Σζ είκαζ μ δουζιμξ
Ο Δσόζμος ή mentha Viridis
ακήηεζ ζηδκ μζημβέκεζα ηδξ ιέκηαξ ηαζ έπεζ ηζξ ίδζεξ ανςιαηζηέξ
ζδζυηδηεξ. Mαγί ιε ημ ααζζθζηυ, είκαζ απυ ηα πζμ δζάζδια ανςιαηζηά
πυνηα. Φοηνχκεζ ιυκμξ ημο ζε οβνμφξ ηαζ μνεζκμφξ ηυπμοξ, αθθά
ζοκήεςξ ηαθθζενβείηαζ ζε ηήπμοξ ηαζ ζε βθάζηνεξ βζα κα
πνδζζιμπμζδεεί ζηδ ιαβεζνζηή ςξ ηανφηεοια. Yπάνπμοκ πάκς απυ
30 δζαθμνεηζηέξ πμζηζθίεξ δουζιμο, αθθά μζ πζμ δδιμθζθείξ είκαζ μ
δουζιμξ ιε ηα ιοηενά θφθθα, αοηυξ ιε ηα ζηνμββοθά θφθθα ηαζ μ
αζεηκαιέγζημξ δουζιμξ. Tα θφθθα ημο δουζιμο, θνέζηα ή
απμλδναιέκα, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδ ιαβεζνζηή (ζε ηεθηέδεξ,
βειζζηά, ζάθηζεξ, ηνεαηυπζηεξ, νμθήιαηα, ανςιαηζηά λίδζα ηθπ.),
ζηδ θανιαημαζμιδπακία ςξ αεθηζςηζηυ βεφζδξ ηαζ μζιήξ, ζε
δζάθμνα θανιαηεοηζηά ζηεοάζιαηα (παζηίθζεξ βζα ημ αήπα, ζζνυπζ
βζα βανβάνεξ ηθπ.) ηαζ ζηδκ ανςιαημαζμιδπακία βζα ημκ ανςιαηζζιυ
ζαπμοκζχκ ηαζ ηδκ παναζηεοή ανςιάηςκ. Tμ άνςια ημο δουζιμο
παναζηεοάγεηαζ ηαζ ζοκεεηζηά ζε ενβαζηήνζα ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ
επίζδξ ζε πμθθά πνμσυκηα (π.π. ζηζξ μδμκηυηνειεξ).

Γζα ηδκ ζζημνία

O δουζιμξ πνδζζιμπμζήεδηε απυ πμθθμφξ ανπαίμοξ πμθζηζζιμφξ. Oζ
ανπαίμζ Έθθδκεξ έηνζαακ ημ ηναπέγζ ημοξ ιε δουζιμ πνζκ ηαείζμοκ
κα θάκε, αθθά έθηζαπκακ ιε αοηυκ ηαζ ιφνμ. Tμκ 6μ αζχκα
πνςημειθακίγμκηαζ εζδζηέξ ηνέιεξ ηαεανζζιμφ δμκηζχκ ιε πνχηδ
φθδ ημ δουζιμ. Oζ Aζβφπηζμζ ηαζ μζ Kζκέγμζ απέδζδακ ζε αοηυκ πμθθέξ
εεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ, αθθά ζοκήεζγακ κα ανςιαηίγμοκ ηαζ ημ κενυ
ζημ μπμίμ έηακακ ιπάκζμ. Oζ Άββθμζ έθηζαπκακ πενίθδιεξ ζάθηζεξ.
Tμ ηζάζ απυ δουζιμ ήηακ ηαζ πανέιεζκε δζάζδιμ ζε υθδ ηδκ
Aκαημθή. ηδκ Kνήηδ ημκ θέκε ιπάθζαιμ ηαζ ημκ πνδζζιμπμζμφκ ζε
πμθθά βθοηά ιε αάζδ ημ ακευηονμ.Ο δουζιμξ είκαζ έκα είδμξ θοημφ
πμθφ δζαδεδμιέκμ ζηδκ Δθθάδα, ιε ςναίμ ηαζ εοπάνζζημ άνςια, ημ
μπμίμ ηαθθζενβείηαζ ζε αοθέξ ηαζ ηήπμοξ, ιαγεφεηαζ υθμ ημ πνυκμ ηαζ
ιπμνμφιε κα ημκ έπμοιε πάκηα θνέζημ ζε ιζα βθάζηνα, ή κα ημκ
απμλενάκμοιε ζε έκα αάγμ.

