Happy Cook: Τα επεισόδια της εβδομάδας
(12/1 με 16/1/15)
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τραπέζι.
Στα νέα επεισόδια Happpy Cook στο ΣΚΑΙ θα παρακολουθήσεις απολαυστικές μακαρονάδες,
γευστικά cookies, επικά burger και απολαυστικές ιδέες για να ξετρελάνεις τους φίλους σου.
Μείνε συντονισμένος και θα εκπλαγείς.
Δευτέρα 12/1/2015 – Επεισόδιο 16
Πίτσα Κουλούρι και ΚρεμμυδοΜανιταροσουπα
Το ταξίδι μας ξεκινάει από την Θεσσαλονίκη την Δευτέρα και εκεί που ο ΕΥΤΥΧΗΣμένος μάγειρας
θα μας δείξει πως μπορούμε να φτιάξουμε λαχταριστό πίτσα κουλούρι με υπέροχη γέμιση. Στο
δεύτερο μέρος της εκπομπής θα δούμε την πιο ζεστή και χουχουλιάρικη σούπα του χειμώνα. Το
όνομά της είναι σούπα ΚΡΕ-ΜΑ όμως στα υλικά της δεν περιέχει κρέμα αλλά ΚΡΕμμύδι και
ΜΑνιτάρι. Γευστική και μυρωδάτη η συγκεκριμένη σούπα κερδίζει επάξια μια θέση στο τραπέζι μας.

Τρίτη 13/1/2015 – Επεισόδιο 17
Σπιτικά μπριοσάκια και CHOCO BURGER
Η αγάπη μας για τα γλυκά αυξάνεται κατακόρυφα την Τρίτη που ο Ευτύχης θα μας φτιάξει σούπερ
σπιτικά μπριοσάκια τα οποία μετά θα χρησιμοποιήσει για να συνθέσει το πιο σοκολατένιο burger
που έχεις δοκιμάσει ποτέ σου. Η βόλτα του ΕΥΤΥΧΗΣμένου μάγειρα στην Θεσσαλονίκη είναι κάτι
παραπάνω από απολαυστική για αυτό μην χάσεις το choco-επεισόδιο με τίποτα.
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Μακαρονάδα Αματρισιάνα – Πίτσα Μάφιν
Την Τετάρτη τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο γευστικά όταν στην κουζίνα του Happy Cook
δημιουργείται η τέλεια αματριτσιάνα. Στην συνέχεια τα μάφιν πίτσα ολοκληρώνουν τις γευστικές
μας απαιτήσεις και ο Ευτύχης σερβίρει τα φανταστικά πιάτα μαζί με ένα τραγούδι όπως στο τέλος
κάθε επεισοδίου. Μην το χάσεις.
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Cookies με μήλα και Super Salata με ψητή γαλοπούλα
Την Πέμπτη τα πράγματα γίνονται υπέροχα με τον Ευτύχη να μας φτιάχνει τέλεια cookies που
μπορούμε να φάμε κάθε στιγμή της ημέρας με μήλο και τσάι του βουνού. Ολοκληρώνει τις
δημιουργίες του με μια σούπερ ενισχυμένη θρεπτική σαλάτα με γαλοπούλα που θα σας ενθουσιάσει.
Παρασκευή 16/1/2015 – Επεισόδιο 20
Τηγανίτες Τρικολόρε και Μήλα γεμιστά με βρώμη
Σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο Ευτύχης μας κακομαθαίνει με τρικολόρε τηγανίτες τις οποίες
συνθέτει και φτιάχνει την πιο τέλεια αλμυρή χρωματιστή τούρτα. Στην συνέχεια μας φτιάχνει μια
σούπερ συνταγή με τα μήλα που τόσο αγαπάει. Μήλα γεμιστά λαχταριστά και άκρως χειμωνιάτικα.
Μια συνταγή που σίγουρα πρέπει να δοκιμάσεις.

