά λαδωμένα. Συνεχίζουμε, μέχρι να τελειώσουν τα υλικά και η γέμιση. Πρέπει να έχουμε 3 
στρώσεις από το μείγμα. Σκεπάζουμε την πίτα με τα υπόλοιπα 4 φύλλα, καλά λαδωμένα και ψήνουμε 
τη μελιτζανόπιτα, σε μέτριο φούρνο, για 1 περίπου ώρα. Όταν έχει κρυώσει αρκετά, την κόβουμε σε 

κομμάτια.   

Σύναξις Θεοπατόρων Ιωακείμ & Άννης 

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Λαυράκι Ψητό 
Υλικά 
1 λαυράκι φρέσκο, 2 κιλά περίπου

4-5 κολοκυθάκια

4 κανονικές πατάτες

5-6 ραπανάκια

1 ματσάκι μαϊντανός

4 λεμόνια

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε το λαυράκι, το πλένουμε, το αλατίζουμε με χοντρό αλάτι και το βάζουμε στην σχάρα, σε 

χαμηλή φωτιά, ώστε να ψηθεί μέσα – έξω. Το γυρίζουμε από τις 2 πλευρές για να πάρει ένα ομοιόμορφο 

χρώμα. Παράλληλα, βράζουμε σε σκέτο νερό τα κολοκυθάκια και τις πατάτες, αφού τα πλύνουμε και τα 

καθαρίσουμε. Επίσης, καθαρίζουμε, πλένουμε τα ραπανάκια, τα κόβουμε σε λεπτές φέτες και ετοιμάζουμε 

το λαδολέμονο. Σε μια μεγάλη πιατέλα βάζουμε το ψάρι στη μέση και γύρω– γύρω τα λαχανικά. 

Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο μαιντανό και λαδολέμονο.

Μηνοδώρας, Μητροδώρας Νυμφοδώρας μαρτύρων

ΤΡΙΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Νότου Λευκό
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375
Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Ρεβίθια με καρότο και σταφίδες 
Υλικά 

250 γρ. ρεβίθια, μουσκεμένα από το προηγούμενο βράδυ

1 κρεμμύδι, κομμένο σε 4 κομμάτια

1 φ.τ. καρότα, κομμένα στον τρίφτη σε  λεπτά κομμάτια

¼ φ.τ. σταφίδες • 3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο • 2 κ.σ. δυόσμο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. χυμό λεμονιού • ½ κ.σ. ξίδι λευκό

1 πρέζα κύμινο, τριμμένο • 1 πρέζα κόλιαντρο, τριμμένο 

½ σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένο

¼ φ.τ. κρεμμύδι φρέσκο, ψιλοκομμένο

αλάτι • πιπέρι 

Εκτέλεση 
Βάζουμε τα ρεβίθια μαζί με το κρεμμύδι σε μπόλικο νερό, για μια ώρα περίπου. Σουρώνουμε 
και αφαιρούμε το κρεμμύδι. Μεταφέρουμε τα ρεβίθια σε ένα μεγάλο μπολ, μαζί με το καρότο, 

τις σταφίδες και το ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά και τα αφήνουμε να μαριναριστούν για 10 ΄. 
Προσθέτουμε στη συνέχεια όλα τα υπόλοιπα υλικά, αλατοπιπερώνουμε καλά, ανακατεύουμε και 

σερβίρουμε. 

Θεοδώρας Οσίας, Ευφροσύνου οσίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μυρτίλος (οίνος λευκός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Αν δε μας αρέσει η μυρωδιά 

του κόλιανδρου, μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ρόκα.
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Κοτόπουλο με αρακά
Υλικά 
1 κοτόπουλο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κιλό αρακά

χυμός 2 λεμονιών

αλάτι

Εκτέλεση 
Κόβουμε σε μεγάλες μερίδες το κοτόπουλο, τις αλατίζουμε και τις τοποθετούμε στο ταψί με το δέρμα προς 

τα κάτω, περιχύνοντάς τις με ένα φ.τ. ελαιόλαδο. Σκεπάζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε 

στο φούρνο στους 200ο.  Στη μισή ώρα περίπου ανοίγουμε, ξεσκεπάζουμε το ταψί, γυρίζουμε τις μερίδες 

και τις περιχύνουμε με χυμό λεμονιού. Όταν είναι σχεδόν ψημένο, ρίχνουμε στα ενδιάμεσα τον αρακά και 

ψήνονται μαζί, περίπου για 15 ΄ της ώρας.

Αυτονόμου, Ιουλιανού Κουρνούτου Ικονίου

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μαδαρίτης Λευκός 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375
Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Κολοκυθάκια με σκόρδο στο φούρνο 
Υλικά 

2 κιλά  κολοκυθάκια

7-8 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

4 ντομάτες

μαϊντανό

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα κολοκύθια και τα χαράζουμε με ένα μαχαίρι. Τα γεμίζουμε με σκόρδο και τα στρώνουμε 
σε ένα ταψί. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τις ντομάτες τριμμένες, πασπαλίζουμε με μαϊντανό, αλάτι 

και πιπέρι και τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μια ώρα. Στο τέλος, πασπαλίζουμε με μαϊντανό.

Κορνηλίου Εκατοντάρχου, Ιεροθέου οσ.,Αριστείδου μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Merlot (οίνος ερυθρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Φρικασέ νηστίσιμο με ταχίνι 
Υλικά 
2 μαρούλια μεγάλα

5-6 κρεμμυδάκια, φρέσκα

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μαϊντανός

1 φ.κ. ρύζι γλασσέ (προαιρετικά)

2 κ.σ. ταχίνι

χυμός από 2-3 λεμόνια

Εκτέλεση 
Πλένουμε τα χορταρικά και τα κόβουμε στο ξύλο, όπως τη μαρουλοσαλάτα. Τα ρίχνουμε σε βραστό νερό, 

όχι πολύ γιατί θα βγάλουν και τα χορταρικά το δικό τους. Ρίχνουμε μαζί και το αλάτι για να μαραθούν. 

Όταν θα έχουν μισοβράσει, ρίχνουμε το ταχίνι με τον χυμό των λεμονιών, σε ένα μπολ. Ρίχνουμε και ζωμό 

λίγο – λίγο, χτυπώντας το μείγμα. Όταν θα έχει αραιώσει αρκετά, το ρίχνουμε στη χύτρα και αφήνουμε να 

πάρει 2-3 βράσεις, για να δέσει. Αν θέλουμε, προσθέτουμε και χυμό ντομάτας. 

+ ΎΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

268



Μοσχαράκι γιουβέτσι με ρύζι 
Υλικά 

1 κιλό μοσχαράκι (ελιά)

2 κρεμμύδια, μεγάλα

3 ντομάτες, ώριμες

½ ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ρύζι για πιλάφι

1 πρέζα κανέλα

αλάτι

πιπέρι

½ φ.τ. κεφαλοτύρι τριμμένο

Εκτέλεση 
Βάζουμε το μοσχαράκι σε φαρδιά κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο και το αφήνουμε να αχνιστεί 

σε δυνατή φωτιά, μέχρι να πιει τα υγρά του. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το 
αφήνουμε να καβουρδιστεί μαζί με το κρέας. Βάζουμε στο φαγητό τις ντομάτες, περασμένες από το 
χοντρό τρίφτη, αλάτι και την κανέλα. Ρίχνουμε στο μοσχαράκι 2 λίτρα ζεστό νερό, σκεπάζουμε την 
κατσαρόλα και το αφήνουμε να ψηθεί για 1 ½ ώρα περίπου, μέχρι να μαλακώσει. Μεταφέρουμε το 
κοκκινιστό στο πυρέξ, ρίχνουμε 1 ποτήρι ζεστό νερό και προσθέτουμε το ρύζι. Ανακατεύουμε απαλά 
και ψήνουμε σε δυνατό φούρνο για 30΄ - 40 ΄ περίπου. Σερβίρουμε με το τριμμένο κεφαλοτύρι και 

μαύρο πιπέρι.  

+ Μετά την Ύψωσιν, Νικήτα μεγ., Βησσαρίωνος Λαρίσης

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos (οίνος ερυθρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com
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Παστίτσιο με γίδινο κιμά και ξινόχοντρο
Υλικά 
1 πακέτο ξινόχοντρο κρητικό • 2 λίτρα ζωμό κότας

2 κ.σ. στάκα • 300 γρ. ξινομυζήθρα κρητική

1 κεσεδάκι γιαούρτι πρόβειο • 4 αβγά • αλάτι

700 γρ. κιμά, γιδινό ή αρνίσιο • 2 κρεμμύδια, μεγάλα

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 2 ντομάτες, ώριμες

1 δαφνόφυλλο • 1 πρέζα κανέλα • λίγο γαρίφαλλο, τριμμένο

αλάτι • πιπέρι • λίγη ζάχαρη

Εκτέλεση 

Βάζουμε τον ζωμό της κότας σε φαρδιά κατσαρόλα και τον αφήνουμε να βράσει. Προσθέτουμε τον 

τραχανά, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Σιγοβράζουμε μέχρι να αρχίσει 

να δένει το μείγμα, και βάζουμε το αλάτι και τη στάκα. Ανακατεύουμε και κατεβάζουμε από τη φωτιά. 

Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί και να κρυώσει μέσα στην κατσαρόλα σκεπασμένο, για 1 ώρα περίπου. 

Ετοιμάζουμε τη γέμιση: Αφήνουμε το ελαιόλαδο να κάψει καλά σε κατσαρόλα και προσθέτουμε τον 

κιμά. Καβουρδίζουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να αρχίσει να στεγνώνει ο κιμάς και να παίρνει χρώμα. 

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια ψιλοκομμένα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 5 ΄ περίπου. Τρίβουμε 

τις ντομάτες στον χοντρό τρίφτη και τις προσθέτουμε στο φαγητό μαζί με τη δάφνη, την κανέλα, το 

γαρίφαλο, το αλάτι και τη ζάχαρη. Συμπληρώνουμε τα υγρά με 2 ποτήρια ζεστό νερό και αφήνουμε 

τον κιμά να βράσει, σκεπασμένος, σε μέτρια φωτιά, μέχρι να μείνει με το λάδι του, για 30΄ περίπου. 

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ο. Αλείφουμε με στάκα ένα πυρέξ και απλώνουμε τον μισό τραχανά 

με κουτάλα. Θρυμματίζουμε τη μισή μυζήθρα με τα χέρια και την απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια του 

τραχανά. Συνεχίζουμε με 1 στρώση κιμά, αφού αφαιρέσουμε το δαφνόφυλλο. Απλώνουμε τον υπόλοιπο 

τραχανά και βάζουμε τη δεύτερη στρώση της μυζήθρας. Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά μαζί με το 

γιαούρτι και λίγο αλάτι, και στρώνουμε το μείγμα στην επιφάνεια του φαγητού. Ψήνουμε στους 180ο, για 

1 ώρα, περίπου.

+ Ευφημίας μεγαλομάρτ., Μαρτίνου Ρώμης

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Cabernet (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Πεσκανδρίτσα γιαχνερή 
με λεμόνι και κρασί 

Υλικά 
1 κιλό ουρά πεσκανδρίτσας, σε φέτες

3 πατάτες, σε ροδέλες 

1 μικρό ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

2-3 λεμόνια

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ποτήρι λευκό κρασί

αλάτι

πιπέρι λευκό

Εκτέλεση 
Αραδιάζουμε τις πατάτες σε μια φαρδιά κατσαρόλα και τοποθετούμε από πάνω τις φέτες της 
πεσκανδρίτσας. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το λεμόνι και το κρασί, αλατοπιπερώνουμε και 

πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό. Βράζουμε σε δυνατή φωτιά, μέχρι να εξατμίσει το αλκοόλ. Στη 
συνέχεια χαμηλώνουμε τη φωτιά, μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και τελειώνουμε το μαγείρεμα, 

μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να μελώσει η σάλτσα.  

Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης μαρτύρων

ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Cabernet (οίνος λευκός ξηρός)  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Ρεβίθια με ταχίνι  
Υλικά 
500 γρ. ρεβίθια • 2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 καρότα, ψιλοκομμένα • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο • 40 γρ. ταχίνι

2 κ.σ. χυμό λεμονιού • 1 κ.σ. μαϊντανό

1 γρ. σαφράν • 1 κ.γ. κύμινο, τριμμένο

λίγο πιπέρι, καυτερό • 1 κ.γ. μπαχάρι

½ κ.γ. θυμάρι

Για το γαρνίρισμα 
2 κ.σ. σουσάμι

1 ντομάτα, ψιλοκομμένη 

Εκτέλεση 
Μουλιάζουμε τα ρεβίθια, από το προηγούμενο βράδυ. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και 

προσθέτουμε τα καρότα, το σκόρδο και το κρεμμύδι. Σοτάρουμε για 4 ΄, προσθέτουμε το σαφράν και το 

κύμινο και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2 ΄ ακόμη. Ρίχνουμε τα ρεβίθια και όλα τα υπόλοιπα υλικά 

και τα αφήνουμε να βράσουν, μέχρι να μαλακώσουν. Μόλις είναι έτοιμα τα ρεβίθια, μεταφέρουμε με τη 

μεγάλη κουτάλα στο μπλέντερ λίγα, με το ζωμό τους και τα πολτοποιούμε. Επαναφέρουμε τον πολτό των 

ρεβιθιών στην κατσαρόλα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 5 ΄. Σερβίρουμε, γαρνίροντας με το σουσάμι 

και λίγη ψιλοκομμένη ντομάτα.    

Ευμενίου Γορτύνης, Κάστορος Αριάδνης

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίγλυκος Λευκός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Κόκορας κρασάτος
Υλικά 

1 κόκορας

½  κιλό κρασί άσπρο

5 ντομάτες, τριμμένες

1 ποτήρι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

2 κ.σ. μαϊντανό

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε τον κόκορα, μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Σβήνουμε με τη μαρινάδα και 

προσθέτουμε τις ντομάτες, αλάτι και πιπέρι. Σιγοβράζουμε, για περίπου 1 ώρα. Λίγο πριν ψηθεί, 
προσθέτουμε τον μαϊντανό. 

Δορυμέδοντος μάρτυρος, Τροφίμου, Σαββατίου

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Syrah Ντουράκη (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Μελιτζάνες κατσαρόλας 
Υλικά 

7-8 μελιτζάνες • 4 κρεμμύδια

4-5 σκελίδες σκόρδο • 200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

7-8 ώριμες ντομάτες

1 ματσάκι δυόσμος • 1 ματσάκι μαϊντανός

ρίγανη • κύμινο

κόκκινο γλυκό πιπέρι

αλάτι • μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις μελιτζάνες και τις ξεφλουδίζουμε, κατά μήκος και σε λωρίδες. Τις κόβουμε, στη συνέχεια, 

κατά μήκος σε 4 κομμάτια και στη συνέχεια τις κόβουμε καθέτως, ανά 2 εκατοστά. Τις πλένουμε καλά, 

τις αλατίζουμε και τις βάζουμε σε ένα σουρωτήρι, να στραγγίσουν για 3-4 ώρες. Όταν έρθει η στιγμή 

του μαγειρέματος, τις ξεπλένουμε και τις βάζουμε πάλι στο σουρωτήρι. Βάζουμε σε μια κοντή και 

φαρδιά κατσαρόλα ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρουμε ελαφρά. Προσθέτουμε στη 

συνέχεια τις μελιτζάνες και ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά για 2-3΄. Συμπληρώνουμε με 2 ποτήρια 

νερό και δυναμώνουμε τη φωτιά. Αφού βράσουν για 20 ΄, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τις ντομάτες, 

πολτοποιημένες, όλα τα μυρωδικά και τα μπαχαρικά, εκτός από το αλάτι. Βάζουμε επίσης τον μαϊντανό 

και το δυόσμο, ψιλοκομμένα. Δοκιμάζουμε το φαγητό και βλέπουμε αν χρειάζεται αλάτι, γιατί οι 

μελιτζάνες είναι ήδη αλατισμένες. Σιγοβράζουμε το φαγητό για 40 ΄ ακόμη.   

+ Ευσταθίου μεγαλομάρτ., Ιλαρίωνος Κρήτης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μηθύμνειος (οίνος ερυθρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Με τον τρόπο που ξεφλουδίζουμε τις 

μελιτζάνες είναι με τέσσερις λουρίδες 

άσπρες και τέσσερις μαύρες. 

Αυτό το κάνουμε για να γίνει γλυκύτερο 

το φαγητό. 
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Ριζότο με χταπόδι και σύγκλινο 
Υλικά 

Για το χταπόδι 
1 κιλό χταπόδι • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο • 2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

4 σκελίδες σκόρδο • 2 δαφνόφυλλα • 1 κλωναράκι δενδρολίβανο • 1 κ.γ. μέλι • 2 κ.γ. ξίδι

1 ποτήρι κόκκινο κρασί • αλάτι • πιπέρι

Για το ριζότο 
180 γρ. ρύζι • 1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο • ½ φ.τ. σέλερι ψιλοκομμένο

1 μαραθόριζα, κομμένη σε χοντρές φλούδες • 2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 φ.τ. κρασί λευκό

2 κ.σ. πεκορίνο, σε μικρούς κύβους • 100 γρ. σύγκλινο • 2 κ.σ. μπαλσάμικο 

Εκτέλεση 

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι και σοτάρουμε το χταπόδι. Ρίχνουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο, το 
δενδρολίβανο και τη δάφνη, σοτάρουμε για 3 ΄ και σβήνουμε με το ξίδι. Μόλις εξατμισθεί, προσθέ-

τουμε το κρασί και το μέλι και μαγειρεύουμε, μέχρι να εξατμισθεί το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού. 
Αποσύρουμε το τηγάνι από τη φωτιά και μεταφέρουμε το περιεχόμενο του στο ταψί. Προσθέτουμε 1 
φ.τ. νερό και σφραγίζουμε το ταψί με αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε στον φούρνο για 1 ώρα και 15 ΄ πε-
ρίπου, στους 180ο. Βγάζουμε από το φούρνο και διαχωρίζουμε τα υγρά από το χταπόδι, πετώντας τα 
δαφνόφυλλα. Κόβουμε το χταπόδι, σε μεγάλες μπουκιές. Κρατάμε τις άκρες από τα πλοκάμια για να 

γαρνίρουμε το ριζότο. Ζεσταίνουμε τη μια κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά το κρεμμύδι, 
το σέλερι και τη μαραθόριζα, για 3 ΄. Προσθέτουμε το ρύζι και έπειτα από 2 ΄, σβήνουμε με το κρασί. 
Μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε τα υγρά από το ψήσιμο του χταποδιού, χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
βράζουμε για 10 ΄, ανακατεύοντας συχνά. Προσθέτουμε το σύγκλινο και το χταπόδι και βράζουμε 

για 2 ΄ ακόμη. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το πεκορίνο. 
Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε, βάζοντας τα πλοκάμια που κρατήσαμε στην κορυφή των πιάτων.   

Κοδράτου αποστ., Ιωνά πρ., Ισαακίου Κύπρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ημίξηρος Ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 
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Μπιφτέκια στον φούρνο
Υλικά 
1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο

1 αβγό

100 γρ. ψωμί, μουσκεμένο σε νερό και στυμμένο

½ κ.γ ρίγανη

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 π.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Στο ταψί

2 ντομάτες, κομμένες σε ροδέλες

2-3 πατάτες, κομμένες κυδωνάτες

λίγο χυμό λεμονιού

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε τον κιμά, το ψωμί, το αβγό, αλάτι και πιπέρι σε μεγάλο μπολ και ζυμώνουμε με λίγο ελαιόλαδο. 

Προσθέτουμε τον μαϊντανό και συνεχίζουμε να ζυμώνουμε ραντίζοντας τον κιμά κάθε τόσο με χλιαρό 

νερό, για να αφρατέψει. Αλείφουμε τα χέρια μας με ελαιόλαδο, πριν κόψουμε το κιμά σε μερίδες, για 

να πλάσουμε τα μπιφτέκια. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο. Στρώνουμε τις πατάτες στο ταψί, 

αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε λίγο νερό και ψήνουμε, ώσπου να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τις ροδέλες 

ντομάτας και από πάνω τοποθετούμε τα μπιφτέκια. Τα ψήνουμε στους 180ο για 20 ΄ και από τις 2 

πλευρές. Λίγο πριν από το τέλος, ραντίζουμε τις πατάτες με λίγο λεμόνι και ρίγανη.

+ Αʹ Λουκά, Φωκά ιερομ., Ισαάκ & Μαρτίνου μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Carignan (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος , Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Πίτα με κιμά και λαχανικά
Υλικά 

750 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 2 κρεμμύδια, μέτρια, ψιλοκομμένα

3 καρότα, ψιλοκομμένα • 2 πράσα ψιλοκομμένα (μόνο το λευκό τμήμα τους)

2 κ.σ. σέλερι, ψιλοκομμένο • 1 κ.γ.. θυμάρι

1 κ.γ.. αλεύρι • κεφαλοτύρι, τριμμένο

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας • 2 γαρίφαλα

αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, σε μέτρια φωτιά, για 5 ΄ περίπου. 

Προσθέτουμε τα καρότα, τα πράσα και το σέλερι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 5 ΄ ακόμη. 
Αφαιρούμε τα λαχανικά από το τηγάνι, με τρυπητή κουτάλα, και προσθέτουμε στο ίδιο λάδι τον κιμά 
σιγά- σιγά, ανεβάζοντας την ένταση της φωτιάς. Αλατοπιπερώνουμε τον κιμά και σοτάρουμε για 10 ΄ 
περίπου. Προσθέτουμε το αλεύρι, τον μαϊντανό και το θυμάρι, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε 
τον πελτέ ντομάτας, μαζί με τα γαρίφαλα. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά, για 1/2 ώρα. Ρίχνουμε 

αρκετό νερό σε μεγάλη κατσαρόλα και βράζουμε τις πατάτες για 25 ΄ ή μέχρι να μαλακώσουν 
καλά. Ξεφλουδίζουμε τις πατάτες και τις βάζουμε σε μεγάλο μπολ. Αλατοπιπερώνουμε καλά και τις 
λιώνουμε με την πίσω πλευρά ενός πιρουνιού ή με το εργαλείο του πουρέ. Απλώνουμε τον κιμά με 
τα λαχανικά ,σε πήλινο σκεύος και τον σκεπάζουμε με τον πουρέ. Απλώνουμε από πάνω το τυρί και 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200ο  για 30΄ περίπου.

Σύλληψις Τιμ. Προδρ., Ξανθίππης, Πολυξένης οσ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ρωμέϊκο (οίνος ροζέ ημίξηρος)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Καλαμαράκια με γραβιέρα
Υλικά 
1 κιλό καλαμαράκια, μικρά ή κομμένα σε ροδέλες

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

3 σκελίδες σκόρδο, σε ροδέλες

1 ποτηράκι ούζο

1 ματσάκι βασιλικό, φρέσκο

1 φτ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

300 γρ. γραβιέρα, τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά το κρεμμύδι και το σκόρδο, σε δυνατή 

φωτιά, μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε τα καλαμαράκια, καλά στραγγισμένα, σε χαρτί κουζίνας και 

τα γυρίζουμε 2-3 βόλτες ,ώστε να ενωθούν με τα υπόλοιπα υλικά. Σβήνουμε με το ούζο, αλατίζουμε, 

χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τα καλαμαράκια να ψηθούν για 15΄. 

