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Φουρνιστὰ λαχανικὰ μὲ ντομάτα καὶ φέτα.
Ὑλικά:
4 κολοκύθια, καθαρισμένα καὶ χονδροκομμένα.
3 μελιτζάνες, χονδροκομμένες, μουσκεμένες σὲ
ἁλατόνερο.
3 πατάτες χονδροκομμένες.
1 πιπεριὰ χονδροκομμένη.
Λίγο σκορδάκι ψιλοκομμένο.
5 ντοματίνια ὁλόκληρα.
400 γρ. ντοματάκι ψιλοκομμένο (κονσέρβας ἢ φρέσκο).
1 1/2 φλιτζάνι ἐλαιόλαδο.
200 γρ. φέτα ἢ λευκό, κατσικίσιο τυρί.
Ἁλατοπίπερο καὶ ἄφθονος μαϊντανὸς ψιλοκομμένος ἢ
ἄλλο φρέσκο μυρωδικὸ.
Ἐκτέλεση: Ἁπλώνετε τὰ λαχανικὰ στὸ ταψὶ τοῦ φούρνου.
Ρίχνετε τὴν ψιλοκομμένη ντομάτα, τὸ ἐλαιόλαδο, τὸ
σκορδάκι, ἁλάτι, πιπέρι καὶ μαϊντανὸ καὶ ἀνακατεύετε πολὺ
καλὰ νὰ ἀναμειχθοῦν τὰ ὑλικά. Ψήνετε σὲ προθερμασμένο
φοῦρνο στοὺς 180-200°C γιὰ 1 ὥρα, ἔχοντας σκεπάσει τὸ
φαγητὸ μὲ ἀντικολλητικὸ χαρτὶ φούρνου, καὶ τὸ ἀφήνετε
κανὰ δεκάλεπτο ἀκόμη ξεσκέπαστο. Βγάζετε τὸ τουρλοὺ
ἀπ’ τὸ φοῦρνο καὶ προσθέτετε τὸ τυρὶ κομματιασμένο στὰ
καυτὰ λαχανικά. Ἀνακατεύετε καλὰ καὶ σερβίρετε.
Θερμίδες: 3.445
Πρωτεΐνες: 84 γρ.
Λίπη: 153 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 347 γρ.
Χοληστερόλη: 140 χγρ.
Ζυμαρικὰ μὲ σάλτσα τόνου, ντομάτας, κάππαρης.
Ὑλικά:
500 γρ. ζυμαρικὰ (σπαγγέτι ἤ λιγκουίνι).
1 κονσέρβα τόνος σὲ λάδι.
1 κρεμμύδι, καθαρισμένο καὶ ψιλικομμένο.
1 πιπεριά, ὅ,τι χρῶμα θέλετε, καθαρισμένη καὶ
κομμένη σὲ ροδέλες.
4 φρέσκες, ὥριμες ντομάτες ἢ 400 γρ. ντοματάκι μὲ
κρεμμύδι ψιλοκομμένο
σὲ κονσέρβα.
2-3 κουταλιὲς ἐλαιόλαδο.
Ἁλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο (προαιρετικά).
2 κουταλιὲς τῆς σούπας κάππαρη (ξεπλυμένη μὲ νερό,
νὰ φύγει τὸ πολὺ
ἁλάτι).
Ἐκτέλεση: Βράζετε τὰ ζυμαρικὰ σὲ ἁλατισμένο νερὸ,
σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τῆς συσκευασίας. Ζεσταίνετε τὸ
λάδι σὲ ἀντικολλητικὸ τηγάνι καὶ σοτάρετε τὶς πιπεριὲς
καὶ τὰ κρεμμύδια. Μόλις σοταριστοῦν τὰ κρεμμύδια καὶ
οἱ πιπεριές, ρίχνετε τὶς φρέσκες ντομάτες ἢ τὰ ντοματάκια,

ἁλατοπιπερώνετε καὶ προσθέτετε προαιρετικὰ τὸ
μοσχοκάρυδο. Μαγειρεύετε μέχρι νὰ ἐξατμιστοῦν τὰ ὑγρά.
Μόλις ἡ σάλτσα δέσει, ρίχνετε τὸν τόνο, τὸν κομματιάζετε
μὲ ἕνα πιροῦνι καὶ ἀνακατεύετε. Προσθέτετε καὶ τὴν
κάππαρη, ἀναμειγνύετε τὰ ζυμαρικὰ μὲ τὴ σάλτσα τόνου
καὶ σερβίρετε.