Γαλοπουλομακαρονάδα

Οι μακαρονάδες είναι η αδυναμία μας και το έχετε καταλάβει. Το φαγητό που θα μπορούσες τέλεια
να φτιάξεις με τα υπολείμματα της γαλοπούλας από το γιορτινό τραπέζι είναι μια τέλεια γευστική
μακαρονάδα .
Υλικά:
½ πακέτο ζυμαρικά ταλιατέλες
200 γρ. ψαχνό γαλοπούλας
2 κουταλιές ψιλοκομμένο κρεμμύδι
2 κουταλιές ψιλοκομμένη ντομάτα
1/2 κούπα κρέμα γάλακτος
Αλάτι Ιμαλαίων Saltic
Φρεσκοτριμμένο Πιπέρι
Για το σερβίρισμα: τριμμένο τυρί, μαιντανό
Εκτέλεση:
Βάζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό να βράσουν. Ψιλοκόβεις τη γαλοπούλα. Σε ένα τηγάνι
ρίχνεις το κρεμμύδι για λίγο και μετά ρίχνεις την ψιλοκομμένη ντομάτα , τη σόγια σος , λίγο πιπέρι
και λίγο αλάτι. Μετά από λίγο ρίχνεις και τη γαλοπούλα και την κρέμα γάλακτος. Στραγγίζεις τα
ζυμαρικά και τα ρίχνεις μέσα στη σάλτσα. Ανακατεύεις. Ρίχνεις λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό από
πάνω.

Tips:
■

Μπορείς να φτιάξεις πάρα πολλά φαγητά με τα περισσεύματα από την γαλοπούλα. Πίτσες, κρέπες,

■

■

■

■

■

ομελέτες, burger, σάντουιτς και τόσα άλλα.
Οι πίτες είναι μια τέλεια ιδέα για να φας τα υπολλείματα της γαλοπούλας.
Φτιάξε τηγανητό ρύζι, πρόσθεσε τα κομμάτια κρέατος που έμειναν από το γιορτινό τραπέζει και
θα έχεις αυτομάτως ένα σούπερ γευστικό πιάτο.
Οι πρώτες γαλοπούλες έφτασαν στην Αγγλία, το 1526 και πουλήθηκαν από έναν έμπορο για δύο
πένες η κάθε μία στην υπαίθρια αγορά του Μπρίστολ. (Γιατί λέγεται γαλοπούλα; Έπρεπε να
λέγεται αγγλοπούλα)
Η προέλευση της γαλοπούλας δεν είναι σαφής. Μια άποψη αναφέρει ότι για πρώτη φορά οι
γαλοπούλες εμφανίστηκαν στη Μακεδονία και ότι τις διέδωσε ο βασιλιάς Μελέαγρος.
Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο Ερρίκος Η’ ήταν ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που τεμάχισε γαλοπούλα
σε γιορτινό τραπέζι, κάτι που ακόμα και σήμερα στην Ημέρα των Ευχαριστιών στην Αμερική όπου
τρώγεται η γαλοπούλα, θεωρείται αποκλειστική υπόθεση του αρχηγού της οικογένειας.

Αν θέλεις να μάθεις τα πάντα και για τις υπόλοιπες συνταγές του επεισοδίου Happy Cook δες εδώ.

Γέμιση με μανιτάρια

Η γέμιση είναι μια υπόθεση που είμαι σίγουρος πως απασχολεί αυτή τη στιγμή κάθε Ελληνίδα
νοικοκυρά. Σήμερα ήρθα να δώσω λύση σε όσες στερέψατε από ιδέες αλλά και σε όσες θέλετε να
κάνετε μια πιο ελαφριά και νόστιμη γέμιση. Πάμε να φτιάξουμε μια σούπερ γέμιση με μανιτάρια.
Υλικά:
1 κούπα ρύζι
1 κουταλιά ψιλοκομμένο κρεμμύδι
1 κούπα μανιτάρια (Αgaricus)
5 αποξηραμένα σύκα Καλαμάτας ΣΥΚΙΚΗ
1 κουταλιά αμύγδαλα
1 κουταλιά κουκουνάρι
1 κουταλιά καρύδια
1 κουταλιά κορινθιακή σταφίδα
½ ποτήρι κόκκινο ξηρό κρασί
Αλάτι Ιμαλαίων Saltic
2 κουταλιές βούτυρο
2 κουταλιές ελαιόλαδο ARISTON
Μάυρο Πιπέρι
1 κουταλάκι κοφτό κανέλα
1 κουταλάκι κοφτό κύμινο (προαιρετικά)
Εκτέλεση:
Βάζεις το βούτυρο στο τηγάνι και όσο λιώνει κόβεις τα μανιτάρια. Ρίχνεις το κρεμμύδι στο βούτυρο
και προσθέτεις λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνεις τα μανιτάρια. Κόβεις τα σύκα . Βάζεις το ρύζι στο τηγάνι
να σωταριστεί και αυτό. Σε ένα άλλο τηγάνι καβουρδίζεις λίγο τα κουκουνάρια και τα αμύγδαλα.