Tζ εα ανείηε ζηδκ αβμνά
Tμ δουζιμ ιπμνείηε κα ημκ πνμιδεεοηείηε απυ ηζξ θασηέξ αβμνέξ ζε
θνέζηζα ιμνθή, απυ ηα ζμοπενιάνηεη ζε θνέζηζα ή απμλδναιέκδ
ιμνθή, ηαεχξ ηαζ απυ ηα ηαηαζηήιαηα ιπαπανζηχκ. ηδκ αβμνά,
πάκηςξ, εα ανείηε:
•Kοινό δσόζμο: Έπεζ ζηνμββοθά θφθθα ηαζ θνέζημ βθοηυ άνςια.
•Bιεηναμέζικο δσόζμο: Eίκαζ βκςζηυξ ηαζ ιε ηδκ μκμιαζία θάλα ή
δουζιμξ ηδξ Kαιπυηγδξ. Έπεζ ζηεκά ηαζ ιοηενά θφθθα ιε εθαθνχξ
ηυηηζκμ πνχια ηαζ πζπενάηδ βεφζδ, βζ’ αοηυ ηαζ εεςνείηαζ ηαθυξ βζα
ηδκ παναζηεοή πζηάκηζηςκ θαβδηχκ.
•Aιθέριο έλαιο δσόζμοσ: Mπμνείηε κα ημ πνμιδεεοηείηε απυ
επζθεβιέκα θανιαηεία.

Aπυ ηδκ αβμνά ζημ πζάημ ζαξ

•Όηακ αβμνάγεηε θνέζημ δουζιμ, πνέπεζ κα πνμζέπεηε ηα θφθθα
ημο κα έπμοκ έκημκμ πνχια ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ ηαζ ημ ημηζάκζ
ημο κα είκαζ εοεφ ηαζ ζοιπαβέξ.
•O θνέζημξ δουζιμξ δζαηδνείηαζ ζε ηθεζζηή πθαζηζηή ζαημφθα ζημ
ροβείμ.
•O δουζιμξ πάκεζ ιένμξ απυ ημ άνςιά ημο υηακ ηυαεηαζ ιε ημ
ιαπαίνζ, εκχ απμδίδεζ ημ ιέβζζημ ημο ανχιαηυξ ημο υηακ ηυαεηαζ ιε
ηα πένζα.
•Aκ πνέπεζ κα ρζθμηυρεηε θφθθα δουζιμο ηαζ πνέπεζ ακαβηαζηζηά
κα ημ ηάκεηε ιε ημ ιαπαίνζ, παζπαθίζηε ημκ ιε 1 ή 2 πνέγεξ γάπανδ,
βζαηί ιε αοηυ ημκ ηνυπμ εκζζπφεηαζ ημ άνςιά ημο.
•Γζα ηαθφηενμ ανςιαηζηυ απμηέθεζια, πνμζεέζηε ημκ ζημ θαβδηυ
θίβμ πνζκ ημ ηέθμξ ημο ιαβεζνέιαημξ.
•Aκ θοηέρεηε ζηδ βθάζηνα ή ζημκ ηήπμ ζαξ δουζιμ, θνμκηίζηε κα
ημκ ιαγέρεηε πνζκ ακείζεζ ημ θοηυ.

