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Κέικ μὲ μέλι καὶ καρύδια (ἀπὸ Στέλιο Παρλιάρο).
Ὑλικά για 10 μερίδες:
500 γρ. μέλι.
240 γρ. γάλα.
100 γρ. ζάχαρη.
8 αυγά.
500 γρ. αλεύρι για ὅλες τὶς χρήσεις.
2 κουταλὰκια τοῦ γλυκοῦ μπέικιν πάουντερ.
1 κουταλὰκι τοῦ γλυκοῦ κανέλα.
1 πορτοκάλι, τὸ ξύσμα του.
150 γρ. καρύδια.
Ἐκτέλεση: Σὲ μπὸλ ἀνακατεύουμε τὸ γάλα μὲ τὴ
ζάχαρη καὶ τὰ αὐγά. Σὲ μιὰ κατσαρόλα ζεσταίνουμε τὸ μέλι
καὶ προσθέτουμε τὸ προηγούμενο μεῖγμα ἀνακατεύοντας.
Ρίχνουμε ἔπειτα τὸ ἀλεύρι μὲ τὸ μπέικιν πάουντερ, τὴν
κανέλα, τὸ ξύσμα καὶ τὰ καρύδια. Ἀνακατεύουμε καὶ
ἀδειάζουμε σὲ μιὰ φόρμα τῆς ἀρεσκείας μας. Ψήνουμε
σὲ προθερμασμένο φοῦρνο στοὺς 160οC γιὰ 45 λεπτὰ
περίπου. Ἀφήνουμε νὰ κρυώσει, πασπαλίζουμε μὲ ἄχνη
καὶ συνοδεύουμε μὲ γιαούρτι ἢ μὲ ἄγλυκη κρέμα σαντιγί.
Τὸ κάθε κομμάτι ἔχει:
Θερμίδες: 520
Πρωτεΐνες: 16 γρ.
Λίπη: 30 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 96 γρ.
Χοληστερόλη: 172 χγρ.
Μπάρες βρώμης μὲ μαύρη σοκολάτα καὶ καρύδια.
Ὑλικά:
100 γρ. νιφάδες βρώμης.
200 γρ. κουβερτούρα μὲ τουλάχιστον 60% κακάο.
1 κουτὰλι σούπας μέλι.
1 κουτὰλι γλυκοῦ κανέλα τριμμένη.
50 γρ. χοντροκομμένη καρυδόψιχα.
Ἐκτέλεση: Λιώνουμε τὴν κουβερτούρα σὲ μπὲν
μαρὶ καὶ τὴν ἀνακατεύουμε μὲ τὴ βρώμη, προσθέτοντας
σταδιακὰ καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὑλικά. Στρώνουμε τὸ μείγμα
σὲ μιὰ λαδόκολλα ἤ, καλύτερα σὲ τετράγωνο τσέρκι καὶ
τὸ ἰσιώνουμε σὲ πάχος περίπου 1 ἐκ. μὲ μιὰ σπάτουλα,
ὥστε νὰ εἶναι ὁμοιόμορφο σὲ ὅλα τὰ σημεῖα. Ἀφήνουμε
νὰ κρυώσει καὶ νὰ στερεοποιηθεῖ καὶ μὲ ἕνα καλὸ μαχαῖρι
κόβουμε σὲ ράβδους τὶς μπάρες μας. Τὶς φυλᾶμε κατὰ
προτίμηση στὸ ψυγεῖο.
Θερμίδες: 1.920
Πρωτεΐνες: 31 γρ.
Λίπη: 110 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 213 γρ.
Χοληστερόλη: 12 χγρ.
Μπισκότα μὲ ταχίνι, βρώμη καὶ μέλι.
Ὑλικά:

160 γρ. ταχίνι.
160 γρ. βρώμη.
160 γρ. μέλι.
1 κουταλὰκι κανέλα.
100 γρ. σταγόνες κουβερτούρας.
