Ομελέηα με παηάηες

Σσζηαηικά
6 απγά
4 κέηξηεο παηάηεο
1 1/2 θνπηαιηά ηεο ζνύπαο βνύηπξν ή καξγαξίλε
Αιάηη - πηπέξη
Λάδη γηα ηεγάληζκα

Οδηγίες
Ζεζηαίλεηε ην ιάδη ζ' έλα ηεγάλη. Ρνδίδεηε ηηο παηάηεο πνπ έρεηε θόςεη ζε
ζηξνγγπιέο ιεπηέο θέηεο. ε άιιν ηεγάλη δεζηαίλεηε ην βνύηπξν θαη πξνζζέηεηε
ηηο ηεγαληζκέλεο παηάηεο θαη ηα απγά, θαιά ρηππεκέλα κε ην αιαηνπίπεξν. Μόιηο
ςεζνύλ ηα απγά, γπξίδεηε ηελ νκειέηα κε έλα κεγάιν πηάην γηα λα ςεζεί θαη από
ηελ άιιε κεξηά. εξβίξεηε ακέζσο
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Καλοκαιρινή Σηραπαηζάδα

Σσζηαηικά







2-3 πηπεξηέο πξάζηλεο (θνκκέλεο ζε ξνδέιεο)
2 ληνκάηεο (πνιηνπνηεκέλεο ζην κνύιηη)
2 απγά (ρηππεκέλα)
ιίγε θέηα (πεξίπνπ 2-3 ζπηξηόθνπηα) (ηξηκκέλε)
ιίγε ξίγαλε (1 πξέδα)
ιάδη (εγώ πάληα βάδσ ειαηόιαδν)

Οδηγίες
1. Σζηγαξίδσ ηηο πηπεξηέο κέρξη λα ςηινξνδίζνπλ, ξίρλσ ηελ ληνκάηα ζην
ζθεύνο κνπ, καδί κε ηηο πηπεξηέο θαη πεξηκέλσ ιίγν (2-3 ιεπηά) κέρξη λα
θύγνπλ ηα πνιιά δνπκηά ηεο ληνκάηαο.
2. Πξνζζέησ ζηγά-ζηγά ηα απγά θαη ζπγρξόλσο αλαθαηεύσ.
3. Αθήλσ γηα έλα 2ιεπην θαη βγάδσ από ηελ θσηηά.
4. Μόιηο βγάισ από ηελ θσηηά ηξίβσ θαη ηελ θέηα θαη αλαθαηεύσ θαιά
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Ασγά Ποζέ
Σσζηαηικά



Απγά
ιίγν μύδη

Οδηγίες
1. Γεκίζηε έλα ηεγάλη κε λεξό, κέρξη ηε κέζε πεξίπνπ. Πξνζζέζηε ιίγν μύδη (όρη
πνιύ όκσο γηαηί ηα αβγά ζαο ζα πάξνπλ ηε γεύζε ηνπ) θαη αθήζηε ην λα βξάζεη.
2. Χακειώζηε ηε θσηηά ώζηε ην λεξό λα κε θνριάδεη αιιά λα ζηγνβξάδεη. πάζηε
ην αβγό ζε έλα κπνι. Όζν πην θξέζθν είλαη ην αβγό ζαο, ηόζν πην σξαία εκθάληζε
ζα έρεη αθνύ έρεη γίλεη πνζέ. Αλ δελ είλαη θξέζθν, ην αζπξάδη απιώλεη.
3. Ρίμηε αξγά θαη κε πξνζνρή ην απγό κέζα ζην λεξό. Με ην θνπλήζεηε ή
πεηξάμεηε κέρξη λα γίλεη. Μπνξείηε θαη λα ην ξίμεηε θαηεπζείαλ ζην ηεγάλη (ρσξίο
κπνι) αιιά ζα πξέπεη λα είζηε πξνζεθηηθνί, ώζηε λα κελ απισζεί. Σν λεξό ζα
πξέπεη λα είλαη αξθεηό ώζηε λα θαιύπηεη ην απγό.
4. Βγάιηε ην αβγό κε ηξππεηό θνπηάιη. Με ηα δάρηπιά ζαο αθαηξέζηε ηπρόλ
θνκκαηάθηα αζπξάδη πνπ πεξηζζεύνπλ, δηώμηε επηπιένλ πγξά θαη ζεξβίξεηε.
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