(προσοχή μην παραψηθούν και σκληρύνουν). Λίγο πριν το τέλος, ρίχνουμε το βασιλικό, ψιλοκομμένο, 

μαζί με το τυρί και το πιπέρι. Σκεπάζουμε το τηγάνι για μερικά λεπτά μέχρι να λιώσει το τυρί. Σερβίρουμε 

τα καλαμαράκια με μανέστρα ή κοφτό μακαρονάκι ή απλώς με μια σαλάτα.

Ανάμνησις θαυμ. Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης μ.

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967

278



Μαυρομάτικα φασόλια με ρύζι
Υλικά 

2 φ.τ. μαυρομάτικα βρασμένα

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

5 κ.σ. ρύζι 

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

μια πρέζα κύμινο

χυμό λεμονιού

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι για 2-3 ΄, ρίχνουμε τα φασολάκια και ανακατεύουμε για 5-6 ΄. 
Προσθέτουμε το ρύζι, 1 ½ φ.τ. νερό, το αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο. Βράζουμε για 15 ΄. Σκεπάζουμε με 

μια βαμβακερή πετσέτα και σερβίρουμε μετά από 5-6 ΄, αφού βάλουμε μερικές σταγόνες λεμόνι ,
σε κάθε πιάτο.

Ευφροσύνης, Παφνουτίου,  Παύλου & Τάττης & τέκνων

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967

Συμβουλή: 
Μπορούμε να το φτιάξουμε με ρεβίθια ή 

άλλα φασόλια.
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Γλώσσες με ελιές στο τηγάνι
Υλικά 
4 φιλέτα γλώσσας, 200 γρ. το καθένα

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί 

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη 

20 πράσινες ελιές, χωρίς κουκούτσι, κομμένες στη μέση

2 κ.σ. άνηθο, ψιλοκομμένο

4 καρότα, σε ροδέλες

8 πατατούλες, καθαρισμένες και κομμένες στη μέση

αλάτι 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Σκουπίζουμε, σχολαστικά, τα φιλέτα ψαριού, με χαρτί κουζίνας. Σε φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλα-

δο και τηγανίζουμε τα φιλέτα για 3 ΄. Τα γυρίζουμε, προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, το σκόρδο, τα καρότα, 

τις πατάτες και προσεκτικά τα φέρνουμε μια βόλτα. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, 

ρίχνουμε τις ελιές και μαγειρεύουμε για ακόμη 8 ΄. Δοκιμάζουμε το  αλάτι και το πιπέρι, ρίχνουμε άνηθο 

και σερβίρουμε.

 

+ Μετάστασις Ιωάννου του Θεολόγου, Γεδεών Δικαίου

ΠΕΜΠΤΗ 26  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Sauvignon blanc (οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com

Συμβουλή: 
Μπορούμε  να αποφύγουμε  το τηγάνι-

σμα, βάζοντας τις γλώσσες στο τηγάνι 

με λίγο νερό και το κρασί από την αρχή, 

ώστε να σιγομαγειρευτούν.
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Μελιτζάνες μυρωδάτες
 

Υλικά 
8-10 μελιτζάνες • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο • 1 κόκκινη πιπεριά,, ψιλοκομμένη

5 ντομάτες ,πολτοποιημένες • ½ φ.τ. ζωμό λαχανικών

1 κ.γ θυμάρι, φρέσκο • 1 κ.γ μαντζουράνα, φρέσκια

2 κ.γ ρίγανη, φρέσκια • 1 κ.γ ζάχαρη • 4 κ.γ λευκό ξίδι

4 κ.γ μαύρες ελιές, χωρίς κουκούτσι

¼ φ.τ. βασιλικός ,ψιλοκομμένος

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι • πιπέρι 

Εκτέλεση
Κόβουμε τις μελιτζάνες σε φέτες, τις αφήνουμε να ξεπικρίσουν και αφού τις στραγγίξουμε, ρίχνουμε 

λίγο αλάτι και τις τηγανίζουμε. Σε κατσαρόλα, σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και την πιπεριά 
και σβήνουμε με το ξίδι. Κατόπιν ρίχνουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες, τη ζάχαρη και τις ελιές και 
αφήνουμε να δέσει η σάλτσα. Στο τέλος, ρίχνουμε όλα τα μυρωδικά εκτός από τον βασιλικό, αλάτι 

και πιπέρι. Τα αφήνουμε να βράσουν για 5 ΄ και σβήνουμε τη φωτιά. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε 
στρώσεις, σε πιατέλα και πάνω από κάθε στρώση, ρίχνουμε λίγη σάλτσα. Στο τέλος, γαρνίρουμε με 

τον βασιλικό.
 

Καλλιστράτου μάρτυρος, Αριστάρχου, Ακυλίνης μαρτ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Λευκός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr
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Μπαρμπούνια με ντομάτα
 

Υλικά 
1 κιλό μεγάλα μπαρμπούνια, φρέσκα

1 κιλό ντομάτες φρέσκιες, ώριμες

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ φ.τ. κρασί λευκό

2 μέτρια κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 σκελίδα σκόρδο 

μαϊντανός 

άνηθος ,ψιλοκομμένος

γαλέτα

φέτες λεμονιού

πράσινες ελιές (προαιρετικά)

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα μπαρμπούνια. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο με το ελαιόλαδο 

μέχρι να μαραθούν και να γυαλίσουν. Προσθέτουμε τις ντομάτες, αφού τις περάσουμε από τον μύλο των 

χορταρικών, το κρασί, το αλάτι και το πιπέρι. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει, για 30 ΄. Παίρνουμε 

ένα ταψί, βάζουμε τα μπαρμπούνια, προσθέτουμε την σάλτσα και τα πασπαλίζουμε με μαϊντανό και άνηθο 

ψιλοκομμένο και με λίγη γαλέτα. Προσθέτουμε και τις ελιές, αφού τις καθαρίσουμε από τα κουκούτσια. 

Ψήνουμε τα μπαρμπούνια, σε μέτριο φούρνο, για 30 ΄. Τα σερβίρουμε ζεστά, γαρνιρισμένα με φέτες 

λεμονιού και κομματάκια ντομάτας.

Χαρίτωνος, Αυξεντίου οσ., Βαρούχ προφήτου

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com
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Ζυγούρι ψητό στον φούρνο
Υλικά 

1.250 γρ. χεράκι από ζυγούρι ή προβατίνα

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο

1 ντομάτα, ψιλοκομμένη

2 γαρίφαλα

1 ξύλο κανέλας

2 φ.τ. κρασί κόκκινο

½ φ.τ. γραβιέρα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι

1 σακούλα ψησίματος

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                              

Εκτέλεση
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο . Ετοιμάζουμε μια σακούλα ψησίματος και τοποθετούμε 
μέσα της όλα τα υλικά. Βάζουμε τη σακούλα σε ένα ταψί και ανοίγουμε με ένα ψαλίδι, στην πάνω 
πλευρά της, δύο μικρές τρύπες. Φροντίζουμε να υπάρχει συνεχώς λίγο νερό στο ταψί, κατά τη δι-

άρκεια του ψησίματος, έτσι ώστε να μην καεί το περιεχόμενο της σακούλας. Ψήνουμε το κρέας για 
περίπου 2 ώρες. Όταν ψηθεί, το βγάζουμε από τη σακούλα, το τεμαχίζουμε και το σερβίρουμε με τους 

χυμούς του ψησίματος, αντί για κάποια άλλη σάλτσα.

+ Βʹ Λουκά, Κυριακού Αναχωρ., Μαλαχία Ρόδου

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   

Συνδυάζεται με: 
Nostos Grenache (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com
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Ταλιατέλες με πέστο ελιάς
 

Υλικά 
1 πακέτο ταλιατέλες

Για το πέστο ελιάς
1 φ.τ. πάστα μαύρης ελιάς

¾ φ.τ. αμύγδαλα, λευκά, καβουρντισμένα

5 φιλετάκια αντζούγιας, ξαρμυρισμένα

2 κ.γ. δενδρολίβανο • 2 κ.γ. κάππαρη

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                              

½ φ.τ νερό, από το βράσιμο των ζυμαρικών

Για το τηγάνι
2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο                              

10 ντοματίνια, κομμένα στη μέση

3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το σερβίρισμα
κεφαλοτύρι τριμμένο • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση
Σε κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό που κοχλάζει, βράζουμε τις ταλιατέλες. Στο μεταξύ, χτυπάμε 

στο μιξεράκι όλα τα υλικά για το πέστο, μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Σε μεγάλο τηγάνι, 

ζεσταίνουμε τις 2 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ντοματίνια με το σκόρδο μαζί με λίγο αλάτι και 

πιπέρι, σε δυνατή φωτιά, για 2-3 ΄. Με σουρωτή κουτάλα βάζουμε τις ταλιατέλες στο τηγάνι, καθώς 

χρειαζόμαστε το λίγο νεράκι που θα κρατήσουν. Ρίχνουμε στο τηγάνι το πέστο ελιάς και ανακατεύουμε να 

ενωθούν τα υλικά. Πασπαλίζουμε με το τριμμένο τυρί και το πιπέρι και σερβίρουμε.

Γρηγορίου Αρμενίας, Στρατονίκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com

Συμβουλή: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

οποιοδήποτε ζυμαρικό της 

αρεσκείας μας.
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Ανανίου απ., Ρωμανού Μελωδού, Γρηγορίου οσ.

ΤΡΙΤΗ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Καλαμαράκια γεμιστά με ρύζι και μυρωδικά

Υλικά 

8 καλαμαράκια μέτρια, καθαρισμένα

7 κ.σ.ρύζι νυχάκι

1 κρεμμύδι μεγάλο

4 ντομάτες

1 ματσάκι μαϊντανό 

λίγο άνηθο ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο

1 ποτήρι κρασί λευκό

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 

Βάζουμε το ελαιόλαδο να κάψει σε μια κατσαρόλα και ψιλοκόβουμε τα κεφάλια από τα καλαμάρια. 
Σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά τα κομματάκια των κεφαλιών για 10 ΄ περίπου μέχρι να πιουν τα 

υγρά τους και να αρχίσουν να ροδίζουν. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε 
μέχρι να αχνιστεί καλά. Ρίχνουμε το ρύζι, ανακατεύουμε καλά και σβήνουμε με το μισό κρασί. 

Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ, κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα μυρωδικά, μία ντομάτα 
περασμένη από τον χοντρό τρίφτη, το σκόρδο και το αλατοπίπερο. Ανοίγουμε με τα δάχτυλά μας 

τα καλαμαράκια και τα γεμίζουμε μέχρι τη μέση με μικρό κ.γ. με προσοχή για να μην ανοίξουν στο 
ψήσιμο. Κλείνουμε το άνοιγμα με οδοντογλυφίδες και αραδιάζουμε τα καλαμαράκια σε μεσαία 

κατσαρόλα, που να τα χωράει σχεδόν ίσα- ίσα. Προσθέτουμε τις 3 ντομάτες τριμμένες, το κρασί, λίγο 
ελαιόλαδο και το αλατοπίπερο. Προαιρετικά, βάζουμε στην κατσαρόλα και 3-4 κολοκυθάκια, κομμένα 
σε χοντρά κομμάτια. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί για 40΄, περίπου.

Συνδυάζεται με: 
Chardonnay
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία
Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr
            santikoglou@yahoo.gr
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Φασολάδα με ελιές
 

Υλικά 

500 γρ. φασόλια λευκά μέτρια

1 π. κ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλο μάτσο σέλινο, χοντροκομμένο

2-3 κλωναράκια σέλερι

8-10 καρότα, σε ροδέλες

3-4 κρεμμύδια ξερά σε κυβάκια

1 κιλό ντομάτες, ξεφλουδισμένες και χοντροκομμένες

1 π. κ. χυμός ντομάτας

1-2 καυτερές πιπερίτσες, ολόκληρες

2-3 πράσα σε κυβάκια

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1 πρέζα ζάχαρη

150 γρ. ελιές, της αρεσκείας μας

Εκτέλεση 
Μουλιάζουμε από την προηγούμενη τα φασόλια, σε χλιαρό νερό. Τα σουρώνουμε και βάζουμε σε 1 

κατσαρόλα νερό να βράσει. Μόλις αρχίζει να κοχλάζει, ρίχνουμε τα φασόλια και τα αφήνουμε για 1/2 

ώρα. Κατόπιν τα σουρώνουμε, βάζουμε άλλο νερό και μόλις αρχίσει να βράζει τα ξαναρίχνουμε μαζί με 

το ελαιόλαδο, όλα τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από τις ελιές και αφήνουμε τη φασολάδα να βράσει μέχρι να 

χυλώσει. Στο μεταξύ, σε ένα μπολ με νερό, ξαρμυρίζουμε τις ελιές για 30 ΄. Κατόπιν τις σουρώνουμε και 

τις ρίχνουμε στη φασολάδα. Αφήνουμε για 10 ΄ και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Κυπριανού και Ιουστίνης, Θεοφίλου μ., Γεωργίου ν.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Eρυθρός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr
www.boutari.gr
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+ Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ιωάννου Χοζεβίτου

ΠΕΜΠΤΗ 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Κοτόπουλο πικάντικο με φρέσκα λαχανικά
 

Υλικά 
1 κοτόπουλο (1 ½ κιλού) κομμένο σε 8 κομμάτια

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

8 σκελίδες σκόρδο, σπασμένες με την πλάτη του μαχαιριού

1 κ.γ. μπούκοβο

½ κ.γ. κύμινο,ολόκληρο 

2 κ.γ. θυμάρι, φρέσκο, ψιλοκομμένο

½ κ.γ. ρίγανη

½ κ.γ. φασκόμηλο

4 φ.τ. ντοματίνια

8 κολοκυθάκια, μικρά 

8 καρότα, μικρά

1 φ.τ. κρασί λευκό

αλάτι 

Εκτέλεση 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο, στους 190ο . Αλατίζουμε το κοτόπουλο καλά, το τοποθετούμε σε 

γάστρα, προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά και αναμειγνύουμε, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις τους. 
Σκεπάζουμε τη γάστρα με το καπάκι της και τη βάζουμε στον φούρνο. 

Ψήνουμε για 1 ώρα και 15 ΄ περίπου. Τα τελευταία 10΄ ανεβάζουμε τη θερμοκρασία του φούρνου 
στους 220ο . Σερβίρουμε με μακαρόνια ή τηγανητές πατάτες.

Συνδυάζεται με: 
Syrah Ντουράκη (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Μελιτζάνες με ντοματένια σκορδαλιά
 

Υλικά 

4 μελιτζάνες φλάσκες, κομμένες σε χοντρές ροδέλες

αλεύρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

Για την ντοματένια σκορδαλιά

3 ντομάτες, πολύ ώριμες, αποφλοιωμένες

3 σκελίδες σκόρδο 

2 κ.σ. ταχίνι

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. ζάχαρη

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 

Πλένουμε τις μελιτζάνες και τις αφήνουμε μισή ώρα μέσα σε αλατόνερο, να ξεπικρίσουν. Στραγγίζουμε 

και τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας. Τις αλευρώνουμε και τις τηγανίζουμε σε  άφθονο ελαιόλαδο, σε 

μέτρια προς δυνατή φωτιά, σκεπασμένες, για να μαλακώσουν. Προς το τέλος, βγάζουμε το καπάκι για να 

ροδίσουν καλά και από τις δύο πλευρές. Βγάζουμε τις μελιτζάνες, τις στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας και 

τις στρώνουμε σε πιατέλα. Στύβουμε καλά τις ντομάτες για να φύγουν τα υγρά τους και τις χτυπάμε στο 

μπλέντερ, μαζί με όλα τα υλικά της σκορδαλιάς. Περιχύνουμε τις μελιτζάνες και τις σερβίρουμε ζεστές.

Ιεροθέου Αθ., Καλλισθένης, Βερίνης, Δομνίνης μαρτ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Τσικουδιά Κρήτης  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

288



Χαριτίνης μαρτ., Ευδοκίμου οσίου, Μεθοδίας οσίας

ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μακαρονόπιτα
 

Υλικά 

8 φύλλα κρούστας

300 γρ. μακαρόνια, Νο 3

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 ½ κ.σ. αλεύρι, για όλες τις χρήσεις

2 ½ φ.τ. γάλα • 3 αβγά

1 φ.τ. γραβιέρα, τριμμένη

1 ½  φλιτζάνι παρμεζάναm τριμμένη

λίγο μοσχοκάρυδο, τριμμένο

ελαιόλαδο, για το άλειμμα των φύλλων

αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 

Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα νερό και μόλις πάρει βράση, προσθέτουμε λίγο αλάτι και τα μακαρόνια, 
κομμένα στα 3. Τα βράζουμε, τα σουρώνουμε και τα βάζουμε σε μια λεκάνη. Ρίχνουμε σε μια 

κατσαρόλα το ελαιόλαδο με το αλεύρι, λίγο αλάτι, το γάλα και ανακατεύουμε συνεχώς, μέχρι να δέσει 
η κρέμα. Αφού κρυώσει λίγο, προσθέτουμε τη φέτα, κομμένη σε κομματάκια, τα υπόλοιπα τυριά, 

τα αβγά χτυπημένα και το μοσχοκάρυδο. Τα ανακατεύουμε και ρίχνουμε το μείγμα στα μακαρόνια. 
Αλείφουμε ένα ταψί κουζίνας με ελαιόλαδο και στρώνουμε τα μισά φύλλα, αλείφοντάς τα, ένα- 

ένα με ελαιόλαδο. Στρώνουμε το μείγμα και βάζουμε τα υπόλοιπα φύλλα, αλείφοντάς τα πάλι, με 
ελαιόλαδο. Κόβουμε τα φύλλα που εξέχουν και γυρίζουμε τα υπόλοιπα προς τα μέσα. Χαράζουμε την 
πίτα σε κομμάτια και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180ο  ,  για 45 ΄. Αφήνουμε να 

κρυώσει και τη σερβίρουμε.

Συμβουλή: 
Αν θέλουμε τη μακαρονόπιτα 

πιο πικάντικη, μπορούμε να 

αντικαταστήσουμε τη γραβιέρα με 600 

γρ. τυρί φέτα.

Συνδυάζεται με: 
Malvasia Aromatica (οίνος λευκός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Κατσίκι με χόρτα
 

Υλικά 

1 κιλό πλάτη κατσικιού

1 ½ κιλό από διάφορα άγρια χόρτα γλυκά: 
μυρώνια, καυκαλήθρες, μηλιαρήθρες, παπαρούνες, αγγαθάκια κ.α

2 κρεμμύδια

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας ή φρέσκιες ντομάτες

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Τεμαχίζουμε το κρέας το πλένουμε, το στεγνώνουμε και έπειτα το τσιγαρίζουμε στην κατσαρόλα, απ’ όλες 

τις πλευρές, σε λίγο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι και λίγο ζεστό νερό. 

Συνεχίζουμε, προσθέτοντας τον πελτέ ντομάτας και αφήνουμε να σιγομαγειρευτεί. Όταν έχει μισοβράσει 

το κρέας, ρίχνουμε τα χόρτα πλυμένα και κομμένα και αφήνουμε το φαγητό να βράσει, ώσπου να μείνει 

με το λάδι του. Υπολογίζουμε ότι ο συνολικός χρόνος μαγειρέματος είναι 1 ½ ώρα. 

+ Γʹ Λουκά, Θωμά αποστ., Ερωτηΐδος, Μακαρίου ν.

ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Αμπελώνας Ερυθρός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381
Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Σεργίου & Βάκχου μαρτ., 99 οσ. πατέρων εν Κρήτη

ΔΕΥΤΕΡΑ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ρολό με σπανάκι, κιμά και μυζήθρα
 

Υλικά 
250 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

250 γρ. μυζήθρα

500 γρ. σπανάκι κομμένο και σοταρισμένο

4 φύλλα κρούστας

3 αβγά

1 φ.τ.  κεφαλογραβιέρα, τριμμένη

½ φ.τ. κρασί κόκκινο

½ φ.τ.  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε τον κιμά με λίγο ελαιόλαδο, τον σβήνουμε με το κρασί και τον αφήνουμε να σιγοψηθεί. 
Χτυπάμε τα αβγά και ρίχνουμε την τριμμένη κεφαλογραβιέρα ώστε να γίνει μια κρέμα. Λαδώνουμε 

τα φύλλα της κρούστας και τοποθετούμε στην άκρη τον κιμά. Ρίχνουμε από πάνω το 1/3  της 
κρέμας και τυλίγουμε ώστε να καλυφθεί. Τοποθετούμε το σπανάκι, βάζουμε το 1/3 της κρέμας και 

τα ξαναδιπλώνουμε, ώστε να καλυφθεί. Τέλος, στρώνουμε τη μυζήθρα με την υπόλοιπη κρέμα 
και ολοκληρώνουμε το τύλιγμα σε ρολό. Λαδώνουμε το εξωτερικό φύλλο καλά, τοποθετούμε σε 

λαδωμένο ταψί και ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 30 ΄. Σερβίρουμε, σε φέτες τρίχρωμες.

Συνδυάζεται με: 
Cabernet (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572
Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr
www.agiatriada-chania.gr
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Μπακαλιαροκροκέτες
 

Υλικά 

1 κιλό φιλέτο παστού μπακαλιάρου 

1 κρεμμύδι 

1 φ.τ. μπύρα 

1 φ.τ. αλεύρι 

1 αβγό 

λίγη μπίρα

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για το τηγάνι 

λίγο αλάτι

άνηθος, ψιλοκομμένος

μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Για τη σκορδαλιά: όπως στη συνταγή της 25ης Μαρτίου

Εκτέλεση 
Προετοιμάζουμε τον μπακαλιάρο, όπως στη συνταγή της 26ης Ιανουαρίου. Αφαιρούμε το δέρμα και τον 

κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τον αναμειγνύουμε σε ένα μπολ με τη μπύρα, τα μυρωδικά, το κρεμμύδι 

ψιλοκομμένο, το αλεύρι, το αβγό και το αλάτι μέχρι να σχηματιστεί ένας σφιχτός χυλός. Καίμε το 

ελαιόλαδο στο τηγάνι και ρίχνουμετο χυλό με κουτάλι της σούπας. Τηγανίζουμε και από τις 2 πλευρές να 

πάρουν ομοιόμορφο χρώμα.       

Πελαγίας οσ., Πελαγίας παρθένου Ταϊσίας πόρνης

ΤΡΙΤΗ 08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Ούζο
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ 
Ο.Ε - ΦΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Λ. Κυδωνίας 155, Χανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 93003
Φαξ  (+ 30) 2821 0 93142
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Ιακώβου του Αλφαίου, Αβράαμ δικαίου, Λωτ

ΤΕΤΑΡΤΗ 09 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πρασόρυζο
 

Υλικά 

3 κανονικά πράσα

3 κρεμμύδια

φύλλα σέλινου

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

250 γρ. ρύζι γλασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

αλάτι

1 κ.γ κόκκινο γλυκό πιπέρι

μαύρο πιπέρι 

λεμόνι (προαιρετικά)

Εκτέλεση 

Καθαρίζουμε τα πράσα και τα κόβουμε. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια στην κατσαρόλα, σε σιγανή 
φωτιά και αφού ροδίσουν, προσθέτουμε τα πράσα, καθώς και 1 λίτρο νερό και αμέσως ύστερα το 
αλάτι. Αφού βράσουν τα πράσα καλά, για περίπου 40 ΄, πλένουμε το ρύζι, το ρίχνουμε μέσα στην 

κατσαρόλα μαζί με τα φύλλα  του σέλινου και ανακατεύουμε όλα τα υλικά. Ύστερα από βράσιμο 15 ΄, 
προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και τα μπαχαρικά. Πρέπει όμως να ανακατεύουμε συχνά το φαγητό 

μας, για να μην κολλήσει. Ενδεχομένως, θα χρειαστεί λίγο ακόμη νερό. Καλό είναι να κατεβάσουμε 
την κατσαρόλα από τη φωτιά νωρίτερα και να αφήσουμε το ρύζι να ρουφήξει όλα τα υγρά του 

φαγητού. Τέλος, προσθέτουμε και το λεμόνι.

