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Φθινοπωρινὴ Σαλάτα
Ὑλικά:
Σαλάτα μαροῦλι.
Λάχανο.
Σταφίδες.
Ρεβύθια βρασμένα.
Ρόδι.
Φρέσκο κρεμμύδι.
2 ξινόμηλα.
Μηλόξιδο.
Ἐλαιόλαδο.
Ἁλάτι.
10 - 12 φύλλα δυόσμου.
Ἐκτέλεση:
Vinaigrette: Καθάρισε καὶ κόψε μικρὰ ζαράκια τὸ μῆλο.
Κράτησε κάποια γιὰ τὴ σαλάτα σου. Τὸ ὑπόλοιπο μῆλο τὸ
βάζεις στὸ μπλέντερ μὲ τὸ δυόσμο, τὸ λάδι καὶ τὸ μηλόξιδο.
Ἁλάτισε ἐλαφρὰ καὶ χτύπησε τὰ ὑλικὰ νὰ γίνουν μιὰ κρέμα
μήλου. Ἄφησε τὴ vinaigrette στὸ ψυγεῖο νὰ πήξει. Μπορεῖς
νὰ τὴ διατηρήσεις ἐκεῖ ἀρκετὲς ἡμέρες. Βάλε τὸ λάχανο καὶ
τὸ μαροῦλι, τὸ κρεμμυδάκι, τὶς σταφίδες, τὸ ξινόμηλο καὶ
λίγο ἁλάτι σὲ ἕνα μεγάλο μπὸλ. Ἂν ἔχεις ρεβίθια ἕτοιμα
ἀπὸ τὴν περασμένη μέρα μπορεῖς νὰ τὰ προσθέσεις στὴ
σαλάτα. Βρέξε καλά τα λαχανικά σου μὲ τὴν vinaigrette
καὶ σέρβιρε.
Θερμίδες: 1.621
Πρωτεΐνες: 33 γρ.
Λίπη: 107 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 154 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Κοτόπουλο μὲ μῆλα καὶ σὸς μουστάρδας μὲ μέλι
Ὑλικὰ γιὰ 5 ἄτομα:
4 φιλέτα κοτόπουλο ἀνοιγμένα καὶ κομμένα στὰ δύο
(χωρὶς πέτσα).
Ἁλάτι καὶ πιπέρι.
3-4 κουτ. σούπας ἐλαιόλαδο.
1 μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σὲ παχιὲς ροδέλες.
2 μεγάλα κόκκινα μῆλα κομμένα σὲ φετοῦλες.
1 φλιτζάνι ζωμὸ κοτόπουλο.
2 κουτ. σούπας μουστάρδα ἀπαλὴ.
1 κουτ. σούπας μέλι (μπορεῖς ἄντ’ αὐτοῦ νὰ ἐπιλέξεις
ἕτοιμη μουστάρδα μὲ μέλι).
1 κουτ. του γλυκοῦ βούτυρο μαλακωμένο.
1 κουτ. σούπας ἀλεῦρι γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις.
Λίγο χοντροκομμένο φρέσκο μαϊντανό.
Ἐκτέλεση: Προθέρμανε τὸ φοῦρνο στοὺς 220oC.
Ἁλατοπιπέρωσε καλὰ τὸ κοτόπουλο. Ζέστανε τὸ ἐλαιόλαδο
σὲ ἕνα μεγάλο ἀντικολλητικὸ σκεῦος, ποὺ μπαίνει καὶ

στὸ φοῦρνο καὶ σόταρε τὸ κοτόπουλο γιὰ μερικὰ λεπτὰ
(3-4 λεπτὰ) νὰ πάρει χρῶμα. Φρόντισε νὰ μὴν τὸ τρυπᾶς
καθὼς τὸ γυρίζεις γιὰ νὰ θωρακίσεις τὰ ὑγρά του. Βγάλε
τὸ κοτόπουλο σὲ πιατέλα. Κράτησε στὸ σκεῦος μικρὴ
ποσότητα ἀπὸ τὰ ὑγρὰ τοῦ κοτόπουλου καὶ πρόσθεσε
ἐκεῖ το κρεμμύδι μὲ τὰ μῆλα. Ἁλατοπιπέρωσε καὶ σόταρε
μέχρι νὰ μαλακώσουν τὰ μηλαράκια. Στὸ μεταξὺ ἀνάμειξε
τὸ ζωμὸ μὲ τὸ μέλι καὶ τὴ μουστάρδα καὶ πρόσθεσέ τον
στὰ μῆλα ποὺ ψήνονται. Ἄφησε τὸ μεῖγμα νὰ πάρει μιὰ
βράση, πρὶν βάλεις καὶ πάλι τὰ φιλέτα στὸ σκεῦος. Βάλε τὸ
φαγητὸ στὸ φοῦρνο καὶ ψῆσε γιὰ 15-20 λεπτὰ. Στὸ μεταξὺ
ἀνακάτεψε τὸ βούτυρο μὲ τὸ ἀλεῦρι νὰ πάρεις μιὰ μαλακὴ
πάστα. Ἀφοῦ ψηθεῖ τὸ φαΐ, μετάφερε τὸ κρέας, τὰ μῆλα καὶ
τὰ κρεμμυδάκια σὲ μιὰ πιατέλα. Βάλε τὰ ὑγρὰ τοῦ φαγητοῦ
καὶ πάλι στὸ μάτι νὰ πάρουν βράση καὶ πρόσθεσε λίγο ἀπὸ
τὸ βούτυρο γιὰ νὰ δέσεις τὴ σαλτσούλα καὶ ἁλατοπιπέρωσε.
