Κόκορας κραζάηος με τσλοπίηες

Σσζηαηικά












1 θόθνξαο 2-3 θηιά
1 θξαζνπόηεξν ειαηόιαδν
1 λεξνπόηεξν θξαζί θόθθηλν
2 κεγάιεο ληνκάηεο ςηινθνκκέλεο ή ην 1/3 από έλα θνπηί πνπκαξό
1 θνπηαιηά ηνκαηνπειηέ
5 θξεκκύδηα κηθξά ζηηθάδνπ ή 2 κεγάια θνκκέλα ζηα ηέζζεξα
αιάηη θαη πηπέξη
8 ζθειίδεο ζθόξδν
1 θύιιν δάθλεο
5 κπαιάθηα κπαράξη
500 γξ. Χπινπίηεο
Οδηγίες
1. Καζαξίδνπκε, θαςαιίδνπκε θαη πιέλνπκε ηνλ θόθθνξα. Σνλ ηεκαρίδνπκε ζε
κεξίδεο, αιαηνπηπεξώλνπκε θαη βάδνπκε ηα θνκκάηηα ζηελ θαηζαξόια κε ην
θξαζί λα βξάζνπλ όζε ώξα ζα εηνηκάδνπκε ηα ππόινηπα πιηθά.
2. Αθνύ εηνηκάζνπκε ηα πιηθά καο ηα ξίρλνπκε όια ζηελ θαηζαξόια εθηόο
από ηηο ρπινπίηεο θαη πξνζζέηνπκε λεξό ηόζν όζν λα ζθεπάζεη ηνλ
θόθθνξα.
3. θεπάδνπκε ηελ θαηζαξόια θαη αθήλνπκε λα ζηγνβξάζνπλ (ρύηξα 20-25
ιεπηά).
4. Όηαλ ην θξέαο είλαη έηνηκν ην αθαηξνύκε από ηελ θαηζαξόια θαη ην
βάδνπκε ζε ηαςί καδί κε ην δνπκί ηνπ αλ ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξν δνπκάθη
πξνζζέηνπκε δεζηό λεξό.
5. Ρίρλνπκε ηηο ρπινπίηεο (θαηά πξνηίκεζε ρεηξνπνίεηεο).
6. Σνπνζεηνύκε ην ηαςί ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν 230-240ν C γηα 10-15
ιεπηά κέρξη λα ςεζνύλ θαη νη ρπινπίηεο.
7. Αλ ην θαγάθη ζαο είλαη θάπσο λεξνπιό αθήζηε ην κέζα ζην θνύξλν θαη ζα
πηεί ην δνπκάθη ηνπ.

Πηγή: πληαγέο ηεο παξέαο

Κόκορας υηηός με κραζί, μέλι και πορηοκάλι

Σσζηαηικά









1 θόθνξα "αιαληάξηθν"
4-5 θ.ζ ειαηόιαδν
αιάηη & πηπέξη
2-3 ζθειίδεο ζθόξδν
3 θισλαξάθηα ζπκάξη
1 θιηη. θόθθηλν θξαζί
1 θιηηδ.ρπκό πνξηνθάιη δεζηακέλν
3 θ.ζ ζπκαξίζην κέιη
Οδηγίες
1.
2.
3.
4.
5.

Πιέλνπκε ηνλ θόθνξα. Πξνζεξκάλνπκε ηνλ θνύξλν ζηνπο 200°C.
Αιείθνπκε ηνλ θόθνξα κε ιάδη θαη αιαηνπηπεξώλνπκε.
ηελ θνηιηά ηνπνζεηνύκε ηα ζθόξδα θαη ην ζπκάξη.
Ψήλνπκε κηα ώξα κέρξη λα ξνδίζεη.
ε απηό ην ζηάδην πεξηρύλνπκε ην θξαζί. Κάζε 10'-15' ιεπηά πεξίπνπ
ξίρηνπκε ην δνπκί από επάλσ ηνπ. Ψήλνπκε ζπλνιηθά γηα 2 ώξεο.
6. Είθνζη ιεπηά πξηλ ηνλ βγάινπκε από ην θνύξλν αλαθαηεύνπκε ην κέιη κε
ην δεζηό ρπκό θαη κε έλα πηλέιν αιείθνπκε ηνλ θόθνξα.
7. Σνλ αιείθνπκε 4-5 θνξέο ζηελ δηάξθεηα ησλ 20 ιεπηώλ.
8. Σνλ αθήλνπκε γηα 5-10 ιεπηά αθόκα θαη ζεξβίξνπκε.