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα Ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243
Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr
www.brinks-beer.gr
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Λαγός στιφάδο
 

Υλικά 
1 λαγό κομμένο σε μικρά κομμάτια

1 κιλό κρεμμύδια μικρά (κοκκάρια)

2 δαφνόφυλλα

μερικούς κόκκους μαύρο πιπέρι

μερικούς κόκκους μπαχάρι

1 ξυλάκι κανέλα

μερικά γαρίφαλα

½  φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ½ φ.τ. κρασί κόκκινο

αλάτι

Εκτέλεση 
Τσιγαρίζουμε το κρέας με το ελαιόλαδο σε πολύ σιγανή φωτιά για 10 ΄ περίπου, γυρίζοντάς το συνεχώς, 

ώστε να τσιγαριστεί ομοιόμορφα. Ρίχνουμε 2 φ.τ. νερό, τα δαφνόφυλλα, τους κόκκους από το πιπέρι, 

την κανέλα, τα γαρίφαλα, το αλάτι και το μπαχάρι. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε για 5 ΄ τα 

μπαχαρικά να «βγάλουν» το άρωμά τους. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια και αφήνουμε το κρέας να βράσει για 

10-15 ΄. Ρίχνουμε το κόκκινο κρασί και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Αφήνουμε το φαγητό να ψηθεί, για 

50-55 ΄ της ώρας, χωρίς να ξεσκεπάσουμε την κατσαρόλα. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό.

Ευλαμπίου & Ευλαμπίας μ., Θεοφίλου ομ.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Άνω Πλαγιά - Ερυθρός ξηρός  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη Κισάμου
Τηλ. (+30) 2824 0 83127
Φαξ (+ 30) 2824 0 31700
e-mail: anoskeli@ gmail.com
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Φιλίππου διακ., Σισινίου, Αρσακίου, Θεοφάνους ομ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Πένες με ντομάτα και βασιλικό
 

Υλικά 

1 πακέτο πένες

2 ντομάτες μεγάλες, ώριμες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε κυβάκια

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

6 κλωναράκια βασιλικό, ψιλοκομμένο

200 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

5-6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 

Βράζουμε τις πένες σε άφθονο αλατισμένο νερό και τις στραγγίζουμε. Τις βάζουμε σε σαλατιέρα, 
τις ανακατεύουμε καλά με το ελαιόλαδο για να μη κολλήσουν και τις αφήνουμε να κρυώσουν. 

Αναμειγνύουμε με τα κυβάκια της ντομάτας, το σκόρδο και το βασιλικό. Προσθέτουμε την παρμεζάνα 
και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε. 

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη (οίνος λευκός ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
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Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι
 

Υλικά 
1 χταπόδι, 1,5 κιλό

½ κιλό μακαρόνια κοφτά

2 κρεμμύδια, ξερά

3-4 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

6-7 ντομάτες ,ώριμες

αλάτι

κόκκινο γλυκό πιπέρι 

μαύρο πιπέρι

κύμινο

Εκτέλεση 
Βράζουμε το χταπόδι και το κόβουμε κομματάκια, μήκους ενάμισι με δύο εκατοστά. Καθαρίζουμε τα 

κρεμμύδια και τα σκόρδα, τα ψιλοκόβουμε και τα τοποθετούμε σε μια κατσαρόλα, μαζί με το ελαιόλαδο 

για να τα σοτάρουμε, σε, σιγανή φωτιά. Αφού ροδίσουν, βάζουμε 1/2 λίτρο νερό και τις ντομάτες 

περασμένες από τον τρίφτη. Προσθέτουμε μια κουτάλα χταποδόζουμο και όλα τα μπαχαρικά μαζί και 

το αλάτι. Μόλις πάρει μια βράση, το μεταφέρουμε σε κάποιο πυρέξ ή σ’ ένα ταψί. Εκεί προσθέτουμε το 

κομμένο χταπόδι και το μακαρονάκι και τα ανακατεύουμε καλά. Το βάζουμε στον φούρνο, που έχουμε 

προθερμάνει στους 180ο για 30- 40 ΄, ώστε να ρουφήξει τα υγρά του και είναι έτοιμο.

Δομνίνης, Πρόβου, Ταράχου, Ανδρονίκου

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Εκλεκτός (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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+ Δʹ Λουκά, Κάρπου, Παπύλου, Βενιαμίν, Χρυσής μ.              

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μοσχαράκι με μανιτάρια
 

Υλικά 

1 κιλό μοσχάρι (από σπάλα), κομμένο σε μεγάλους κύβους

250 γρ. μανιτάρια • 2 μέτρια κρεμμύδια ,ψιλοκομμένα

2 καρότα, μεγάλα κομμένα σε ροδέλες

½ κ.γ. θυμάρι ξερό • 1 δαφνόφυλλο

1 κ.σ. αλεύρι, κοσκινισμένο • 2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 μπουκάλι κρασί κόκκινο  

4 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι, πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 

Επιλέγουμε μια κατσαρόλα με καπάκι που μπαίνει στον φούρνο ή μια μέτρια γάστρα. 
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο. Βάζουμε την κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας και ρίχνουμε 
μέσα το ελαιόλαδο. Μόλις ζεσταθεί, σοτάρουμε σε αυτό το ψιλοκομμένο κρεμμύδι για 4 ΄,  σε μέτρια 

φωτιά. Προσθέτουμε το κρέας και το σοτάρουμε πολύ καλά για μερικά λεπτά, μέχρι να ροδίσει. 
Στη συνέχεια, ρίχνουμε στην κατσαρόλα το αλεύρι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα ανακατεύοντας 
όλο το μείγμα καλά. Σβήνουμε με το κρασί και ξύνουμε καλά την κατσαρόλα με σπάτουλα για να 

ξεκολλήσουν τα υπολείμματα του κρέατος και του αλευριού. Προσθέτουμε στην κατσαρόλα τα 
μανιτάρια ολόκληρα, τα καρότα, το σκόρδο, το θυμάρι και τη δάφνη και αλατοπιπερώνουμε καλά. 
Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τη βάζουμε στον φούρνο. Ψήνουμε το φαγητό,  2 ώρες περίπου, 

ανακατεύοντας στο ενδιάμεσο μια- δυο φορές. Σερβίρουμε με ρύζι, πατάτες ή μακαρόνια.

Συνδυάζεται με: 
Nostos Syrah (οίνος ερυθρός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com
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Τάρτα με πατάτες και ζαμπόν
 

Υλικά 

Για τη ζύμη: όπως στη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
4 πατάτες

5 φέτες ζαμπόν

1 κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. στάκα

1 ½ φλιτζάνι κεφαλογραβιέρα τριμμένη

αλάτι

πιπέρι 

Εκτέλεση 

Πλένουμε τις πατάτες καλά και τις βράζουμε σε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό, μέχρι να μαλακώσουν 

(χωρίς να λιώσουν). Αφού κρυώσουν λίγο, τις ξεφλουδίζουμε. Τις κόβουμε σε φέτες και τις βάζουμε σε 

πιατέλα. Ανοίγουμε τη ζύμη με τον πλάστη και τη στρώνουμε σε μια φόρμα για τάρτα Νο 26, την οποία 

έχουμε αλείψει με λίγο ελαιόλαδο. Βάζουμε μια στρώση φέτες πατάτας πάνω από τη ζύμη, τις αλείφουμε 

με ελαιόλαδο, στρώνουμε το ζαμπόν, το κρεμμυδάκι, το μισό τυρί, πάλι φέτες πατάτας αλειμμένες με 

ελαιόλαδο και το υπόλοιπο τυρί. Ρίχνουμε την στάκα και ψήνουμε την τάρτα σε προθερμασμένο φούρνο 

στους 190ο  για 30 ΄. Αφήνουμε να κρυώσει λίγο και τη σερβίρουμε.

Γερβασίου, Κοσμά, Ναζαρίου οσίων

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Εκλεκτός (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr 

Συμβουλή: 
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 

ζαμπόν με βρασμένο κοτόπουλο ή 

καπνιστό χοιρινό.

298



Λουκιανού, Σαβίνου, Βάρσου, Ευθυμίου Σάρδεων

ΤΡΙΤΗ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Ψαρόσουπα
 

Υλικά 
1,5 – 2 κιλά πετρόψαρα • 5, κανονικού μεγέθους, πατάτες • 2 κρεμμύδια • 3 μεγάλα καρότα

5 λεμόνια • σέλινο • λίγος μαϊντανός • 1 ματσάκι άνηθος • μαύρο πιπέρι τριμμένο • κύμινο τριμμένο αλάτι 
(όσο χρειάζεται) • 200- 230 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια μας από τα λέπια και τα εντόσθιά τους. Τα πλένουμε πολύ καλά και τα 

βάζουμε σε ένα τρυπητό , για να στραγγίσουν. Καθαρίζουμε κατόπιν τις πατάτες, τα κρεμμύδια, 
τα καρότα, το σέλινο και τα πλένουμε. Κόβουμε όλα τα λαχανικά σε κύβους ενάμισι επί ενάμισι 

εκατοστά. Βάζουμε τα ψάρια όπως είναι ολόκληρα, σε μία κατσαρόλα, σε 1 1/2 λίτρο νερό και την 
τοποθετούμε πάνω σε δυνατή φωτιά. Όταν αρχίσει το βράσιμο, ρίχνουμε στο νερό τα λαχανικά 
που ήδη τα έχουμε ετοιμάσει, το αλάτι και το ελαιόλαδο. Τα αφήνουμε να βράσουν όλα μαζί για 
25-30΄ της ώρας, περίπου, και τα κατεβάζουμε από τη φωτιά. Αφού κρυώσουν, έπειτα από ένα 

τέταρτο τα στραγγίζουμε και κρατάμε χώρια τον ζωμό, τον οποίο ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα για 
να φτιάξουμε την ψαρόσουπα. Όλα αυτά, δηλαδή τα ψάρια και τα λαχανικά, που έχουν μείνει στο 
τρυπητό, τα απλώνουμε σε ένα ταψί για να κρυώσουν γρηγορότερα και τα διαλέγουμε. Χωρίζουμε 
δηλαδή τα ψαροκόκαλα και τα αγκάθια, τα οποία πετάμε. (Μπορούμε, αν θέλουμε, για ευκολία μας, 
να βράσουμε χώρια σε μια κατσαρόλα τα λαχανικά ψιλοκομμένα και σε μια άλλη τα ψάρια. Κατόπιν, 

καθαρίζουμε τα ψάρια μας από τα κόκαλα και στη συνέχεια ενώνουμε όλα μαζί τα υλικά μας). Τα 
καθαρά κομμάτια των ψαριών, μαζί με όλα τα βρασμένα λαχανικά, τα ξαναβάζουμε στην κατσαρόλα 
μαζί με το ζουμί. Τοποθετούμε πάλι την κατσαρόλα στη φωτιά και αφήνουμε να βράσουν τα υλικά 
για 15-20΄. Πριν κατεβάσουμε την κατσαρόλα, ρίχνουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, τον άνηθο, το 

πιπέρι, το κύμινο και τον χυμό λεμονιών. Η σούπα είναι έτοιμη.

Συνδυάζεται με: 
Μαλαγουζιά (Οίνος λευκός)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com

Συμβουλή: 
Όταν λέμε πετρόψαρα, εννοούμε αυτά 

που βόσκουν στις πέτρες και τα βράχια, 

κοντά στη στεριά, όπως: χάνοι, πέρκες, 

παντελήδες, σκορπιοί, λύχνοι, καπόνια, 

σαλάχια, μουγκριά, πεσκανδρίτσες κ.α. 

Ψαρόσουπα μπορούμε να κάνουμε 

και με καλύτερα ψάρια: χριστόψαρα, 

βακαλάους φρέσκους και σκορπίνες.
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Ρεβίθια με ρόκα και τόνο
 

Υλικά 

300 γρ. ρεβίθια, που έχουμε μουλιάσει όλη νύχτα σε κρύο νερό

1 κρεμμύδι

2 κονσέρβες τόνο σε ελαιόλαδο ή νερό ή φρέσκο τόνο που βράζουμε

1 μάτσο ρόκα, χοντροκομμένη

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 πιπεριά Φλωρίνης, κομμένη σε ψιλές ροδέλες

2 ώριμες ντομάτες, κομμένες σε κυβάκια

7 κλωναράκια μαϊντανό, ψιλοκομμένα

αλάτι 

Για τη σάλτσα
½ κεσεδάκι στραγγιστό γιαούρτι

χυμός από 1 λεμόνι

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μια γερή πρέζα κύμινο

2 σκελίδες σκόρδο

αλάτι

Εκτέλεση 

Βράζουμε τα ρεβίθια σε άφθονο αλατισμένο νερό, με το κρεμμύδι, ώσπου να μαλακώσουν, χωρίς να λιώ-

σουν. Τα στραγγίζουμε και πετάμε το κρεμμύδι. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε ένα μπολ. 

Για τη σάλτσα: Περιχύνουμε και ενσωματώνουμε καλά τη σάλτσα, αφού πρώτα περάσουμε από το μπλέ-

ντερ όλα τα υλικά της.

Λογγίνου Εκατοντάρχου, Μάλου οσίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα μαύρη
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243
Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr
www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Αν δε βρούμε καλή ρόκα στην αγορά, 

μπορούμε να την αντικαταστήσουμε με 

μαρούλι. Αντί για μαϊντανό, μπορούμε να 

βάλουμε φρέσκο δυόσμο.
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Ωσηέ προφήτου, Ανδρέου του εν Κρίσει, Λεοντίου

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Γιουβαρλάκια
 

Υλικά 

1 κιλό κιμά μοσχαρίσιο

½ λίτρο ζωμό, από μοσχαρίσια κόκαλα ή από κοτόπουλο

2 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο κρεμμύδ,ι ψιλοκομμένο

½ κ.γ. πιπέρι

1 κ.γ. κύμινο (όχι πολύ γεμάτο)

3 κ.σ. ρύζι

2 αβγά

2 λεμόνια

αλάτι 

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 

Σε μια λεκάνη ανακατεύουμε τον κιμά με το κρεμμύδι, τον μαϊντανό, το ρύζι, το πιπέρι και το κύμινο. 
Τα πλάθουμε σε στρογγυλές μπάλες στο μέγεθος ενός καρυδιού. Βάζουμε το μοσχαρίσιο ζωμό να 

βράσει μαζί με ½ λίτρο νερό και ρίχνουμε μέσα τα γιουβαρλάκια. Τα αφήνουμε να βράσουν για 40΄ 
στους 180ο βαθμούς. Μόλις είναι έτοιμα, κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά. Στο μεταξύ, 

ετοιμάζουμε το αυγολέμονο. Χτυπάμε με το ειδικό σύρμα τα αβγά σε ένα βαθύ μπολ και προσθέτουμε 
λίγο-λίγο το χυμό του λεμονιού και το ζωμό από την κατσαρόλα. Ρίχνουμε το αυγολέμονο σιγά-σιγά 

στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας συνέχεια. Σερβίρονται ζεστά.

Συνδυάζεται με: 
Chardonnay (οίνος λευκός ξηρός) 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία
Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr   
            santikoglou@yahoo.gr

301



Φασουλόρυζο
Υλικά 

1 φ.τ. φασόλια μαυρομάτικα, μουσκεμένα για 30-40 ΄

2 φ.τ. ρύζι για πιλάφι, όχι σπυρωτό

1 μεγάλο κρεμμύδι, τριμμένο

1 φ.τ. και 2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από ένα μέτριο λεμόνι

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα φασόλια σε άφθονο νερό για 20΄. Τα αδειάζουμε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσουν 

τα νερά τους. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο για 3-4΄ μέχρι να τραβήξει τα υγρά του. 

Ρίχνουμε τα φασόλια, ανακατεύουμε και ψήνουμε για 6-8΄. Ρίχνουμε 7 φ.τ. νερό, λίγο αλάτι, το ρύζι 

και ανακατεύουμε. Σιγοβράζουμε για 25΄ με ανοιχτό το καπάκι της κατσαρόλας. Κλείνουμε το μάτι 

της κουζίνας, ρίχνουμε το λεμόνι, το πιπέρι και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με μια βαμβακερή πετσέτα. 

Αφήνουμε το φαγητό να ξεκουραστεί για 10΄. Το φασουλόρυζο πρέπει να είναι ελαφρώς αραιό. 

Σερβίρεται ζεστό με άφθονο πιπέρι και μερικές φετούλες λεμόνι.

+ Λουκά του Ευαγγελιστού, Μαρίνου μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (Οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com

Συμβουλή: 
 Το φαγητό αυτό γινόταν με τα 

φασόλια που είχαν περισσέψει από την 

προηγούμενη ημέρα. Η γεύση και το 

άρωμα ενός καλού, φρουτώδου, φρέσκου 

ελαιόλαδου αναδεικνύεται καλύτερα με 

φρέσκα μαυρομάτικα φασόλια.
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Ιωήλ προφήτου, Σαδώθ Επισκ., Ουάρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ροφός αυγολέμονο
 

Υλικά 

1 ½ κιλό ροφός (κατά προτίμηση σε χονδρές φέτες)

2 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

1 μεγάλη ώριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη σε κύβους

1  κ.σ.άνηθος

1  κ.σ. μαϊντανός

1  κ.σ. ψιλοκομμένος φρέσκος δυόσμος

1 φλιτζάνι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 αβγά • χυμός από 2 λεμόνια

αλάτι • φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 

Πλένουμε, καθαρίζουμε, αλατίζουμε και βάζουμε στην άκρη το ροφό. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε 
μια βαθιά κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα κρεμμύδια, και τα τσιγαρίζουμε ελαφρά μέχρι να αρχίσουν να 
ροδίζουν και προσθέτουμε την ντομάτα. Ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε για 2-3 ΄. Ρίχνουμε το 

ψάρι, 1/2 φλιτζάνι νερό, σκεπάζουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε για 6- ΄. Βάζουμε τον άνηθο, το 
μαϊντανό, το δυόσμο, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και 2 φ.τ. νερό. Κλείνουμε την κατσαρόλα και ψήνουμε 
σε μέτρια θερμοκρασία, για 25-30΄. Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά, με το σύρμα, μέχρι να αφρίσουν. 
Ρίχνουμε εναλλάξ στο μπολ το λεμόνι και λίγο από τη σάλτσα του φαγητού, μέχρι να εξομοιωθεί η 

θερμοκρασία του αυγολέμονου με εκείνη του φαγητού. Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από την κουζίνα 
και ρίχνουμε αμέσως το αυγολέμονο. Ανακινούμε ελαφρά την κατσαρόλα, πιάνοντάς την από τα 
χερούλια. Σκεπάζουμε και αφήνουμε το φαγητό να «ξεκουραστεί» για 10  πριν το σερβίρουμε.

Συνδυάζεται με: 
Clos de Creta (οίνος λευκός ξηρός)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ. (+30) 2821 0 93034 (γραφεία)
        (+30) 2821 0 89055 (οινοποιείο)
Φαξ  (+ 30) 2821 0 95967
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Κουνέλι με φασολάκια
 

Υλικά 

1 κιλό (περίπου) κουνέλι, κομμένο σε μερίδες

450 γρ. φασολάκια πλατιά

4 ώριμες ντομάτες ξεφλουδισμένες, ψιλοκομμένες

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα 

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

2 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ φ.τ.  λευκό κρασί ξηρό

½ κ.γ. ζάχαρη

ξίδι 

αλάτι 

φρεσκοτριμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Ξεπλένουμε τις μερίδες του κουνελιού με νερό και ξίδι. Τις στραγγίζουμε, τις στεγνώνουμε και τις 

αλατοπιπερώνουμε. Σε αντικολλητική κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε τις μερίδες 

του κουνελιού. Τις βάζουμε σε πιατέλα και ρίχνουμε στην κατσαρόλα το κρεμμύδι και το σκόρδο. Μόλις 

ξανθύνουν ελαφρά, προσθέτουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα, το μαϊντανό και τα αφήνουμε να βράσουν 

για 5΄. Στη συνέχεια, προσθέτουμε στην κατσαρόλα τις μερίδες του κουνελιού, το κρασί, το αλάτι, το 

πιπέρι, τη ζάχαρη και το νερό. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και τα αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή 

φωτιά, για 3 ΄. Στο μεταξύ ζεματίζουμε τα φασολάκια για 5΄, τα στραγγίζουμε και μετά τα τοποθετούμε 

στην κατσαρόλα, πάνω από το κουνέλι. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε προσεκτικά τα φασολάκια μέσα 

στη σάλτσα, προσθέτουμε 1 φλιτζάνι νερό και αφήνουμε το φαγητό να βράσει για 35΄. Κουνάμε την 

κατσαρόλα, για να πάει η σάλτσα παντού.

+ ΣΤʹ Λουκά, Γερασίμου Κεφαλλ., Αρτεμίου μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Βιλάνα (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr
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Ιλαρίωνος μεγαλ., Θεοδότης και Σωκράτους 
                            

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                   

Ανωγειανή μακαρονάδα 
με στάκα και ανθότυρο

 

Υλικά 

2 κιλα προβατίνα

100 γρ. στάκα (ανθόγαλο)

λίγο καρότο

αλάτι 

κόκκους πιπεριού

νερό

δάφνη

θυμάρι

Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα, σκεπάζουμε την προβατίνα με νερό μέχρι πάνω. Προσθέτουμε τη δάφνη και το 
θυμάρι και την αφήνουμε να σιγοβράσει για 4 ώρες, φροντίζοντας να ξαφρίζουμε το κρέας, όποτε 

χρειάζεται. Στη συνέχεια τη στραγγίζουμε και παίρνουμε το ζουμί. Βγάζουμε την προβατίνα από την 
κατσαρόλα και σε αυτόν το ζωμό ρίχνουμε και βράζουμε τα μακαρόνια. Προσθέτουμε το ανθόγαλο 

και ανακατεύουμε, για να πάρουν ένα χρώμα. Τα σερβίρουμε με τριμμένο ανθότυρο.

Συνδυάζεται με: 
Shartonnay (οίνος λευκός ξηρός)
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΠΛΟΥ
Σητεία
Τηλ. (+30) 2843 0 29630
e-mail: m.gialitakis@biositia.gr    
            santikoglou@yahoo.gr
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Ψάρι ψητό με ωμή σάλτσα ντομάτας 
και ελαιόλαδο
 

Υλικά 

4-5 φέτες συναγρίδα ή σφυρίδα ή μαγιάτικο ή τόνος

2 μέτριες ώριμες ντομάτες , ψιλοκομμένες

1 κ.σ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 σταγόνες λεμόνι

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε, αλατίζουμε και ψήνουμε τις φέτες από το ψάρι στα κάρβουνα ή στο γκριλ. Σε ένα μπολ 

αναμειγνύουμε την ντομάτα με το ελαιόλαδο, το μαϊντανό, το λεμόνι, το αλάτι και το πιπέρι. Σερβίρουμε 

το ψάρι ζεστό, αφού το περιχύσουμε με την ωμή σάλτσα ντομάτας και ελαιολάδου.