Καλλιέργεια:
Μπμνείηε κα ζπείνεηε ημοξ ζπυνμοξ δουζιμο κςνίξ ηδκ Άκμζλδ, ιεηά ηα
ηεθεοηαία ηνφα. Υνδζζιμπμζήζηε πμθθμφξ ζπυνμοξ βζαηί πμθθμί απυ αοημφξ
είκαζ ζηείνμζ. Απθχζηε ημοξ ζπυνμοξ ημο Γουζιμο επάκς ζημ πχια ηαζ
πμηίζηε άιεζα. Μδ ζηεπάζεηε ημοξ ζπυνμοξ ιε πχια. Βάθηε ηδ βθάζηνα ζε
ζδιείμ πμο εα ηδκ αθέπεζ μ ήθζμξ. Οζ ζπυνμζ εα αθαζηήζμοκ ζε πενίπμο 12
διένεξ. Γζα κα αμδεήζεηε ημοξ ζπυνμοξ κα αθαζηήζμοκ, ιπμνείηε κα
ηαθφρεηε ηδ βθάζηνα ιε έκα δζαθακέξ πθαζηζηυ, π.π. ιειανάκδ
πενζηοθίβιαημξ. Έηζζ εα δδιζμονβήζεηε έκα πνυπεζνμ εενιμηήπζμ. Έκαξ άθθμξ
δζαδεδμιέκμξ ηνυπμξ πμθθαπθαζζαζιμφ είκαζ ιε ηδ πνήζδ νζγςιάηςκ.
Μπμνείηε κα ιεηαθοηέρεηε νζγχιαηα Γουζιμο απυ έκα ακαπηοβιέκμ θοηυ ζε
ιία κέα βθάζηνα.
Ο Γφμζιμξ πνεζάγεηαζ ήθζμ βζα κα ακαπηοπεεί, αθθά ακηέπεζ ηαζ ζε ιένμξ πμο
ημ αθέπεζ θίβεξ χνεξ ηδκ διένα μ ήθζμξ. Πνέπεζ κα πμηίγεηαζ ηαηηζηά βζαηί είκαζ
απαζηδηζηυξ ζε κενυ.

Ιαηνζηεξ ζδζυηδηεξ
Θεναπεοηζηέξ ζδζυηδηεξ
ημκ δουζιμ απμδίδμκηαζ πμθθέξ εοενβεηζηέξ ζδζυηδηεξ, υπςξ
ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πυκςκ ημο ζημιάπμο ηαζ ηςκ ημθζηχκ ημο
κεθνμφ, ηδξ καοηίαξ, ημο θυλοβηα . Δπίζδξ πνμζθένεζ πμθθά ηαηά
ηδξ κεονχζεςκ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ εηδδθχζεζξ ηδξ: πμκμηέθαθμζ,
ατπκίεξ, ζπαζιμί, ηνειμφθεξ, διζηνακίεξ, ηαποπαθιίεξ. Σμκχκεζ ηδ
θεζημονβία ημο πεπηζημφ ζοζηήιαημξ, ημο ήπαημξ ηαζ ηδξ πμθήξ,
αμδεά ζηδκ απμαμθή ηςκ εκηενζηχκ αενίςκ. Υνδζζιμπμζείηαζ ηαηά
ηδξ δζάννμζαξ, ηςκ πυκςκ ηδξ πενζυδμο ηαζ βζα ηδκ ακαημφθζζδ απυ
νεοιαηζζιμφξ, ζε πενζπηχζεζξ αιοβδαθίηζδαξ, μοθίηζδαξ ηαζ
θθεβιμκέξ ημο νζκμθάνοββα. Δπίζδξ, ακαημοθίγμοκ ημοξ πυκμοξ
ηςκ νεοιαηζζιχκ ακ ηα ηνίρμοιε ζηζξ ηθεζδχζεζξ ηαζ ζηαιαημφκ ημκ
πμκμηέθαθμ ακ ηα ηνίρμοιε ζημ ιέηςπμ.
Δίκαζ ημκςηζηυξ, πςκεοηζηυξ, ηαηαπνατκηζηυ ημο ζημιάπμο,
ακηζζπαζιςδζηυ, ζηαιαηάεζ ημκ θυλοβηα, εκχ δ ιάζδζδ ηςκ θφθθςκ
ημο ακαημοθίγεζ απυ ηζξ διζηνακίεξ ηαζ ημκ πμκυδμκημ.
Δάκ αάθμοιε ημ δουζιμ ζε πθζανυ κενυ, ιπμνμφιε κα ηάκμοιε
βανβάνα βζα κα αμδεήζμοιε ζηδκ εεναπεία ηδξ αιοβδαθίηζδαξ, ηδξ
μοθίηζδαξ, ηαεχξ ηαζ θθεβιμκέξ ημο νζκμθάνοββα.
Σα θφθθα ημο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ εεναπεία δενιαηζηχκ
παεήζεςκ, εκχ ζοκζζηάηαζ αηυια βζα πενζπηχζεζξ ηεηάκμο.

Δπίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ζακ ηανφηεοια, αθέρδια ή ανςιαηζηυ.
Σέθμξ μ δουζιμξ πνδζζιμπμζείηαζ ζηδ ζαπςκμπμζία, ηδκ ιονμπμζία,
ηδκ γαπανμπθαζηζηή η.α.

Πςξ ζαξ ςθεθεί
•Eίκαζ άνζζημ ακηζειεηζηυ ηαζ ςξ αθέρδια ιπμνεί κα αμδεήζεζ υζμοξ
οπμθένμοκ απυ καοηίεξ ηαζ ειεημφξ.
•Tμ άνςιά ημο ακαημοθίγεζ απυ ημκ πμκμηέθαθμ, ηζξ κεοναθβίεξ ηαζ
ημ ζηνεξ, αθμφ έπεζ δνειζζηζηέξ ζδζυηδηεξ.
•Bάγμκηαξ δφμ ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ δουζιμο ζε έκα ιακηζθάηζ,
ιπμνεί κα ζαξ ακαημοθίζεζ απυ ημκ πμκμηέθαθμ ηαζ κα ζηαιαηήζεζ
ηδ καοηία.
•Έπεζ, ςξ αθέρδια, πςκεοηζηή δνάζδ.
•Eίκαζ δζμονδηζηυξ ηαζ ςθεθεί υζμοξ πάζπμοκ απυ πμθμθζεζάζεζξ ηαζ
μονμθζεζάζεζξ.
•Χξ αθέρδια, ηαηαπναΰκεζ ημοξ πυκμοξ ζημ ζημιάπζ ηαζ ημοξ
ημθζημφξ εκηένμο.
•Χξ ηαηάπθαζια, ακαημοθίγεζ ημοξ νεοιαηζημφξ πυκμοξ.

Γζα λεημφναζηα πυδζα
Aκαιείληε 50 ml αιοβδαθέθαζμ ιε 30 ζηαβυκεξ αζεένζμ έθαζμ
δουζιμο ηαζ ηάκηε ιε αοηυ έκα απαθυ ιαζάγ ζηζξ βάιπεξ ηαζ ζηα
πέθιαηα. Mε αοηυ ημκ ηνυπμ, εα ηαηαπμθειήζεηε ηδκ ηαημζιία ηςκ
πμδζχκ ηαζ ηδκ ακάπηολδ ιοηήηςκ.

οκηαβέξ βζα δουζιμ

O ζεθ πνμηείκεζ

Σολομό με θαζολάκια και δσόζμο ζαλάηα
Yλικά (Για 4 άηομα)

4 θζθέηα ζμθμιμφ (πενίπμο 200 βν. ημ ηειάπζμ)
4 ημοηαθζέξ εθαζυθαδμ
500 βν. θαζμθάηζα
3/4 ημο θθζηγακζμφ ρζθμημιιέκμ θνέζημ δουζιμ
3 ημοηαθζέξ ποιυ θειμκζμφ
1 ημοηαθζά ιμοζηάνδα
Aθάηζ ηαζ ιαφνμ πζπένζ
Tνυπμξ παναζηεοήξ

•Kαεανίγεηε ηα θαζμθάηζα ηαζ ηα αάγεηε ζε ιζα ηαηζανυθα ιε
αναζηυ κενυ. Tα ανάγεηε βζα 5-10 θεπηά, ιέπνζ κα ιαθαηχζμοκ.
•Tα ζηναββίγεηε ηαζ ημοξ νίπκεηε κενυ κα ηνοχζμοκ.
•Tα ακαηαηεφεηε ιε ημ δουζιμ, ημ ποιυ θειμκζμφ, ηδ ιμοζηάνδα ηαζ
πνμζεέηεηε 2 ημοηαθζέξ θάδζ.
•ηδ ζοκέπεζα, νίπκεηε αθάηζ ηαζ πζπένζ ζηα θζθέηα ζμθμιμφ ηαζ ηα
ρήκεηε ιε 2 ημοηαθζέξ θάδζ ζε έκα ακηζημθθδηζηυ ηδβάκζ, ιέπνζ κα
νμδίζμοκ ηαζ απυ ηζξ δφμ πθεονέξ.
•Πνμζέπεηε κα ηα βονίγεηε πνμζεηηζηά βζα κα ιδ ζαξ δζαθοεμφκ.
•εναίνεηε ηζξ θέηεξ ημο ζμθμιμφ ζηνχκμκηαξ πάκς ημοξ ηα
θαζμθάηζα ηαζ πάκς απυ ηα θαζμθάηζα νμδέθεξ θειμκζμφ.
Σύζηαζη ανά μερίδα
Θενιίδεξ: 541
Λίπμξ: 33,5 βν.
Xμθδζηενίκδ: 152 mg
Φοηζηέξ ίκεξ: 4 βν.

