Σούπα λατανικών
Σσζηαηικά










1 θνπηί ληνκαηάθηα (αλ έρεηε θξέζθεο ληνκάηεο αθόκε θαιύηεξα)
2-3 θισλάξηα ζέιηλν
1-2 θισλαξάθηα κατληαλό
1-2 παηάηεο
3-4 θαξόηα
1/2 ιάραλν
2-3 πηπεξηέο
3-4 θξέζθα θξεκκπδάθηα
αιάηη
Οδηγίες
1. Βάιηε ζε κηα θαηζαξόια λεξό κέρξη ηε κέζε. Μελ ηελ γεκίζεηε παξαπάλσ γηαηί ην ιάραλν
βγάδεη λεξό θαηά ην βξάζηκν θαη ζα ζαο μερεηιίζεη ην θαγεηό.
2. Ψηινθόβεηε ηα ιαραληθά θαη ηα πξνζζέηεηε ζην λεξό πνπ έρεη αξρίζεη λα βξάδεη.
Πεξηκέλεηε λα βξάζνπλ ηα ιαραληθά θαη ε ζνύπα ζαο είλαη έηνηκε.
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Μπριάμ με διάθορα λατανικά
Σσζηαηικά













5-6 παηάηεο κεζαίεο
5-6 θαξόηα
5-6 θνινθύζηα
2-3 κειηηδάλεο
3-4 πηπεξηέο πξάζηλεο θέξαηα
1 θξεκκύδη
3 ζθειίδεο ζθόξδν
1 ληνκάηα
Λάδη
Αιάηη
Πηπέξη
3 Κ. δπόζκν
Οδηγίες
1. Καζαξίδεηε θαη θόβεηε όια ηα ιαραληθά ζε ξνδέιεο θαη ηα βάδεηε ζην ηαςί ζαο.
2. Τξίβεηε ζην κνύιηη ην θξεκκύδη, ην ζθόξδν, ηνλ δπόζκν θαη ηελ ληνκάηα θαη πεξηρύλεηε
ηα ιαραληθά.
3. Αιαηνπηπεξώλεηε θαη πξνζζέηεηε 1 πνηήξη λεξό.
4. Ψήλεηε ζε πξνζεξκαζκέλν θνύξλν ζηνπο 180 βαζκνύο γηα 45 ιεπηά πεξίπνπ ειέγρνληαο
ην λεξό ηνπ ώζηε λα κείλεη κε ιίγν δνπκάθη.
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Πολίηικη ζαλάηα (Λάτανο)
Περιγραθή
Μία πινύζηα, γεπζηηθή, πηθάληηθε θαη ρνξηαζηηθή ζαιάηα. Σε πεξηόδνπο δίαηηαο κπνξεί λα είλαη
έλα πιήξεο θαη ρνξηαζηηθό γεύκα.
Σσζηαηικά
Απαξαίηεηα :







ιάραλν ηξηκκέλν ζηνλ ηξίθηε (όζν ζέιεηε)
θαξόην ηξηκκέλν ζηνλ ηξίθηε (όζν ζέιεηε)
κία ξίδα ζέιηλν (ή θαη πεξηζζόηεξν), ςηινθνκκέλν θαιά (βάιηε όιν ην κεξάθη ζαο)
ειαηόιαδν (αγλό παξζέλν)
μύδη από ιεπθό θξαζί (ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο)
πηπεξάθη (θαηά βνύιεζε) αιαηάθη (πεξηνξηζκέλν, αιιά απαξαίηεην)

Πξναηξεηηθά: (πιελ ηδηαίηεξεο γεπζηηθήο αμίαο)









