κουζινα
Συνταγὲς μὲ καλοκαιρινὰ φροῦτα.
Κωνσταντίνα Πάλλιου

Κλινικὴ Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Γρανίτα βερίκοκο.
Ὑλικὰ:
250 γρ. ζάχαρη.
250 γρ. νερό.
750 γρ. βερίκοκα.
3 κουταλάκια χυμὸ λεμονιοῦ.
Ἐκτέλεση: Βάζουμε σὲ ἕνα κατσαρολάκι τὰ 250 γρ.
ζάχαρη μὲ τὰ 250 γρ. νερὸ καὶ τά ἀφήνουμε νὰ βράσουν.
Μόλις πάρουν βράση, κατεβάζουμε τὸ σιρόπι καὶ τὸ ἀφήνουμε νὰ κρυώσει. Παίρνουμε τὰ βερίκοκα, τὰ ξεφλουδίζουμε, τὰ κόβουμε σὲ κομμάτια καὶ τὰ χτυπᾶμε στὸ μπλέντερ γιὰ νὰ τὰ κάνουμε πολτό. Στη συνέχεια, βάζουμε σὲ
μία κατσαρόλα τὸν πολτὸ φρούτου καὶ 3 κουταλάκια χυμὸ
λεμονιοῦ καὶ τά ἀφήνουμε στὴ φωτιὰ νὰ ζεσταθοῦν, μέχρι
νὰ φτάσουν λίγο πρὶν τὸ βράσιμο. Τότε κατεβάζουμε τὴν
κατσαρόλα καὶ ἀφήνουμε τὸ μεῖγμα νὰ κρυώσει. Ὅταν
κρυώσουν τὸ σιρόπι καὶ ὁ πολτὸς φρούτων καὶ ἔρθουν σὲ
θερμοκρασία περιβάλλοντος, τὰ ἀνακατεύουμε, ὥστε νὰ
ὁμογενοποιηθοῦν. Βάζουμε τὸ μεῖγμα στὴν κατάψυξη καὶ
κάθε 1 ὥρα τό βγάζουμε, τό ἀνακατεύουμε καὶ τό ξαναβάζουμε μέσα. Αὐτὸ τό κάνουμε 4 φορὲς περίπου.
Θερμίδες: 1.330		
Πρωτεΐνες: 0 γρ.
Λίπη: 0 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 333 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Σορμπὲ μὲ γλυκὸ κρασὶ καὶ σταφύλια.
Ὑλικὰ γιὰ τὸ σορμπὲ (γιὰ 8 ἄτομα):
1/2 λίτρο νερό.
1 1/3 φλυτζάνι τοῦ τσαγιοῦ ζάχαρη.
1 μπουκάλι (750ml) γλυκὸ κρασὶ μαυροδάφνη.
Χυμὸς 2 λεμονιῶν.
Χυμὸς 2 πορτοκαλιῶν.
Ὑλικὰ γιὰ τὰ σταφύλια:
1 τσαμπὶ μαῦρα σταφύλια.
1 τσαμπὶ λευκὰ σταφύλια.
1/2 φλυτζάνι τσαγιοῦ μέλι.
Χυμὸς 2 πορτοκαλιῶν.
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἀνάμεικτα μπαχάρι,
κανέλα καὶ μοσχοκάρυδο.
Ἐκτέλεση: Ἑτοιμάζετε τὸ σορμπὲ ὡς ἑξῆς: βράζετε ὅλα
τὰ ὑλικὰ γιὰ τὸ σορμπὲ μαζὶ γιὰ 30 λεπτά. Ἀφήνετε τὸ μεῖγμα
νὰ κρυώσει καὶ τό τοποθετεῖτε στὴν κατάψυξη νὰ κρυώσει.
Πλένετε τὰ σταφύλια, τά στραγγίζετε καὶ τά περιχύνετε μὲ
τὸν χυμὸ τοῦ πορτοκαλιοῦ καὶ τὸ μέλι. Πασπαλίζετε μὲ τὰ
μπαχαρικὰ καὶ τά βράζετε σὲ σιγανὴ φωτιὰ γιὰ 3 - 4 λεπτά.
Τά ἀφήνετε νὰ κρυώσουν. Σερβίρετε τὸ σορμπὲ σὲ ψηλὰ

ποτήρια καὶ συνοδεύετε μὲ τὰ σταφύλια.
Θερμίδες: 3.731 		
Πρωτεΐνες: 0 γρ.
Λίπη: 0 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 765 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χγρ.
Cookies μὲ κεράσι.
Ὑλικὰ:
300 γρ. ἀλεύρι.
150 γρ. βούτυρο.
80 γρ. ζάχαρη.
50 γρ. ἀμύγδαλα κομμένα στὴ μέση.
1 αὐγό.
1 βανίλια.
1 κουταλάκι τοῦ γλυκοῦ ἁλάτι.
1 φλιτζάνι κεράσια ψιλοκομμένα.
Ἐκτέλεση: Προθερμαίνετε τὸ φοῦρνο στοὺς 180° C.
Σὲ ἕνα μπολ βάζετε τὸ βούτυρο, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ εἶναι σὲ
θερμοκρασία δωματίου, καὶ τὴ ζάχαρη. Τά χτυπᾶτε καλὰ
μέχρι νὰ γίνουν ἀφρᾶτα. Ἔπειτα προσθέτετε τὸ αὐγό, τὴ βανίλια, τὸ ἁλάτι καὶ σταδιακὰ τὸ ἀλεύρι, ἀφοῦ πρῶτα τό ἔχετε
κοσκινίσει. Στὸ τέλος, ρίχνετε τὰ κερασάκια, τὰ ἀμύγδαλα
καὶ ἀνακατεύετε ἐλαφρὰ μὲ μία ξύλινη κουτάλα. Ὅταν τὸ
μεῖγμα ὁμογενοποιηθεῖ, πλάθετε μπισκότα καὶ τά τοποθετεῖτε
σὲ ταψί, στὸ ὁποῖο ἔχετε στρώσει χαρτὶ ψησίματος. Ψήνετε
γιὰ 10’-15’ ἤ ἕως ὅτου ἀρχίσουν νὰ ροδίζουν τὰ μπισκότα.
Θερμίδες: 3.458 		
Πρωτεΐνες: 63,5 γρ.
Λίπη: 204 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες: 365 γρ.
Χοληστερόλη: 370 χγρ. 
61