Σέρβιρε τὸ κοτόπουλο μὲ τὰ μῆλα καὶ τὰ κρεμμύδια,
περιχύνοντας μὲ τὴ σάλτσα ἀπὸ τὸ ζωμὸ μὲ τὴ μουστάρδα.
Θερμίδες: 1.844
Πρωτεΐνες: 172 γρ.
Λίπη: 96,4 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 76 γρ.
Χοληστερόλη: 590 χγρ.
Παντζαρόσουπα μὲ τζίντζερ, πορτοκάλι καὶ ἀρωματικὸ
γιαούρτι
Ὑλικά:
Γιὰ τὴ σοῦπα
80 ml ἐλαιόλαδο.
1 κρεμμύδι μεγάλο, ψιλοκομμένο.
4 παντζάρια σὲ μικρὰ κομμάτια.
1 γλυκοπατάτα μεγάλη, σὲ μικρὰ κομμάτια.
20 γρ. τζίντζερ φρέσκο, ψιλοκομμένο.
600 ml ζωμὸ λαχανικῶν.
200 ml χυμὸ πορτοκάλι.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Γιὰ τὸ γιαούρτι
200 γρ. γιαούρτι.
2 κουτ. σούπας ἐλαιόλαδο.
2 κουτ. σούπας μαϊντανὸ ψιλοκομμένο.
Ξύσμα ἀπὸ ½ πορτοκάλι.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Γιὰ τὸ σερβίρισμα
4 κουτ. σούπας ἐλαιόλαδο.
Λίγα καρύδια χοντροκομμένα.
Πιπέρι φρεσκοτριμμένο.
Ἐκτέλεση:
Γιὰ τὴ σοῦπα: Σὲ μιὰ κατσαρόλα ζεσταίνετε τὸ
ἐλαιόλαδο καὶ σοτάρετε τὸ κρεμμύδι γιὰ λίγα λεπτά, μέχρι
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νὰ μαραθεῖ. Προσθέτετε τὰ παντζάρια, τὴ γλυκοπατάτα,
τὸ τζίντζερ καὶ τά ἀφήνετε νὰ σοταριστοῦν καὶ αὐτὰ
ἐλαφρῶς. Σβήνετε μὲ τὸν μισὸ χυμὸ πορτοκάλι καὶ τὸ
ζωμό, ἁλατοπιπερώνετε καὶ τὰ ἀφήνετε σὲ μέτρια φωτιὰ νὰ
μαγειρευτοῦν γιὰ περίπου 40 λεπτά, μέχρι νὰ μαλακώσουν
πολὺ τὰ λαχανικά. Πολτοποιεῖτε τὰ λαχανικὰ στὸ μπλέντερ
καὶ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ ὑπόλοιπου χυμοῦ καὶ, ἴσως λίγο
ἀκόμα ζωμοῦ, καθορίζετε τὴν ἐπιθυμητὴ ρευστότητα, μέχρι
νὰ γίνει μιὰ λεία βελουτὲ σοῦπα. Βάζετε τὴ σοῦπα ξανὰ
στὴν κατσαρόλα, τὴν ἀφήνετε νὰ πάρει μιὰ βράση καὶ τὴν
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κατεβάζετε ἀπὸ τὴ φωτιά.
Γιὰ τὸ γιαούρτι: Βάζετε ὅλα τὰ ὑλικὰ σὲ ἕνα μπὸλ καὶ
ἀνακατεύετε πολὺ καλά. Κρατᾶτε τὸ ἀρωματικὸ γιαούρτι
στὸ ψυγεῖο μέχρι νὰ τό χρησιμοποιήσετε.
Μοιράζετε τὴ σοῦπα στὰ πιάτα, βάζετε ἀπὸ μιὰ κουταλιὰ
γιαούρτι στὸ κέντρο, πασπαλίζετε μὲ τὰ καρύδια καὶ πιπέρι,
περιχύνετε μὲ λίγο ἐλαιόλαδο καὶ σερβίρετε.
Θερμίδες: 2.203
Πρωτεΐνες: 21 γρ.
Λίπη: 92 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 17 γρ.
Χοληστερόλη: 32 χγρ. 

