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Συνταγές

Κατηγορίες
•Αυγά

Χιώτικη ντοµατοσαλάτα µε κρίταµο και µαστέλο
σαγανάκι

•Γλυκά
•Ζυµαρικά
•Κρέας

υλικά

•Κρέπες-οµελέτες

για 6 άτοµα
λίγο ελαιόλαδο (για άλειµµα)
250 γραµµ. τυρί µαστέλο, κοµµένο σε 6
ροδέλες
1 ποτήρι του κρασιού λικέρ µαστίχας
1 κιλό σφιχτές ντοµάτες
200 γραµµ. κρίταµο τουρσί (σε άλµη)
50 γραµµ. κάππαρη (σε άλµη)
6 κ.σ. έ.π. ελαιόλαδο
αλάτι και φρεσκοτριµµένο πιπέρι

ιαφηµίσεις

•Λαδερά
•Λαχανικά
•Μαγειρευτά
•Ορεκτικά
•Όσπρια
•Παγωτά
•Παστά-τουρσιά
•Πατάτες
•Πίτες-τάρτες
•Πίτσα
•Ποτά-λικέρ
•Πουλερικά
•Ρύζι

εκτέλεση

•Σαλάτες

Βάζουµε ένα µικρό αντικολλητικό τηγάνι στη φωτιά και µόλις κάψει πολύ το

•Σάλτσες

αλείφουµε µε ένα πινέλο µε λίγο λάδι. Ρίχνουµε µέσα ένα κοµµάτι µαστέλο

•Σούπες

και το αφήνουµε να ροδίσει. Το γυρίζουµε για να ψηθεί και από την άλλη

•Τυριά

µεριά και σβήνουµε µε τη µαστίχα. Το βγάζουµε και το ακουµπάµε σε

•Ψάρια-θαλασσινά

απορροφητικό χαρτί. Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία για το υπόλοιπο τυρί.

•Ψωµί

Καθαρίζουµε τις ντοµάτες και τις κόβουµε στα 8. Προσθέτουµε το κρίταµο,
<ιαφήµιση

την κάππαρη, τις 6 κουταλιές ελαιόλαδο, αλατοπιπερώνουµε και
ανακατεύουµε καλά. Μοιράζουµε στα πιάτα, βάζουµε ένα κοµµάτι σαγανάκι
στο καθένα και σερβίρουµε αµέσως.
Tip

∆εν Κάνω Πια ∆ίαιτα
Σταµάτα να Πεινάς! Αδυνάτισε χωρίς να
Κάνεις Ποτέ πια ∆ίαιτα. Μόνιµα

● Κρίταµο θα βρείτε σε γυάλινη συσκευασία σε πολλά ντελικατέσεν, όπως

www.detoxcenter.gr



στο «Παντοπωλείο της Μεσογειακής <ιατροφής» (Σοφοκλέους 1 και
Αριστείδου 11, Αθήνα, τηλ. 210 3234 612) ή στη «Mesogaia» (Νίκης 52 και
Κυδαθηναίων, Πλάκα, τηλ. 210 3229 146). Αν δεν σας αρέσει, µπορείτε να το
αντικαταστήσετε µε φρέσκια αντράκλα (γλιστρίδα).

οι 100 πρώτες µέρες
∆ες το συγκεκριµένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ
για τις πρώτες 100 ηµέρες.
www.pasok.gr

Της Μίνας Κακανιά, από το ΒΗΜΑgourmet
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Σπίτι

Φαγητό

Συνταγές

ιάφορα

Λευκό και µαύρο σπάνε την...

Γεµιστά µε φαντασία

Κουνέλι γεµιστό µε φινόκιο και...

Προλαµβάνονται τα καρδιαγγειακά...

Το origami συναντά την...

Τολµήστε βιολογικά!

Τηγανιτό φιλέτο άσπρου ψαριού,...

Ο άµουσος

Σαλόνι και τραπεζαρία: Ένα...

Συνταγές µε σπανιόλικο ταµπεραµέντο

Τραχανόπιτα

Ένας ήρωας µε αερόστατο

Προτάσεις και έπιπλα για το...

Εύκολες και νόστιµες σαλάτες µε…...

Χορτόπιτα γυµνή

Ρευστές καταστάσεις

Χρωµατιστά έπιπλα και διακοσµητικά

Σύκο: Το βασιλικότερο των φρούτων...

Σφουγγάτο µε κιµά

Η µυστικότητα είναι µεταδοτική,...

Οι σύγχρονες τάσεις για να...

Οινικό οδοιπορικό στην Κρήτη

Ντοµάτες ψητές µε σκόρδο και...

Ο τρύγος του απογεύµατος

Μεσογειακό στυλ: Συνδυασµός...

Γευστικά πιάτα της Κάτω Ιταλίας

Σπαγγέτι µε χταπόδι

Κάλπες ή αποχή;

Σκηνικό εµπνευσµένο από τη Μαύρη...

Απολαυστικές συνταγές µε όστρακα...

Πισαλαντιέρ, η πίτσα της Νότιας...

ήλωση

Μετατρέψτε το χώρο σας σε… τροπικό...

Τα κοκτέιλ-παγωτά του καλοκαιριού

Καπονάτα, λαδερό πιάτο της Γαλλίας

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΛΗΞΗ

Μπλε και λευκό: Τα απόλυτα...

Μεσογειακές γεύσεις στο τραπέζι σας

Ρατατούιγ, το γαλλικό µπριάµ

Μεγάλες αλήθειες (2)
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