Κόβεις τα κάστανα στα τέσσερα. Σβήνεις το ρύζι με κρασί. Βάζεις αλάτι – πιπέρι και ρίχνεις τα
κάστανα , τα σύκα , τα καβουρδισμένα αμύγδαλα και κουκουνάρια, τη σταφίδα και τέλος τα
καρύδια. Ρίχνεις λίγη κανέλα και κύμινο. Προσθέτεις λίγο νερό και αφήνεις να σιγοβράσει μέχρι να
μαγειρευτεί το ρύζι , περίπου 20 λεπτά σε χαμηλή φωτιά.

Κάποια Tips για ψήσιμο γαλοπούλας:
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Αν ψήσεις χωριστά την γέμιση από την γαλοπούλα έχεις σίγουρα καλύτερο ψήσιμο της γέμισης
και πιο ζουμερή γαλοπούλα.
Πριν το ψήσιμο μην ξεχάσεις να αλείψεις τη γαλοπούλα με λάδι, αλάτι και πιπέρι και να την
σκεπάσεις καλά στο στήθος με αλουμινόχαρτο.
Κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα του φούρνου αλλάζεις έντονα την θερμοκρασία του θαλάμου.
Με αυτό τον τρόπο το μαγείρεμα θα καθυστερήσει και το κρέας θα στεγνώσει.
Το σωστό ξεπάγωμα της γαλοπούλας είναι από τα πιο σημαντικά σημεία στο μαγείρεμα της
γαλοπούλας.
Αν θέλεις να πετύχεις πιο τραγανή πέτσα, ξετυλίξε την γαλοπούλα μια ημέρα πριν και αφήσε τη
στο ψυγείο χωρίς κάλυμμα.
Το κρέας της γαλοπούλας δεν ψήνεται ομοιόμορφα αν είναι γεμισμένη.
Μην ξεχνάς πως η γέμιση πρέπει να έχει κρυώσει πολύ καλά προτού γεμίσεις τη γαλοπούλα, έτσι
αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάπτυξης βακτηριδίων.
Σε περίπτωση που φτιάξεις τη γέμιση από την προηγούμενη ημέρα, διατήρησε την στο ψυγείο και
πριν την γεμίσεις άφησέ την να πάρει θερμοκρασία δωματίου.
Τη γέμιση της γαλοπούλας θα την βάλεις αμέσως πριν την ψήσεις. Αν αφήσεις την γέμιση για ώρα
στην ωμή γαλοπούλα, υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης.

Aν θέλεις να δεις το υπόλοιπο μέρος του επεισοδίου Happy Cook που είναι γαλοπούλα πανέ και
γαλοπούλα burger, δες εδώ.

Γαλοπούλα πανέ - ΓαλοπουλοBurger

Είμαι σίγουρος πως υπάρχει πολύ κόσμος που φέτος δεν θέλησε να πάρει ολόκληρη γαλοπούλα
αλλά παράλληλα δεν θέλει να στερηθεί και ένα ωραίο γιορτινό τραπέζι. Θέλω να σου προτείνω μια
εναλλακτική συνταγή για το μαγείρεμα της κλασικής κατά τα άλλα γαλοπούλας τώρα τα
Χριστούγεννα.

Υλικά Γαλοπούλα πανέ:
2 σνίτσελ γαλοπούλας (χτυπημένα φιλέτα)
1 μπολ τριμμένη φρυγανιά
100 γρ αλεύρι ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΜΑΝΝΑ
½ κουταλάκι Αλάτι Ιμαλαίων Saltic
1 αυγό
1 ποτήρι ηλιέλαιο για το τηγάνισμα
1 μικρή φέτα τυρί για κάθε κομμάτι γαλοπούλας
Για το σερβίρισμα:
μικρά στρογγυλά ψωμάκια,
ντομάτα, μαρούλι και ξερό κρεμμύδι,

