Αρνί ζηην ζούβλα

Υλικά





1 αξλί γύξσ ζηα 8-12 θηιά (εμαξηάηαη από ην πόζα άηνκα ζα είζηε,
ππνινγίζηε όηη ην αξλί ζην ςήζηκν ζα καδέςεη πνιύ)
1 ρνύθηα αιάηη θαη πηπέξη
ζπάγθν γηα ξάςηκν ή ιεπηό ζύξκα
κηα ρνληξή βειόλα

Οδηγίες
Σν αξλί δε ζα ρξεηαζηεί πιύζηκν, εθηόο θαη αλ έρεη αίκαηα, νπόηε ηόηε θαζαξίζηε
ην.









νπβιίδεηε ην αξλί από ηελ νπξά θαη ζπξώρλεηε γηα λα βγεη ε ζνύβια από
ην θέληξν ηνπ θεθαιηνύ.
Αιαηνπηπεξώλεηε ην αξλί από ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ. Μπνξείηε λα
βάιεηε ειάρηζην ιάδη ζην ρέξη (ή ζε έλα πηλέιν θνπδίλαο) θαη λα αιείςεηε
εμσηεξηθά ην αξλί ώζηε λα θνιιήζεη επάλσ ζην αξλί ην αιάηη. Μεηά
αιαηνπηπεξώλεηε θαη εμσηεξηθά (ζηηο πιάηεο, ιαηκό, πόδηα).
Σν ξάβεηε ζην άλνηγκα κε κηα βειόλα κε θισζηή ή κε ζύξκα ιεπηό. Απηό
γίλεηαη γηα λα κε ηξέρεη ην μύγθη θαηά ην ςήζηκν, θαηά ηα άιια ζα
κπνξνύζε λα κείλεη θαη αλνηρηό.
Σν ζνύβιηζκα θαη ην αιαηνπηπέξσκα γίλνληαη από ην πξνεγνύκελν βξάδπ.
Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, πξσί-πξσί, εηνηκάδεηε ηε θσηηά (θηηάρλεηε έλα
ιάθν κε θάξβνπλα ζην κήθνο ηνπ αξληνύ θαη πιάηνο αλάινγα κε ην πόζα
αξληά ζα ςήζεηε). Καιό είλαη λα έρεηε θαη παξέα ζην ςήζηκν.
Η θωηιά πρέπει να είναι πολύ ταμηλή. Γηα λα ςεζεί ην αξλί ζέιεη 2-3
ώξεο αλάινγα κε ηε θσηηά πνπ έρεηε. ηελ αξρή ζέιεη γξήγνξν γύξηζκα,
βνεζά λα κελ "αξπάμεη" ην αξλί, λα κελ θαεί δειαδή.
Σν ςήζηκν ηνπ αξληνύ ζέιεη ππνκνλή. Μελ βηάδεζηε λα ην ςήζεηε, ζέιεη λα
ην βάιεηε ςειά ζε ύςνο θαη ζε ρακειή θσηηά. Αλ ην βάιεηε ρακειά (θνληά
ζηε θσηηά), ζα ςεζεί πην γξήγνξα αιιά κπνξεί λα ην θάςεηε.
εκαληηθό ξόιν ζηε γεύζε παίδεη ην αιαηνπίπεξν θαη πόζν ζα βάιεηε
(αλάινγα ην πόζν αικπξό ην ζέιεηε).

Πηγή: http://greekcook.gr

Αρνί με παηάηες ζηο θούρνο

Υλικά
· 1 θηιό αξλί
· 1 θηιό παηάηεο
· 3 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο βνύηπξν
· Χπκόο από 2 ιεκόληα
· αιάηη θαη πηπέξη

Οδηγίες
Ρίρλνπκε ιεκόλη ζην αξλί θαη ην αιαηνπηπεξώλνπκε
Σν βάδνπκε ζην ηαςί
Καζαξίδνπκε ηηο παηάηεο θαη ηηο αιαηνπηπεξώλνπκε
Σηο βάδνπκε ζην ηαςί
Ληώλνπκε ην βνύηπξν θαη πεξηρύλνπκε ην αξλί θαη ηηο παηάηεο
Πξνζζέηνπκε ην ρπκό ησλ ιεκνληώλ ζην ηαςί
Ψήλνπκε ζε κέηξην θνύξλν αλαπνδνγπξίδνληαο παηάηεο θαη θξέαο πεξηνδηθά θαη
θξνληίδνπκε λα ξνδίζεη όκνξθα.

Πηγή: http://www.syntages-mageirikhs.gr

Αρνάκι γεμιζηό με λατανικά ζε κρούζηα ελιάς και ζάληζα
δσόζμοσ

Σσζηαηικά
1 1/2 θηιό αξλί, κπνύηη
2 κεγάια θνινθπζάθηα
2 κεγάια θαξόηα
500 ml δσκό θνηόπνπιν
1 πνηήξη άζπξν θξαζί
1 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο κνπζηάξδα
θξέζθν δπόζκν
4 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο ειαηνπνιηό
1 θξεκκύδη
ζθόξδν
βεξκνύη (μεξό)

Οδηγίες
Ξεθνθαιίζηε ην αξλί θαη θόςηε ην ζε θηιεηάθηα ιεπηά. Ψηινθόςηε ηα θαξόηα θαη ηα
θνινθπζάθηα θαη ηνπνζεηήζηε ηα επάλσ ζηα θηιεηάθηα αξληνύ.
Κάληε ηα ξνιό θαη ηπιίμηε ηα ζε αινπκηλόραξην. Αδεηάζηε ην δσκό θνηόπνπιν ζε
έλα ηαςί θαη ηνπνζεηήζηε ην ξνιό ζηε κέζε ηνπ ηαςηνύ. Ψήλεηε ζηνπο 180 C θαη
αθήλνπκε λα θξπώζεη.
Για ηη ζάληζα
Σεγαλίδεηε ειαθξώο ην θξεκκύδη καδί κε ην ζθόξδν, ζβήλεηε κε άζπξν θξαζί θαη
πξνζζέηεηε ηε κηζή κνπζηάξδα, ην δνπκί από ην ηαςί πνπ έρεηε ςήζεη ην αξλί
θαζώο θαη ςηινθνκκέλν δπόζκν.
Όηαλ ην θξέαο εηνηκαζηεί, αθαηξνύκε ην αινπκηλόραξην θαη ην αιείθνπκε κε ηελ
ππόινηπε κνπζηάξδα θαη ηνλ ειαηνπνιηό. Ψήλνπκε γηα 10 ιεπηά θαη ζεξβίξνπκε
θνκκέλν ζε θέηεο θαη γαξληξηζκέλν κε ζάιηζα.

Πηγή: http://www.gourmed.gr