Λικέρ δσόζμοσ

Περιγραθή Μεηά απυ θμοημφθθεζα βεφιαηα, ζδακζηυ πςκεοηζηυ !
Σσζηαηικά
Σηα γρήγορα
Άλλες κατηγορίες
Ρμθήιαηα - Πμηά
Όθεξ μζ ζοκηαβέξ


2 ιαηζάηζα δουζιμ



1 θίηνμ μφγμ ή αυηηα ή άζπνμ ημκζάη ή ηζίπμονμ



½ ηζθυ γάπανδ

Μμζπμηάνοδμ



Οδηγίες
1.
2.

Πθέκμοιε ημ δουζιμ ηαζ αθαζνμφιε ηα ιεβάθα ημηζάκζα
Βάγμοιε ηδ γάπανδ, ημ μφγμ ηαζ ημ δουζιμ ζε ιζα βοάθα
ηαζ ζθναβίγμοιε ηαθά
3.
Αθήκμοιε ζε ζηζενυ ιένμξ βζα 20 ιένεξ
4.
Σμ δοσθίγμοιε ιε πάνηζκμ θίθηνμ
Λίγα μσζηικά ακόμα


Όπςξ ιεηά απυ έκα βεφια ιε εαθαζζζκά πνμζθένεηαζ
Σεκημφνα, έηζζ ιεηά απυ έκα ημπάδζ ηαηζζηάηζα, ανκάηζα ηαζ υθα
ηα αβνζιάηζα πμο έπεηε θάεζ, εα ηενκάηε θζηέν δουζιμο



Έκα πμηδνάηζ ιε θίβμ πάβμ ανηεί κα ζαξ ηαεανίζεζ ημκ
μονακίζημ ηαζ κα ιδκ έπεηε αανοζημιαπζά



Ακ ηαζ ηδκ δζηή ιμο Σεκημφνα δεκ εα ηδκ ακμίλς πμηέ..
Δοπανζζηχ ημ θζθανάηζ ιμο, πμο ιμο ηδκ έθενε, αθθά ηαζ πμο
ιμο έιαεε ηα ιοζηζηά ηδξ !

ΑΡΝΑΚΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΟ ΜΔ ΓΤΟΜΟ
Απυ ηδ Γςβχ Γζακκαημπμφθμο

ΥΛΙΚΑ
1 ½ η. ανκί ζε ιενίδεξ
1 ηνειιφδζ
1 πμη. νμγέ λδνυ ηναζί
300 βν. ποιυ πζηζηήξ Νημιάηαξ Pummaro
1 η.β. γάπανδ
1 λφθμ ηακέθαξ
6 ηυηημοξ ιπαπανζμφ

1 γςιυ θαπακζηχκ Knorr πζηζηυξ
½ ιαηζ. δουζιμ
Δθαζυθαδμ Άθηζξ
Αθάηζ – πζπένζ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Φζθμηυαμοιε ημ ηνειιφδζ ηαζ ημ ζμηάνμοιε ζε έκα ααεφ ηδβάκζ ιε
θίβμ θάδζ. Πνμζεέημοιε ηαζ ημ ανκάηζ ηαζ ηα ζμηάνμοιε ιαγί ιέπνζ
κα νμδίζεζ. Μυθζξ νμδίζεζ ημ ζαήκμοιε ιε ηναζί ηαζ ζηδ ζοκέπεζα
πνμζεέημοιε ημ ποιυ κημιάηαξ, ημ γςιυ θαπακζηχκ, αθάηζ – πζπένζ,
ηακέθα, ιπαπάνζ, γάπανδ ηαζ θίβμ κενυ. Αθήκμοιε κα ζζβμανάγεζ βζα
1 – 1 ½ χνα πενίπμο. Πνμξ ημ ηέθμξ ρζθμηυαμοιε ημ δουζιμ ηαζ
ημκ νίπκμοιε ζημ θαβδηυ. ηεπάγμοιε ηδ ηαηζανυθα ηαζ ζαήκμοιε
ηδκ θςηζά. Αθήκμοιε 15 θεπηά ημ θαβδηυ ιαξ εηηυξ θςηζάξ ηαζ
ιεηά ζεναίνμοιε!

