
 
ΑΛΜΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

 
1.ΚΑΡΟΤΟΚΕΦΤΕΔΕΣ 
Υλικά 

 3-4 καρότα χοντροτριμμένα 
 1 αυγό 
 2 κουταλιές μαϊντανό ψιλοκομμένο 
 100 γρ. αλεύρι  
 50 ml ελαιόλαδο 
 100 γρ. τυρί κασέρι 
 1⁄2 κρεμμύδι 
 αλάτι , πιπέρι, πάπρικα 
 ελαιόλαδο για το τηγάνισμα 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Σε μπολ ανακατέψτε πολύ καλά τα καρότα, το αυγό, 
τον μαϊντανό, το κρεμμύδι, 50 ml ελαιόλαδο και το 
τυρί.  
Αλατοπιπερώστε και βάλτε λίγη πάπρικα γλυκιά. 
Βάλτε το αλεύρι και ανακατέψτε καλά. Τηγανίστε 
τους κεφτέδες σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και από 
τις δυο πλευρές μέχρι να ροδίσουν. 
 
2.ΑΛΜΥΡΑ ΜΑΦΙΝ ΜΕ ΕΛΙΕΣ 
Υλικά για 12 μάφιν: 

   2 φλ. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 1/2 φλ ελαιόλαδο 
 1 1/2 φλ. γάλα πλήρες  
 1 κ.γ. baking powder 
 10 κ.σ. πάστα ελιάς 
 1 κ.γ ρίγανη, 1 κ.σ. δυόσμος, 

ψιλοκομμένος 
 10 ελιές πράσινες ψιλοκομμένες 
 1/2 κόκκινη πιπεριά, ψιλοκομμένη 
 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 
 μαύρο κ άσπρο σουσάμι, παπαρουνόσπορος 

(προαιρετικά) 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνω το λάδι, το γάλα και την 
πάστα ελιάς. Ανακατεύω με ένα σύρμα. Προσθέτω 
σταδιακά το αλεύρι που το έχω αναμείξει με το 
baking powder. Κατόπιν προσθέτω τις ελιές, τον 
δυόσμο, την πιπεριά, το κρεμμύδι, το πιπέρι κ την 
ρίγανη. Έβαλα ελάχιστο αλάτι λόγω ελιών. Μοιράζω 
σε θήκες σιλικόνης ή χάρτινες, πασπαλίζω με τα 
σουσάμια (κ τον παπαρουνόσπορο) κ ψήνω σε 
προθερμασμένο φούρνο στους 180C για περίπου 35 
λεπτά. Αφήνω να κρυώσουν κ τα ξεφορμάρω. 
 
 
 
 
 

 
 
 
3.ΤΑΡΤΑ ΜΕ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ 
Υλικά για τη ζύμη: 

 200 γρ. αλεύρι 
 100 γρ. βούτυρο 
 κρόκος 1 αυγού 
 3 κ.σ. νερό 

για τη γέμιση: 
 25 ντοματίνια, κομμένα στα 2 
 150 γρ. μοτσαρέλλα, κομμένη σε φέτες 
 2 αυγά 
 100 γρ. γιαούρτι 
 100 γρ. κεφαλοτύρι 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Ανακατεύω το αλεύρι με το παγωμένο βούτυρο με 
τα δάχτυλα προσπαθώντας να δημιουργήσω μια 
ζύμη τρίμμα. Προσθέτω τα υπόλοιπα υλικά και 
ανακατεύω μέχρι να ομογενοποιηθούν. Δημιουργώ 
μια μπάλα με τη ζύμη, την τυλίγω σε μεμβράνη 
πλαστική και τη βάζω στο ψυγείο για μισή ώρα. 
Κατόπιν την ανοίγω σε ταρτιέρα (22cm), την τρυπώ 
με ένα πιρούνι, βάζω από πάνω μια λαδόκολλα και 
κάμποσα φασόλια για βάρος και την ψήνω για 10 
λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο στους 200C. Τη 
βγάζω από τον φούρνο και την αφήνω στην άκρη. 
 Όταν κρυώσει, αλείφω την επιφάνεια με λίγο λάδι, 
απλώνω τη μοτσαρέλα σε φέτες και τοποθετώ τα 
ντοματίνια. Ανακατεύω πολύ καλά τα αυγά με το 
γιαούρτι και το κεφαλοτύρι, αλατοπιπερώνω. 
Περιχύνω την επιφάνεια της τάρτας με το μείγμα του 
αυγού και ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 
180C για περίπου 40 λεπτά. 
 
4.ΤΟΡΤΙΓΙΕΣ ΜΕ ΨΗΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙ ΚΡΕΜΑ 
Υλικά:  

 Τορτίγιες 
 ψητές μελιτζάνες 
 ψητές πιπεριές Φλωρίνης 
 ψητά κολοκύθια 
 τυρί κρέμα, γαλοπούλα βραστή σε φέτες 
 ρίγανη, βασιλικό 

Κόψτε τα λαχανικά σε λεπτές μακρόστενες φέτες , 
βάλτε τα σε ταψί φούρνου και ραντίστε με λίγο λάδι. 
Ψήστε μέχρι να μαλακώσουν αρκετά. Αφήστε να 
κρυώσουν.  
Αλείψτε κάθε μια πίτα με το τυρί κρέμα, πασπαλίστε 
με τα μυρωδικά και βάλτε μια φέτα γαλοπούλα, μια 
μελιτζάνα, μια φέτα κολοκύθι και μια πιπεριά 
Φλωρίνης. Διπλώστε τις τορτίγιες κόψτε στα 2 και 
σερβίρετε. 
 