πηπεξηά Φισξίλεο, θνκκέλε ζε πνιύ ιεπηά κπαζηνπλάθηα, όρη κεγάινπ κήθνπο (2-3 εθ)
πηπεξηά πξάζηλε, θνκκέλε θαη απηή ζε πνιύ ιεπηά θαη θνληά κπαζηνπλάθηα
πηπεξηά θαπηεξή, θνκκέλε ζε πνιύ κηθξά θνκκαηάθηα
ξόθα, ςηινθνκκέλε αιιά όρη πνιύ
θάπαξε (δηαηεξεκέλε ζε πγξό, όρη ζην αιάηη)
πηθάληηθεο ειηέο, ςηινθνκκέλεο (ηνπιάρηζηνλ ζηα 4)
ξαπαλάθη (θαζαξηζκέλν θαη θνκκέλν ζε κηθξά θνκκαηάθηα)
ζθνξδάθη, πνιύ ςηινθνκκέλν, ίζα λα δίλεη ην άξσκά ηνπ
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Σαλάηα με μαρούλι

Σσζηαηικά











1 κεγάιν καξνύιη,
1 καηζάθη ξόθα,
2 θνπηαιηέο θαιακπόθη βξαζκέλν,
1 ζαθνπιάθη θνπθνπλάξη,
2-3 ζύθα απνμεξακέλα,
2 θνπηαιηέο μύδη κπαιζάκηθν,
2-3 θνπηαιηέο ιάδη,
1 θνπηαιηά κέιη,
αιάηη,
ηπξί ζθιεξό (γξαβηέξα)
Οδηγίες
1. Καβνπξδίδνπκε ην θνπθνπλάξη ζε κέηξηα θσηηά θαη ην πξνζζέηνπκε ζε κηα βαζεηά
ζαιαηηέξα καδί κε ην καξνύιη, ηε ξόθα, ην θαιακπόθη θαη ηα απνμεξακέλα ζύθα πνπ
έρνπκε θόςεη ζε πνιύ ιεπηέο θέηεο.
2. Γηαιύνπκε ην κέιη κε ην μύδη θαη ζην ηέινο ξίρλνπκε ην αιάηη θαη ην ιάδη ηα πεξηρύλνπκε
ζηε ζαιάηα θαη αλαθαηεύνπκε θαιά.
3. Σην ηέινο γαξλίξνπκε ηε ζαιάηα κε ην ηπξί πνπ έρνπκε θόςεη ζε πνιύ ιεπηέο θεηνύιεο
θαη ε ζαιάηα καο είλαη έηνηκε λα ηε ζεξβίξνπκε. Καιή όξεμε!
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Σαλάηα νηομάηα

Σσζηαηικά











ληνκάηεο θνκκέλεο ζε θύβνπο
αγγνύξηα θνκκέλα ζε θύβνπο
πηπεξηέο πξάζηλεο ςηινθνκκέλεο
θξεκκύδη ςηινθνκκέλν
θάππαξε
ρσξηάηηθα παμηκάδηα ή ληάθνπο
ηπξί θέηα
καγηνλέδα
θέηζαπ
αιαηάθη

Οδηγίες
1. Κόβνπκε όια ηα ιαραληθά καο, ηα αιαηίδνπκε ειαθξά θαη ηα έρνπκε έηνηκα γηα ην ζηήζηκν
ηεο ζαιάηαο.
2. Βξέρνπκε ιίγν ηα παμηκάδηα καο θαη ηα ηνπνζεηνύκε ζηνλ πάην ηεο ζαιαηηέξαο καο. Αλ
είλαη πνιύ κεγάια ηα ζπάκε ζε θνκκάηηα.
3. Βάδνπκε από πάλσ ζε ζηξώζεηο: Πξώηα ηελ ληνκάηα, κεηά ην αγγνύξη, ηε πηπεξηά, ην
θξεκκύδη, ηελ θάπαξε θαη ηειεηώλνπκε πάιη κε ληνκάηα.
4. Όηαλ είλαη λα ζεξβίξνπκε θόβνπκε ζε θύβνπο ηε θέηα θαη ηε βάδνπκε ζην θέληξν ηεο
ζαιαηηέξαο. Πεξηκεηξηθά ξίρλνπκε ηελ καγηνλέδα, ηελ νπνία έρνπκε αλαθαηέςεη κε ηε
θέηζαπ γηα λα πάξεη έλα ειαθξύ ξνδ ρξώκα (δελ θαιύπηνπκε ην ηπξί)

Πηγή: http://www.sintagespareas.gr