Αβερκίου Ιεραπόλεως, Γλυκερίας Ηρακλείου 

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη (Οίνος λευκός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 
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+ Ιακώβου του αδελφοθ., Ιγνατίου Κων/ πόλεως

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

Ρεβιθάδα φούρνου
 

Υλικά 
1 κιλό ρεβίθια

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

1 φύλλο δάφνης

4 σκελίδες σκόρδο

2 κρεμμύδια, ξερά, κομμένα σε ροδέλες

500 γρ. ντοματάκια ,χοντροκομμένα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

λίγο αλεύρι

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε αποβραδίς τα ρεβίθια σε μια λεκάνη με νερό, στο οποίο έχουμε ρίξει τη σόδα. Την 

άλλη ημέρα το μεσημέρι ,στραγγίζουμε τα ρεβίθια από το σοδόνερο και τα πλένουμε καλά. Βάζουμε 
τα ρεβίθια σε ένα πήλινο τσουκάλι, ένα πυρίμαχο σκεύος ή ένα βαθύ ταψί με καπάκι, ρίχνουμε αλάτι 

και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, κατά βούληση, προσθέτουμε τις σκελίδες του σκόρδου ολόκληρες και 
τη δάφνη και τελειώνουμε με τις ροδέλες κρεμμυδιού και την ντομάτα. Ρίχνουμε το ελαιόλαδο και 
συμπληρώνουμε νερό ίσα που να σκεπάζει τα ρεβίθια. Ψήνουμε το φαγητό σε ξυλόφουρνο όλη τη 
νύχτα ή στο φούρνο της κουζίνας στους 100ο   για 5 ½ ώρες, μέχρι να χυλώσουν και να πιουν τα 

υγρά τους.

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ερυθρός  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr

Συμβουλή: 
Το μυστικό της επιτυχίας αυτού του 

φαγητού είναι να σφραγίσουμε καλά το 

τσουκάλι, γι αυτό ανακατεύουμε λίγο 

αλεύρι με νερό και φτιάχνουμε ζυμάρι, 

το οποίο βάζουμε σαν στεφάνι γύρω- 

γύρω στο χείλος του τσουκαλιού, ώστε 

να κολλήσει καλά το καπάκι.
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Κόκορας μεθυσμένος με σπαγγέτι
Υλικά 

1 κόκορας

500 γρ. σπαγγέτι

2 σκελίδες σκόρδο

1 μεγάλο κρεμμύδι

1 lt λευκό κρασί

1 lt ζωμό λαχανικών

500 γρ. φρέσκια ντομάτα

500 γρ. χυμό ντομάτας

λίγο αλεύρι

αλάτι 

κόκκους πιπεριού

1 πρέζα κανέλα

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Κόβουμε τον κόκορα σε 6 κομμάτια και από το προηγούμενο βράδυ τον «βουτάμε» στο κρασί, που θα 

χρησιμοποιήσουμε, μαζί με 2 σκελίδες σκόρδο και λιωμένο κρεμμύδι. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το 

ελαιόλαδο και αφού έχουμε αλευρώσει ελαφριά τον κόκορα, τον σοτάρουμε μέχρι να κάνει κρούστα. 

Ρίχνουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι και τα σοτάρουμε λίγο. Τα σβήνουμε με το κρασί, που είχαμε 

χρησιμοποιήσει στη μαρινάδα ,και προσθέτουμε το ζωμό των λαχανικών. Ρίχνουμε αλάτι, πιπέρι, μια 

πρέζα κανέλα και αφήνουμε να βράσει σε πολύ χαμηλή φωτιά για 1/2 ώρα μέχρι να ενωθούν τα υλικά. 

Προσθέτουμε και την ντομάτα και αφήνουμε τη σάλτσα να δέσει. Σε μία άλλη κατσαρόλα ,βράζουμε τα 

σπαγγέτι και λίγο πριν τα κατεβάσουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τη σάλτσα του κόκορα για να πάρουν όλα 

μαζί μία τελευταία βράση.

Αρέθα μεγαλομ., Σεβαστιανής μαρτ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Malvazia Aromatica
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 
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Μαρκιανού, Μαρτυρίου, Ταβιθάς, Χρυσάφου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                   

Μελιτζάνες με ρύζι και δυόσμο
 

Υλικά 

1 κιλό μελιτζάνες,μακρόστενες, κομμένες σε μικρά κομμάτια

1 ½ φ.τ. ρύζι νυχάκι

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοτριμμένο

1 μεγάλη ώριμη ντομάτα, κομμένη σε κύβους

1 κ.σ. φρέσκο δυόσμο, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 

Βάζουμε τις μελιτζάνες σε άφθονο αλατόνερο και τις αφήνουμε για 1 ώρα, ώστε να γλυκάνουν. 
Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι στο ζεστό ελαιόλαδο μέχρι να ξανθύνει ελαφρά, ρίχνουμε τις μελιτζάνες, 

ανακατεύουμε και σιγοψήνουμε για 3-4΄. Προσθέτουμε την ντομάτα και 4 κ.σ.νερό. Με ανοιχτό 
το καπάκι της κατσαρόλας, μαγειρεύουμε τις μελιτζάνες για μόλις 7΄. Προσθέτουμε 5 φ.τ. νερό. 
Το αφήνουμε να έρθει σε σημείο βρασμού και ρίχνουμε το ρύζι. Ανακατεύουμε, σκεπάζουμε και 

σιγοβράζουμε για 20΄ περίπου. Ανοίγουμε το καπάκι της κατσαρόλας, κλείνουμε το μάτι της 
κουζίνας, ρίχνουμε το δυόσμο, ανακατεύουμε ελαφρά, σκεπάζουμε με μια βαμβακερή πετσέτα και 

αφήνουμε για 10-12  το μελιτζανόρυζο να τραβήξει τα υγρά του. Σερβίρουμε το μελιτζανόρυζο ζεστό, 
με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και φρέσκο δυόσμο.

Συνδυάζεται με: 
Nostos Pink (Οίνος ροζέ ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787
Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com
www.nostoswines.com 
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Χοιρινό με σέλινο
Ο πολιούχος του Δήμου Πλατανιά Χανίων είναι ο Άγιος Δημήτριος. 
Το παραδοσιακό πιάτο της γιορτής του Αγίου Δημητρίου, για όλα τα νοικοκυριά είναι το χοιρινό με 
σέλινο.

Υλικά 

1 ½  κιλό χοιρινό σπάλα, κομμένο σε μερίδες

2 κιλά σέλινο

2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2-3 ντομάτες κόκκινες, πολτοποιημένες

χυμό 2 λεμονιών

2 κ.σ. αλεύρι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Αφού καθαρίσουμε το σέλινο, το ξεβράζουμε σε άφθονο ζεστό νερό και το σουρώνουμε. Σε μια άλλη 

κατσαρόλα, τσιγαρίζουμε το κρέας με το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια. Μόλις τσιγαριστούν καλά, 

προσθέτουμε τις ντομάτες, νερό και το αφήνουμε να ψηθεί. Προς το τέλος, προσθέτουμε στην κατσαρόλα 

το σέλινο και αλατοπιπερώνουμε. Δένουμε τη σάλτσα ανακατεύοντας το χυμό του λεμονιού με το αλεύρι 

και 6 κ.σ. από τη σάλτσα του φαγητού. Περιχύνουμε και ανακατεύουμε απλά, κουνώντας την κατσαρόλα 

κυκλικά. Σερβίρεται ζεστό και συνοδεύεται με πατάτες τηγανητές ή σαλάτα.

+ Δημητρίου Μεγαλομ. Μυροβλήτου, Αρτεμιδώρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Λευκός  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ - DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr
www.dourakiswinery.gr 
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+ Ζʹ Λουκά, Νέστορος μ., Πρόκλης, Ερωτηΐδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                  

Αρνίσια σπάλα με λαχανόρυζο
 

Υλικά 

2 κιλά σπάλα αρνίσια

2 φ.τ. ρύζι αναποφλοίωτο 

2 κρεμμύδια ξερά

1 πράσο

½ ματσάκι άνηθο

½ δυόσμο

½ λάχανο άσπρο

1 φ.τ. λευκό κρασί

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 

Μουλιάζουμε σε ένα μπολ, για 2 ώρες, το αναποφλοίωτο ρύζι. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, το 
πράσο, το φρέσκο άνηθο και το δυόσμο. Κόβουμε το λάχανο σε μεγάλα κομμάτια και το αρνί σε 
μερίδες. Αφού σοτάρουμε, σε λίγο ελαιόλαδο, το αρνί, ρίχνουμε το πράσο και «σβήνουμε» με το 

κρασί. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, το άνηθο, το δυόσμο και το αλατοπίπερο. Αφήνουμε τα υλικά να 
βράσουν και προσθέτουμε το λάχανο και λίγο αλάτι ακόμα. Αφού μαλακώσει το λάχανο, προσθέτουμε 

το αναποφλοίωτο ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και το αφήνουμε να βράσει έως ότου ψηθεί το ρύζι. 
Σερβίρεται ζεστό.

Συνδυάζεται με: 
Πρωτολάκτης (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr
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Κουνουπίδι με ελιές
 

Υλικά 

1 μεγάλο κουνουπίδι, σε μπουκετάκια

¾ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

6 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε ροδέλες (το λευκό και το τρυφερό πράσινο)

1 κ.γ. κόλιαντρο ξερό, σε σκόνη

1 κ.γ. κάρυ, απαλό

200 γρ. ντοματάκια 

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

2 σκελίδες σκόρδου, σε φετάκια

1 φλ. ελιές πράσινες, γεμιστές με αμύγδαλο

1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

Εκτέλεση 

Σε φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα κρεμμυδάκια με το κόλιαντρο και το κάρυ, 

μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το κουνουπίδι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 3-4΄. Ρίχνουμε την 

ντομάτα, 1 ποτήρι ζεστό νερό και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το σκόρδο, 

σκεπάζουμε το τηγάνι και σιγομαγειρεύουμε το φαγητό για περίπου 30΄ μέχρι να βράσει το κουνουπίδι, 

αλλά χωρίς να διαλυθούν τα μπουκετάκια του. Μόλις αρχίσει να μαλακώνει προσθέτουμε στο σκεύος τις 

ελιές. Όταν το φαγητό μείνει με τη σάλτσα του, πασπαλίζουμε με τον άνηθο και φρέσκο πιπέρι.

Αγίας Σκέπης, Στεφάνου οσίου, 
(Επέτειος ΟΧΙ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ                  

Συμβουλή: 
Συνοδεύεται με λευκό ρύζι μπασμάτι ή 

τρώγεται και σκέτο με φρέσκο ψωμί.

Συνδυάζεται με: 
Vin de Crete (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

312



Αναστασίας Ρωμαίας, Μελιτίνης, Αβραμίου οσίου

ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Λαχανιά με χοιρινό

Υλικά 
1 κιλό κρέας χοιρινό, κομμένο σε κομμάτια

1 λάχανο μεγάλο, ψιλοκομμένο

1 κρεμμύδι μέτριο, ψιλοκομμένο

1 πράσο, ψιλοκομμένο

2 πιπεριές κόκκινες, σε κομμάτια

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ κ.γ. βασιλικό

½ κ.γ. θυμάρι

½ κ.γ. πιπέρι κόκκινο γλυκό

½ κ.γ. πιπέρι καυτερό

λίγο αλάτι

Εκτέλεση 
Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το πράσο, ελαφρώς, μέχρι 

να ροδίσουν. Προσθέτουμε τα κομμάτια του χοιρινού και τα σοτάρουμε, μέχρι να πάρουν χρώμα, από 
όλες τις πλευρές. Ρίχνουμε το λάχανο, τις πιπεριές, τα μυρωδικά και τα πιπέρια. Σιγομαγειρεύουμε, 

για 1 1/2 ώρα περίπου, μέχρι να μαλακώσει το κρέας και να μελώσει η σάλτσα του.

Συνδυάζεται με: 
Cabernet Καραβιτάκη
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Γίγαντες στο φούρνο
Υλικά 
2 φ.τ. φασόλια γίγαντες

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι σέλινο, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένο σε λεπτά φετάκια

1 κ.γ. πελτέ ντομάτας

1 μεγάλη ώριμη ντομάτα, πολτοποιημένη

1 μέτρια ντομάτα, κομμένη σε λεπτές φέτες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ. ρίγανη

1 κ.γ. κύμινο

3-4 σταγόνες λεμόνι

1 κ.γ. ζάχαρη

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε τα φασόλια για 8 ώρες, σε άφθονο κρύο νερό. Τα ξεπλένουμε και τα βράζουμε σε καινούριο 

άφθονο νερό, για 25΄. Τα ρίχνουμε σε σουρωτήρι να στραγγίσουν τα υγρά τους. Σε μια κατσαρόλα, 

ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το ζεσταίνουμε και τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο για 3΄-4΄ μέχρι να 

ροδίσουν. Ρίχνουμε το σέλινο, την ντομάτα, τον πελτέ διαλυμένο σε ένα φλιτζάνι νερό, όλα τα μπαχαρικά, 

τη ζάχαρη και το λεμόνι. Ανακατεύουμε και προσθέτουμε 1 ακόμη φλιτζάνι νερό. Σκεπάζουμε με το 

καπάκι και σιγοβράζουμε τη σάλτσα για 15΄-20΄. Αδειάζουμε τους γίγαντες σε ένα ταψί ή σε ένα πυρέξ. 

Ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα. Στολίζουμε με μερικές φέτες ντομάτα, πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι 

και λίγο πιπέρι και ψήνουμε στους 180ο για 30΄-40΄. Σερβίρουμε το φαγητό ζεστό ή σε θερμοκρασία 

δωματίου.

Ζηνοβίου, Ζηνοβίας μαρτ., Ευτροπίας, Κλεόπα

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
ΚΕΡΑ-ΜΙΑ (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΤΡΕ
Ανδρέας. Γ. Μαζάνης
Γερόλακκος Κεραμιών,Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 65375
Φαξ (+ 30) 2821 0 65300
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Σταχύος, Απελλού,  Αριστοβούλου αποστ., Ναρκίσσου

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Κουνέλι με ελιές

Υλικά 
1 κουνέλι κομμένο σε 8 κομμάτια • 1 κρεμμύδι μέτριο, ψιλοκομμένο

½ κιλό πατάτες, ξεφλουδισμένες σε κύβους 2-3 εκ.

3 πιπεριές κόκκινες γλυκές, κομμένες σε λεπτές λωρίδες • 2 ντομάτες μεγάλες, ψιλοκομμένες 

1 ¼ φ.τ. ελιές πράσινες, δίχως κουκούτσι • 6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 3 φύλλα δάφνη

1/3 φ.τ.κάππαρη ξεπλυμένη και στραγγισμένη • 4 σκελίδες σκόρδο μεγάλες, ψιλοκομμένες 

3 κλωνάρια θυμάρι, φρέσκο ή 1 κ.γ. του γλυκού ξερό • ¼ φ.τ. ξίδι

Εκτέλεση 
Ξεπλένουμε το κουνέλι, το σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας και το αλατοπιπερώνουμε. Σε βαριά 

απλωτή κατσαρόλα ή σε βαθύ τηγάνι και μέτρια προς δυνατή φωτιά, βάζουμε 4 κ.σ. από το ελαιόλαδο 
για να ζεσταθεί και σοτάρουμε το κρέας περίπου για 8΄, μέχρι να ροδίσει από όλες τις μεριές. 

Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μέτριο, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι. 
Έπειτα βάζουμε τις πατάτες, την πιπεριά, την ντομάτα, τις ελιές, τη δάφνη, την κάππαρη, το σκόρδο 

και το θυμάρι και σιγοβράζουμε για 5΄. Προσθέτουμε το ξίδι, το νερό και βάζουμε και το κουνέλι 
στην κατσαρόλα. Σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε πολύ τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 15΄. Με κουτάλι, 

περιχύνουμε το κρέας με το ζουμί του, αλλάζουμε θέση στα κομμάτια, σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε 
μέχρι να μαλακώσει, περίπου 30΄. Κουνάμε πότε- πότε την κατσαρόλα και προσθέτουμε νερό, αν 

χρειάζεται , αλάτι και πιπέρι. Μεταφέρουμε με τρυπητή κουτάλα τα λαχανικά στην πιατέλα όπου θα 
σερβίρουμε το φαγητό, ακουμπάμε επάνω το κρέας και σερβίρουμε το κουνέλι ζεστό.

Συνδυάζεται με: 
Στερολάκτης (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το 

κουνέλι με κοτόπουλο ελεύθερης 

βοσκής.
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Σαλάτα με φακές, φέτα και ελιές Καλαμών
Υλικά 
2 φ.τ.  φακές μεσαίου μεγέθους • 1 φύλλο δάφνης • 1 σκελίδα σκόρδου ολόκληρη • 1 πρέζα ρίγανη

1 μικρό κρεμμύδι ,ψιλοκομμένο • 10 μικρά ντοματίνια κομμένα στα δύο

φέτα, κομμένη σε μικρούς κύβους (κατά βούληση) • 1 δυόσμος φρέσκος,ψιλοκομμένος

1 κ.σ. κόλιανδρος φρέσκος, ψιλοκομμένος • 10 ελιές Καλαμών, χωρίς τα κουκούτσια, κομμένες στα 4

Για τη σάλτσα
6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 3 κ.σ. ξίδι 

1 σκελίδα σκόρδου, πολτοποιημένη • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε τις φακές μαζί με το φύλλο δάφνης, την ολόκληρη σκελίδα σκόρδου 

και τη ρίγανη, για 30΄.περίπου. μέχρι να μαλακώσουν οι φακές, χωρίς όμως να λιώσουν. Σουρώνουμε τις 

φακές και αφαιρούμε το φύλλο δάφνης και το σκόρδο. Τις μεταφέρουμε σε ένα μπολ. 

Σάλτσα: Σε ένα βαζάκι που σκεπάζει καλά ή στο μπλέντερ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το ξίδι, το 

πολτοποιημένο σκόρδο, το αλάτι και το πιπέρι. Χτυπάμε καλά. για να ενωθούν τα υλικά της σάλτσας. 

Περιχύνουμε τη φακή, σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για 20΄. Βγάζουμε τη σαλάτα από το ψυγείο 

και προσθέτουμε τις ντομάτες, το δυόσμο, τον κόλιανδρο, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τις ελιές και τη φέτα. 

Ανακατεύουμε και σερβίρουμε αμέσως.

+ Κοσμά & Δαμιανού Αναργύρων, Θεοδότης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Τσικουδιά Κρήτης
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου
Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr
www.pneumatikakis.com.gr

Συμβουλή: 
Αν δε σας αρέσει η μυρωδιά του 

φρέσκου κόλιανδρου, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε ρόκα.
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Ψάρι ψημένο στη λαδόκολλα

Υλικά 
1 μεγάλο φιλέτο πέρκας

5 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 μικρές σκελίδες σκόρδο, κομμένο σε μικρά φετάκια

1 κ.γ. δενδρολίβανο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο, πράσινο πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε και αλατίζουμε το ψάρι. Ανοίγουμε μια διπλή λαδόκολλα και τοποθετούμε στο κέντρο το 
φιλέτο. Πασπαλίζουμε με το σκόρδο, το δενδρολίβανο και το πιπέρι. Περιχύνουμε με το ελαιόλαδο 

και κλείνουμε, πολύ καλά, το ψάρι μέσα στη λαδόκολλα. Ψήνουμε στους 200 για 45΄. Σερβίρουμε το 
ψάρι ζεστό, μαζί με τη σάλτσα του.

Ελπιδοφόρου, Αφθονίου, Ανεμποδίστου, Πηγασίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ερωφίλη (Οίνος Λευκός ημίξηρος)
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr
www.agrunion.gr
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Γαμοπίλαφο

Υλικά 
1 ½ αρνί ή ζυγούρι 

½ κιλό κοτόπουλο

3 φ.τ. ρύζι Καρολίνα

4 κ.σ. στακοβούτυρο

χυμός λεμονιού

αλάτι

πιπέρι, χοντροτριμμένο

Εκτέλεση 
Πλένουμε πολύ προσεκτικά το κρέας και το βράζουμε πολύ καλά. Στην αρχή θα χρειαστεί να το 

ξαφρίσουμε. Σουρώνουμε το ζουμί και κρατάμε χωριστά το κρέας σε μια πιατέλα. Σε μια κατσαρόλα, 

βάζουμε το ζωμό από το κρέας και προσθέτουμε το ρύζι. Ρίχνουμε αλάτι και το αφήνουμε να πάρει βράση. 

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το πιπέρι και το χυμό λεμονιού και το αφήνουμε να βράσει. Στο τέλος, πριν 

σερβίρουμε, ρίχνουμε το στακοβούτυρο, αφού όμως πρώτα το έχουμε κάψει.

+ Εʹ Λουκά, Ακεψιμά, Αειθαλά, Ανακ. Λειψ. Αγ. Γεωργίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Αφού βράσει το ρύζι, βάζουμε μια 

πετσέτα πάνω του και το σκεπάζουμε. Το 

αφήνουμε να φουσκώσει για 10΄περίπου 

Συνδυάζεται με: 
Nostos Grenache (οίνος ερυθρός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com
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Σφουγγάτο με πατάτες

Υλικά 
2 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε πολύ μικρούς κύβους

6 αβγά

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πολύ καλά, σε ένα μέτριο σε μέγεθος, αντικολλητικό τηγάνι. Ρίχνουμε 
τις πατάτες, σκεπάζουμε με ένα καπάκι ή ένα πιάτο, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και ψήνουμε 
για 20΄. Σε ένα μπολ, χτυπάμε, πολύ καλά, τα αβγά με το αλάτι. Στραγγίζουμε τις πατάτες από το 

ελαιόλαδο και τις ρίχνουμε στο μπολ με τα αβγά. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε το μείγμα με τα αβγά 
και τις πατάτες στο τηγάνι, που έχουμε ελαφρά λαδώσει. Αφήνουμε την ομελέτα να ψηθεί από τη 
μια μεριά για 7-8΄, σε χαμηλή θερμοκρασία. Γυρίζουμε την ομελέτα και την αφήνουμε να ψηθεί  
για άλλα 8΄. Καλό είναι να γυρίσουμε άλλες 2 φορές το σφουγγάτο, έτσι ώστε να ψηθεί καλά το 

εσωτερικό του. Σερβίρουμε την ομελέτα ζεστή ή κρύα, σε θερμοκρασία δωματίου, με άφθονο πιπέρι. 

Ιωαννικίου οσ.,Νικάνδρου ιερ., Ερμαίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo rose
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  

Συμβουλή: 
Οι πατάτες πρέπει να ψιλοκόβονται 

σε κύβους, να τηγανίζονται σε αρκετό 

ελαιόλαδο και με σκεπασμένο το καπάκι 

του τηγανιού για να μην ξεροψήνονται. 

Το ελαιόλαδο, αφού ψηθούν οι 

πατάτες, στραγγίζεται και οι πατάτες 

ανακατεύονται στο μπολ μαζί με τα αβγά, 

έτσι ώστε να γίνουν ένα ομοιόμορφο 

μείγμα, που όταν τηγανιστεί, θα δώσει 

μια ωραία και «παχιά» ομελέτα.