καραμελωμένα κρεμμύδια (βούτυρο-ζάχαρη)
σως για μπέργκερ:
2 κουταλιές κέτσαπ
½ κουταλάκι σόγια σως
1 κουταλάκι σιρόπι σοκολάτας
Εκτέλεση:
Σε ξεχωριστά πιάτα βάζεις το αλεύρι , την τριμμένη φρυγανιά και το αυγό χτυπημένο με λίγο αλάτι.
Κόβεις τα σνιτσελάκια και τα περνάς πρώτα από το αλεύρι , μετά από το αυγό και τέλος από την
φρυγανιά , και τα βάζεις στο τηγάνι. Τα βγάζεις σε απορροφητικό χαρτί και βάζεις μια φέτα τυρί
από πάνω να λιώσει. Για την σάλτσα ανακατεύεις την κέτσαπ με την σόγια σος και το σιρόπι
σοκολάτας. Κόβεις τα ψωμάκια αλείφεις με τη σος και βάζεις μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι.
Προσθέτεις τη γαλοπούλα και τα καραμελωμένα κρεμμύδια και το κλείνεις.
ΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Tips:
■

■

Μέσα στο κουρκούτι μπορούν να μπούν και άλλα υλικά όπως ξηροί καρποί, τριμμένη παρμέζάνα
και βρώμη.
Συνόδεψε τη γαλοπούλα πανέ με υπέροχες σπιτικές σάλτσες και απογειώστε την εξαιρετική
γεύση.

Aν θέλεις να δεις το υπόλοιπο μέρος του επεισοδίου Happy Cook που είναι γέμιση με μανιτάρια,
δες εδώ.

Πεϊνιρλί
Θέλεις να φτιάξεις νόστιμα, λαχταριστά πεινιρλί; Σου έχουμε την τέλεια λύση! Εμείς σας δείχνουμε
δύο επιλογές. Μια πιο νηστίσιμη εκδοχή αλλά και μια πιο πλούσια γευστικά επιλογή. Πάμε να
δούμε την εκτέλεση και τα υλικά.
peynir στα τουρκικά σημαίνει τυρί peynirli με τυρί, το li ως κατάληξη είναι το με γι αυτούς το
σωστό είναι peynirli b?rek = τυρόπιτα ή πίτα με τυρί ή k?ymal? b?rek κιμαδόπιτα ή κρεατόπιτα
όπως τη λέμε και εμείς.
ΥΛΙΚΑ
350-450 γρ. Αλεύρι για κάθε χρήση (ή σκληρό)
150 ml νερό
2 κουταλιές ελαιόλαδο
1 κουταλιά ξερή μαγιά
1 κουταλάκι αλάτι
1 κουταλάκι ζάχαρη

Σάλτσα Ντομάτας (προαιρετικά)
Ψιλοκομμένα ντοματάκια, ρίγανη, λάδι, αλάτι, πιπέρι
Αβοκάντο, Μανιτάρια, Πιπεριά Φλωρίνης
Κασέρι, Καπνιστή Γαλοπούλα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Βάζουμε σε ένα μπολ το αλεύρι και την μαγιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε την ζάχαρη και το
αλάτι. Ανακατεύουμε. Έπειτα βάζουμε λάδι και ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί. Φτιάχνουμε την
ζύμη και όταν είναι έτοιμη πλάθουμε την ζύμη επάνω στον πάγκο μας. Όταν είναι έτοιμη την
βάζουμε σε ένα σκεύος για να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Όσο το ζυμάρι ετοιμάζεται εμείς
καθαρίζουμε τα μανιτάρια. Όταν το ζυμάρι είναι έτοιμο ανοίγουμε τη ζύμη και το ανοίγουμε σε
πλάτος περίπου ενός εκατοστού και σε σχήμα παραλληλόγραμμο. Μπορούμε με το ίδιο ζυμάρι να
κάνουμε και πίτσα. Όταν τα ανοίξουμε προσθέτουμε μέσα τα υλικά της αρεσκείας μας και τα
κλείνουμε σαν βαρκούλες. Τα βάζουμε στον φούρνο για λίγο λιγότερο από 20 λεπτά στους 200
βαθμούς.