Φςιί βειζζηυ ιε ηζέκηαν ηαζ δουζιμ

Ακ ράπκεηε έκα ρςιάηζ πμο ηάεε ιπμοηζά ημο είκαζ ζηέηδ
απυθαοζδ, ημ ανήηαηε!
Έκα ρςιάηζ πμο ιμζπμαμθάεζ θνέζημ δουζιμ ηαζ πμο ημ ηζέκηαν
θζχκεζ απμθαοζηζηά ζημ ζηυια, έκα ρςιάηζ αθνάημ πμο ηνχβεηαζ
άκεηα αηυια ηαζ ζηέημ.
Πενζηηυ κα πς υηζ βίκεηαζ πακεφημθα, πςνίξ ζδζαίηενα γοιχιαηα ηαζ
πςνίξ ηυπμ.
Γζα κα δμφιε πςξ ημ θηζάπκμοιε!

Θα πνεζαζημφιε:
420 βν. αθεφνζ ζηθδνυ
ιζζυ ημοηαθάηζ αθάηζ
1 ημθηυ ημοηαθάηζ γάπανδ
1 θαηεθάηζ λδνή ιαβζά (8 βν.)
3 ημοηαθζέξ εθαζυθαδμ
250 ml γεζηυ κενυ
Γζα ηδκ βέιζζδ:
10-12 θφθθα δουζιμο
8 θέηεξ ηονί ηζέκηαν (ηοηθμθμνμφκ έημζιεξ ζοζηεοαζιέκεξ)
4-5 θζαζηέξ κημιάηεξ
Πάιε κα ημ θηζάλμοιε:
Βάγμοιε ζε ααεφ ιπμθ ημ αθεφνζ (πνμηζιείζηε ζηθδνυ), ημ αθάηζ, ηδκ
γάπανδ ηαζ ηδκ ιαβζά. Φνμκηίγμοιε κα ιδκ έθεεζ ζε απεοεείαξ επαθή
ημ αθάηζ ιε ηδκ ιαβζά.
Ακαηαηεφμοιε υθα ηα οθζηά.
Πνμζεέημοιε ημ εθαζυθαδμ ηαζ ημ κενυ ηαζ ακαηαηεφμοιε πμθφ ηαθά
υθα ηα οθζηά.
Η γφιδ πζεακυκ κα ημθθάεζ εθαθνά.
Σδκ ζηεπάγμοιε ηαζ ηδκ ημπμεεημφιε ζε γεζηυ ιένμξ, υπμο ηδκ
αθήκμοιε κα θμοζηχζεζ βζα δφμ χνεξ ημ θζβυηενμ.
Καηυπζκ ηδκ παηάιε κα λεθμοζηχζεζ ηαζ ηδκ γοιχκμοιε εθαθνά.
Παίνκμοιε ιζα θαδυημθθα ή πανηί ημογίκαξ ηαζ παζπαθίγμοιε ιε
αθεφνζ.
Απθχκμοιε ηδκ γφιδ ιαξ πάκς εηεί ηαζ ιε πθάζηδ ηδκ ακμίβμοιε ζε
μνεμβχκζμ θφθθμ, υπζ πμθφ θεπηυ.

Φζθμηυαμοιε ηα θοθθανάηζα ημο δουζιμο ηαζ ηα ζημνπάιε πάκς
ζηδκ γφιδ.

Απυ πάκς ζηνχκμοιε ηζξ θέηεξ ημο ηονζμφ.

Σέθμξ πάκς απυ ημ ηονί ζημνπάιε ηζξ θζαζηέξ κημιάηεξ
ρζθμημιιέκεξ.