319



Μουσακάς αρτύσιμος
Υλικά 
1 ½ κιλό πατάτες • 7 μελιτζάνες • 5 κανονικά κρεμμύδια • 4 σκελίδες σκόρδο
1,5 κιλό φρέσκιες ντομάτες • 250 γρ. φρυγανιά τριμμένη • 250 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • κανέλα σκόνη • κύμινο σκόνη • αλάτι • μαύρο πιπέρι
Για την κρέμα
250 γρ. αλεύρι • 200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 5 αβγά • 2 ποτήρια γάλα

1,5 κ.γ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις μελιτζάνες, τις πλένουμε και τις κόβουμε σε φέτες. Στη συνέχεια 
τοποθετούμε τις μελιτζάνες σε ένα τρυπητό, αφού τις αλατίσουμε, επί μία ώρα, τουλάχιστον. Κατόπιν, 
τηγανίζουμε πρώτα τις πατάτες και ύστερα τις μελιτζάνες. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια και τα σκόρδα και 
τα ψιλοκόβουμε. Τα σοτάρουμε σε έναν κατσαρόλα και όταν ροδίσουν, προσθέτουμε τις ντομάτες, τις 
οποίες έχουμε πολτοποιήσει (στο μπλέντερ). Αφού βράσουν για 15΄ τα υλικά, ρίχνουμε τα μπαχαρικά 
και σβήνουμε τη φωτιά. Στη συνέχεια στρώνουμε στο ταψί μια σειρά πατάτες και ρίχνουμε με μια 
βαθιά κουτάλα λίγη από τη γέμιση. Προσθέτουμε ύστερα, λίγη φρυγανιά και λίγο κεφαλοτύρι. Κατόπιν 
τοποθετούμε μια σειρά μελιτζάνες. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο, δηλαδή πατάτες, γέμιση, φρυγανιά, 
κεφαλοτύρι, μελιτζάνες, γέμιση, φρυγανιά, κεφαλοτύρι. Κανονίζουμε έτσι ώστε τα υλικά να φτάσουν για 
2 σειρές πατάτες και 2 σειρές μελιτζάνες και 4 σειρές στρώσεις με φρυγανιά, κεφαλοτύρι και γέμιση. 
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το ελαιόλαδο σε σιγανή φωτιά, ρίχνουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και συγχρόνως 
ανακατεύουμε με μία ξύλινη κουτάλα ώσπου να ροδίσει. Προσθέτουμε το γάλα και τα αβγά, τα οποία 
έχουμε χτυπήσει ήδη και ανακατεύουμε συνεχώς, ωσότου ν’ αρχίσει να πήζει το μείγμα. Κατόπιν το 
κατεβάζουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο. Απλώνουμε την μπεσαμέλ σε όλο το ταψί, 
ώσπου να σκεπαστεί παντού ομοιόμορφα. Το βάζουμε στον φούρνο στους 180ο και σε 1/2 ώρα θα έχει 
ροδίσει και θα είναι έτοιμο. 

Γαλακτίωνος, Επιστήμης, Ερμά, Λίνου

ΤΡΙΤΗ 05 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με: 
Λίθος ερυθρός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  

Συμβουλή: 
Καλό είναι να περιμένουμε λίγο να 

κρυώσει, γιατί αλλιώς δε θα κοπεί σωστά. 

Μπορούμε να κάνουμε τον μουσακά και 

χωρίς γέμιση, δηλαδή μόνο με φρυγανιά 

και κεφαλοτύρι και από πάνω να 

βάλουμε την μπεσαμέλ.
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Φασόλια μαυρομάτικα

Υλικά 
½ κιλό φασόλια μαυρομάτικα

4 ξερά κρεμμύδια

3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

ρίγανη

αλάτι

κύμινο

ξίδι

Εκτέλεση 
Ξεδιαλέγουμε από τα φασόλια τα πετραδάκια, αν υπάρχουν, τα ξεπλένουμε καλά και τα βάζουμε στη 
φωτιά, με κρύο νερό. Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα ρίχνουμε μέσα, 
μόλις αρχίσει το νερό να βράζει. Πριν αρχίσουν να χυλώνουν τα φασόλια, ρίχνουμε το ελαιόλαδο, 

τον πελτέ ντομάτας, αραιωμένο, το κύμινο, το αλάτι και έπειτα ανακατεύουμε καλά το φαγητό. 
Ανακατεύουμε συχνά και αν χρειαστεί, προσθέτουμε κρύο νερό. Στο τελευταίο λεπτό, πριν τα 

κατεβάσουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τη ρίγανη και το ξίδι. 

Παύλου Κων., Λουκά οσ., Δημητριανού Κύπρου

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Μπύρα Ξανθή
ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ
12ο χλμ. Ρεθύμνου- Σπηλίου, Ρέθυμνο
Τηλ. (+30) 2831 0 41243, Φαξ (+ 30) 2831 0 41911
e-mail: bbrink@otenet.gr | www.brinks-beer.gr

Συμβουλή: 
Το φαγητό αυτό μπορεί να γίνει και 

αλάδωτο.
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Κοτόσουπα με λαχανικά και γλυκό τραχανά
Υλικά 
½ κιλό κοτόπουλο

1 ξερό κρεμμύδι

1 καρότο

2 κολοκυθάκια

1 κλωνάρι σέλερι

5 κ.σ. τραχανά

2 κ.γ. ψιλοκομμένο άνηθο

1 κ.γ. μπούκοβο

αλάτι

πιπέρι

Για το σερβίρισμα
4 φέτες ψωμί του τοστ

2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα λαχανικά και τα κόβουμε σε μικρούς κύβους. Τα βάζουμε στην κατσαρόλα με το 

κοτόπουλο, συμπληρώνουμε με 2 λίτρα νερό, αλατοπιπερώνουμε και βράζουμε για 45΄. Βγάζουμε το 

κοτόπουλο, ξεχωρίζουμε το ψαχνό από το κόκαλο και το ψιλοκόβουμε. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον 

τραχανά, το μπούκοβο και το ψαχνό του κοτόπουλου και συνεχίζουμε το βράσιμο για 10΄. Κλείνουμε 

το μάτι, ρίχνουμε στη σούπα τον άνηθο, ανακατεύουμε και αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά, μέχρι να 

ετοιμάσουμε το κρουτόν. 

Για το κρουτόν: Κόβουμε τις φέτες του ψωμιού σε μικρούς κύβους. Ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και 

ψήνουμε στους 200ο για 10΄. Μοιράζουμε το κρουτόν στα πιάτα και σερβίρουμε.

Των εν Μελιτινή 33 Μαρτ., Λαζάρου οσίου

ΠΕΜΠΤΗ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com
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Μελιτζάνες φούρνου
Υλικά 

2 μεγάλες μελιτζάνες, σε φέτες

2 μεγάλα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 κ.γ κύμινο

3 κ.γ. κόλιανδρο

1 φ.τ. λευκό κρασί

800 γρ. ντομάτες, πολτοποιημένες

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 καυτερές πιπεριές, ψιλοκομμένες

½ φ.τ. σταφίδες

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 
Βάζουμε τις μελιτζάνες για 2 ώρες στο νερό, για να ξεπικρίσουν και τις στραγγίζουμε. Ρίχνουμε 

το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τις πιπεριές, το κύμινο, το 
κόλιανδρο, σβήνουμε με το κρασί και ρίχνουμε τις ντομάτες και τις σταφίδες. Στρώνουμε στο ταψί τις 
μελιτζάνες, ρίχνουμε από πάνω τη σάλτσα και επαναλαμβάνουμε μέχρι να τελειώσουν τα υλικά μας. 

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, για 1 ώρα στους 180ο.

+ Των Ταξιαρχών Μιχαήλ & Γαβριήλ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Άνω Πλαγιά (οίνος λευκός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Ανώσκελη Κισάμου
Τηλ. (+30) 2824 0 83127, Φαξ (+ 30) 2824 0 31700
e-mail: anoskeli@ gmail.com

Συμβουλή: 
Προετοιμάζουμε τις αγκινάρες όπως στη 

συνταγή της 29ης Μαρτίου. 
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Ρολό με συκώτι

Υλικά 
1 κιλό συκώτι από κατσίκι ή αρνί

3-4 αβγά

1 φ.τ. διάφορα τυριά, τριμμένα

½ κιλό φύλλο κρούστας

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Κόβουμε σε μικρά κομματάκια το συκώτι και το τηγανίζουμε χωρίς αλεύρι. Βάζουμε σε μία λεκάνη το 

συκώτι, τα χτυπημένα αβγά, το αλάτι και το πιπέρι και τα ανακατεύουμε καλά. Λαδώνουμε 4 φύλλα 

κρούστας και στρώνουμε λίγο μείγμα. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο, φύλλο και μείγμα μέχρι να 

τελειώσουν τα υλικά. Τυλίγουμε σε ρολό, λαδώνουμε καλά το τελευταίο φύλλο απέξω και τοποθετούμε σε 

ταψί. Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 40΄. Σερβίρεται κομμένο σε φέτες.

+ Νεκταρίου Αιγίνης, Ονησιφόρου, Συμεών

ΣΑΒΒΑΤΟ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Cabernet (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Παστιτσάδα με μοσχάρι

Υλικά 
1 κομμάτι μοσχαρίσιο στήθος με κόκαλο (1 κιλό περίπου)

1 πακέτο (500 γραμμ.) μακαρόνια, για παστίτσιο

2 φ.τ. λευκό κρασί • 1 ξερό κρεμμύδι • 2 σκελίδες σκόρδο • 2 καρότα

2 κολοκυθάκια • 2 κλωνάρια σέλερι • 1 φ.τ. τριμμένες ντομάτες

1 κ.γ ξερός βασιλικός • έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κρέας σε μικρότερα κομμάτια, το σοτάρουμε σε 3-4 κ.σ. ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουμε 
και ρίχνουμε το κρασί. Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 1 ½ ώρα, με σκεπασμένη την κατσαρόλα. 

Ελέγχουμε κατά διαστήματα το φαγητό και αν αρχίσει να στεγνώνει , προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό. 
Όταν είναι έτοιμο το κρέας, το ξεψαχνίζουμε και κρατάμε το ζωμό που έμεινε. Καθαρίζουμε και 

ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα, το σέλερι και τρίβουμε το σκόρδο. Σοτάρουμε τα λαχανικά σε 
3-4 κ.σ. ελαιόλαδο. Όταν ροδίσουν, προσθέτουμε τις ντομάτες, το βασιλικό, το ξεψαχνισμένο κρέας 

και το ζωμό του. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 10΄. Βράζουμε σε αλατισμένο νερό τα ζυμαρικά, 
και τα στραγγίζουμε. Τα σερβίρουμε με τη σάλτσα του κρέατος και των λαχανικών. 

Συνδυάζεται με: 
Merlot (οίνος ερυθρός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr

+ Ηʹ Λουκά, Ροδίωνος, Ολυμπά, Σωσιπάτρου

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Σπανακόρυζο
Υλικά 
1 κιλό σπανάκι

4 κρεμμύδια

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

250 γρ. ρύζι γλασέ

1 ματσάκι άνηθος

2 λεμόνια

αλάτι

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Διαλέγουμε, καθαρίζουμε τα σπανάκια και τα κόβουμε σε 3 ή 4 κομμάτια. Τα πλένουμε πολύ καλά, γιατί 

συνήθως έχουν πάρα πολλά χώματα. Κόβουμε και σοτάρουμε τα κρεμμύδια, σε σιγανή φωτιά και κατόπιν, 

προσθέτουμε τα σπανάκια και τα ανακατεύουμε όλα μαζί καλά. Ρίχνουμε ¼ του λίτρου νερό και το αλάτι, 

δυναμώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Έπειτα από 20΄ βρασμού, ανακατεύουμε και 

προσθέτουμε το ρύζι , το οποίο το έχουμε πλύνει και μουσκέψει προηγουμένως. Ανακατεύουμε και στη 

συνέχεια βάζουμε το μαύρο πιπέρι και τα μυρωδικά. Έπειτα από 15΄, κατεβάζουμε τον κατσαρόλα από τη 

φωτιά, αφήνουμε το ρύζι να ρουφήξει όλα τα υγρά του φαγητού και προσθέτουμε το χυμό λεμονιού.

Μηνά μεγ., Θεοδώρου Στουδίτου, Βικεντίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Xάδι Λευκός 
ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΠΑΚΗ
Καρρές, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 91111, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@loupakiswines.com | www.loupakiswines.com  
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Αστακός με μάραθα

Υλικά 
2 αστακοί (περίπου ½ κιλό ο καθένας)

3 ματσάκια κρεμμυδάκια, φρέσκα

3 ματσάκια μάραθο, φρέσκο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός από 3 λεμόνια

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και ψιλοκόβουμε τα κρεμμυδάκια, το μάραθο και τον άνηθο. Σοτάρουμε 
τα κρεμμυδάκια με το ελαιόλαδο, σε σιγανή φωτιά  και ρίχνουμε το μάραθο, ώσπου να μαραθεί. 
Σε μια βαθιά κατσαρόλα, βάζουμε τους αστακούς με προσοχή για να μη σπάσουν τα πόδια τους, 
ρίχνουμε από πάνω και δεξιά και αριστερά τους τα σοταρισμένα κρεμμυδάκια με το μάραθο και 

προσθέτουμε πρώτα 2 ποτήρια νερό, περίπου και κατόπιν τον άνηθο και το αλάτι, μαζί με το πιπέρι 
και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Τα αφήνουμε να βράσουν σε σιγανή φωτιά για 40΄-45΄, ώσπου να 

σωθούν τα υγρά. Στο τέλος, ρίχνουμε το λεμόνι και κατεβάζουμε το φαγητό από τη φωτιά.

Ιωάννου του Ελεήμονος, Νείλου οσ., Μαρτίνου

ΤΡΙΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

Συνδυάζεται με:  
Μύρτιλος (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου,  Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Ρεβίθια με ρύζι
Υλικά 
250 γρ. ρεβίθια

250 γρ. ρύζι 

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2-3 ξερά κρεμμύδια

1-2  λεμόνια

αλάτι

μαύρο πιπέρι, τριμμένο 

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε τα ρεβίθια, από το προηγούμενο βράδυ. Τα βράζουμε χωρίς τα κρεμμύδια και το ελαιόλαδο 

και πριν να αρχίσει να χυλώνει το ζουμί, τα βγάζουμε από τη φωτιά. Τα στραγγίζουμε σε ένα σουρωτήρι 

και από κάτω τους βάζουμε ένα λεκανάκι για να μαζέψουμε το ζουμί τους, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε 

αργότερα. Ρίχνουμε σε μια κατσαρόλα τα κρεμμύδια, κομμένα πολύ ψιλά, καθώς και το ελαιόλαδο και 

τα σοτάρουμε σε σιγανή φωτιά. Παράλληλα ξεπλένουμε το ρύζι, το στραγγίζουμε, το ρίχνουμε μέσα στα 

κρεμμύδια με το ελαιόλαδο και τα ανακατεύουμε. Στη συνέχεια βάζουμε και τα στραγγισμένα ρεβίθια 

και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το αλάτι και δυναμώνουμε τη φωτιά για 12΄-15 ΄. Μόλις 

αρχίσει να μαλακώνει το ρύζι, βγάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, ρίχνουμε στο φαγητό το μαύρο 

πιπέρι, το ανακατεύουμε καλά, το σκεπάζουμε με μια καθαρή πετσέτα  και από πάνω βάζουμε το καπάκι, 

ώστε να ρουφήξει το ρύζι όλο το ζουμί. Έπειτα από 20΄, το ανακατεύουμε, προσθέτουμε το λεμόνι και το 

φαγητό είναι έτοιμο.

+ Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Δαμασκηνού

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Πελοποννησιακός (οίνος λευκός)
ΕΝΩΣΗ ΠΕΖΩΝ
Καλλονή Ηρακλείου, Δήμος Αρχανών- 
Τηλ. (+30) 281 0 741945-7, Φαξ (+ 30) 281 0 744100
e-mail: info@pezaunion.gr | www.pezaunion.gr 
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Μπαρμπούνια μαρινάτα
Υλικά 

800 γρ. μπαρμπούνια • 150 γρ. πελτέ ντομάτας 

1 ξερό κρεμμύδι • 100 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

4 σκελίδες σκόρδο • μισό ματσάκι μαϊντανός

δεντρολίβανο • λίγο μαύρο πιπέρι, τριμμένο • λίγη ρίγανη

λίγο ξίδι • κύμινο, τριμμένο

ελαιόλαδο και αλεύρι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια από τα εντόσθια και τα βράγχια, τα αλατίζουμε και τα βάζουμε σε ένα 

τρυπητό, για να στραγγίσουν. Τα τηγανίζουμε και τα σερβίρουμε σε μια πιατέλα. Καθαρίζουμε και 
ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και τα σκόρδα, τα βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα, μαζί με τα 100 γρ. 
ελαιόλαδο και τα σοτάρουμε. Αφού ροδίσουν, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας, το δεντρολίβανο, 

το μαύρο πιπέρι, το κύμινο, το ξίδι, τη ρίγανη, καθώς και 1/2 ποτήρι νερό. Δυναμώνουμε τη φωτιά, 
τοποθετούμε με προσοχή τα τηγανισμένα μπαρμπούνια, πάνω στα άλλα υλικά και τα βράζουμε 

για 5΄-10 ΄. Μόλις τελειώσει το ζουμί, κατεβάζουμε τον κατσαρόλα από τη φωτιά και ρίχνουμε τον 
ψιλοκομμένο μαϊντανό. Σερβίρονται ζεστά. 

Φιλίππου Αποστόλου, Γρηγορίου Παλαμά

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρητικός Λευκός Μπουτάρη
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΚΡΗΤΗΣ
BOUTARI WINES - FANTAXOMETOCHO ESTATE
Σκαλάνι, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 731617 & 731750
e-mail: crete.winery@boutari.gr | www.boutari.gr 
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Μελιτζανοσαλάτα
Υλικά 
1 κιλό μελιτζάνες φλάσκες

3-4 σκελίδες σκόρδο

ψιλοκομμένος μαϊντανός

150 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

200 γρ. καρυδόψιχα

χονδρό αλάτι

Εκτέλεση 
Ψήνουμε τις μελιτζάνες στον φούρνο ή στα κάρβουνα. Αφού τις ψήσουμε, τις ξεφλουδίζουμε, 

καθαρίζουμε τα σκόρδα και τα κοπανάμε μαζί με το χοντρό αλάτι στο ξύλινο γουδί. Μόλις γίνουν σαν 

αλοιφή, προσθέτουμε τις μελιτζάνες και τα χτυπάμε όλα μαζί. Όταν γίνουν μια ομοιόμορφη μάζα, 

προσθέτουμε την καρυδόψιχα, την οποία προηγουμένως αλέσαμε, καθώς και το ελαιόλαδο, το ξίδι, και 

τον μαϊντανό και ανακατεύουμε.

Γουρία, Σαμωνά, Ελπιδίου,
(Αρχ. Νηστ. Χριστουγέν)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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Πεσκανδρίτσα λεμονάτη με μανέστρα
Υλικά 

1 ουρά πεσκανδρίτσας, 1 ½ κιλό περίπου 

1 ½ φ.τ. μανέστρα, ψιλή • 1 κρεμμύδι 

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ματσάκι μαϊντανό 

1 κ.γ. αλάτι • μπόλικο μαύρο πιπέρι 

2 λεμόνια (τον χυμό)

Για τον ζωμό
το κεφάλι της πεσκανδρίτσας • 1 καρότο • 1 κλωνάρι σέλινο

Εκτέλεση 
Βάζουμε το κεφάλι του ψαριού σε μια μεγάλη κατσαρόλα μαζί με το κρεμμύδι και το σέλινο, 
καλύπτουμε με κρύο νερό από τη βρύση και τα αφήνουμε να βράσουν για 1 ώρα περίπου. 

Αφαιρούμε τον αφρό από την επιφάνεια του ζωμού, 2-3 φορές κατά τη διάρκεια του βρασμού. 
Σουρώνουμε με ένα λεπτό σιτάκι και συνεχίζουμε να τον βράζουμε μέχρι να πάρουμε περίπου 2 ½ 
λίτρα ζωμού. Κόβουμε την ουρά του ψαριού σε φέτες και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι. Αχνίζουμε το 

κρεμμύδι, μαζί με το ελαιόλαδο, σε μια φαρδιά κατσαρόλα που μπαίνει στον φούρνο ή σε μια γάστρα 
και, όταν γίνει διαφανές, προσθέτουμε τη μανέστρα. Ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα, για να 
λαδωθεί καλά και προσθέτουμε τον ζωμό. Ακουμπάμε τις φέτες του ψαριού στην επιφάνεια του 

φαγητού, αλατίζουμε, κουνάμε την κατσαρόλα κυκλικά για να ανακατευθεί απαλά το γιουβέτσι και 
αφήνουμε να πάρει μία βράση. Σκεπάζουμε με το καπάκι και ψήνουμε το φαγητό στον φούρνο για 

45 ΄ περίπου. Προτού το σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με μπόλικο μαϊντανό και προσθέτουμε τον χυμό 
των λεμονιών και το πιπέρι.

+ Ματθαίου Αποστόλου & Ευαγγελιστού
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Βρείτε φρέσκο ψάρι και αν σας φαίνεται 

υψηλή η τιμή της πεσκανδρίτσας, 

φτιάξτε το με πέρκα και βάλτε μπόλικο 

λεμόνι και μαύρο πιπέρι.

331



Γιουβαρλάκια με τόνο
Υλικά 
250 γρ. τόνος κονσέρβας • 1 κρεμμύδι τριμμένο • 3-4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

μαϊντανός, ψιλοκομμένος • 2 φ.τ. φρυγανιά, τριμμένη • ασπράδια 2 αυγών χτυπημένα (μαρέγκα)

λίγο αλάτι • πιπέρι • ρίγανη • λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Για τη σάλτσα
½ κιλό γάλα

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. κοφτή αλεύρι 

2 κρόκους αυγών

μία πρέζα αλάτι

χυμός ενός λεμονιού

Εκτέλεση 
Πλάθουμε τα γιουβαρλάκια (τόνος, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι μαζί με τη 

μαρέγκα) μακρόστενα και τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί ή σε ταψί με αντικολλητικό χαρτί. Ψήνουμε 

σε μέτριο φούρνο. Όταν ροδίσουν, τα βγάζουμε και με μια σπάτουλα τα τοποθετούμε με προσοχή σ’ ένα 

πυρέξ ή μια βαθιά πιατέλα. 

Σάλτσα: Ροδίζουμε ελάχιστα το αλεύρι στο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε το γάλα σιγά -σιγά για να μη σβολιάσει, 

έπειτα το αλάτι και όταν βράσει και δέσει, προσθέτουμε και το λεμόνι. Χτυπάμε τους κρόκους των αυγών 

και ρίχνουμε λίγο- λίγο τη σάλτσα μέσα στους κρόκους. Κατόπιν ανακατεύουμε καλά και περιχύνουμε τα 

γιουβαρλάκια. 

+ Θʹ Λουκά, Γρηγορίου, Νεοκαισ., Γενναδίου
                                                                    (Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 17ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Η σάλτσα δεν πρέπει να είναι πηχτή, 

γιατί κρυώνοντας θα πήξει περισσότερο. 

