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Ἀφράτα πασχαλινὰ κουλουράκια.
Ὑλικά: (γιὰ 120 κουλουράκια).
1 1/2 κιλὸ ἀλεύρι γιὰ ὅλες τίς χρήσεις.
300 γρ. βούτυρο.
1/2 κιλὸ ζάχαρη.
Ξύσμα καὶ χυμὸ ἀπὸ 1 πορτοκάλι.
2 φακελάκια ἀμμωνία.
2 βανίλιες.
10 αὐγὰ.
Ἐκτέλεση: Ἀνακατεύουμε τὸ βούτυρο μὲ τὴ ζάχαρη, μὲ
τὸ χέρι δὲ θέλει πολύ, προσθέτουμε τὰ αὐγά,τις βανίλιες καὶ
τὸ ξύσμα καὶ ἀνακατεύουμε. Μέσα στὸ χυμὸ ρίχνουμε τὴν
ἀμμωνία νὰ διαλυθεῖ καὶ νὰ φουσκώσει καὶ προσθέτουμε
στὸ μίγμα. Τέλος, ρίχνουμε τὸ ἀλεύρι, νὰ γίνει μιὰ ζύμη
μαλακὴ ἀλλὰ νὰ μὴν κολλάει στὰ χέρια, ἂν χρειαστεῖ
ρίχνουμε κι ἄλλο ἀλεύρι. Πλάθουμε τὰ κουλουράκια στὸ
σχῆμα ποὺ θέλουμε, τὰ βάζουμε σὲ ταψὶ μὲ ἀντικολλητικὸ
χαρτί, τὰ ἀλείφουμε μὲ αὐγὸ ἀπὸ πάνω καὶ ψήνουμε σὲ
προθερμασμένο φοῦρνο στοὺς 170 βαθμοὺς στὸν ἀέρα
γιὰ περίπου 10 μὲ 15 λεπτά, μέχρι νὰ πάρουν χρῶμα. Κάθε
κουλουράκι περιέχει:
Θερμίδες: 85
Πρωτεΐνες: 1,7 γρ.
Λίπη: 2,6 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 14,4 γρ.
Χοληστερόλη: 23,4 xγρ.
Ἀφράτα πασχαλινὰ τσουρέκια.
Ὑλικά: (8 μεγάλα τσουρέκια).
4 κιλὰ ἀλεύρι κατάλληλο γιὰ τσουρέκια.
18 αὐγά.
500 γρ. φυτίνη.
2 φακ. μαχλέπι τριμμένο.
1 φακ. μαστίχα τριμμένη.
1.200 γρ. ζάχαρη.
1.200 ml γάλα πλῆρες.
2 κ.γ. ξύσμα πορτοκάλι.
400 γρ. μαγιά νωπή.
Ἐκτέλεση: Λιώνουμε τὴν μαγιὰ στὸ μισὸ χλιαρὸ γάλα
καὶ ρίχνουμε καὶ λίγο ἀλεύρι, μισὸ κιλό, τὸ σκεπάζουμε
καὶ ἀφήνουμε νὰ φουσκώσει 1 ὥρα. Βάζουμε σὲ μιὰ
μεγάλη λεκάνη ὅλο τό ἀλεύρι καὶ κάνουμε μιὰ λακούβα
στὴ μέση. Ἐκεῖ βάζουμε τὴν μαγιά, τὴν μαστίχα, τὸ μαχλέπι
καὶ τὸ ξύσμα. Λιώνουμε τὴν ζάχαρη στὸ ὑπόλοιπο χλιαρὸ
γάλα καὶ τὸ ρίχνουμε στὴ μαγιά. Ἀνακατεύουμε κυκλικὰ
ἀπὸ μέσα πρὸς τὰ ἔξω, μέχρι ἡ ζύμη μας νὰ «τραβήξει»
ὅλο τὸ ἀλεύρι. Στὸ τέλος, ἔχοντας λιώσει τὸ βούτυρο καὶ
παίρνοντας 3 κ.σ. τὸ ρίχνουμε στὴ ζύμη. Τὸ ρίχνουμε ὅλο
καὶ, κάνοντας κυκλικὲς κινήσεις (ἀπὸ ἔξω πρὸς τὰ μέσα),
ζυμώνουμε μέχρι νὰ τραβήξει ὅλο τὸ βούτυρο. Ἀφήνουμε

νὰ φουσκώσει (σὲ μιὰ πιὸ μεγάλη λεκάνη) γιὰ 2 ὧρες. Τὰ
πλάθουμε σὲ ὅτι σχῆμα θέλουμε, μετὰ τὰ ἀφήνουμε νὰ
φουσκώσουν γιὰ 20’. Τὰ ἀλείφουμε μὲ αὐγὸ (κρόκο+ λίγο
γάλα). Ψήνουμε στοὺς 170°C σὲ προθερμασμένο φοῦρνο,
στὸν ἀέρα. Κάθε τσουρέκι περιέχει:
Θερμίδες: 3.060
Πρωτεΐνες: 68 γρ.