Θερμίδες: 3.430
Πρωτεΐνες: 123 γρ.
Λίπη: 124 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 445 γρ.
Χοληστερόλη: 55 χγρ.
Ὀμελέτα μὲ κολοκυθάκια καὶ φρέσκα κρεμμυδάκια.
Ὑλικά:
1 κολοκύθι μεγάλο ἢ 2 μικρὰ κομμένα σὲ λεπτὰ
φετάκια.
1-2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα.
1 κουταλιὰ τῆς σούπας ἄνηθο ψιλοκομμένο.
2/3 φλιτζανιοῦ τρῖμμα φέτας.
2 κουταλιὲς τῆς σούπας ἐλαιόλαδο.
4 αὐγά.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Χτυπᾶτε τὰ αὐγὰ σὲ βαθὺ πιάτο ἢ μπόλ.
Προσθέτετε τὴ φέτα, τὸν ἄνηθο καὶ ἁλατοπίπερο καὶ
ἀνακατεύετε τὸ μεῖγμα καλά. Σοτάρετε, σὲ φαρδὺ
ἀντικολλητικὸ τηγάνι στὸ λάδι, τὰ κολοκυθάκια μέχρι νὰ
μαλακώσουν καὶ νὰ βγάλουν τὰ πολλὰ ὑγρά. Ρίχνετε τὰ
κρεμμυδάκια καὶ συνεχίζετε τὸ σοτάρισμα. Περιχύνετε τὰ
σοταρισμένα λαχανικὰ μὲ τὸ μεῖγμα τῶν αὐγῶν καὶ ψήνετε
ὅσο χρειαστεῖ γιὰ νὰ σφίξει ἡ κάτω πλευρὰ τῆς ὀμελέτας.
Γυρίζετε τὴν ὀμελέτα ἀπὸ τὴν ἄλλη καὶ ψήνετε ἀκόμη λίγο.
Θερμίδες: 1.940
Πρωτεΐνες: 66 γρ.
Λίπη: 163 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 27 γρ.
Χοληστερόλη: 984 χγρ.
Γιαοῦρτι μὲ ἀνανὰ μαριναρισμένο σὲ καστανὴ ζάχαρη
καὶ δυόσμο.
Ὑλικά:
1 ἀνανὰς φρέσκος.
500 γρ. γιαοῦρτι στραγγιστό.
100 γρ. ζάχαρη καστανή.
20 γρ. φυλλλαράκια φρέσκου δυόσμου.
Χυμὸς ἀπὸ 1 λεμόνι λάϊμ.
Ἐκτέλεση: Ἂν δὲν ἔχετε εἰδικὸ ἐργαλεῖο ποὺ καθαρίζει
τὸν ἀνανά, ἀκολουθῆστε τὴν ἑξῆς διαδικασία: Μὲ ἕνα
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καὶ τὸ χυμὸ τοῦ λάιμ. Ἀφήνετε τὸ μεῖγμα στὸ ψυγεῖο νὰ
παγώσει καὶ νὰ μαριναριστεῖ 30΄. Τοποθετεῖτε τὸ γιαοῦρτι
σὲ μπὸλ ἢ ποτήρια. Τὸ καλύπτετε μὲ τὰ μαριναρισμένα
κομμάτια τοῦ ἀνανὰ καὶ σερβίρετε.
Θερμίδες: 1.690
Πρωτεΐνες: 40 γρ.
Λίπη: 60 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 235 γρ.
Χοληστερόλη: 100 χγρ. 



μαχαῖρι καθαρίζετε τὴ φλοῦδα τοῦ ἀνανὰ καὶ τὰ τυχὸν
μαῦρα σποράκια ποὺ ὑπάρχουν στὴ σάρκα του. Κόβετε
τὸν ἀνανὰ κατὰ μῆκος στὶς 4 πλευρὲς καὶ ἀφαιρεῖτε τὸ
κεντρικὸ μέρος, ποὺ εἶναι ἀρκετὰ σκληρό. Κατόπιν, κόβετε
τὰ κομμάτια τοῦ ἀνανὰ σὲ κυβάκια. Χτυπᾶτε σὲ ἕνα γουδὶ
τὴν καστανὴ ζάχαρη μὲ τὰ φύλλα τοῦ δυόσμου, μέχρι νὰ
λιώσουν. Ἀνακατεύετε τοὺς κύβους τοῦ ἀνανὰ μὲ τὴ ζάχαρη
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