Αν σας φαίνεται μεγάλη η ποσότητα, 

μπορείτε να μειώσετε τα υλικά. Σε 

περίπτωση που η κρέμα σβολιάσει, 

περνάμε το μείγμα σ’ ένα ψιλό 

σουρωτήρι του τσαγιού, λιώνοντας τους 

σβόλους με το κουτάλι.
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Σούπα μανιταριών

Υλικά 
250 γρ. μανιτάρια, καλλιεργημένα, κομμένα σε φέτες 

250 γρ. μανιτάρια, πλευρώτους, χοντροκομμένα 

3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

5 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα 

1 κρεμμύδι, πολτοποιημένο 

1 φ.τ. λευκό κρασί 

1 ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

2 κρόκους αβγών 

χυμό από 1 λεμόνι

αλάτι 

πιπέρι 

Εκτέλεση 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα και σε μέτρια-δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα 
φρέσκα κρεμμυδάκια και το κρεμμύδι. Ψήνουμε για 5΄, ανακατεύοντας συχνά. Σβήνουμε με το 

κρασί και ρίχνουμε τα μανιτάρια και δύο φ.τ. νερό. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε τον άνηθο, 
σκεπάζουμε, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ψήνουμε για ½ ώρα. Χτυπάμε τους κρόκους με τον χυμό 

λεμονιού και λίγο πιπέρι. Παίρνουμε 1 κ.σ. ζουμί από τη σούπα και σταδιακά το προσθέτουμε στους 
κρόκους, χτυπώντας με ένα πιρούνι. Προσθέτουμε λίγο ζουμί ακόμη, ώστε να ανεβάσουμε σταδιακά 
τη θερμοκρασία του μείγματος των κρόκων. Ρίχνουμε το αβγολέμονο στην κατσαρόλα, κουνώντας 

το, ώστε να πάει παντού. Σβήνουμε τη φωτιά, δοκιμάζουμε, διορθώνουμε στο αλάτι και σερβίρουμε 
αμέσως.

Πλάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ρωμανού μάρτυρος
                                                          (Νηστεία) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
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Σουπιές με φασολάκια

Υλικά 
½ κιλό φασολάκια, μπαρμπούνια

5 σουπιές, καθαρισμένες και χοντροκομμένες

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ποτηράκι κρασί λευκό

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

½ κιλό ντομάτες, πολύ ώριμες, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. ζάχαρη

5-6 κλωναράκια μαϊντανό ψιλοκομμένο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα φασολάκια από τις ίνες και τα κόβουμε στη μέση. Ρίχνουμε σε φαρδιά χαμηλή 

κατσαρόλα το λάδι, σοτάρουμε σε δυνατή φωτιά το κρεμμύδι με το σκόρδο και τις σουπιές, και στο τέλος 

προσθέτουμε τα φασολάκια. Σβήνουμε με το κρασί και μόλις εξατμιστεί, προσθέτουμε την ντομάτα. 

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, αλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε και τη ζάχαρη και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. 

Σιγομαγειρεύουμε το φαγητό, μέχρι να μαλακώσουν τα φασολάκια και λίγα λεπτά πριν το κατεβάσουμε 

από τη φωτιά, προσθέτουμε και τον μαϊντανό.

Αβδιού προφ., Ηλιοδώρου, Βαρλαάμ μαρτύρων
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Κουκιά ξερά με ντομάτα 
και καυτερή πιπεριά

Υλικά 
500 γρ. ξερά κουκιά

2 κρεμμύδια μεγάλα, ξερά, ψιλοκομμένα

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

2 δαφνόφυλλα

3 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 πιπεριά κόκκινη,αποξηραμένη και ψιλοκομμένη

1 κ.γ.ρίγανη

6 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε τα κουκιά σε αρκετό κρύο νερό, από το προηγούμενο βράδυ. Λίγη ώρα πριν από 

το μαγείρεμα, τα σουρώνουμε και τα τρίβουμε καλά μεταξύ τους, με τα χέρια μας για να φύγουν 
οι περισσότερες φλούδες και η μαύρη επιφάνεια που έχουν στην κορυφή τους. Γεμίζουμε μια 

κατσαρόλα με νερό. Μόλις βράσει, ρίχνουμε μέσα τα κουκιά και, μόλις κοχλάσει το νερό, μετράμε 
2΄, τα βγάζουμε και τα σουρώνουμε. Βάζουμε σε κατσαρόλα 2 κ.σ. ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα 

κρεμμύδια, το σκόρδο και τη ρίγανη για 4΄, σε χαμηλή φωτιά. Προσθέτουμε τον πελτέ, την καυτερή 
πιπεριά και τη δάφνη και συνεχίζουμε το σοτάρισμα, ανακατεύοντας συχνά για 2΄ επιπλέον. Βάζουμε 
στην κατσαρόλα τα καθαρισμένα κουκιά, αλατοπιπερώνουμε και τα σοτάρουμε για 2΄ με το υπόλοιπο 

μείγμα. Βάζουμε στην κατσαρόλα νερό αρκετό να σκεπάσει κατά τα 3/4 τα κουκιά και τα βράζουμε 
μέχρι να μαλακώσουν ή για 45΄ περίπου. Μόλις είναι έτοιμα, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο 

και ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε με ψιλοκομμένο, ξερό κρεμμύδι.

Γρηγορίου Δεκαπολίτου, Πρόκλου Κων/ πόλεως
(Νηστεία)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com
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Λαβράκι γιαχνί

Υλικά 
4 λαβράκια (800-1.000 γρ. το καθένα), καθαρισμένα 

¾ φ.τ. ελιές Καλαμών, χωρίς κουκούτσι

150 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 ξερά κρεμμύδια, σε φέτες

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε ροδέλες

500 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες και ψιλοκομμένες

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγο φρέσκο μαϊντανό και άνηθο, ψιλοκομμένα 

Εκτέλεση 
Σε κατσαρολάκι, με νερό που κοχλάζει, ζεματάμε τις ελιές για 2΄ και τις σουρώνουμε. Σε πλατιά 

κατσαρόλα ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε τα κρεμμύδια και τις πατάτες, για 4΄-5΄. Προσθέτουμε 

τις ντομάτες, αλάτι, πιπέρι και λίγο νερό, ίσα να σκεπάζει τα λαχανικά. Κλείνουμε με το καπάκι, 

χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για 20΄. Περίπου 10΄ πριν από το τέλος, ρίχνουμε τις ελιές, το 

ψάρι, τον μαϊντανό και τον άνηθο και σιγοβράζουμε. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε προς το τέλος λίγο νερό 

επιπλέον.

+ ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 (Ψαροφαγία)

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Tempranillo (οίνος ροζέ)
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com
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Κουνουπίδι καπαμάς

Υλικά 
1 ½ κιλό κουνουπίδι

2 λεμόνια (τον χυμό τους)

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

λίγη κανέλα σκόνη

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε το κουνουπίδι. Το κόβουμε σε μπουκετάκια και το βάζουμε σε λεκάνη 
να μαριναριστεί με τον χυμό των λεμονιών και αλάτι. Βάζουμε το ελαιόλαδο να κάψει, σε φαρδύ 
αντικολλητικό τηγάνι και τηγανίζουμε το κουνουπίδι από όλες τις πλευρές. Το μεταφέρουμε σε 

κατσαρόλα, μαζί με λίγο από το λάδι του. Διαλύουμε τον πελτέ ντομάτας σε 1/2 φλιτζάνι νερό και τον 
ρίχνουμε σε κατσαρολάκι, να πάρει μια- δυο βράσεις. Στη συνέχεια, περιχύνουμε το κουνουπίδι με τη 
σάλτσα ντομάτας, προσθέτουμε την κανέλα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και το σιγοβράζουμε. Το φαγητό 

πρέπει να μείνει μόνο με τη σάλτσα του, χωρίς περιττά υγρά.

Φιλήμονος, Αρχίππου απ., Κικιλίας μ., Αββά οσ.
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Σουπιές με χόρτα

Υλικά 
750 γρ. σουπιές, καθαρισμένες

1 κιλό χόρτα (σέσκουλα, βλίτα, αντίδια, καθαρισμένα)

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

3 σκελίδες σκόρδο, σε φετούλες

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 φ.τ. κρασί λευκό

2 πιπεριές (προαιρετικά)

λίγος μαϊντανός

αλάτι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις σουπιές και αφαιρούμε τα κεφάλια. Τις πλένουμε πολύ καλά, κάτω από τρεχούμενο 

νερό και τις κόβουμε σε φιλετάκια. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το ελαιόλαδο και ρίχνουμε το σκόρδο, 

το κρεμμύδι και κατόπιν τις σουπιές. Τις βράζουμε στην αρχή σε δυνατή φωτιά, προσθέτουμε το αλάτι 

και τις πιπεριές και σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί, ρίχνουμε 1/2 φ.τ. νερό και τις αφήνουμε να 

σιγοβράσουν, σκεπασμένες, για περίπου 1/2 ώρα. Τέλος, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τα χόρτα. Αφήνουμε 

να βράσουν καλά και να μείνουν με τη σάλτσα τους. Προσθέτουμε ψιλοκομμένο μαϊντανό και σερβίρουμε 

σε ζεστό πυρέξ. 

Αμφιλοχίου Ικονίου, Γρηγορίου Ακραγαντίνων
(Νηστεία) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Κρητικό Κονάκι (οίνος λευκός)  
ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αυγενική, Δήμος Ηρακλείου
Τηλ. (+30) 281 0 23381, Φαξ (+ 30) 281 0 33326
e-mail: info@agrunion.gr | www.agrunion.gr
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Ρίκι γεμιστό στο φούρνο 
με πατάτες και κρεμμύδι

Υλικά 
1 ρίκι (ή παλαμίδα ή τονάκι ή τουνίνα, γύρω στο 1 ½ κιλό)

2 κ.σ. σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

½ φ.τ. κρασί

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

χυμός ½ λεμονιού

ξύσμα ½ λεμονιού

1 φ.τ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 φ.τ. ψίχα από μπαγιάτικο ψωμί

4 κρεμμύδια 

4 πατάτες

αλάτι

πιπέρι, φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση 
Πλένουμε καλά το ψάρι με άφθονο κρύο νερό. Σε 1 μπολ ενώνουμε την ψίχα του μπαγιάτικου 

ψωμιού, το μαϊντανό, το σκόρδο ψιλοκομμένο, το χυμό και το ξύσμα του λεμονιού, αλάτι και πιπέρι 
και ραντίζουμε με το 1/3 από το ελαιόλαδο. Ζυμώνουμε καλά το μείγμα και με το δάχτυλο γεμίζουμε 

από το άνοιγμα στα βράγχια, την κοιλιά του ψαριού. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο. 
Σε ταψί μακρόστενο (στο μέγεθος του ψαριού), βάζουμε τα κρεμμύδια καθαρισμένα, κομμένα σε 
ροδέλες, τις πατάτες κομμένες σε λεπτές φετούλες και “ξαπλώνουμε” επάνω το ψάρι. Αλατίζουμε 

και τρίβουμε με το πιπέρι, περιχύνουμε με το κρασί και το υπόλοιπο ελαιόλαδο, σκεπάζουμε το ταψί 
με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στο φούρνο για 40΄. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για 10΄ ακόμα. 

Σερβίρουμε στα πιάτα λίγο ψάρι με γέμιση και μελωμένες πατάτες με κρεμμύδια.

+ ΙΓʹ Λουκά, Κλήμενος Ρώμης,Πέτρου Αλεξ.
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Μακαρόνια με σάλτσα
Υλικά 
½ κιλό μακαρόνια ψιλά

2 κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας (ή 3-6 ώριμες ντομάτες)

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 δαφνόφυλλα

αλάτι

μαύρο πιπέρι

κανέλα (ξύλο)

κύμινο

Εκτέλεση 
Βράζουμε τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό και τα στραγγίζουμε. Καθαρίζουμε και ψιλοκόβουμε τα 

κρεμμύδια και τα σκόρδα και τα σοτάρουμε, σε σιγανή φωτιά. Στη συνέχεια, λιώνουμε τον πελτέ ντομάτας 

και τον ρίχνουμε στον κατσαρόλα, μαζί με τα μπαχαρικά και 1 ποτήρι νερό. Τα αφήνουμε να χυλώσουν 

και η σάλτσα είναι έτοιμη. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί, πολύ καλά, και σερβίρουμε. 

+ Αικατερίνης μεγαλομ., Μερκουρίου, Πέτρου οσ.
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Nostos Roussanne (οίνος λευκός ξηρός) 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ – NOSTOS WINES
Βατόλακκος, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2821 0 78787, Φαξ (+ 30) 2821 0 78788
e-mail: info@nostoswines.com | www.nostoswines.com

Συμβουλή: 
Αν χρησιμοποιήσουμε φρέσκιες ντομάτες, 

τότε τις περνάμε από τον τρίφτη και δεν 

προσθέτουμε νερό. Χρειαζόμαστε λίγο 

περισσότερο χρόνο, για να δέσει η σάλτσα 

στη φωτιά.
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Πιλάφι με μύδια

Υλικά 

1 μεγάλο κουτί μύδια, με τον χυμό τους ή 2 μικρά

1 κιλό ρύζι Καρολίνα ή νυχάκι

6-8 κρεμμύδια, φρέσκα

4-5 μέτριες ντομάτες, ώριμες

1 μάτσο άνηθος

120 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Σοτάρουμε το κρεμμύδι που το έχουμε κόψει ψιλό με το πράσινο μαζί. Καθαρίζουμε τις ντομάτες, 

αφαιρούμε τους σπόρους και τις κόβουμε ψιλά κομμάτια. Ψιλοκόβουμε τον άνηθο και τον 
προσθέτουμε μαζί με την ντομάτα και τα μύδια με τον χυμό τους στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε το νερό 
(1 μέρος ρύζι- 2 μέρη νερό). Όταν το νερό βράσει, ρίχνουμε το ρύζι που το έχουμε πλύνει πριν και 

χαμηλώνουμε τη φωτιά ίσα-ίσα να μη σταματά το κόχλασμα για να πιει τα υγρά. Προς το τέλος 
ρίχνουμε το πιπέρι. Σερβίρεται ζεστό. 

+ Στυλιανού οσ., Νίκωνος του Μετανοείτε, Γεωργίου Χίου
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Μπορούμε να φτιάξουμε τη 

σάλτσα χωριστά από το ρύζι, και να 

περιχύσουμε, στη συνέχεια, το ρύζι με 

τη σάλτσα. Μπορούμε να ρίξουμε και 

λίγη καυτερή πιπεριά.
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Ρεβίθια πικάντικα

Υλικά 
½ κιλό ρεβύθια

1 πράσινη πιπεριά

4-5 στρογγυλά μανιτάρια

1 κρεμμύδι

1 δαφνόφυλλο

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

ρίγανη

χυμός 1 λεμονιού

Εκτέλεση 
Βρέχουμε,  αποβραδίς, τα ρεβίθια.Την άλλη μέρα τα σουρώνουμε και τα βράζουμε για 5΄. Τα αποσύρουμε 

από τη φωτιά και τα σουρώνουμε. Τσιγαρίζουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο και το δαφνόφυλλο και 

προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το λεμόνι. Τα σοτάρουμε για λίγο, προσθέτουμε νερό, ίσα που 

να τα σκεπάσει, σιγοβράζουμε μέχρι να μαλακώσουν, ρίχνουμε το λεμόνι και βράζουμε για 2΄ ακόμα. 

Ιακώβου του Πέρσου, Πινουφρίου, Ναθαναήλ
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Ριζίτης Ροζέ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος Αποκορώνου, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr 

Συμβουλή: 
Αν έχετε ξινόχοντρο, προτιμήστε 

τον. Σπάστε τον σε κομματάκια και 

αντικαταστήστε τον τραχανά.
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Σαλάτα με θαλασσινά
 

Υλικά 
70 γρ. καλαμάρι

70 γρ. χταπόδι

1 ½ φ.τ. πλιγούρι 

70 γρ. ρόδι, σε κόκκους

½ ματσάκι δυόσμος, φρέσκος

½ ματσάκι άνηθος ,φρέσκος

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

½ π.κ. λεμονιού

θαλασσινό αλάτι 

Εκτέλεση 
Βράζουμε, ξεχωριστά, το καλαμάρι και το χταπόδι. Αφού κρυώσουν, τα κόβουμε σε μικρά κομμάτια. 
Ψιλοκόβουμε το φρέσκο δυόσμο και τον άνηθο και αναμιγνύουμε όλα τα υλικά, σε 1 μεγάλο μπολ. 
Στη συνέχεια σκεπάζουμε τη σαλάτα και την τοποθετούμε στο ψυγείο, μέχρι να φουσκώσει και να 

μαλακώσει το πλιγούρι. Σερβίρουμε τη σαλάτα, πάντα δροσερή.

Στεφάνου ομ., Ειρηνάρχου μάρτυρος
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Πατάτες στον φούρνο
 

Υλικά 
1 κιλό πατάτες

3 σκελίδες σκόρδο

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

κόκκινο γλυκό πιπέρι

ρίγανη

μαύρο πιπέρι

κύμινο

δαφνόφυλλα

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε και  κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες. Τις βάζουμε στο ταψί του φούρνου 

και προσθέτουμε τα σκόρδα ψιλοκομμένα, το ελαιόλαδο, το αλάτι και όλα τα μπαχαρικά, μαζί με τα 

δαφνόφυλλα και τα ανακατεύουμε καλά με τα χέρια, ώσπου να απλωθούν ομοιόμορφα τα μπαχαρικά και 

το ελαιόλαδ,ο σε όλες τις πατάτες. Στη συνέχεια, προσθέτουμε 1 ποτήρι νερό (με πολλή προσοχή στην 

άκρη του ταψιού για να μη ξεπλυθούν οι πατάτες). Βάζουμε αμέσως το ταψί στον φούρνο, τον οποίο 

έχουμε προθερμάνει στους 250ο. Όταν οι πατάτες πάρουν το χρώμα που θέλουμε, τον χαμηλώνουμε 

στους 180ο και αφήνουμε τις πατάτες να σιγοψηθούν, για άλλα 45΄ της ώρας. 

Φαίδρου μ., Παραμόνου, Διονυσίου Κορινθίου
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
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Ψάρια τηγανιτά
Υλικά 

ψάρια, κατάλληλα για τηγάνι

αλάτι

λεμόνι

αλεύρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια από τα εντόσθια και τα βράγχια, τα αλατίζουμε και τα βάζουμε σε ένα 

τρυπητό, για να στραγγίσουν. Τα τηγανίζουμε και τα σερβίρουμε σε μια πιατέλα. Τα συνοδεύουμε με 
μια σαλάτα εποχής.

+ Ανδρέου Αποστόλου Του Πρωτόκλητου
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Συμβουλή: 
Το κρεμμύδι, ακόμα και το φρέσκο 

το βάζουμε στη σαλάτα λίγο πριν τη 

σερβίρουμε, για να μη «μυρίσει».
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Σουπιές γιουβέτσι
Υλικά 
1 κιλό σουπιές

½ κιλό μανέστρα (κριθαράκι)

3 ξερά κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2-3 κ.σ. πελτέ ντομάτας, αραιωμένος

αλάτι

πιπέρι μαύρο

πιπέρι κόκκινο

κύμινο

Εκτέλεση 
Ζεματάμε τις σουπιές και τις κόβουμε σε κομματάκια. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια με το ελαιόλαδο σε 

μια κατσαρόλα, βάζουμε τον πελτέ αραιωμένο, καθώς και τα μπαχαρικά και το αλάτι. Προσθέτουμε 

στη συνέχεια, περίπου 1 λίτρο ζωμό από τις σουπιές και τ’ αφήνουμε όλα να πάρουν μία βράση. 

Μεταφέρουμε ύστερα το συνολικό περιεχόμενο της κατσαρόλας σε ταψί ή πυρέξ, βάζουμε τη μανέστρα 

και τις σουπιές και το τοποθετούμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 200ο. Το αφήνουμε για 45΄, ώστε η 

μανέστρα να πιει όλο το ζουμί.

+ ΙΔʹ Λουκά, Ναούμ Προφ., Φιλαρέτου
 (Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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Ξεσκέπαστη σπανακόπιτα 
με ελιές και σουσάμι

Υλικά 
½  πακέτο φύλλο κρούστας (για πίτες) ή παραδοσιακό χειροποίητο φύλλο

1 ½ κιλό σπανάκι

200 γρ. μαύρες ελιές 

4 κ.σ. σουσάμι

150 γρ. τυρί φέτα

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

3 πράσα

1 ματσάκι φρέσκος άνηθος

5 κ.σ. τραχανάς

4 αβγά

1 φλ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε το σπανάκι, το κόβουμε σε κομμάτια και το ζεματάμε σε βραστό αλατόνερο. Το 

στραγγίζουμε και το στύβουμε, πολύ καλά, με τα χέρια.  Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, σε αντικολλητικό 
σκεύος και ρίχνουμε τα πράσα και τα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα. Μόλις μαραθούν, προσθέτουμε 

το σπανάκι και το σοτάρουμε ελαφρά. Ρίχνουμε τις ελιές, αφού αφαιρέσουμε το κουκούτσι. 
Προσθέτουμε τον άνηθο ψιλοκομμένο και το τυρί φέτα, σε κομμάτια. Κατεβάζουμε από τη φωτιά 
και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τον τραχανά, τα αβγά και ανακατεύουμε. Στρώνουμε 

σε λαδωμένο ταψί τα φύλλα, αφού τα αλείψουμε με το πινέλο με λάδι. Κόβουμε γύρω-γύρω τα 
περισσεύματα και αδειάζουμε τη γέμιση. Ισιώνουμε την επιφάνεια και πασπαλίζουμε με το σουσάμι. 

Ψήνουμε την πίτα σε μέτριο φούρνο, στους 170ο, για 1 ώρα, περίπου.

Αββακούμ πρ., Μυρόπης μαρτ., Θεοφίλου οσίου
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Καλαμαράκια κρασάτα
Υλικά 

1 κιλό καλαμάρια, φρέσκα

3 μέτρια κρεμμύδια ή πράσα

2 σκελίδες σκόρδο

1 φ.τ  έξτρα παρθένο ελαιόλαδο (όχι πολύ γεμάτο)

4 ώριμες ντομάτες

3 σκελίδες σκόρδο

1 φ.τ  λευκό κρασί

μαϊντανό

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε τα καλαμαράκια. Τα στραγγίζουμε και τα κόβουμε, σε  μεγάλα κομμάτια. 

Καθαρίζουμε, πλένουμε και κόβουμε σε λεπτές φέτες τα κρεμμύδια ή τα πράσα. Σε μια κατσαρόλα, 

ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ρίχνουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο. Τα σοτάρουμε, μερικά λεπτά και 

προσθέτουμε τα καλαμάρια. Τα αφήνουμε να τσιγαριστούν, για περίπου 20΄ και τα σβήνουμε με το κρασί. 

Προσθέτουμε τις ντομάτες, αφού τις ψιλοκόψουμε και μπόλικο πιπέρι. Τα αφήνουμε να σιγοβράσουν, 

μέχρι να μαλακώσουν και να δέσει η σάλτσα. Πασπαλίζουμε με μαϊντανό και σερβίρουμε.

Σοφονίου πρ., Αγγελή, Θεοδούλου οσίου
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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+ Βαρβάρας μεγ., Ιωάν. Δαμασκηνού, Σεραφείμ ιερομ.   
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Ρεβιθοκεφτέδες με ψωμί

Υλικά 

1 βαθύ πιάτο γεμάτο μαγειρεμένα ρεβίθια, στραγγισμένα από το ζουμί τους

1 κρεμμύδι ξερό

1 ματσάκι άνηθος

1 ματσάκι μαϊντανός

λίγος δυόσμος ξερός (πρέζα) 

2 φ.τ. μουσκεμένο ψωμί, μπαγιάτικο

αλάτι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Ρίχνουμε τα ρεβίθια σε ένα μπολ και τα λιώνουμε μ’ ένα πιρούνι. Τρίβουμε το κρεμμύδι και το 

προσθέτουμε στα ρεβίθια. Βάζουμε τα μυρωδικά ψιλοκομμένα και το ψωμί, που το έχουμε στραγγίσει 
καλά. Το αλάτι είναι προαιρετικό, γιατί τα ρεβίθια είναι ήδη μαγειρεμένα και αλατισμένα. Ζυμώνουμε 
πολύ καλά το μείγμα, ώστε να ανακατευτούν όλα τα υλικά. Εάν το μείγμα είναι αραιό, προσθέτουμε 
λίγη φρυγανιά τριμμένη, ώστε να πλάθονται οι ρεβιθοκεφτέδες. Πλάθουμε πλατιούς κεφτέδες, τους 

αλευρώνουμε και τους τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο 2΄-3 ΄ από κάθε πλευρά, ώσπου να ροδίσουν. Τους 
στραγγίζουμε, σε απορροφητικό χαρτί. 

