κουζινα
Φθινοπωρινὲς συνταγές.
Κωνσταντίνα Πάλλιου



Κλινικὴ Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Πράσα γιαχνὶ μὲ μανιτάρια καὶ πατάτες.
Ὑλικὰ:
2/3 φλιτζ. τσαγιοῦ ἐλαιόλαδο.
1 μεγάλο ξερὸ κρεμμύδι, τριμμένο.
4 μεγάλα πράσα (τὸ λευκὸ καὶ τὸ τρυφερὸ
πράσινο μέρος), σὲ χοντρὲς ροδέλες.
3 μέτριες πατάτες, κατὰ προτίμηση βιολογικές,
σὲ μέτρια κομμάτια.
500 γρ. φρέσκα μανιτάρια, τῆς ἀρεσκείας μας.
1 φλιτζ. τσαγιοῦ πολτὸς ντομάτας ἀπὸ ὁλόκληρα
ντοματάκια κονσέρβας.
2 δαφνόφυλλα.
1 κουτ. γλυκοῦ μπαχάρι σὲ κόκκους.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Κόβουμε τὰ μανιτάρια ἀνάλογα μὲ τὸ μέγεθός τους· ἂν χρησιμοποιήσουμε τὰ μεγάλα πορτομπέλο,
ἀφαιροῦμε τὸ φλούδι τραβώντας το ἀπὸ τὴν ὁμπρέλα τους
καὶ τά κόβουμε σὲ μέτρια κομμάτια πρὶν τά μαγειρέψουμε.
Ἄν χρησιμοποιήσουμε τὰ μικρὰ ἄσπρα μανιτάρια, κόβουμε
στὴ μέση τὰ μεγάλα καὶ ἀφήνουμε ὁλόκληρα τὰ μικρότερα.
Σὲ μία ρηχὴ καὶ φαρδιὰ κατσαρόλα ζεσταίνουμε τὸ μισὸ
ἐλαιόλαδο σὲ μέτρια φωτιὰ καὶ τσιγαρίζουμε τὸ τριμμένο
κρεμμύδι γιὰ 2 - 3 λεπτά. Προσθέτουμε τὰ πράσα, τὰ μανιτάρια καὶ τὶς πατάτες, συνεχίζουμε τὸ σοτάρισμα γιὰ 1
λεπτὸ ἀκόμη, ἀνακατεύοντας, καὶ ρίχνουμε ἀμέσως λίγο
ἁλατοπίπερο.
Προσθέτουμε τὸν πολτὸ ντομάτας, τὸ ὑπόλοιπο ἐλαιόλαδο, τὰ δαφνόφυλλα καὶ τὸ μπαχάρι καὶ στὴ συνέχεια
ρίχνουμε νερὸ ἴσα νὰ μισοκαλύψει τὰ ὑλικά. Μαγειρεύουμε
σὲ μέτρια φωτιά, γιὰ 30 - 40 λεπτὰ ἤ μέχρι νὰ μαλακώσουν οἱ
πατάτες, νὰ μελώσουν τὰ ὑλικὰ καὶ νὰ μείνουν μὲ τὴ σάλτσα
τους. Νοστιμίζουμε μὲ λίγο ἁλάτι καὶ σερβίρουμε.
Θερμίδες 1.625 		
Πρωτεΐνες 43,8 γρ.
Λίπη 101,7 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες 124,3 γρ.
Χοληστερόλη 0 χλγρ.
Φασόλια μαυρομάτικα μὲ μανιτάρια.
Ὑλικὰ:
500 γρ. φασόλια μαυρομάτικα.
400 γρ. μανιτάρια λευκὰ κομμένα σὲ φέτες.
2 ντομάτες ὥριμες κομμένες σὲ ζάρια.
6 λιαστὲς ντομάτες ψιλοκομμένες.
1 καρότο τριμμένο.
1 φλιτζ. ἄνηθος ψιλοκομμένος.
1 φλιτζ. μαϊντανὸς ψιλοκομμένος.
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο.

