κουζινα
Συνταγὲς μὲ ἀμὐγδαλα, βρώμη καὶ πλιγούρι.
Κωνσταντίνα Πάλλιου

Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Κοτόπουλο πανὲ μὲ κρούστα ἀμυγδάλου καὶ βρώμης.
Ὑλικὰ (γιὰ 4-6 ἄτομα)
700 γρ. φιλέτο ἀπὸ στῆθος κοτόπουλου, σὲ κύβους
περίπου 3 ἑκ.
4 κουτ. σούπας καλαμποκάλευρο.  
2 κουτ. γλυκοῦ πάπρικα καπνιστή.
4 ἀσπράδια αὐγῶν.
6 κουτ. σούπας νιφάδες βρώμης + 2 κουτ. σούπας ἀμύγδαλα, τριμμένα σὲ σκόνη.
Ἀλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο.



Ἐκτέλεση: Σὲ ἕνα μπολ ἀνακατεύουμε τὸ καλαμποκάλευρο μὲ τὴν πάπρικα καὶ τὸ ἁλατοπίπερο. Σὲ ἕνα ἄλλο χτυπᾶμε
τὰ ἀσπράδια μὲ τὸ σύρμα, νὰ ἀφρατέψουν. Σὲ ἕνα τρίτο
μπολ ἀνακατεύουμε τὴ βρώμη μὲ τὰ ἀμύγδαλα. Περνᾶμε
τὸ κοτόπουλο πρῶτα ἀπὸ τὸ καλαμποκάλευρο, μετὰ ἀπὸ
τὸ ἀσπράδι καὶ τελευταῖα ἀπὸ τὸ μεῖγμα βρώμης – πρέπει
νὰ καλυφθεῖ καλά. Σὲ ἕνα ταψὶ σκεπάζουμε τὸν πάτο του
μὲ λαδόκολλα καὶ ψήνουμε τὸ κοτόπουλο μέχρι νὰ ροδίσει.  
Θερμίδες: 1.762
Πρωτεΐνες: 206 γρ.
Λίπη: 57 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 149 γρ.
Χοληστερόλη: 483 χλγρ.
Φακὲς μὲ πλιγούρι.
Ὑλικὰ:
500 γραμ. φακές.  
3 κ.σ. ἐλαιόλαδο.
1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο.
3 σκ. σκόρδο.
1 καρότο τριμμένο.
1 κ.σ. πελτὲ ντομάτας.
1 φλ. πλιγούρι.
1-2 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι.
1 κλαδάκι ρίγανη.
1 δαφνόφυλλο.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Γιὰ τὸ ἀρωματισμένο λάδι.
2 κ.σ. πάπρικα γλυκιά.
1/4 φλ. ἐλαιόλαδο ἔξτρα.

2 κ.σ. ξίδι μὲ δεντρολίβανο + θυμάρι.
Λίγη ἀποξηραμένη ρίγανη κaὶ δυόσμο.
Λίγο στραγγιστὸ γιαούρτι γιὰ τὸ σερβίρισμα (προαιρετικά).
Ἐκτέλεση: Ξεπλένουμε τὶς φακές, ἀφοῦ τίς καθαρίσουμε.
Τίς βράζουμε γιὰ 10′ σὲ νερὸ ποὺ βράζει. Πετᾶμε τὸ πρῶτο
νερὸ καὶ τὶς στραγγίζουμε. Ζεσταίνουμε τὸ λάδι σὲ κατσαρόλα, σοτάρουμε τὸ ψιλοκομμένο κρεμμύδι καὶ τὰ σπασμένα
σκόρδα. Προσθέτουμε τὸ δαφνόφυλλο, τὸ θυμάρι καὶ τὴ
ρίγανη. Προσθέτουμε τὸν πελτέ. Τὸν τρίβουμε στὴν κατσαρόλα νὰ ψηθεῖ γιὰ 2′. Ρίχνουμε 11/2 λίτρο βραστὸ νερό.
Προσθέτουμε τὶς φακές, τὸ τριμμένο καρότο καὶ τὸ πλιγούρι.
Χαμηλώνουμε τὴ φωτιὰ μόλις πάρει βράση καὶ βράζουμε
μὲ σκεπασμένη τὴν κατσαρόλα γιὰ 20′-25′ νὰ μαλακώσουν
οἱ φακὲς καὶ νὰ πιοῦν σχεδὸν ὅλα τὰ ὑγρά τους. Δὲν εἶναι
σούπα. Πρέπει νὰ χυλώσουν πολὺ καὶ νὰ μὴν ἔχει ζουμιά.
Ἁλατοπιπερώνουμε πρὸς τὸ τέλος τοῦ βρασμοῦ. Φτιάχνουμε
τὸ ἀρωματικὸ λάδι, βάζοντας ὅλα μαζὶ τὰ ὑλικὰ σὲ μπολ.
Τά ἀνακατεύουμε καὶ τά προσθέτουμε στὴ φακή. Μὲ ξύλινη
κουτάλα ἀνακατεύουμε πολὺ καλὰ μέχρι νὰ κρεμώσουν οἱ
φακὲς καὶ νὰ εἶναι πηχτές. Ἄν τό θέλετε ζουμερό, προσθέστε λίγο ζωμὸ ἤ νερὸ βραστό. Σερβίρουμε σὲ ζεστὰ μπολ
τὴν πηχτὴ φακὴ καὶ γαρνίρουμε μὲ στραγγιστὸ γιαούρτι καὶ
λίγα βότανα.
Θερμίδες: 2.550
Πρωτεΐνες: 138 γρ.
Λίπη: 48 γρ.
Ὑδατάνθρακες: 423,5 γρ.
Χοληστερόλη: 0 χλγρ. 
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