Συμβουλή: 
Ταιριάζουν τέλεια με σάλτσα από 

ταχίνι. Αραιώνουμε λίγο ταχίνι με 

νερό και προσθέτουμε λεμόνι, γλυκιά 

πάπρικα, αλάτι και ψιλοκομμένο 

μαϊντανό. Ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο. 

Μπορούμε να συνοδεύσουμε τους 

ρεβιθοκεφτέδες με βραστά χόρτα εποχής 

ή με μια ωραία μαρουλοσαλάτα.
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Χταπόδι κρασάτο
Υλικά 
1 χταπόδι, 1,5 έως 2 κιλά

4-5 κρεμμύδια, ξερά

5-6 σκελίδες σκόρδο

½ κιλό κόκκινο κρασί

4-5 φύλλα δάφνης

1,5 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μαύρο πιπέρι, σε σπόρους

αλάτι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε, πλένουμε το χταπόδι και το βράζουμε, σε σιγανή φωτιά, με ελάχιστο νερό, γιατί βγάζει 

το δικό του ζουμί, ενώ το ανακατεύουμε συχνά. Αφού βράσει, κόβουμε το κάθε πλοκάμι του σε 2 ή 3 

κομμάτια. Καθαρίζουμε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα πλένουμε. Ψιλοκόβουμε τα κρεμμύδια και τα 

σοτάρουμε καλά, σε σιγανή φωτιά, με το ελαιόλαδο, ώσπου να ροδίσουν αρκετά. Κατόπιν προσθέτουμε 

τα σκόρδα ολόκληρα, το κομμένο χταπόδι, το κρασί, τα δαφνόφυλλα και το πιπέρι. Προσθέτουμε τον 

πελτέ, διαλυμένο σε λίγο νερό. Επιπλέον, ρίχνουμε στην κατσαρόλα τον μισό ζωμό, στον οποίο έβρασε το 

χταπόδι. Σιγοβράζουμε το χταπόδι, σκεπασμένο, για 1 ώρα, περίπου.

+ Σάββα του ηγιασμένου, Διογένους μάρτυρος
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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+ Νικολάου Μύρων του θαυματουργού
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Ταραμοκεφτέδες

Υλικά 
250 γρ. άσπρος ταραμάς

7-8 φρέσκα κρεμμύδια 

2-3 σκελίδες σκόρδο

1 ματσάκι άνηθος

μισό ματσάκι μαϊντανός

3 φέτες μπαγιάτικο ψωμί

1 φ.τ. αλεύρι φαρίνα

κύμινο

ρίγανη

μαύρο πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

Εκτέλεση 
Μουσκεύουμε καλά το ψωμί, το στραγγίζουμε και το τρίβουμε με τα χέρια. Καθαρίζουμε τα 

κρεμμυδάκια και τα σκόρδα και ψιλοκόβουμε τον άνηθο και τον μαϊντανό, αφού πρώτα τα πλύνουμε. 
Βάζουμε όλα τα υλικά, δηλαδή ταραμά, ψωμί, κρεμμύδια, σκόρδα, άνηθο, μαϊντανό, μπαχαρικά, 

καθώς και το αλεύρι, τα ανακατεύουμε και τα ζυμώνουμε κανονικά, όπως ζυμώνουμε το αλεύρι. 
Ίσως χρειαστεί να προσθέσουμε λίγο χλιαρό νερό. Κατόπιν πλάθουμε τους ταραμοκεφτέδες και τους 

τηγανίζουμε σε σιγανή φωτιά, για να ψηθούν ομοιόμορφα και από μέσα και από έξω.
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Σαλάτα με ρεβίθια και μπακαλιάρο
Υλικά 
½  κιλό φύλλο μπακαλιάρου (τον ξαρμυρίζουμε για 24 ώρες)

2 φ.τ. ρεβίθια (μουσκεμένα για 8 ώρες)

1 πιπεριά Φλωρίνης (από βαζάκι, κομμένη σε λεπτά κομματάκια)

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη

3 κλαδάκια μαϊντανός, ψιλοκομμένος

αλάτι.

πιπέρι

Για τη βινεγκρέτ
3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. ξίδι από κρασί

Εκτέλεση 
Σε μια κατσαρόλα, με βαρύ πάτο, βράζουμε για 1-1 ½ ώρα τα ρεβίθια, σε άφθονο αλατισμένο νερό. Τα 

σουρώνουμε και τα αφήνουμε στο σουρωτήρι, να φύγουν όλα τα υγρά. Σε μια άλλη κατσαρόλα, βράζουμε 

τον μπακαλιάρο σε νερό, που μόλις τον σκεπάζει, μέχρι να μαλακώσει, χωρίς να λιώσει. Αναμιγνύουμε σε 

ένα μικρό μπολ το κρεμμύδι. το σκόρδο και το μαϊντανό. 

Βινεγκρέτ: Σε ένα γυάλινο βάζο, που κλείνει καλά, χτυπάμε το ελαιόλαδο και το ξίδι μέχρι να σχηματιστεί 

μια παχύρρευστη σάλτσα. Τοποθετούμε στον πάτο μιας σαλατιέρας τον μπακαλιάρο ξεκοκαλισμένο, 

στραγγισμένο και κομμένο σε πολύ μικρά κομμάτια και τον καλύπτουμε με τα ρεβίθια. Περιχύνουμε με το 

λαδόξιδο και πασπαλίζουμε με το μείγμα του κρεμμυδιού, του σκόρδου και του μαϊντανού. Γαρνίρουμε με 

την πιπεριά και αλατοπιπερώνουμε. Σερβίρουμε τη σαλάτα σε θερμοκρασία δωματίου.

Αμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου  Ευβοέως
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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+ Ιʹ Λουκά, Παταπίου οσ., Σωσθένους αποστ.
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 08 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λαχανοντολμάδες τόνου

Υλικά 
1 μεγάλο λάχανο ή δύο μέτρια (μαλακό, όχι σκληρό)

½ κιλό ρύζι, για γεμιστά • 250 γρ. τόνος κονσέρβα • 4-5 κρεμμύδια, ξερά, περασμένα στον τρίφτη

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 6-8 σκελίδες σκόρδο • 1 ματσάκι άνηθο

1 ματσάκι μαϊντανός • 5-6 φύλλα δάφνης • αλάτι • πιπέρι

Για τη σάλτσα:
1 λίτρο ζωμό από το βρασμένο λάχανο • 3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. κόρν- φλάουρ • 2 λεμόνια (χυμός) • αλάτι

Εκτέλεση 
Βράζουμε σε νερό το λάχανο, αφού πρώτα έχουμε αφαιρέσει τα εξωτερικά φύλλα και με κοφτερό 
μαχαίρι έχουμε αφαιρέσει βαθιά το κοτσάνι, κόβοντάς το γύρω- γύρω. Όταν μαραθεί, το βγάζουμε 

και ανοίγουμε τα φύλλα. Αφαιρούμε τα χοντρά μέρη και τα διαιρούμε στα 2. Κρατάμε 1 λίτρο ζωμό. 
Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο στο τηγάνι και ρίχνουμε το κρεμμύδι. Κατόπιν ρίχνουμε το ρύζι, άνηθο, 

μαϊντανό, σκόρδο ψιλοκομμένο, δυόσμο, πιπέρι τριμμένο και τόνο λιωμένο. Ανακατεύουμε σε χαμηλή 
φωτιά, ώστε να “πιει” το ρύζι όλο το ελαιόλαδο, τυλίγουμε τους ντολμάδες και τους τοποθετούμε σε 
ανοιχτή χύτρα, σε 2 στρώσεις ενώ βάζουμε λαχανόφυλλα και πάνω και κάτω. Ρίχνουμε ζεματιστό 
νερό, τόσο όσο να καλύψει το φαγητό και λίγο αλάτι χονδρό. Σκεπάζουμε τη χύτρα μ’ ένα μεγάλο 

πιάτο. Αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 45΄. 
Για τη σάλτσα: Ρίχνουμε στο ζωμό, που έχουμε κρατήσει, το κορν -φλάουρ, το λεμόνι και λίγο 

ελαιόλαδο. Τη σάλτσα τη ρίχνουμε, αμέσως αφού βγάλουμε τα λαχανόφυλλα, που σκεπάζουν τους 
ντολμάδες.

Συμβουλή: 
Αντί για ζωμό μπορούμε να βάλουμε 

ζεσταμένο γάλα και τους κρόκους 2 

αβγών.
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Κρεμμυδοκεφτέδες
Υλικά 
½ κιλό κρεμμύδια 

½ κιλό αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του 

1 ματσάκι φρέσκος δυόσμος, ψιλοκομμένος

αλάτι 

πιπέρι (προαιρετικά)

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Τα μισά τα τρίβουμε στον τρίφτη και τα άλλα μισά τα ψιλοκόβουμε. Σε ένα 

μεγάλο μπολ, ενώνουμε τα υλικά, τα κρεμμύδια τριμμένα και ψιλοκομμένα, το δυόσμο, το αλάτι, το πιπέρι 

(προαιρετικά) και αρχίζουμε να προσθέτουμε το αλεύρι και λίγο νεράκι μέχρι να γίνουν ένας πηχτός 

χυλός.  Ανακατεύουμε πολύ καλά, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και με ένα κουτάλι (που το βουτάμε σε νερό 

για να ξεκολλάει το μείγμα) ρίχνουμε, κ.σ.-κ.σ., τους κρεμμυδοκεφτέδες στο τηγάνι. Τηγανίζουμε για 2΄-3΄ 

από κάθε πλευρά μέχρι να ροδίσουν και τους στραγγίζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Τους συνοδεύουμε με 

σαλάτα από λάχανο και καρότο.

+ Σύλληψις Αγίας Άννης, Σωσιθέου, Ναρσή
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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+ Μηνά, Ερμογένους, Ευγράφου, Θωμά οσίου
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χταπόδι με ρύζι

Υλικά 
1 κιλό χταπόδι

½ κιλό ρύζι Καρολίνα

2 κρεμμύδια 

180 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

6-7 ντομάτες, ώριμες

1 ματσάκι μαϊντανός (ή κατά την προτίμησή μας 1 ματσάκι άνηθος )

κύμινο

αλάτι 

μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Βράζουμε το χταπόδι και το κόβουμε σε κομματάκια, μήκους 1-2 εκατοστών. Καθαρίζουμε τα 

κρεμμύδια, τα ψιλοκόβουμε και τα σοτάρουμε. Ρίχνουμε το ρύζι, αφού προηγουμένως το πλύνουμε 
και το στραγγίζουμε και το περνάμε έναν γύρο με το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε τις 
ντομάτες, που έχουμε περάσει ήδη από τον τρίφτη, τα μπαχαρικά, τα κομμάτια του χταποδιού, τον 

μαϊντανό ψιλοκομμένο και το αλάτι. Ρίχνουμε επίσης και το ανάλογο νερό. Υπολογίζουμε το νερό με 
το ρύζι σε αναλογία 1 προς 3, δηλαδή 1 μέρος ρύζι -3 μέρη νερό. Αφού βράσουν όλα μαζί για 10΄, τα 

μεταφέρουμε σ’ ένα πυρέξ και τα βάζουμε στον φούρνο, για 20΄, στους 100ο.
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Αγκινάρες αλά πολίτα
Υλικά 
10 αγκινάρες

3 καρότα

4 πατάτες

30 κρεμμυδάκια

κοκάρι

2 κ.σ αλεύρι

2 κ.σ χυμό λεμονιού

νερό 

1 ματσάκι άνηθο

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τις αγκινάρες χωρίς να κόβουμε τα κοτσάνια. Καθαρίζουμε και κόβουμε σε φέτες τα καρότα, 

τις πατάτες και τα κρεμμύδια. Τοποθετούμε τις αγκινάρες σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε τα καρότα, 

τις πατάτες τα κρεμμύδια και το ελαιόλαδο. Σε ένα άλλο σκεύος, ανακατεύουμε το αλεύρι, το αλάτι, το 

χυμό λεμονιού, το νερό και περιχύνουμε τις αγκινάρες. Σκεπάζουμε τις αγκινάρες με ένα λαδόχαρτο, το 

πατάμε με ένα πιάτο και του δίνουμε μία βράση. Μετά χαμηλώνουμε τη φωτιά και το βράζουμε για 45΄, 

ακόμη. Όταν κρυώσει το φαγητό, το σερβίρουμε, προσθέτοντας ψιλοκομμένο άνηθο.

Δανιήλ Στυλίτου, Βαρσαβά, Μείρακος μ.
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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+ Σπυρίδωνος θαυματ., Αλεξάνδρου ιερομ.
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ξιφίας σουβλάκι με σάλτσα

Υλικά 
1 κιλό ξιφίας

3 κρεμμύδια

2 ντομάτες

3 κ.σ. χυμό λεμονιού

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ. ρίγανη

ξυλάκια για σουβλάκι

αλάτι 

Για τη σάλτσα
2 ντομάτες ξεφλουδισμένες • 3 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.σ. κάππαρη • 5 ελιές μαύρες, χωρίς κουκούτσι • αλάτι • πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το ψάρι σε κύβους 3 εκατοστών και το βάζουμε σε μια πιατέλα. Ρίχνουμε λίγο αλάτι, το 

ελαιόλαδο, το χυμό λεμονιού, τη ρίγανη και το αφήνουμε για ½ ώρα. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια, τα 
κόβουμε στα 2 και τα χωρίζουμε σε φύλλα. Πλένουμε τις ντομάτες, τις κόβουμε στα 4 και αφαιρούμε 

τους σπόρους. Παίρνουμε ξυλάκια και περνάμε εναλλάξ 1 κομμάτι ψάρι, 1 κομμάτι ντομάτα, πάλι 
ψάρι και κρεμμύδι. Ψήνουμε τα σουβλάκια στο γκριλ του φούρνου για 15΄, γυρίζοντάς τα συχνά 

και αλείφοντάς το ψάρι με 1 πινέλο με τη μαρινάδα του. Βάζουμε σε 1 κατσαρόλα το ελαιόλαδο, τις 
ντομάτες τριμμένες και τα σιγοβράζουμε. Προσθέτουμε λίγο νερό, αλάτι, πιπέρι, την κάππαρη, τις 
ελιές, κομμένες κομματάκια και συνεχίζουμε το βράσιμο, μέχρι να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε τα 

σουβλάκια σε πιατέλα μαζί με τη σάλτσα.

Συμβουλή: 
Αν δε σας αρέσει η σάλτσα ντομάτας 

μπορείτε να περιχύσετε τα σουβλάκια με 

λαδολέμονο.
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Σαλάτα με καρότα, μαυρομάτικα φασόλια 
και λευκό ταραμά
Υλικά 
4 μέτρια καρότα, καθαρισμένα

1 φ.τ. φασόλια μαυρομάτικα, βρασμένα (όχι λιωμένα)

1 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε πολύ λεπτές ροδέλες

1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • 1 κ.σ.  χυμός λεμονιού

1 κ.γ. μαϊντανός ψιλοκομμένος • αλάτι • πιπέρι

Για την ταραμοσαλάτα
2 κ.σ. σούπας ταραμάς λευκός • 1 φέτα ψωμί λευκό, μόνο την ψίχα

3-4 κ.σ. σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο • χυμός από 1 μέτριο λεμόνι

Εκτέλεση 
Ταραμοσαλάτα: Στο μπλέντερ του μίξερ ρίχνουμε τον ταραμά, το ψωμί μουσκεμένο και πολύ καλά 

στραγγισμένο, 1 κ.σ. ελαιόλαδο και 2-3 σταγόνες λεμόνι και αρχίζουμε να δουλεύουμε το μείγμα στη 

μεσαία ταχύτητα. Χωρίς να σταματήσουμε την κίνηση του μπλέντερ, βάζουμε σιγά- σιγά και το υπόλοιπο 

ελαιόλαδο, εναλλάξ με το χυμό λεμονιού. Πρέπει να σχηματιστεί μια παχιά, ομοιογενής και ωραία 

ταραμοσαλάτα.

Σαλάτα: Βράζουμε τα καρότα σε άφθονο, αλατισμένο νερό για 10΄. Τα βγάζουμε από το νερό τους και τα 

αφήνουμε να κρυώσουν. Έπειτα, τα κόβουμε σε λεπτές λωρίδες, πάχους 2 εκατοστών,  κατά μήκος και 

τα τοποθετούμε στο κέντρο της πιατέλας. Πασπαλίζουμε με ελάχιστο αλάτι και πιπέρι, σκορπάμε μερικές 

ροδέλες κρεμμύδι και τα φασόλια γύρω από τα καρότα και ραντίζουμε με το ελαιόλαδο και το λεμόνι. 

Ρίχνουμε με ένα κουτάλι τον ταραμά, επάνω από τα καρότα, ακριβώς στο κέντρο, έτσι ώστε να μην τα 

καλύψει εντελώς. Στολίζουμε με μερικούς επιπλέον κρίκους κρεμμυδιού, πασπαλίζουμε με μαϊντανό και 

σερβίρουμε τη σαλάτα αμέσως.

Ευγενίου, Μαρδαρίου, Αυξεντίου, Ορέστου
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

Συμβουλή: 
Τα καρότα δεν πρέπει να είναι πολύ 

βρασμένα, ώστε να μας δίνουν ατόφια 

την αίσθηση του «δροσερού» στο στόμα.
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Θύρσου, Απολλωνίου, Καλλινίκου, Λεύκιου
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σουπιές με αρωματικά χορταρικά

Υλικά 
2 κιλά σουπιές, κομμένες σε ροδέλες

½ κιλό σπανάκι, χονδροκομμένο 

1 ματσάκι μάραθο, ψιλοκομμένο

1 ματσάκι καυκαλήθρες, ψιλοκομμένες

άνηθο

1 ματσάκι μυρώνια, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι λάπατα, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

3 πράσα, ψιλοκομμένα

1 ματσάκι σέσκουλο, ψιλοκομμένο

1 π.κ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

μισό ποτηράκι κρασί λευκό  

3 ντομάτες ξεφλουδισμένες και χονδροκομμένες

αλάτι 

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε καλά τις σουπιές, βγάζοντας τα κόκαλα, τα εντόσθια, τις σακούλες με το μελάνι 

(βγαίνουν εύκολα αν τις τραβήξουμε) και τα μάτια. Βάζουμε το ελαιόλαδο στην κατσαρόλα, σε χαμηλή 
φωτιά, προσθέτουμε το κρεμμυδάκι, το πράσο, τις σουπιές και τα τσιγαρίζουμε γύρω στα 7΄-8 ΄. 
Προσθέτουμε το κρασί, τις ντομάτες, το νερό, το αλάτι και το πιπέρι  και αφήνουμε τις σουπιές να 

βράσουν. 10΄ πριν σβήσουμε τη φωτιά, προσθέτουμε τα υπόλοιπα χορταρικά, για να μη λιώσουν. Τα 
αφήνουμε να χυλώσουν, σβήνουμε τη φωτιά και σερβίρουμε.
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Λαβράκια στον φούρνο
Υλικά 
5 λαβράκια (250 γρ. το καθένα)

4-5 μέτριες ντομάτες ή χυμό

1 κιλό πατάτες

1 ματσάκι μαϊντανός

10 σκελίδες σκόρδο

4 φύλλα δάφνης

λεμόνι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα ψάρια, δεν κρατάμε τα εντόσθια και τα τοποθετούμε στο ταψί. Κόβουμε τις πατάτες, 

κυδωνάτες και τις αλατίζουμε. Τις τοποθετούμε ανάμεσα στα ψάρια, ώστε να γεμίσει το ταψί. Απλώνουμε 

τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, την ντομάτα, τη δάφνη, το πιπέρι και το σκόρδο, ψιλοκομμένο και ρίχνουμε 

το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε και λίγο νερό, για να βράσουν οι πατάτες. Το βγάζουμε από τον φούρνο, όταν οι 

πατάτες έχουν ψηθεί.

+ ΙΑ Λουκά (προπατόρων), Ελευθερίου ιερομ.
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Συμβουλή: 
Είναι προτιμότερο ο μαϊντανός να μείνει 

για το γαρνίρισμα, μετά το ψήσιμο.
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Αγγαίου πρ. Μοδέστρου, Θεοφάνους
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Λιόπιτα

Υλικά 
Για τη γέμιση

250 γρ. ελιές, μαύρες, στεγνές, σταφιδωμένες και καθαρισμένες από τα κουκούτσια και τις φλούδες

150 γρ. ψίχα καρύδια, χονδροκομμένα

2 κρεμμύδια φρέσκα, ψιλοκομμένα

1 πράσο, ψιλοκομμένο

λίγος άνηθος, ψιλοκομμένος

Για τη ζύμη
½ κιλό αλεύρι, που φουσκώνει μόνο του

2 κ.σ. ταχίνι

λίγο αλάτι

Εκτέλεση 
Ανακατεύουμε όλα τα υλικά της γέμισης. Λιώνουμε το ταχίνι σε χλιαρό νερό και ζυμώνουμε με το 
αλεύρι. Με τη ζύμη, ανοίγουμε 2 χονδρά φύλλα. Αλείφουμε ένα ταψάκι με ταχίνι. Στρώνουμε το 1 

φύλλο και ρίχνουμε τη γέμιση, απλώνοντάς την. Βάζουμε το άλλο φύλλο από πάνω και ενώνουμε τα 
άκρα. Ραντίζουμε με λίγο νερό και ψήνουμε, για 1 ώρα, στους 200ο.

Συμβουλή: 
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλό 

αλεύρι, αλλά με μαγιά μπίρας ή ξηρή 

μαγιά.
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Γιουβέτσι με πατάτες
Υλικά 
1 κιλό πατάτες

350-400 γρ. ρύζι Καρολίνα

κρεμμυδάκια, φρέσκα, ψιλοκομμένα ή ξερά

σκόρδο (προαιρετικά)

μαϊντανός

ντομάτα

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε τις πατάτες στρογγυλές φέτες, τις αλατίζουμε και τις στρώνουμε στο ταψί. Ρίχνουμε το 

ελαιόλαδο και τις ψήνουμε σε δυνατό φούρνο. Όταν ροδίσουν λίγο, ρίχνουμε τη σάλτσα που έχουμε 

προηγουμένως ετοιμάσει και βράσει και το ανάλογο βραστό νερό. Όταν αρχίσει να βράζει, ρίχνουμε και το 

ρύζι στο ταψί και το στρώνουμε. Όταν “πιει” όλο το νερό το ρύζι και “πιάσει” κρούστα, το αποσύρουμε από 

τη φωτιά.

