κουζινα
Συνταγές, κατάλληλες γιὰ δίαιτες…
Κωνσταντίνα Πάλλιου

Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Μαυρομάτικα μὲ ντοματίνια καὶ σπανάκι στὴν κατσαρόλα.
Ὑλικὰ
250 γρ. φασόλια μαυρομάτικα.
1 κιλὸ σπανάκι, πλυμένο καὶ χοντροκομμένο (εἴτε ἀγοράζουμε περίπου 1½ κιλό, γιατὶ κατὰ τὸ καθάρισμα ἔχει φύρα, εἴτε
παίρνουμε ἕτοιμο, καθαρισμένο καὶ πλυμένο, σὲ σακουλάκι
στὰ ψυγεῖα τῶν σοῦπερ μάρκετ).
1 πράσο, τὸ λευκὸ καὶ τρυφερὸ πράσινο μέρος, κομμένο
σὲ λεπτὲς ροδέλες.
2 - 3 κρεμμυδάκια φρέσκα, τὸ λευκὸ καὶ τρυφερὸ πράσινο
μέρος σὲ ροδέλες ἤ 1 ξερὸ κρεμμύδι, σὲ ψιλὰ καρέ.
1 μεγάλο καρότο, τριμμένο.
1 κουτ. σούπας πελτὲς ντομάτας.
20 ντοματίνια, κομμένα στὴ μέση.
100 ml ἐλαιόλαδο.
1/2 μάτσο ἄνηθος (χωρὶς τὰ χοντρὰ κοτσάνια), ψιλοκομμένος.
40 ml χυμὸς λεμονιοῦ.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.



Ἐκτέλεση: Σὲ φαρδιὰ κατσαρόλα ζεσταίνουμε τὸ ἐλαιόλαδο σὲ μέτρια φωτιὰ καὶ σοτάρουμε τὸ πράσο μὲ τὰ κρεμμυδάκια καὶ τὸ καρότο γιὰ 2 - 3 λεπτά, μέχρι νὰ μαλακώσουν.
Ρίχνουμε τὰ μαυρομάτικα καὶ συνεχίζουμε τὸ σοτάρισμα γιὰ
1 - 2 λεπτά. Προσθέτουμε τὸν πελτὲ καὶ τὰ ντοματίνια. Ἁλατοπιπερώνουμε καὶ ἀνακατεύουμε καλά. Περιχύνουμε μὲ ζεστὸ
νερό, τόσο ὅσο νὰ σκεπαστοῦν τὰ φασόλια, καὶ μαγειρεύουμε σὲ μέτρια φωτιὰ γιὰ περίπου 20 λεπτά. Προσθέτουμε τὸ
σπανάκι καὶ ἀνακατεύουμε γιὰ περίπου 1- 2 λεπτά, μέχρι νὰ
μαραθεῖ. Χαμηλώνουμε τὴ θερμοκρασία, σκεπάζουμε τὴν
κατσαρόλα καὶ σιγομαγειρεύουμε γιὰ περίπου 20 λεπτὰ ἤ
μέχρι τὸ φαγητὸ νὰ γίνει καὶ νὰ μείνει μὲ τὸ λάδι του. Τέλος,
ρίχνουμε τὸν ἄνηθο καὶ τὸ χυμὸ λεμονιοῦ, ἀνακινοῦμε τὴν
κατσαρόλα καὶ ἀποσύρουμε ἀπὸ τὴ φωτιά.
Θερμίδες 2.155
Λίπη 102 γρ.
Χοληστερόλη 0 χγρ.

Πρωτεΐνες 88 γρ.
Ὑδατάνθρακες 247 γρ.

Ἐλαφρὺ ζελὲ γιαουρτιοῦ-φράουλας.
Ὑλικὰ
2 φάκελοι ζελὲ φράουλα χωρὶς ζάχαρη.
2 κεσεδάκια γιαούρτι 0%.
Ἐκτέλεση: Διαλύετε τὸ περιεχόμενο τῶν 2 κουτιῶν ζελὲ σὲ
2¼ φλιτζάνια τσαγιοῦ βραστὸ νερὸ καὶ ἀνακατεύετε μέχρι νὰ

διαλυθεῖ καλά. Προσθέτετε 2¼ φλιτζάνια τσαγιοῦ παγωμένο
νερὸ καὶ ἀνακατεύετε πάλι. Ἀφήνετε τὸ ζελὲ στὸ μπολ νὰ
κρυώσει. Προσθέτετε τὰ 2 γιαούρτια καὶ ἀνακατεύετε καλά.
Μοιράζετε τὸ περιεχόμενο σὲ ἀτομικὰ μπολ ἤ τό ρίχνετε σὲ μεγαλύτερη φόρμα. Ἀφήνετε τὸ γλύκισμα στὸ ψυγεῖο νὰ πήξει.
Θερμίδες 200
Λίπη 0 γρ.
Χοληστερόλη 5 χγρ.

