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Οἱ περισσότερες μαμάδες ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα μὲ
τὰ λαχανικὰ στὴν διατροφὴ τῶν παιδιῶν τους. Ἀφοῦ δὲν
τρῶνε τὰ παιδιὰ πολλὰ λαχανικά, μπορεῖτε νὰ τὰ κρύψετε
στὰ φαγητά σας…
Κεφτεδάκια καρότου.
Ὑλικά:
2 πατάτες βρασμένες.
500 γρ. καρότα τριμμένα στὸν τρίφτη.
400 γρ. φέτα τριμμένη.
3 - 4 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα.
Λίγο ἄνηθο, ψιλοκομμένο.
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1 αὐγό.
1/2 μοσχοκάρυδο τριμμένο.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Ἀλεύρι γιὰ τὸ ἀλεύρωμα.
Λάδι γιὰ τὸ τηγάνι.
Γιὰ τὴ σῶς
1 κεσεδάκι γιαοῦρτι.
1 σκελίδα σκόρδο.
4 - 5 κλαράκια μαϊντανό.
Λίγο ἁλάτι.
Ἐκτέλεση: Τρίβουμε τὰ καρότα μὲ λίγο ἁλάτι γιὰ νὰ
μαραθοῦν καὶ τὰ στύβουμε μὲ τὰ χέρια νὰ φύγουν τὰ πολλὰ
ὑγρά τους. Λιώνουμε τὶς πατάτες μὲ τὸ εἰδικὸ ἐργαλεῖο ἢ
τὶς πατᾶμε καλὰ μὲ τὸ πιροῦνι. Προσθέτουμε τὰ καρότα,
τὴ φέτα, τὸν μαϊντανό, τὸ αὐγό, τὸ μοσχοκάρυδο καὶ τὸ
ἁλατοπίπερο. Σοτάρουμε τὸ φρέσκο καὶ ξερὸ κρεμμύδι
σὲ λίγο ἐλαιόλαδο, γιὰ 4 - 5 λεπτὰ καὶ τὰ προσθέτουμε
στὸ μῖγμα. Τελευταία στιγμὴ βάζουμε τὸ ἁλατοπίπερο.
Ζυμώνουμε καλὰ καὶ πλάθουμε τὰ κεφτεδάκια, τὰ κυλᾶμε
σὲ ἀλεῦρι καὶ τὰ τηγανίζουμε στὸ καυτὸ λάδι. Ἀλέθουμε
στὸ πολυμιξεράκι τὸ σκόρδο, τὸν μαϊντανό, τὸ ἐλαιόλαδο
καὶ τὸ ἁλάτι. Ἀνακατεύουμε τὸ γιαοῦρτι μὲ τὸ μῖγμα καὶ
σερβίρουμε τὰ κεφτεδάκια μὲ τὴ σῶς.
Θερμίδες: 2.880
Πρωτεΐνες: 105 γρ.
Λίπη: 220 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 105 γρ.
Χοληστερόλη: 745 χγρ.
Muffins μὲ κολοκυθάκι, καρότο καὶ τυρὶ.
Ὑλικά:
2 κοῦπες φαρίνα.
1 πρέζα ἁλάτι.
1 μεγάλο κολοκυθάκι τριμμένο.
1 μεγάλο καρότο τριμμένο.

1 κοῦπα γραβιέρα τριμμένη.
2 πράσινα κρεμμυδάκια.
3 αὐγά.
1/2 κοῦπα γάλα.
50 γρ. βούτυρο λιωμένο.
1 κουτ. τοὺ γλυκοῦ γλυκιὰ πάπρικα.
Ἐκτέλεση: Σ’ ἕνα βαθὺ μπὸλ βάζεις τὸ ἀλεύρι καὶ τὸ
ἁλάτι. Προσθέτεις τὰ τριμμένα λαχανικὰ καὶ τὴν γραβιέρα
κι ἀνακατεύεις καλὰ μὲ τὸ χέρι σου. Σὲ ἕνα ἄλλο μπὸλ
χτυπᾶς τὰ 3 αὐγὰ καὶ προσθέτεις τὸ γάλα, τὸ λιωμένο
βούτυρο καὶ τὴν πάπρικα κι ἀνακατεύεις. Ρίχνεις αὐτὸ τὸ
μῖγμα στὸ μῖγμα τῶν λαχανικῶν κι ἀνακατεύεις καλὰ μὲ
μιὰ σπάτουλα νὰ ὁμογενοποιηθεῖ. Βουτυρώνεις καλὰ τὴν
φόρμα τῶν muffins καὶ γεμίζεις. Ψήνεις σὲ προθερμασμένο
φοῦρνο στοὺς 180οC γιὰ 20 – 25 λεπτά.
Θερμίδες: 2.940
Πρωτεΐνες: 133 γρ.
Λίπη: 100 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 1.357 γρ.
Χοληστερόλη: 939 χγρ.
Πρασόρυζο μὲ φέτα.
Ὑλικά:
6 πράσα καθαρισμένα.
1 ντομάτα στὸν τρίφτη.
1 φλιτζ. σάλτσα ντομάτας.
1 φλιτζ. ρύζι καρολίνα.
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
1/2 φλιτζ. φέτα θρυμματισμένη.
Λίγα φυλλαράκια φρέσκο σέλινο.
1 σπιτικὸς ζωμὸς λαχανικῶν.
1/2 φλιτζ. ἐξαιρετικὸ παρθένο ἐλαιόλαδο.
Λίγο ἁλάτι καὶ πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Σὲ μιὰ κατσαρόλα σοτάρουμε τὸ κρεμμύδι
ψιλοκομμένο μαζὶ μὲ τὸ ἐλαιόλαδο σὲ δυνατὴ φωτιά, μέχρι
νὰ μαραθεῖ καλὰ καὶ νὰ γίνει διάφανο. Βάζουμε στὴν
κατσαρόλα τὰ πράσα κομμένα σὲ χοντρὰ κομμάτια καὶ
τὰ “φέρνουμε μιὰ βόλτα”. Προσθέτουμε στὸ φαγητὸ τὸ
ρύζι, τὴ ντομάτα, τὸν σπιτικὸ ζωμό, τὴ σάλτσα ντομάτας,
τὸ σέλινο, τὴ φέτα καὶ τὸ ἁλατοπίπερο. Βάζουμε στὸ
φαγητὸ 2 φλιτζάνια ζεστὸ νερό, χαμηλώνουμε τὴ φωτιά,
σκεπάζουμε τὴν κατσαρόλα καὶ μαγειρεύουμε γιὰ 25 λεπτά,
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ἀνακατεύοντας τακτικά, ἁπαλά, μὲ ξύλινη κουτάλα, μέχρι τὸ
ρύζι νὰ πιεῖ τὰ ὑγρὰ καὶ νὰ χυλώσει τὸ πρασόρυζο.
Θερμίδες: 2.305
Πρωτεΐνες: 43 γρ.
Λίπη: 127 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 246 γρ.
Χοληστερόλη: 73 χγρ. 
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