Πηγή: πληαγέο ηεο παξέαο

Κόκορας παζηιηζάδα
Σσζηαηικά



















1 θόθνξα 2.5 - 3 θηιά
κηζό θιηηδάλη ηνπ ηζαγηνύ ιάδη
4 θξεκκύδηα κεγάια
8 ζθειίδεο ζθόξδν
αιάηη
πηπέξη ζε θόθθνπο 15 ζππξηά
1.5 πνηήξη θόθθηλν γιπθό θξαζί
12 ζππξηά κπαράξη
3 μύια θαλέιιαο
δάραξε
2 θνπηαιάθηα ηνπ γιπθνύ ζπεηζηεξηθό (θαλέιια, γαξύθαιιν, κνζρνθάξπδν,
δάθλε, κπαράξη, θύκηλν)
θύιια θξέζθνπ βαζηιηθνύ
2 θνπηάιηα ηεο ζνύπαο ληνκάηα πειηέ
3 ληνκάηεο ώξηκεο
1 θηιό καθαξόληα κε ηξύπα ή πέλεο
βνύηπξν Κεξθύξαο γηα ηα καθαξόληα
γξαβηέξα Κεξθύξαο ηξηκκέλε
λεξό
Οδηγίες
1. Κόβνπκε ηνλ θόθνξα ζε θνκκάηηα. Ζεζηαίλνπκε ην ιάδη ζε ξερή θαηζαξόια
θαη ηζηγαξίδνπκε ηα θνκκάηηα ηνπ θόθνξα κέρξη λα ξνδίζνπλ.
2. Πξνζζέηνπκε ηα μεξά κπαραξηθά, ηα θξεκκύδηα, ηα ζθόξδα, ηα
αλαθαηεύνπκε θαη ζβήλνπκε κε ην θξαζί ιίγν - ιίγν.
3. Πξνζζέηνπκε ηελ ςηινθνκκέλε ληνκάηα, ηε δάραξε, ην ζπεηζηεξηθό, ιίγν
βαζηιηθό θαη ξίρλνπκε δεζηό λεξό κέρξη λα ζθεπάζνπκε ηηο κεξίδεο ηνπ
πνπιεξηθνύ θαη ην αθήλνπκε λα ζηγνβξάζεη.
4. Όηαλ καιαθώζεη ν θόθνξαο πξνζζέηνπκε ηνλ πειηέ δηαιπκέλν ζε ιίγν
δεζηό λεξό θαη ην αιάηη.
5. Πεξηκέλνπκε λα ππθλώζεη ε ζάιηζα θαη απνζύξνπκε ηελ θαηζαξόια από ηε
θσηηά.
6. ην κεηαμύ έρνπκε αξρίζεη λα βξάδνπκε ηα καθαξόληα ζε κπόιηθν
αιαηηζκέλν λεξό.
7. Σα ζηξαγγίδνπκε θαη ηα ξίρλνπκε ζηελ θαηζαξόια πνπ έρνπκε δεζηάλεη ην
βνύηπξν. Σα αλαθαηεύνπκε λα βνπηπξσζνύλ θαιά. (**)
8. Βγάδνπκε ην θξέαο από ηελ θαηζαξόια ζε πηαηέια θαη ξίρλνπκε ηα
καθαξόληα ζηε ζάιηζα. Αλαθαηεύνπκε θαιά θαη ζεξβίξνπκε κε ηπξί
ηξηκκέλν θαη ιίγα θπιιαξάθηα θξέζθνπ βαζηιηθνύ

Πηγή: πληαγέο ηεο παξέαο