Για να μην πάει χαμένη η Γαλοπούλα

Τι θα κάνεις για να μην πετάξεις την γαλοπούλα που
θα περισσέψει; Υπάρχουν άπειροι τρόποι να την
αξιοποιήσεις. Μπορείς να φτιάξεις πολλά
διαφορετικά έξυπνα σνακ και φαγητά για να
απολαύσεις τις επόμενες ημέρες χωρίς να βαρεθείς
τρώγοντας το ίδιο πράγμα. Στο site της μαγειρικής
οικονομίας υπάρχει ένα άρθρο με πολλές τέτοιες
ιδέες. Στο ομώνυμο βιβλίο θα βρεις πολλές συνταγές
με περισσευούμενο κοτόπουλο που μπορούν να
γίνουν κάλλιστα και με γαλοπούλα. Το μόνο που
χρειάζεσαι είναι φαντασία και όρεξη για πειραματισμούς! Καλή επιτυχία. Διάβασε το άρθρο εδώ.

Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα
Η Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα κρύβει πολλές
δυσκολίες στην προετοιμασία της. Μία καλή
συμβουλή είναι να μη τη γεμίσεις επειδή
δυσκολέυεις πολύ τα πράγματα. Για να πετύχεις
γεμιστή γαλοπούλα και να τρώγεται και η
γαλοπούλα αλλά και η γέμιση, χρειάζεται μεγάλη
μαεστρία και εμπειρία. Καλύτερα να φτιάξεις τη
γαλοπούλα μόνη της και τη γέμιση με τα συκωτάκια
ξεχωριστά. Με τις συμβουλές της παρακάτω
συνταγής θα μπορέσεις να φτιάξεις μία γαλοπούλα
που όχι μόνο δε θα περισσέψει επειδή σε όλους θα αρέσει, αλλά δε θα χρειάζεται και υπερβολική
ποσότητα μαγιονέζας για να νοστιμήσει και να φαγωθεί.
.
ΥΛΙΚΑ:
1 Γαλοπούλα
Για τη μαρινάδα:
5 λίτρα ζωμό λαχανικών
1 φλιτζ. Αλάτι
½ φλιτζ. Μαύρη Ζάχαρη

Στρογγυλά πολύχρωμα πιπέρια
Καρυκεύματα:
½ ξερό Κρεμμύδι
1 Μήλο
2-3 Σύκα
1 ξυλάκι Κανέλλας
Αποξηραμένο Τσίλι
Δεντρολίβανο
Δάφνη
Αστέρι γλυκανίσου
Φτιάχνουμε το μείγμα ανακατεύοντας 5 λίτρα ζωμό λαχανικών, 1 κούπα αλάτι, ½ κούπα μαύρη
ζάχαρη και 1 κουταλιά μπιλάκια πολύχρωμα πιπέρια. Το βράζουμε ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει
η ζάχαρη και το αλάτι. Το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στο ψυγείο.
Νωρίς την ημέρα του μαγειρέματος ή από το προηγούμενο βράδυ βάζουμε για 6-8 ώρες τη
γαλοπούλα και το μείγμα σε μεγάλο κουβά μαζί με 5 λίτρα κρύο νερό (με πάγο). Στη μέση της
διαδικασίας (όταν περάσουν δηλαδή 3 ώρες) τουμπάρουμε τη γαλοπούλα μέσα στον κουβά.
Τοποθετούμε τη γαλοπούλα σε πλατύ ταψί χωρίς τοιχώματα.
Γεμίζουμε την γαλοπούλα με τα καρυκεύματα για να δώσουμε γεύση. Ακόμα και αν δε βάλουμε
γέμιση όπως συνηθίζουν πολλοί, η κοιλιά της γαλοπούλας δε χρειάζεται να μείνει άδεια!
Βάζουμε μέσα:
– 1 ξυλαράκι κανέλας, δεντρολίβανο, δάφνη, ένα αστέρι γλυκάνισου, αποξηραμένο τσίλι, 2-3 σύκα
– Μισό κρεμμύδι και 1 μήλο (σε φέτες) που έχουμε βάλει για 3 λεπτά στο microwave σε σκεύος μαζί
με νερό.
Φορμάρουμε το τρίγωνο από αλουμινόχαρτο στην κοιλιά της γαλοπούλας και το αφήνουμε στην
άκρη (θα χρειαστεί αργότερα αλλά καλύτερα να κάνουμε το τώρα που η γαλοπούλα είναι κρύα)
Τοποθετούμε θερμόμετρο στη γαλοπούλα (ιδανικό το probe thermometer)
Βάζουμε γαλοπούλα στο φούρνο με τα πόδια μέσα επειδή θέλουν περισσότερο ψήσιμο και το κρέας
δε στεγνώνει εύκολα.
Πλένουμε χέρια (έχουν ακουμπήσει ωμή γαλοπούλα)
Ψήνουμε αρχικά για 30 λεπτά στους 250 για να έχουμε μία υπέροχη καφέ τραγανή κρούστα.