 



 
ΓΛΥΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

 
1.ΜΕΛΟΠΙΤΑ ΣΙΦΝΟΥ 
 
Υλικά: 

 700γρ.  ανθότυρο 
 1 ποτήρι καλό θυμαρίσιο μέλι 
 11⁄2 ποτήρι ζάχαρη 
 8 αυγά 
 αλεύρι για το ταψί 
 κανέλα για το πασπάλισμα 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Σε ένα μπολ λιώστε το ανθότυρο, ρίξτε από πάνω το 
μέλι και ανακατέψτε. 
Στη συνέχεια προσθέτετε τη 
ζάχαρη και ένα-ένα τα αυγά. 
Χτυπήστε καλά το μείγμα για να 
γίνει ομοιόμορφο. 
Σε ένα ταψί ρίξτε λίγο αλεύρι και βάλτε το μείγμα 
σας. Ψήστε στο φούρνο στους 200ο C για 45 περίπου 
λεπτά. 
 
 
 
 
2.ΜΠΟΥΚΙΤΣΕΣ ΜΠΑΝΑΝΑΣ 
 
Υλικά: 

 3 μπανάνες σε φέτες 
 3 κουταλίτσες φυστικοβούτυρο  
 300γρ μαύρη σοκολάτα  

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Κόβω σε φέτες την μπανάνα, τις απλώνω τις μισές σε 

ένα πιάτο και βάζω σε 
κάθε φετούλα μια μικρή 
κουταλίτσα 
φυστικοβούτυρο και από 
πάνω μια φέτα μπανάνα. 
Βάζω τις μπουκίτσες στο 
ψυγείο για 20 λεπτά. 

Λιώνω την σοκολάτα σε μπεν μαρί. Βουτάω τις 
μπουκίτσες στην λιωμένη σοκολάτα και τις 
ακουμπάω πάνω σε λαδόκολλα για να κρυώσουν. 
Όταν παγώσει η σοκολάτα μπορώ να τις απολαύσω. 

 
 
 
 

από την κα             Αναστασάκη Ειρήνη  
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3. ΚΕΙΚ ΜΗΛΟΥ 
Υλικά 

 2 1/4 φλ. αλεύρι ολικής άλεσης 
 2 κγ baking powder 
 2 κγ μαγειρική σόδα 
 2 κσ κανέλα 
 0,5 κσ μοσχοκάρυδο 
 1,5 φλ. καστανή ζάχαρη 
 1,5 φλ. σπορελαιο 
 2 κσ μηλόξυδο 
 1 κσ εκχύλισμα βανίλιας 
 1,5φλ. (360γρ) πουρέ μήλου (apple sauce) 
 μια πρέζα αλάτι 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Ανακατεύω τα στερεά υλικά, εκτός από την ζάχαρη 
(αλεύρι, σόδα, baking powder, κανέλα, μοσχοκάρυδο, 
αλάτι). Σε ένα άλλο σκεύος, ανακατεύω τα υπόλοιπα 
υλικά (πουρέ μήλου, εκχύλισμα βανίλιας, λάδι, μηλόξυδο 
και καστανή ζάχαρη). 
 Ενώνω τα δύο μείγματα και τα ανακατεύω μέχρι να γίνει 
ένα ομοιογενές μείγμα. Ψήνω σε προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 βαθμούς σε αέρα για 40 περίπου 
λεπτά (να βγαίνει στεγνή η οδοντογλυφίδα) 

 
4.ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΠΙΤΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
Υλικά: 

 2 και 1/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 
 3/4 φλ. κακάο 
 1 βανίλια, 1/2 κ.γ κανέλα, 1/3 κ.γ.μοσχοκάρυδο 

 1/3 κ.γ. γαρίφαλο, 1/4 κ.γ. αλάτι 
 2 φλ. ζάχαρη 
 1/2 φλ. καρύδια 
 1/3 φλ. ηλιέλαιο 
 2 κ.σ. ξύδι 
 ξύσμα 2 πορτοκαλιών 
 1 κ.σ. σόδα 
 1,5 φλ. χυμός πορτοκαλιού 
 Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Σε ένα μπολ κοσκινίζω το αλεύρι, το κακάο, το αλάτι, το 
μοσχοκάρυδο, το γαρύφαλλο και τη βανίλια. Ανακατεύω 
καλά και προσθέτω τη ζάχαρη με το καρύδι. Κάνω μια 
λακούβα στη μέση και προσθέτω το μείγμα ηλιέλαιο-ξίδι-
ξύσμα πορτοκαλιού. Πάνω από το μπολ ανακατεύω τη 
σόδα με τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού (θα φουσκώσει, 
μην τρομάξετε!) κ περιχύνω το μείγμα του αλευριού. 
Ανακατεύω καλά και αδειάζω τη ζύμη σε ταψί ντυμένο με 
λαδόκολλα. Ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 
170C για περίπου 50′. Αφήνω να κρυώσει και 
αναποδογυρίζω σε πιατέλα 

 