Πρωτεΐνες 35 γρ.
Ὑδατάνθρακες 14 γρ.

Μανιτάρια «μπεκρῆ μεζέ».
Ὑλικὰ
500 γρ. μανιτάρια φρέσκα.
2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα.
5 σκελίδες σκόρδο λιωμένες ἤ ψιλοκομμένες (χωρὶς τὰ πράσινο φύτρο τους).
3 κουταλιὲς μαϊντανὸς φρέσκος ἤ θυμάρι, ψιλοκομμένα.
4 κουταλιὲς ἐλαιόλαδο.
250 ml λευκὸ κρασί.
1 κύβος λαχανικῶν διαλυμένος σὲ 1 φλιτζάνι νερὸ ἤ 1 φλιτζάνι ζωμὸς λαχανικῶν.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Ἐκτέλεση: Πλένετε γρήγορα τὰ μανιτάρια σὲ τρεχούμενο
νερὸ καὶ τά στεγνώνετε καλὰ σὲ πετσέτα. Τά κόβετε σὲ ἰσομεγέθη κομμάτια. Σὲ βαθὺ ἀντικολλητικὸ τηγάνι ζεσταίνετε
τὸ λάδι καὶ σοτάρετε τὰ κρεμμύδια γιὰ 4'-5', ἀνακατεύοντας
διαρκῶς. Προσθέτετε κατόπιν τὰ μανιτάρια καὶ συνεχίζετε τὸ
σοτάρισμα γιὰ 8', μέχρι νὰ ἐξατμιστοῦν τὰ ὑγρά τους. Ἁλατοπιπερώνετε, προσθέτετε τὸ σκόρδο καὶ σβήνετε μὲ τὸ κρασί.
Σκεπάζετε καὶ περιμένετε νὰ ἀπορροφηθεῖ τὸ μεγαλύτερο
μέρος του. Τέλος, ρίχνετε τὸ ζωμὸ λαχανικῶν. Βράζετε μέχρις
ὅτου νὰ ἐξατμιστοῦν τὰ ὑγρὰ καὶ μείνουν τὰ μανιτάρια μὲ τὸ
λάδι τους. Ρίχνετε τὸ μαϊντανὸ ἤ τὸ θυμάρι καὶ ἀνακατεύετε.
Σερβίρετε ἀμέσως.
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Θερμίδες 663
Λίπη 56 γρ.
Χοληστερόλη 0 xγρ.

Πρωτεΐνες 18 γρ.
Ὑδατάνθρακες 18 γρ.

Γιὰ τὴ σάλτσα ταχινιοῦ: Χτυπᾶμε σὲ ἕνα γουδί τὸ
σκόρδο μὲ λίγο ἁλάτι, μέχρι νὰ λιώσει ἐντελῶς καὶ προσθέτουμε τὸ ταχίνι, τὸ χυμὸ λεμονιοῦ καὶ τὸ νερό. Ἀνακατεύουμε
μὲ τὸ γουδοχέρι. Προσθέτουμε πιπέρι καὶ σερβίρουμε πάνω
ἀπὸ τὰ λαχανικά.
Θερμίδες 1.145
Λίπη 83 γρ.
Χοληστερόλη 0 xγρ. 

Πρωτεΐνες 20 γρ.
Ὑδατάνθρακες 98 γρ.



Ψητὰ λαχανικὰ μὲ σάλτσα ταχίνι.
Ὑλικὰ
200 γρ. καρότα.
200 γρ. ἀγκινάρες.
2 πράσα, μόνο τὸ λευκὸ μέρος.
2 κρεμμύδια ξερά.
4 κουταλιὲς τῆς σούπας ἐλαιόλαδο.
Ἁλάτι, πιπέρι.
Γιὰ τὴν σάλτσα ταχινιοῦ.
1 σκ. σκόρδο.
50 γρ. ταχίνι.
Χυμὸ ἀπὸ 1 λεμόνι.
50 γρ. νερό.
Ἁλάτι, πιπέρι.

Ἐκτέλεση: Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο στοὺς 180οC
στὸν ἀέρα. Ξεφλουδίζουμε τὶς ἀγκινάρες καὶ τὰ καρότα.
Κόβουμε στὰ 4 τὰ καρότα καὶ τὶς ἀγκινάρες καὶ τά βάζουμε
σὲ ἕνα μπολ. Κόβουμε τὰ πράσα σὲ ροδέλες πάχους 1 ἑκ.
καὶ τὰ κρεμμύδια σὲ λεπτὲς φέτες. Τά προσθέτουμε στὸ μπολ
μαζὶ μὲ τὸ ἐλαιόλαδο, τὸ ἁλάτι καὶ τὸ πιπέρι. Ἀνακατεύουμε
καλὰ τὰ λαχανικὰ καὶ τά ἁπλώνουμε σὲ ἕνα ταψὶ. Ψήνουμε
γιὰ 40-50 λεπτά, μέχρι νὰ μαλακώσουν τὰ λαχανικά.
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