Λίπη: 75 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 565 γρ.
Χοληστερόλη: 640 xγρ.
Καλιτσούνια μὲ σπανάκι καὶ μυζήθρα.
Ὑλικά: (50 περίπου τεμάχια).
Γιὰ τὴ ζύμη:
1 κουταλάκι ἁλάτι.
1/2 φλυτζανάκι τοῦ καφὲ ἐλαιόλαδο.
1 ποτήρι νερὸ χλιαρὸ.
Ἀλεύρι γιὰ ὅλες τὶς χρήσεις, ὅσο σηκώσει γιὰ
μαλακὴ ζύμη.
Γιὰ τὴ γέμιση:
1 κιλὸ σπανάκι ψιλοκομμένο.
1/2 κιλὸ μυζήθρα ἢ ἀνθότυρο.
1 ξερὸ κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
Δυόσμο, μάραθο.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Λίγο λάδι.
Γιὰ τὸ ἄλειμμα:
1 αὐγὸ χτυπημένο μὲ ἐλάχιστο νερὸ.
Σουσάμι.
Ἐκτέλεση: Βάζουμε σὲ μιὰ λεκάνη τὸ ψιλοκομμένο
σπανάκι, τὸ κρεμμύδι, τὸ δυόσμο, τὸ μάραθο, τὴ μυζήθρα
ἢ τὸν ἀνθότυρο, ὅ,τι προτιμᾶμε, ἢ καὶ τὰ δύο, ἁλάτι, πιπέρι
καὶ λίγο λάδι καὶ ἀνακατεύουμε νὰ γίνει ἕνα ὁμοιογενὲς
μεῖγμα. Γεμίζουμε ἕνα πιάτο μὲ τὸ μεῖγμα ποὺ φτιάξαμε
καὶ ξεκινᾶμε. Φτιάχνουμε τὸ ζυμάρι μὲ τὸ ἀλεύρι, τὸ λάδι,
τὸ νερὸ καὶ τὸ ἁλάτι. Μὲ ἕνα πλάστη ἀνοίγουμε φύλλο, ὄχι
πολὺ λεπτό. Κόβουμε μὲ τὸ μαχαῖρι σὲ τετράγωνα τὸ φύλλο.
Γεμίζουμε τὸ κάθε τετράγωνο, ποὺ κόψαμε, μὲ μιὰ κουταλιὰ
τῆς σούπας ἀπὸ τὴ γέμιση, ποὺ ἔχουμε ἤδη στὸ πιάτο
μας. Διπλώνουμε τὶς δυὸ ἀπέναντι γωνίες τοῦ φύλλου.
Τὸ ἴδιο κάνουμε καὶ μὲ τὶς ἄλλες δυὸ γωνίες καὶ πατᾶμε
ἐλαφρὰ μὲ τὸ δάχτυλό μας τὸ καλιτσούνι στὸ κέντρο νὰ
«κολλήσει». Τὰ ἀραδειάζουμε σὲ ταψί, ποὺ ἔχουμε στρώσει
ἀντικολλητικὸ χαρτί, τὰ ἀλείφουμε μὲ χτυπημένο αὐγὸ καὶ
τὰ πασπαλιίζουμε μὲ τὸ σουσάμι. Ψήνουμε τὰ καλιτσούνια
μας σὲ προθερμασμένο φοῦρνο στοὺς 180-200οC βαθμοὺς
γιὰ 1 ὥρα περίπου.
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Κάθε καλτσοῦνι περιέχει:
Θερμίδες: 42.5
Πρωτεΐνες: 1,3 γρ.
Λίπη: 3,5 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 0,5 γρ.
Χοληστερόλη: 10 xγρ. 
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