+ Διονυσίου Αιγίνης, Δανιήλ Προφ. & 3 παίδων
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  

Συμβουλή: 
Μπορούμε να προσθέσουμε και βούτυρο, 

από γάλα κατσίκας ή αγελάδας. Το 

πρόβειο μυρίζει πολύ βαριά.
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Νικοστράτου, Σεβαστιανού, Ζωής, Φωκά
(Νηστεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Φακή νησιώτικη

Υλικά 
2 φ.τ. φακές

3 κρεμμύδια, μέτρια, ψιλοκομμένα

2 ντομάτες περασμένες στον τρίφτη, χωρίς τη φλούδα τους

2 πατάτες, κομμένες, σε μικρούς κύβους

1 κ.σ. ψιλοκομμένος, φρέσκος κόλιανδρος

1 φ.τ. ψιλοκομμένο μαρούλι

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Πλένουμε τη φακή και την στραγγίζουμε πολύ καλά. Τη ρίχνουμε στην κατσαρόλα μαζί με το 
κρεμμύδι, την ντομάτα, την πατάτα, τον κόλιανδρο, το μαρούλι, το ελαιόλαδο και 3 φ.τ. νερό. 

Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε, με κλειστό το καπάκι της κατσαρόλας, για 30΄. Δοκιμάζουμε και, αν 
χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Συνεχίζουμε το ψήσιμο για 25΄ ακόμη, σε χαμηλή 

θερμοκρασία. Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Συμβουλή: 
Μπορεί να μαγειρευτεί και χωρίς 

καθόλου ελαιόλαδο.
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Πίτσα νηστίσιμη
Υλικά 
1 βάση πίτσας έτοιμη (4 μερίδων)

1 κ.σ. ταραμά

λίγη κάππαρη

λίγη ντομάτα λιωμένη (πελτέ ντομάτας ελαφρώς αραιωμένος)  

λίγη ρίγανη

1 πιπεριά πράσινη, κομμένη σε ροδέλες

ελιές μαύρες, κομμένες σε κομματάκια (χωρίς τα κουκούτσια)

λίγα μανιτάρια κονσέρβας

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Αλείφουμε το ταψί με λίγο ελαιόλαδο. Τοποθετούμε την πίτσα και αλείφουμε τον ταραμά σε όλη την 

επιφάνεια. Ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο (μπορούμε να χτυπήσουμε το ελαιόλαδο με τον ταραμά και να 

αλείψουμε τον πολτό που θα προκύψει πάνω στην πίτσα). Σκορπάμε την ντομάτα και όλα τα υπόλοιπα 

υλικά και ψήνουμε, σε προθερμασμένο μέτριο φούρνο, για 20΄-30 ΄. Τρώγεται ζεστή.

Βονιφατίου, Ευτυχίου, Αγλαΐδος, Άρεως μαρτ.
(Νηστεία)

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Ιγνατίου Θεοφόρου, Φιλογονίου, Ιωάννου ν.
(Νηστεία)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λαχανόρυζο

Υλικά 
1 λάχανο 600-700 γραμμάρια

4 κρεμμύδια

250 γρ. ρύζι γλασέ

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 κ.γ.  κόκκινο, γλυκό πιπέρι

μαύρο πιπέρι

κύμινο

αλάτι

λίγος χυμός λεμονιού 

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε το λάχανο από τα εξωτερικά του φύλλα και το κόβουμε σε χονδρά κομμάτια. Σοτάρουμε 

τα κρεμμύδια και όταν ροδίσουν, βάζουμε μέσα στην κατσαρόλα το λάχανο και το ανακατεύουμε 
μαζί με το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια. Προσθέτουμε 1 λίτρο νερό και το αλάτι, σκεπάζουμε την 

κατσαρόλα και δυναμώνουμε τη φωτιά. Ύστερα από 1/2 ώρα, ρίχνουμε το ρύζι, που το ξεπλύναμε 
νωρίτερα και το μουσκέψαμε γα λίγο. Έπειτα από 15΄, προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας  και όλα τα 
μπαχαρικά. Αφήνουμε το φαγητό να βράσει λίγο, ανακατεύοντάς το συχνά. Το κατεβάζουμε και το 
αφήνουμε σκεπασμένο για να ρουφήξει το ρύζι όλα τα υγρά. Ρίχνουμε τον χυμό του λεμονιού και 

ανακατεύουμε ξανά.

Συμβουλή: 
Μπορεί να μαγειρευτεί και χωρίς 

καθόλου ελαιόλαδο. Αν δεν νηστεύουμε 

η φέτα, “του κάνει νόστιμη παρέα”.

Προτιμάμε ρύζι γλασέ, διότι χυλώνει 

και ταιριάζει σε αυτό το φαγητό. Δεν 

θέλουμε να γίνει σπυρωτό.
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Χταπόδι με πατάτες
Υλικά 
1 χταπόδι, 1,5 κιλό

1,5 κιλό πατάτες

4 κρεμμύδια

3 σκελίδες σκόρδο

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

κανέλα, τριμμένη

κύμινο

κόκκινο γλυκό πιπέρι

δαφνόφυλλα

ρίγανη

Εκτέλεση 
Βράζουμε το χταπόδι, ολόκληρο, σε σιγανή φωτιά, με ελάχιστο νερό, αφού πρώτα το έχουμε πλύνει 

καλά. Καθαρίζουμε, και χοντροκόβουμε τις πατάτες. Σοτάρουμε τα κρεμμύδια σε σιγανή φωτιά και αφού 

ροδίσουν, ρίχνουμε τις πατάτες και τις ανακατεύουμε για λίγο, μαζί με το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια. 

Κατόπιν ρίχνουμε μια κουτάλα χταποδόζουμο και ¾ του λίτρου νερό, προσθέτουμε τα σκόρδα (κομμένα 

σε φέτες), τον πελτέ ντομάτας, λιωμένο και όλα τα μπαχαρικά και τα μυρωδικά. Δυναμώνουμε τη φωτιά 

και προσθέτουμε το χταπόδι, το οποίο έχουμε κόψει σε κομμάτια, μήκους 3-4 εκατοστών. Το αφήνουμε 

να σιγοβράσει και σε 20΄ είναι έτοιμο.

Ιουλιανής, Θεμιστοκλέους μαρτύρων
(Νηστεία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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+ Προ Χριστού Γέννηση, Αναστασίας Φαρμακολ
(Νηστεία)

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

Καλαμάρια με χόρτα

Υλικά 
1 κιλό καλαμάρια

3-5 ξερά κρεμμύδια

2 πράσα

3-4 σκελίδες σκόρδο 

200 γρ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ½  κιλό χόρτα διάφορα (σπανάκια, σέσκουλα,  καυκαλήθρες, ζοχιά, ραδίκια)

1 ματσάκι φρέσκα κρεμμυδάκια

1 ματσάκι άνηθο • 1 ματσάκι μάραθο

5 λεμόνια • αλάτι • μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε τα καλαμάρια από τα εντόσθια και τις μεμβράνες και τα πλένουμε. Τα βράζουμε με λίγο 
νερό για 1/2 ώρα και κατόπιν τα κόβουμε σε κομμάτια, μήκους 2-3 εκατοστών. Το ζουμί το κρατάμε. 

Καθαρίζουμε τα χορταρικά, τα κόβουμε σε κομμάτια 5-6 εκατοστών και τα πλένουμε καλά. Σοτάρουμε 
τα κρεμμύδια και τα πράσα και αφού ροδίσουν, ρίχνουμε τα χορταρικά και τα σκόρδα ψιλοκομμένα 

και τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Αφήνουμε να βράσουν λίγο σε χαμηλή φωτιά και ανακατεύουμε 
συχνά. Όταν μαραθούν προσθέτουμε 1 ποτήρι νερό, 2 κουτάλες από το ζουμί των καλαμαριών και το 
αλάτι και τα σκεπάζουμε. Δυναμώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να βράσουν για 30΄. Προσθέτουμε 
τα καλαμάρια και το μαύρο πιπέρι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και τα αφήνουμε να σιγοβράζουν, ώσπου 
να σωθούν τα υγρά τους. Ρίχνουμε τότε τον χυμό λεμονιού και κατεβάζουμε  αμέσως τον κατσαρόλα 

από την φωτιά.

Συμβουλή: 
Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο φαγητό 

και με καλαμάρια κονσέρβα. Επίσης, 

μπορούμε να μη χρησιμοποιήσουμε 

χυμό λεμονιού, αλλά πελτέ ντομάτας.
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Ξινόχοντρος σούπα 
με ντομάτα και ελαιόλαδο
Υλικά 
½ φ.τ έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. ξινόχοντρος

5 φ.τ. νερό

1 μέτρια ντομάτα ώριμη, κομμένη σε μικρούς κύβους

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε το νερό σε μία μικρή κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο και την ντομάτα και τα αφήνουμε να 

σιγοβράσουν για 4΄-5 ΄. Στη συνέχεια ρίχνουμε τον ξινόχοντρο, αλατίζουμε, ανακατεύουμε καλά, 

σκεπάζουμε με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και σιγοβράζουμε για ακόμα 35΄-40 ΄. 

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Των εν Κρήτη 10 Μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου 
(Νηστεία)

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Παραμονή Χριστουγέννων, Ευγενίας, Φιλίππου μ.
(Νηστεία)

ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Λαχανοντολμάδες πολίτικοι

Υλικά 
½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ.  ξινόχοντρος

5 φ.τ.  νερό

1 μέτρια ντομάτα ώριμη, κομμένη σε μικρούς κύβους

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε το νερό σε μία μικρή κατσαρόλα μαζί με το ελαιόλαδο και την ντομάτα και τα αφήνουμε να 

σιγοβράσουν για 4΄-5 ΄. Στη συνέχεια ρίχνουμε τον ξινόχοντρο, αλατίζουμε, ανακατεύουμε καλά, 
σκεπάζουμε με το καπάκι, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και σιγοβράζουμε για ακόμα 35΄ -40 ΄. 

Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή, με άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
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Χοιρινό με σούπα τραχανά
Υλικά 
1 κιλό χοιρινό

2 κρεμμύδια

2 φ.τ. τραχανά

2 αβγά

2 λεμόνια 

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Βάζουμε το κρέας σε κατσαρόλα με αρκετό νερό για να βράσει και ταυτόχρονα το ξαφρίζουμε. 

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το αλάτι και το πιπέρι και τα αφήνουμε να βράσουν για 1/2 ώρα. Όταν το 

κρέας έχει μισοβράσει, ρίχνουμε τον τραχανά. Μετά από ½ ώρα, το φαγητό είναι έτοιμο. Ετοιμάζουμε το 

αβγολέμονο και αυγοκόβουμε. Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή,  με άφθονο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

+ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ                    
(όλα κλειστά)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Αμπελώνας Λευκός
ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗ
Ποντικιανά, Κολυμβάρι, Δήμος Πλατανιά
Τηλ. (+30) 2824 0 23381, Φαξ (+ 30) 2824 0 33326
e-mail: karavitakiswines@hotmail.com
www.karavitakiswines.com  
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+ Η Σύναξις της Θεοτόκου, Ευθυμίου Σάρδεων

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Χοιρινό τηγανητό

Υλικά 
1 κιλό χοιρινό

1 φ.τ. κόκκινο κρασί

½  φ.τ. ξίδι

αλάτι

πιπέρι

ρίγανη

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

Εκτέλεση 
Αφού πλύνουμε το κρέας και το κόψουμε σε μέτρια κομμάτια, το αλατοπιπερώνουμε, του βάζουμε 

ρίγανη, το περιχύνουμε με το ξίδι και το αφήνουμε λίγη ώρα. Βάζουμε στο τηγάνι λάδι να κάψει και 
ρίχνουμε μέσα το χοιρινό μαζί με το ζουμί του. Το αφήνουμε να βράσει σε σιγανή φωτιά μέχρι να 

πιει το ζουμί του και μετά ρίχνομε το κρασί. Το αφήνουμε να πιει και το κρασί, να ροδίσει και μετά το 
σβήνουμε.

Συνδυάζεται με: 
Επιλογές Ντουράκη ερυθρός
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr
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Καλιτσούνια με σπανάκι
Υλικά                                            
Για τη ζύμη: όπως στη συνταγή της 14ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
2 κιλά σπανάκι

1 φ.τ. φρέσκα κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

1 φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 φ.τ. δυόσμο, ψιλοκομμένο

½ κιλό πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ

½ κιλό μαλάκα

4 κ.σ. αλεύρι

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Καθαρίζουμε και πλένουμε καλά το σπανάκι. Το ψιλοκόβουμε και τα τσιγαρίζουμε στο ελαιόλαδο, μαζί με 

τα κρεμμύδια, για 3΄. Στη συνέχεια αφού το στραγγίσουμε προσθέτουμε το δυόσμο, τα τυριά, το αλεύρι, 

το αλάτι και το πιπέρι. Όλα αυτά τα αναμειγνύουμε πάρα πολύ καλά. Ετοιμάζουμε τη ζύμη, ανοίγουμε το 

φύλλο σε μέτριο πάχος και το κόβουμε σε κομμάτια στρογγυλά, με βοήθεια το πιατάκι του καφέ. Βάζουμε 

στη μια άκρη του κάθε κομματιού 2 κουταλιές γέμιση, τη σκεπάζουμε με την άλλη άκρη και πιέζουμε με 

βρεγμένα τα δάχτυλά μας, ώστε να κλείσει καλά το φακελάκι. Αλείφουμε με το πινέλο τα καλιτσούνια με 

τα χτυπημένα αβγά και τα πασπαλίζουμε με σουσάμι. Τα τοποθετούμε σε λαδωμένο ταψί και τα ψήνουμε, 

σε προθερμασμένο φούρνο, για 20΄-25΄.

+ Στεφάνου Πρωτομάρτ.,  Θεοδώρου Γραπτού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με:  
Τσικουδιά
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου,  Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Των εν Νικομηδεία  Δισμυρίων Μαρτ., Δόμνης

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τηγανιά

Υλικά 
1 κιλό ψαρονέφρι

½ φ.τ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

1 ½ φ.τ. κρασί λευκό

αλάτι

πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κρέας σε μικρά κομμάτια, το πασπαλίζουμε με αλάτι και πιπέρι και το αφήνουμε για 10΄. 

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε 1 τηγάνι και μόλις κάψει, προσθέτουμε το κρέας και το σκόρδο, κομμένο 
σε φέτες. Ανακατεύουμε συνεχώς, μέχρι να ροδίσει. Ρίχνουμε το κρασί και βράζουμε, ώσπου να 

απορροφηθεί. Προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό και συνεχίζουμε το βράσιμο, μέχρι να μαλακώσει το 
κρέας και να μείνει με λίγη σάλτσα. Το βάζουμε σε πιατέλα και το σερβίρουμε ζεστό.

Συνδυάζεται με: 
Trebbiano (οίνος λευκός ξηρός)
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Ακρωτήρι, Χανιά, Δήμος Χανίων
Τηλ. (+30) 2821 0 63572, Φαξ (+ 30) 2821 0 63551
e-mail: imatg@otenet.gr | www.agiatriada-chania.gr
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Αγριόχοιρος κρασάτος
Υλικά 
2 κιλά αγριόχοιρο σπάλα ή μπούτι, κομμένο σε χοντρά κομμάτια

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10-12 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

χυμό από 4 λεμόνια

750 γρ. κόκκινο κρασί μπρούσκο

2 κοφτές κ.σ. κόλιανδρο, ξερό, τριμμένο

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

αλάτι

χοντροτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση 
Κόβουμε το κρέας σε μεγάλα κομμάτια και το ρίχνουμε στην κατσαρόλα με νερό που βράζει. Όταν 

αφρίσει, το καθαρίζουμε από τον αφρό και το βγάζουμε στην άκρη να στεγνώσει. Σε ένα μεγάλο βαθύ 

τηγάνι, σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο με ελαιόλαδο και προσθέτουμε το κρέας. Σβήνουμε με χυμό 

λεμονιού και προσθέτουμε το κρασί (αν θέλουμε και 2-3 κ.σ. κρασόξιδο ή μηλόξιδο) και αφήνουμε να 

βράσει για 10΄. Συμπληρώνουμε όσο νερό χρειάζεται. Σιγοβράζουμε για 2-3 ώρες, μέχρι να μαλακώσει 

το κρέας. Λίγο πριν το βγάλουμε από τη φωτιά προσθέτουμε κόλιανδρο και αλατοπίπερο. Σβήνουμε τη 

φωτιά και αφήνουμε το φαγητό στην κατσαρόλα, να «ξεκουραστεί», για 1 ώρα.

+ Μετά Χριστού Γέννηση, Των αναιρεθέντων νηπίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με: 
Cabernet Sauvignon (οίνος ερυθρός)
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ- DOURAKIS WINERY
Αλίκαμπος, Δήμος Αποκορώνου
Τηλ. (+30) 2825 0 51761
e-mail: info@dourakiswinery.gr | www.dourakiswinery.gr

Συμβουλή: 
Αν θέλουμε να έχουμε λίγο πιο γλυκιά 

γεύση, μπορούμε να προσθέσουμε και 

λίγο μέλι. 
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Ανυσίας & Φιλεταίρου μ., Γεδεών Τυρνάβου

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Μυζηθρόπιτες

Υλικά 
Για τη ζύμη: όπως τη συνταγή της 28ης Ιανουαρίου

Για τη γέμιση
400 γρ. πηχτόγαλο Χανίων ΠΟΠ 

200 γρ. ξινομυζήθρα

1 αβγό

αλάτι

πιπέρι

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, για το τηγάνισμα

Εκτέλεση 
Βάζουμε σε 1 λεκάνη το αλεύρι με λίγο αλάτι, το ελαιόλαδο, το ρακί και ρίχνουμε λίγο- λίγο νερό. 
Τα ζυμώνουμε, μέχρι να γίνει μια ζύμη μαλακή. Την αφήνουμε για ½ ώρα και τη χωρίζουμε σε 

μπάλες. Βάζουμε σε μια λεκάνη τη μυζήθρα, τη ξινομυζήθρα, το αβγό χτυπημένο, αλάτι, πιπέρι και 
τα ανακατεύουμε. Παίρνουμε μια μπάλα από τη ζύμη και την ανοίγουμε με τον πλάστη, σε φύλλο. 
Το χωρίζουμε με ένα ποτήρι διαμέτρου 6 εκατοστά, σε “δίσκους”. Βάζουμε σε κάθε φυλλαράκι ένα 

κουταλάκι γέμιση, το κλείνουμε γύρω- γύρω και το πλάθουμε ώστε να γίνει μια μπάλα.      
Πιέζουμε κάθε μπάλα με τον πλάστη ώστε να πάρει σχήμα στρογγυλό, διαμέτρου 6 εκατοστών.  

Συνεχίζουμε με την υπόλοιπη ζύμη. Αλείφουμε 1 αντικολλητικό τηγάνι με ελαιόλαδο και ψήνουμε τις 
μυζηθρόπιτες, γυρίζοντάς τες συνεχώς, μέχρι να ροδίσουν. Τις σερβίρουμε σε πιατέλα.

Συνδυάζεται με:  
Τσικουδιά Κρήτης
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου,  Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Τηγανιά με συκωταριά
Υλικά 
1 συκωταριά αρνίσια 

3 κ.σ. ξίδι 

50 ml κρασί λευκό ξηρό 

1 πράσο, κομμένο σε κομμάτια 

2 κ.σ. ρίγανη 

100 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

2 λεμόνια (τον χυμό τους)

Εκτέλεση 
Πλένουμε τη συκωταριά καλά κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό, την κόβουμε σε μπουκιές και τη βάζουμε 

σε ένα μπολ με ξίδι, για 10΄. Ξεπλένουμε καλά. Βάζουμε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και σωτάρουμε το πράσο 

μέχρι να γυαλίσει. Ρίχνουμε τη συκωταριά και την αφήνουμε να τσιγαριστεί για 5΄ περίπου. Σβήνουμε 

με το κρασί και σκεπάζουμε για 1 λεπτό το τηγάνι, ώστε να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του το άρωμα 

του κρασιού. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα μυρωδικά και αφήνουμε την τηγανιά να σιγοψηθεί, για 10΄ 

περίπου. Περιχύνουμε με τον χυμό των λεμονιών και σερβίρουμε.

Μελάνης οσ., Ζωτικού ορφαν., 10 παρθένων Νικόμ.

ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Συνδυάζεται με:  
Μηθύμνειος (οίνος ερυθρός ξηρός)  
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗ
Δραπανιάς, Δήμος Κισάμου,  Τηλ. (+30) 2822 0 31740-1
e-mail: pneumatikakis@yahoo.gr | www.pneumatikakis.com.gr 
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Αλφαβητικό Ευρετήριο 
Συνταγών 
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Ημέρες και περίοδοι Νηστείας

Νηστεία της Τετάρτης και της Παρασκευής: Η Τετάρτη και η Παρασκευή ορίζονται ως ημέρες 

υποχρεωτικής νηστείας για τους πιστούς. Τις δύο αυτές ημέρες δεν τρώμε ούτε λάδι. 

Νηστεία των Χριστουγέννων: Αρχίζει στις 15 Νοεμβρίου και τελειώνει στις 24 Δεκεμβρίου. Κατά την 

νηστεία αυτή τρώμε ψάρι (όλες τις ημέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής) από την αρχή της μέχρι και 

την 17η Δεκεμβρίου (αν δεν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή). 

Νηστεία της Μ. Τεσσαρακοστής: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει μετά την Πασχαλινή Θ. 

Λειτουργία.

Νηστεία του Μ. Σαββάτου: Είναι το μοναδικό Σάββατο του έτους όπου νηστεύουμε το λάδι.

Νηστεία των Αγίων Αποστόλων: Αρχίζει από την Δευτέρα μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων μέχρι 

και την 29η Ιουνίου μετά τη Θεία Λειτουργία. Συνήθως η νηστεία αυτή είναι πολύ μικρή. 

Νηστεία του Δεκαπενταύγουστου: Αρχίζει  την 1η Αυγούστου και τερματίζεται μετά τη Θ. Λειτουργία 

της 15ης  Αυγούστου.

Νηστεία του Τιμίου Σταυρού: 14 Σεπτεμβρίου

Νηστεία του Τιμίου Προδρόμου: 29 Αυγούστου

Νηστεία της Παραμονής των Θεοφανείων: 5 Ιανουαρίου

Ημέρες ψαροφαγίας

7 Ιανουαρίου: Σύναξις Αγ. Ιωάννου Προδρόμου.

2 Φεβρουαρίου:  Υπαπαντή Σωτήρος

25 Μαρτίου: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

24 Ιουνίου: Γέννησις Αγίου Ιωάννου Προδρόμου

29 Ιουνίου: Αγίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου

6 Αυγούστου: Μεταμόφωσις  Σωτήρος

15 Αυγούστου: Κοίμησις Θεοτόκου

8 Σεπτεμβρίου: Γενέθλιον Υπεραγίας Θεοτόκου

14 Νοεμβρίου: Αγίου Φιλίππου Αποστόλου Φιλίππου

21 Νοεμβρίου: Εισόδια Θεοτόκου
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Συντομογραφίες Συνταγών

κ.γ. = κουταλάκι του γλυκού

κ.σ. = κουταλιά της σούπας

φ.τ. = φλιτζάνι του τσαγιού 

φ.κ. = φλιτζανάκι του καφέ 

π.ν. = ποτήρι του νερού

1 λίτρο = 1 L

γρ.= γραμμάρια

΄= λεπτά

π.κ = ποτήρι του κρασιού

π.ν= ποτήρι νερό

Σημείωση: Η θερμότητα του φούρνου δεν είναι ίδια από τη μια συσκευή στην 

άλλη. Παίζουν ρόλο το ύψος της σχάρας του φούρνου, ο αέρας - εάν η κουζίνα 

είναι αερόθερμη- το σκεύος που θα χρησιμοποιήσετε. Καλό λοιπόν θα είναι να 

δοκιμάσετε το δικό σας φούρνο και να δείτε ποια είναι η θερμοκρασία που θα 

σας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
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