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη.
1 φλιτζ. ἐλαιόλαδο.
1 λεμόνι (ὁ χυμός του).
1 κ.σ. πάπρικα γλυκιά.
1 πρέζα πιπέρι καγιέν.
¼ κ.γ. μοσχοκάρυδο.
Ἀλάτι, πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Βάζουμε τὰ φασόλια σὲ κρύο νερὸ νὰ βράσουν γιὰ 5 λεπτά. Σουρώνουμε καὶ βάζουμε σὲ καθαρὸ νερὸ
νὰ βράσουν γιὰ ἄλλα 15 λεπτά.
Παράλληλα, σὲ τηγανάκι ἑτοιμάζουμε τὴν σύβραση.
Σοτάρουμε στὸ μισὸ ἐλαιόλαδο τὸ κρεμμύδι, τὸ σκόρδο καὶ
μόλις γυαλίσουν προσθέτουμε τὰ μανιτάρια καὶ τὸ καρότο.
Μόλις μαραθοῦν ἐλαφρὰ τὰ μανιτάρια προσθέτουμε τὸ
χυμὸ λεμονιοῦ, τὶς ντομάτες (φρέσκες καὶ λιαστές), τὸν
ἄνηθο καὶ τὸν μαϊντανό. Προσθέτουμε καὶ 1 ποτήρι νερὸ
καὶ ἀφήνουμε γιὰ 2-3 λεπτὰ νὰ σιγοβράσουν.
Βάζουμε τὰ φασόλια σὲ πυρὲξ καὶ προσθέτουμε τὴ σύβραση. Καρυκεύουμε μὲ μπαχαρικὰ καὶ ἁλάτι καὶ προσθέτουμε, ἂν χρειάζεται, τόσο ζωμὸ λαχανικῶν ἤ νερὸ ὅσο νὰ
σκεπάζει ἲσα-ἲσα τὰ φασόλια. Περιχύνουμε μὲ τὸ ὑπόλοιπο
ἐλαιόλαδο. Ψήνουμε σὲ προθερμασμένο φοῦρνο μέχρι νὰ
μαλακώσουν τὰ φασόλια (τὰ μαυρομάτικα θέλουμε λίγο νὰ
κρατᾶνε). Σερβίρουμε ζεστὸ ἤ χλιαρὸ τὸ φαγητό.
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Θερμίδες 2.681 		
Λίπη 221γρ. 		
Χοληστερόλη 0 χλγρ.

Πρωτεΐνες 52 γρ.
Ὑδατάνθρακες 138 γρ.



Φαγκρὶ μὲ λαχανικὰ στὸ φοῦρνο.
Ὑλικὰ:
2 φαγκριὰ περίπου 600-700γρ. τὸ καθένα.
2 πιπεριὲς πράσινες.
2-3 καρότα κομμένα σὲ λεπτὲς φέτες.
1 κλαδάκι σέλινο.
½ φλιτζ. ἐλαιόλαδο.
1 λεμόνι (ὁ χυμός του).
Ἀλάτι, πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Πλένουμε καὶ καθαρίζουμε τὰ φαγκριά. Προ-

θερμαίνουμε τὸ φοῦρνο στοὺς 200 °C στὸ γκρίλ. Πλένουμε καὶ κόβουμε τὰ λαχανικά. Βάζουμε σὲ ταψὶ ἤ πυρὲξ τὰ
λαχανικά, τὸ σέλινο, ἐλάχιστο νεράκι καὶ καρυκεύουμε μὲ
ἁλάτι καὶ πιπέρι.
Ἁλατίζουμε καὶ λαδώνουμε τὰ ψάρια καλὰ καὶ τρίβουμε
φρέσκο πιπέρι. Βάζουμε πάνω ἀπὸ τὰ λαχανικὰ τὰ φαγκριὰ
καὶ ψήνουμε στὴ μεσαία σχάρα. Μόλις πάρουν λίγο χρῶμα
(περίπου 15 λεπτά), γυρίζουμε πλευρά.
Ψήνουμε μέχρι νὰ πάρουν χρῶμα καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη
πλευρὰ καὶ σερβίρουμε μὲ χυμὸ λεμονιοῦ.
Θερμίδες 3.481 		
Πρωτεΐνες 214 γρ.
Λίπη 214 γρ. 		
Ὑδατάνθρακες 52 γρ.
Χοληστερόλη 780 χλγρ. 

συνέχεια στὴ σελ. 75
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