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Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Βαρβάρα (ἀσουρὲ).
Ὑλικά:
300 γρ. σιτάρι ἀποφλοιωμένο.
2 πρέζες ἁλάτι.
3/4 φλιτζάνι ζάχαρη.
1/2 φλιτζάνι ἀλεύρι.
1 κοφτὸ κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ κανέλα.
1 φλιτζάνι σταφίδες.
1/2 κουταλάκι γαρίφαλο σκόνη.
1 φλιτζάνι καρύδια.
1/2 φλιτζάνι ἀμυγδαλόψυχα.
1/2 φλιτζάνι καβουρδισμένο σουσάμι.
1/2 φλιτζάνι ρόδι καθαρισμένο.
Γιὰ τὸ σερβίρισμα:
Kανέλα.
Λίγο ἀπὸ ὅλους τοὺς καρπούς.
Ἐκτέλεση: Tὸ προηγούμενο βράδυ μουλιάζουμε τὸ
σιτάρι σὲ μπὸλ γεμάτο μὲ νερό. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ξεπλένουμε πολὺ καλὰ τὸ σιτάρι σὲ ἕνα σουρωτῆρι, μέχρι τὸ νερὸ
νὰ τρέχει διάφανο. Τὸ βάζουμε σὲ κατσαρόλα μὲ τὸ ἁλάτι
καὶ προσθέτουμε 1,5 λίτρο νερό. Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ θὰ πάρει
βράση, χαμηλώνουμε τὴ φωτιὰ καὶ τὸ βράζουμε σὲ μέτρια
φωτιὰ γιὰ περίπου 15 λεπτά. Μὴν παραβράσετε τὸ σιτάρι,
γιατί θὰ λιώσει. Ἐπίσης, προσέξτε τὴ φωτιὰ γιὰ νὰ μὴν ἐξατμιστεῖ τὸ ὑγρό. Θέλουμε ὁ κόκκος σιταριοῦ νὰ εἶναι βρασμένος
καὶ ὁλόκληρος, ἀλλὰ καὶ ἀρκετὸ ὑγρὸ ὥστε νὰ δέσει σωστὰ
τὸ γλυκό. Τότε, προσθέτουμε μέσα τὴ ζάχαρη, τὴν κανέλα
καὶ μὲ μιὰ ξύλινη κουτάλα ἀνακατεύουμε. Λίγο-λίγο, ἀνακατεύοντας, ρίχνουμε τὸ καβουρδισμένο ἀλεύρι.
Ἀφήνουμε τὴν βαρβάρα νὰ πάρει βράση καὶ νὰ ἀρχίσει ἐλαφρὰ νὰ πήζει ἡ κρέμα. Βράζουμε, δηλαδή, γιὰ λίγα
λεπτά. Ὅταν ἀφήνει παχιὰ στρώση στὴν ράχη τῆς κουτάλας
εἶναι ἕτοιμη. Νὰ θυμᾶστε, ὅτι ἡ βάρβαρα μπορεῖ νὰ φαίνεται
ἀραιὴ στὴν κατσαρόλα, ἀλλὰ ὅταν κρυώσει σφίγγει καὶ
σταθεροποιεῖται. Ἀφήνουμε λίγη ὥρα στὸν πάγκο νὰ κοπεῖ ὁ
βρασμός. Τότε ρίχνουμε μέσα ὅλους τοὺς καρποὺς κι ἁπαλὰ
ἀνακατεύουμε. Ἱσομοιράζουμε σὲ 8-10 μπολάκια. Ἀφήνουμε
νὰ κρυώσουν τελείως καὶ νὰ σταθεροποιηθοῦν. Γαρνίρουμε
μὲ ξηροὺς καρποὺς καὶ ρόδι.
Γιὰ νὰ καβουρδίσουμε τὸ σουσάμι, τὸ βάζουμε σὲ
ταψάκι καὶ τὸ ψήνουμε στὸν ἀέρα γιὰ 10 λεπτά στοὺς 200οC,
μέχρι νὰ ροδίσει ἐλαφρά. Ἀφοῦ κρυώσει, τὸ ἀλέθουμε στὸ
μπλέντερ ἤ τὸ βάζουμε σὲ καυτὸ τηγάνι καὶ τὸ ψήνουμε γιὰ
λίγα λεπτὰ μέχρι νὰ ἀρχίσει νὰ ροδίσει.
