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Κλινική Διατροφολόγος- Διαιτολόγος MSc.
Ρολὸ κοτόπουλου μὲ κρεμμύδια, μανιτάρια, θυμάρι
Ὑλικά.
700 γρ. κιμᾶς ἀπὸ μπούτι κοτόπουλου.
2 κουτ. σούπας φρέσκο θυμάρι, ψιλοκομμένο ἤ φρέσκια ρίγανη (ἐναλλακτικά, βάζουμε τὴ μισὴ ποσότητα ξεροῦ
ἀρωματικοῦ).
1 κουτ. σούπας καπνιστὴ πάπρικα.
Τὰ φύλλα ἀπὸ 1/2 μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένα.
1 μικρὸ ξερὸ κρεμμύδι, τριμμένo.
2 κουτ. σούπας ξίδι.
100 γρ. φρυγανιά, τριμμένη.
1 αὐγό.
70 ml ἐλαιόλαδο.
Ἁλάτι καὶ φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
Γιὰ τὴ γέμιση
200 γρ. μανιτάρια λευκά, καλὰ σκουπισμένα μὲ νοτισμένη πετσέτα καὶ ψιλοκομμένα.
Τὸ λευκὸ καὶ τρυφερὸ πράσινο μέρος ἀπὸ 2 φρέσκα
κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα.
1 κουτ. γλυκοῦ μαντζουράνα ξερή, τριμμένη.
30 ml ἐλαιόλαδο.
1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη.
Ἁλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι.



Γιὰ τὸ ἄλειμμα
1 κουτ. γλυκοῦ μέλι.
1 κουτ. γλυκοῦ μουστάρδα ἁπαλὴ.
1 κουτ. γλυκοῦ κουρκουμᾶς.
1 κουτ. σούπας ἐλαιόλαδο.
Ἐκτέλεση: Σὲ ἕνα βαθὺ μπολ ρίχνουμε ὅλα τὰ ὑλικὰ γιὰ τὸν
κιμᾶ, προσθέτουμε 2 - 3 κουτ. σούπας παγωμένο νερὸ καὶ
ζυμώνουμε μέχρι νὰ σχηματιστεῖ ἕνα ἀφρᾶτο μεῖγμα. Καλύπτουμε μὲ διαφανῆ μεμβράνη καὶ ἀφήνουμε στὴν κατάψυξη
γιὰ 10 λεπτά, μέχρι νὰ σφίξει.