Με ηδκ αμήεεζα ηδξ θαδυημθθαξ ηοθίβμοιε ηδκ γφιδ απυ ηδκ ιαηνζά
πθεονά ζε νμθυ (πςνίξ ηδκ θαδυημθθα είκαζ δφζημθμ κα ηοθζπηεί)
Κθείκμοιε ηα δφμ ημκηά άηνα πνμξ ηα ιέζα ηαζ ιεηαθένμοιε ημ
νμθυ ιε ηδκ αμήεεζα ηδξ θαδυημθθαξ ζε ηαθά θαδςιέκμ ηαρί.
Λαδχκμοιε ιε πζκέθμ ηδκ επζθάκεζα ημο ρςιζμφ, ηάκμοιε ιε έκα
ιαπαίνζ ιενζηέξ εθαθνέξ παναηζέξ ηαζ ακ εέθμοιε ηδκ παζπαθίγμοιε
ιε ζμοζάιζ.

Φήκμοιε ζε πνμεενιαζιέκμ θμφνκμ, ζημοξ 180 ααειμφξ,
ακηζζηάζεζξ πάκς ηάης, βζα 45 θεπηά.
Όηακ αβάθμοιε ημ ρςιί απυ ημκ θμφνκμ, ημ αημοιπάιε ζε ζπάνα
κα ηνοχζεζ ηαζ κα ιδκ «ζδνχζεζ».
Αθμφ ηνοχζεζ θίβμ, είκαζ έημζιμ κα ημ απμθαφζμοιε!
Καθή επζηοπία!

Oζ πζμ ανςιαηζηέξ ζδέεξ
ζνυπζ δουζιμο
ε έκα ηαηζανμθάηζ αάγεηε

1½ θθζηγάκζ κενυ,
1 θθζηγάκζ γάπανδ ηαζ
1 θθζηγάκζ ρζθμημιιέκμ δουζιμ.

Tα ζζβμανάγεηε βζα 3 θεπηά πενίπμο. μονχκεηε ημ ζζνυπζ ηαζ ημ
ζεναίνεηε ιε ζυδα, ηγζκ ηαζ θειυκζ ή ιε αθνχδδ μίκμ.

Kαναιεθςιέκα εζπενζδμεζδή ιε δουζιμ.
Παίνκεηε 2 πμνημηάθζα, ηα πθέκεηε ηαθά ηαζ ηα ηυαεηε ζηδ ιέζδ,
πςνίξ κα ηα ηαεανίζεηε. ημ ιεηαλφ, αάγεηε ζημ ιπθέκηεν 1/2
θθζηγάκζ γάπανδ ηαζ 1/3 ημο θθζηγακζμφ δουζιμ ηαζ ηα πηοπάηε ιέπνζ
κα βίκμοκ πμθφ ιζηνά ημιιαηάηζα. Πζέγεηε ηα θνμφηα ιε ηδκ
ημιιέκδ ημοξ πθεονά πάκς ζημ ιείβια γάπανδξ ηαζ δουζιμο, ιέπνζ
αοηυ κα ημθθήζεζ ηαθά επάκς ημοξ. Mυθζξ ημθθήζεζ, αημοιπάηε ηδκ
ημιιέκδ πθεονά ζηδ γεζηή επζθάκεζα εκυξ ηδβακζμφ ηαζ ηα ρήκεηε
βζα 4-5 θεπηά, ιέπνζ κα πάνμοκ πνχια ηαζ κα ηαναιεθχζμοκ.

Aκαροηηζηυ δουζιμο.
Bνάγεηε 2½ θθζηγάκζα ημο ηζαβζμφ κενυ ιε 2 ημοηαθάηζα πνάζζκμ
ηζάζ, 12-14 θφθθα δουζιμο ηαζ 1 ημοηαθζά γάπανδ βζα 3 θεπηά
πενίπμο. Tμ αθήκεηε κα ηνοχζεζ θίβμ ηαζ ημ αάγεηε ζημ ροβείμ.
εναίνεηαζ ιε παβάηζα.
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ηαφνμξ Παπαδυπμοθμξ
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http://www.iator.gr , http://www.chefonair.gr ,
http://proionta-tis-fisis.blogspot.com