Γιὰ νὰ καβουρδίσουμε τὸ ἀλεύρι, τὸ βάζουμε σὲ ταψάκι
μεγάλο ὥστε νὰ πιάνει μεγάλη ἐπιφάνεια καὶ τὸ ψήνουμε

στοὺς 200οC γιὰ 20 λεπτά, νὰ ροδίσει ἐλαφρά. Ὅσο ψήνεται, ἀνακατεύουμε 2-3 φορὲς γιὰ νὰ ψηθεῖ ὁμοιόμορφα
καὶ νὰ πάρει ρόδινο χρῶμα ἤ τὸ βάζουμε σὲ καυτὸ τηγάνι
καὶ τὸ ψήνουμε γιὰ λίγα λεπτὰ μέχρι νὰ ἀρχίσει νὰ ροδίzει.
Ἀνακατεύουμε τακτικὰ γιατί καίγεται εὔκολα. Ἄν σκουρύνει
πολὺ θὰ πικρίζει. Γι’ αὐτὸ προσοχή.
Θερμίδες: 3.390
Πρωτεΐνες: 79 γρ.
Λίπη: 143 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 495 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Νηστίσιμα τρουφάκια σοκολάτας.
Ὑλικά:
1 φλιτζάνι χουρμάδες ξηροὺς χωρὶς κουκοῦτσι.
1 φλιτζάνι δαμάσκηνα ξερὰ χωρὶς κουκοῦτσι.
1/2 φλιτζάνι καρύδια.
1/2 φλιτζάνι ἀμύγδαλα ὠμά.
2 κουταλιὲς τῆς σούπας κακάο ἄγλυκο.
2 πρέζες ἁλάτι.
2 κουταλιὲς τῆς σούπας βούτυρο καρύδας λιωμένο (ἢ
ἀμυγδάλου).
1 κουταλιὰ τῆς σούπας γάλα καρύδας (ἢ γάλα ἀμυγδάλου ἢ χυμὸ πορτοκάλι).
Λίγες σταγόνες ὑγρὴ βανίλια (ἢ ἔλαιο ἀμυγδάλου, πορτοκαλιοῦ κλπ).
Γιὰ τὴν ἐπικάλυψη:
Kακάο.
Kαρύδα.
Ἀλεσμένοι ξηροὶ καρποί.
Λιωμένη κουβερτούρα.
Ἐκτέλεση: Γιὰ τὰ νηστίσιμα τρουφάκια σοκολάτας χωρὶς
ζάχαρη, μπορεῖτε νὰ ἐπιλέξετε τὰ ἀποξηραμένα φροῦτα ποὺ
ἐπιθυμεῖτε. Βάζουμε τὰ δαμάσκηνα, τοὺς χουρμάδες, τὰ καρύδια καὶ τὰ ἀμύγδαλα στὸ μπλέντερ. Τὰ πολτοποιοῦμε. Προσθέτουμε ὅλα τα ὑπόλοιπα ὑλικὰ μέχρι νὰ ὁμογενοποιηθοῦν.
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Παίρνουμε μικρὲς κουταλιὲς ἀπὸ τὸ μεῖγμα καὶ πλάθουμε σὲ
σχῆμα τρούφας, στρογγυλό. Ἀκουμπᾶμε σὲ ἀντικολλητικὸ
χαρτί. Ἀφοῦ τὰ τελειώσουμε ὅλα, τὰ κυλᾶμε σὲ ὅποια ἐπικάλυψη μᾶς ἀρέσει ἢ σὲ λιωμένη κουβερτούρα. Διατηροῦμε τὰ
τρουφάκια σὲ θερμοκρασία δωματίου ἢ στὸ ψυγεῖο.
Θερμίδες: 1.794
Πρωτεΐνες: 37 γρ.
Λίπη: 92 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 264 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ. 
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