Γέμιση: Σὲ ἕνα τηγάνι ζεσταίνουμε τὸ λάδι σὲ δυνατὴ φωτιὰ
καὶ σοτάρουμε τὰ μανιτάρια γιὰ περίπου 4 - 5 λεπτά, μέχρι
νὰ ροδίσουν καὶ νὰ ἐξατμιστοῦν τὰ ὑγρά τους. Ρίχνουμε τὸ
κρεμμύδι καὶ τὸ σκόρδο καὶ συνεχίζουμε τὸ σοτάρισμα γιὰ
ἄλλα 3 - 4 λεπτά, ἀνακατεύοντας μὲ ξύλινη κουτάλα μέχρι νὰ
μαλακώσουν ἐλαφρῶς. Ἀποσύρουμε ἀπὸ τὴ φωτιά, ἁλατοπιπερώνουμε, ρίχνουμε τὴ μαντζουράνα, ἀνακατεύουμε
ἀπαλὰ καὶ ἀφήνουμε νὰ κρυώσει.
Ρολὸ: Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο στοὺς 200° C καὶ λαδώνουμε ἐλαφρῶς ἕνα μέτριο ταψί. Ἁπλώνουμε μία λαδόκολλα σὲ μία λεία ἐπιφάνεια καὶ ρίχνουμε τὸ μεῖγμα κιμᾶ. Τὸ
ἀνοίγουμε μὲ τὰ χέρια μας σὲ παραλληλόγραμμο φύλλο
πάχους 2 ἑκ. καὶ στὸ κέντρο του, κατὰ μῆκος τῆς μακριᾶς
πλευρᾶς, ρίχνουμε ὁμοιόμορφα τὴ γέμιση. Πλάθουμε σὲ
ρολό, ἐγκλωβίζοντας τὴ γέμιση. Σὲ ἕνα μικρὸ μπολ ἀνακατεύουμε τὰ ὑλικὰ γιὰ τὸ ἄλειμμα.
Μὲ ἕνα πινέλο ἀλείφουμε ὁμοιόμορφα τὸ ρολό, βάζουμε
προσεκτικὰ στὸ ταψὶ καὶ ψήνουμε γιὰ περίπου 35 λεπτά, μέχρι
νὰ ροδίσει καλὰ στὴν ἐπιφάνεια. Ξεφουρνίζουμε, ἀφήνουμε
10 λεπτὰ τὸ ρολὸ νὰ «σταθεῖ» καὶ κόβουμε σὲ μέτριες φέτες.
Συνοδεύουμε μὲ ψητὲς πατάτες φούρνου.
Θερμίδες 2.188
Πρωτεΐνες 156 γρ.
Λίπη 262 γρ.
Ὑδατάνθρακες 24 γρ.
Χοληστερόλη 750 χγρ.
Λαζάνια μὲ κρέμα κολοκύθας καὶ μανιτάρια
Ὑλικὰ
15 φύλλα λαζάνια.
Γιὰ τὰ μανιτάρια.
500 γρ. μανιτάρια.
½ κρεμμύδι κομμένο σὲ κύβους.
1 σκελίδα σκόρδο.
20 ml ἐλαιόλαδο.
½ ποτήρι κρασί.
½ κ.γ. πάπρικα.
½ κ.γ. φρέσκο θυμάρι (μόνο τὰ φύλλα).
Ἁλάτι, πιπέρι.
Γιὰ τὴν κρέμα κολοκύθας
700 γρ. κολοκύθα καθαρισμένη.
½ κρεμμύδι.
1 πράσο.
1 σκελίδα σκόρδο.
200 ml ζωμὸ λαχανικῶν.
20 ml ἐλαιόλαδο.
½ κ.γ. πάπρικα.
Ἁλάτι, πιπέρι.
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μέχρι νὰ ἐξατμιστοῦν τὰ ὑγρὰ καὶ νὰ δέσει ἡ κρέμα σὰν
σφιχτὴ μπεσαμέλ.
Γιὰ τὸ στήσιμο τοῦ ταψιοῦ: Προθερμαίνουμε τὸ φοῦρνο
στοὺς 180°C. Παίρνουμε ἕνα πυρίμαχο σκεῦος καὶ τό λαδώνουμε μὲ λίγο ἐλαιόλαδο. Βάζουμε στὴ βάση ὅσα φύλλα
λαζάνια πάρει, σπᾶμε ἕνα φύλλο καὶ καλύπτουμε τὰ τυχὸν
κενά. Βάζουμε ἀπὸ πάνω τὴ μισὴ κρέμα κολοκύθας καὶ
στὴ συνέχεια καλύπτουμε μὲ φύλλα λαζάνια. Συνεχίζουμε,
βάζοντας ὅλα τὰ μανιτάρια ἀπὸ πάνω καὶ βάζοντας ἀκόμα
μία στρώση λαζάνια. Τέλος, βάζουμε τὴν ὑπόλοιπη κρέμα
κολοκύθας. Καλύπτουμε μὲ ἀλουμινόχαρτο καὶ ψήνουμε γιὰ
30 λεπτὰ στοὺς 180°C. Ἔπειτα ἀφαιροῦμε τὸ ἀλουμινόχαρτο καὶ ψήνουμε γιὰ ἄλλα 10 λεπτά.
Θερμίδες 2.654
Πρωτεΐνες 92 γρ.
Λίπη 70 γρ.
Ὑδατάνθρακες 412 γρ.
Χοληστερόλη 420 χγρ. 



Ἐκτέλεση:
Γιὰ τὰ μανιτάρια: Κόβουμε τὸ κρεμμύδι σὲ κύβους. Βάζουμε τὸ ἐλαιόλαδο νὰ κάψει σὲ ἕνα φαρδύ ἀντικολλητικὸ
τηγάνι. Προσθέτουμε τὸ κρεμμύδι μὲ τὸ σκόρδο καὶ σοτάρουμε. Μαγειρεύουμε μέχρι τὸ κρεμμύδι νὰ γίνει διάφανο.
Σβήνουμε μὲ τὸ κρασί. Στὴ συνέχεια προσθέτουμε τὰ μανιτάρια καὶ τὰ ὑπόλοιπα ὑλικά. Χαμηλώνουμε τὴ φωτιὰ καὶ σιγομαγειρεύουμε μέχρι τὰ μανιτάρια νὰ χάσουν τὰ ὑγρά τους.
Γιὰ τὴν κρέμα κολοκύθας: Κόβουμε τὴν κολοκύθα σὲ
κύβους καὶ τοὺς βράζουμε ἤ -ἄν ἔχουμε ἀτμομάγειρα- τούς
μαγειρεύουμε στὸν ἀτμό. Κόβουμε τὸ κρεμμύδι σὲ κύβους
καὶ τὸ πράσο σὲ λεπτὲς φέτες. Σὲ ἕνα φαρδύ, ἀντικολλητικὸ
τηγάνι βάζουμε τὸ ἐλαιόλαδο νὰ κάψει καὶ σοτάρουμε τὸ
κρεμμύδι καὶ τὸ πράσο μὲ τὸ σκόρδο. Προσθέτουμε τὴν
πάπρικα, τὸ ἁλάτι καὶ τὸ πιπέρι. Στὴ συνέχεια, προσθέτουμε τὴ
μαγειρεμένη κολοκύθα καὶ τὸ ζωμό. Χρησιμοποιώντας ἕνα
ραβδομπλέντερ ὁμογενοποιοῦμε τὰ ὑλικά. Σιγοβράζουμε
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