Ἐκτέλεση: Σὲ βαθὺ μπὸλ ἀνακατεύουμε καλὰ ὅλα
τα ὑλικὰ μαζί. Αδειάζουμε τὸ μίγμα σὲ ἀλουμινόχαρτο ἢ
μεμβράνη, τὸ πλάθουμε σὲ ρολὸ καὶ τὸ ἀφήνουμε στὴν
κατάψυξη γιὰ 10 λεπτά. Ἐν τῷ μεταξύ, προθερμαίνουμε
τὸν φοῦρνο στοὺς 170οC καὶ στρώνουμε τὸ ταψὶ τοῦ
φούρνου μὲ ἀντικολλητικὸ χαρτί. Κόβουμε τὸ ρολὸ σὲ
ἴσα κομμάτια, δίνουμε σχῆμα μπισκότου σὲ κάθε κομμάτι,
τὰ ἀραδιάζουμε στὸ ταψὶ καὶ τὰ ψήνουμε γιὰ 7-8 λεπτὰ
περίπου, δὲν χρειάζεται νὰ ἀλλάξουν χρῶμα, μόνο νὰ
ροδίσουν ἐλαφρά. Τὰ ἀποσύρουμε ἀπὸ τὸν φοῦρνο καὶ,
ὅπως εἶναι μὲ τὸ χαρτὶ, τὰ μεταφέρουμε σὲ σχάρα, καὶ τὰ
ἀφήνουμε νὰ κρυώσουν τελείως. Ὅταν τὰ βγάζουμε ἀπὸ
τὸν φοῦρνο εἶναι ἀρκετὰ μαλακά, ὅσο κρυώνουν ὅμως
σφίγγουν καὶ γίνονται ἐλαφρῶς τραγανά! Κάθε μπισκότο
(μέτριο) ἔχει:
Θερμίδες: 85
Πρωτεΐνες: 3 γρ.
Λίπη: 7 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 15 γρ.
Χοληστερόλη: 0,5 χγρ.
Πάστα Φλώρα.
Ὑλικά:
1/2 κιλὸ ἀλεῦρι.
250 γρ. ζάχαρη.
250 γρ. βούτυρο.
2 αὐγά.
1/2 ποτηράκι κονιάκ.
Βανίλια.
2 κουταλὰκια τοῦ γλυκοῦ μπέικιν-πάουντερ.
1/2 κιλὸ μαρμέλαδα βερίκοκο.
Ἐκτέλεση: Σὲ ἕνα μπὸλ χτυπᾶμε τὴ ζάχαρη μὲ τὸ
βούτυρο μέχρι νὰ ἀσπρίσουν. Προσθέτουμε τὰ αὐγά, τὴν
βανίλια καὶ τὸ ἀλεύρι μὲ τὸ μπέικιν πάουντερ. Ζυμώνουμε
τὴ ζύμη μέχρι νὰ ἑνωθοῦν τὰ ὑλικὰ καὶ νὰ γίνει λεία ἡ
ἐπιφάνεια. Σὲ ἕνα ταψάκι τάρτας στρώνουμε μέρος ἀπὸ
τὴν ζύμη (τὴν ὑπόλοιπη ζύμη θὰ τὴ χρησιμοποιήσουμε
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γιὰ τὸ στόλισμα) στὸν πάτο καὶ στὰ πλαϊνά. Πάνω στὴ ζύμη
ἀπλώνουμε τὴν μαρμελάδα, ποὺ τὴν ἔχουμε μαλακώσει
στὴ φωτιὰ μὲ τὸ κονιάκ. Πλάθουμε τὴν ὑπόλοιπη ζύμη
σὲ λωρίδες καὶ τὶς βάζουμε σταυρωτὰ πάνω ἀπὸ τὴν
μαρμελάδα. Ἀλείφουμε τὴν ἐπιφάνεια μὲ αὐγὸ καὶ τὴν
ψήνουμε σὲ ζεστὸ φοῦρνο γιὰ μισὴ ὥρα.
Τὸ κάθε κομμάτι (μέτριο) ἔχει:
Θερμίδες: 297
Πρωτεΐνες: 3,3 γρ.
Λίπη: 12 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 40 γρ.
Χοληστερόλη: 40 χγρ. 
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