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Γρανίτα σοκολάτα
Ὑλικά:
140 γρ. κουβερτούρα 70% κακάο.
500 γρ. νερὸ.
130 γρ. ζάχαρη.
25 γρ. κακάο.
Ἐκτέλεση: Σὲ μία κατσαρόλα βράζουμε τὴ ζάχαρη μαζὶ
μὲ τὸ νερὸ καὶ τὸ κακάο. Σὲ ἕνα μπὸλ τεμαχίζουμε τὴν
κουβερτούρα σὲ μικρὰ κομμάτια καὶ προσθέτουμε τὸ ζεστὸ
σιρόπι. Ἀνακατεύουμε ἕως ὅτου ἡ κουβερτούρα λιώσει
καὶ τὴν ἀφήνουμε νὰ κρυώσει. Τοποθετοῦμε τὸ μεῖγμα
στὸ ψυγεῖο ἔτσι ὥστε ἡ θερμοκρασία του νὰ πέσει στοὺς
9°C (προτιμότερο εἶναι νὰ τὸ φτιάξουμε μία ἡμέρα πρίν).
Προσθέτουμε τὸ ροῦμι. Τoτοποθετοῦμε σὲ παγωτομηχανὴ
καὶ ἀκολουθοῦμε τὶς ὁδηγίες παρασκευῆς παγωτοῦ. Ἂν δὲν
ἔχετε παγωτομηχανή, βάζετε τὸ μεῖγμα στὴν κατάψυξη καὶ
κάθε μισῇ ὥρα περίπου τὸ βγάζετε γιὰ νὰ τὸ ἀνακατέψετε
καλὰ μὲ αὐγοδάρτη ἢ μίξερ γιὰ νὰ σπάσει ὁ πάγος καὶ νὰ
βγεῖ ἑνιαία, λεία καὶ ἁπαλὴ ἡ γρανίτα σας. Ἐπαναλαμβάνετε
τὴ διαδικασία στὴν κατάψυξη 6 φορές!
Θερμίδες: 1.428
Πρωτεΐνες: 15 γρ.
Λίπη: 65 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 203γρ.
Χοληστερόλη: 3,3 χγρ.
Γλύκισμα γιαουρτιοῦ μὲ φράουλες
Ὑλικά:
15 μέτριες φράουλες.
2 κεσεδάκια γιαοῦρτι.
Χυμὸς ἀπὸ μισὸ λεμόνι.
2 γεμάτες κουτ. τῆς σούπας ζάχαρη.
1 βανίλια.
Ξύσμα λεμονιοῦ.
Ἐκτέλεση: Ἀνακατεύουμε χρησιμοποιώντας ἕνα
σύρμα για τὸ γιαοῦρτι μὲ τὴ ζάχαρη. Προσθέτουμε σιγὰ
σιγὰ τὸ λεμόνι καὶ τὸ ξύσμα. Χαράζουμε τὴν βανίλια
μας. Ξύνουμε τὸ ἐσωτερικό της καὶ τὸ προσθέτουμε.
Βάζουμε τὴν κρέμα στὸ ψυγεῖο γιὰ περίπου ἕνα τέταρτο.
Ὅταν θέλουμε νὰ σερβίρουμε, ἀνακατεύουμε λίγο καὶ
τοποθετοῦμε τὸ μεῖγμα σὲ ἕνα μπόλ. Διακοσμοῦμε μὲ
φράουλες!!
Θερμίδες: 964
Πρωτεΐνες: 45 γρ.
Λίπη: 25 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 139 γρ.
Χοληστερόλη: 70,5 χγρ.
Γρανίτα φράουλα σὲ ξυλάκι
Ὑλικά:
500 γρ. φράουλες φρέσκες.

100 ml νερὸ.
80 γρ. ζάχαρη κρυσταλλικὴ.
Xυμὸ ἀπὸ ½ λεμόνι.
Ἐκτέλεση: Ρίχνετε ὅλα τα ὑλικὰ μαζὶ στὸ μπλέντερ
καὶ τὰ χτυπᾶτε καλά. Στὴ συνέχεια ρίχνετε τὸ μίγμα σὲ
εἰδικὲς φόρμες γιὰ παγωτὸ ξυλάκι καὶ τοποθετεῖτε ἕνα
ξυλάκι παγωτοῦ στὴν κάθε γρανίτα. Ἀφήνετε τὶς γρανίτες
στὴν κατάψυξη μέχρι νὰ παγώσουν καλά.
Θερμίδες: 554
Πρωτεΐνες: 5 γρ.
Λίπη: 0 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 145 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
«Κρὰμπλ» ἀπὸ ροδάκινα
Ὑλικὰ
1.200 γρ. ροδάκινα, γιαρμάδες ἢ νεκταρίνια ὥριμα,
ἀλλὰ σφιχτὰ.
150 γρ. ζάχαρη.
150 γρ. ἀλεύρι.
120 γρ. βούτυρο φρέσκο.
1/2 φλιτζ. τσ. ἀμύγδαλα μὲ τὴ φλοῦδα, σπασμένα
χοντρὰ.
Μερικὲς σταγόνες ἐσὰνς πικραμύγδαλου (μποροῦμε
νὰ τὸ ἀντικαταστήσουμε μὲ 2 κουταλιές της σούπας λικὲρ
Ἁμαρέτο).
Ἐκτέλεση: Σὲ ἕνα ταψάκι ἀνακατεύουμε ἀλεῦρι,
ζάχαρη, βούτυρο σὲ κομματάκια, ἀμύγδαλα, ἀναμειγνύουμε
μὲ τὰ δάχτυλα γιὰ νὰ ἑνωθοῦν, προσθέτουμε τὸ ἄρωμα
πικραμύγδαλου (6-7 σταγόνες) καὶ συνεχίζουμε τὸ ζύμωμα
τρίβοντας τὴ ζύμη μὲ τὰ δάχτυλα, μέχρι νὰ σχηματιστοῦν
χοντρὰ ψίχουλα. Τὰ βάζουμε στὸ ψυγεῖο μέχρι νὰ
ἑτοιμάσουμε τὰ ροδάκινα. Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο
στοὺς 180°C.
Βουτυρώνουμε καλὰ ἕνα πυρίμαχο σκεῦος, σὰν
ταρτιέρα. Πλένουμε τὰ φροῦτα, τὰ σκουπίζουμε καὶ τὰ
κόβουμε σὲ λεπτὲς φέτες. Τακτοποιοῦμε τὶς φέτες στὸ
σκεῦος καὶ σκορπίζουμε ἐπάνω τά ψίχουλα τῆς ζύμης μας.
Ψήνουμε τὸ γλυκὸ γιὰ 30 λεπτὰ περίπου καὶ τὸ σερβίρουμε
σχεδὸν χλιαρὸ ἢ κρύο.
Θερμίδες: 2.687
Πρωτεΐνες: 42 γρ.
Λίπη: 137 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 358 γρ.
Χοληστερόλη: 276 χγρ. 
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