Μετά βάζουμε το τρίγωνο αλουμινόχαρτου για να μην καεί η επιφάνεια.
Κατεβάζουμε θερμοκρασία στους 175 και ψήνουμε μέχρι να δείξει το θερμόμετρο 82 βαθμούς. Δε
μας νοιάζει η ώρα αλλά η θερμοκρασία. Θα χρειαστεί περίπου 2-3 ώρες ανάλογα με το μέγεθος της
γαλοπούλας.
Αποφεύγουμε δια ροπάλου τον πειρασμό να ανοίξουμε το φούρνο για να χαζέψουμε το δημιούργημά
μας όσο μαγειρεύεται!
Όταν πιάσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, βγάζουμε από το φούρνο, αφήνουμε να «ξεκουραστεί»
για 20 λεπτά και σερβίρουμε. Κόβουμε τη γαλοπούλα στο τραπέζι.

Τα πάντα για τη Χριστουγεννιάτικη
Γαλοπούλα

Σε αυτό το κείμενο θα διαβάσεις πληροφορίες και συμβουλές για να φτιάξεις την τέλεια
Χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα. Tips για την αγορά, το ξεπάγωμα, το μαρινάρισμα, το γέμισμα και
το ψήσιμο της Χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας.
Αν και παλαιότερα χρόνια, σε πόλλεις και χωριά οι οικογένειες τρώγαν χοιρινό, τις τελευταίες
δεκαετίες καθιερώθηκε και στην Ελλάδα η ξενόφερτη γαλοπούλα για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
Τη γαλοπούλα έφεραν στην Ευρώπη από το Μεξικό οι Ισπανοί θαλασσοπόροι κατακτητές τον 16ο
αιώνα. Στην Αμερική 300 εκατομμύρια κιλά καταναλώνονται την ημέρα των ευχαριστιών
(Thanksgiving day) τέλη Νοεμβρίου. Αυτή η μέρα αποκαλείται και μέρα γαλοπούλας επειδή 90% των
σπιτιών τρώνε γαλοπούλα.

Επιλογές γαλοπούλας:
■

■

Κατεψυγμένη κάτω από τους -16 βαθμούς Κελσίου.
Παγωμένη (-16 εώς -1 βαθμούς Κελσίου) ξεπαγώνει γρηγορότερα

■

Φρέσκια πάνω από τους 0. Πιο ακριβή αλλά συνήθως πιο νόστιμη.

Πόσο μεγάλη γαλοπούλα να πάρεις; ½ κιλό ανά άτομο είναι συνήθως οκ.
Καλύτερη επιλογή είναι η Α ποιότητας που δεν έχει σπασμένα κόκαλα, μελανιές, τρίχες και
κοψίματα
Ψυγείο ? Ξεπάγωμα: Περίπου 8 ώρες για κάθε κιλό (Θέλει υπομονή). (2-3 μέρες για γαλοπούλα 7
κιλών).
Αν δε ψωράει στο ψυγείο τη βάζουμε σε ψυγειάκι εκδρομής με παγοκύστες
Για γρήγορο ξεπάγωμα (8-10 ώρες) τη βάζουμε σε λεκάνη ή στη μπανιέρα
Προσοχή γιατί μεταξύ 0-60 βαθμών Κελσίου υπάρχει Κίνδυνος μόλυνσης.

Γιατί η γέμιση είναι κακή ιδέα:
1. Η γέμιση «βρωμάει» και αλλάζει τη γεύση της γαλοπούλας.
2. Προσθέτει μάζα κάτι που σημαίνει ότι θέλει περισσότερο μαγείρεμα και έτσι στεγνώνει το κρέας.
3. Η γέμιση προσελκύει βακτηρίδια και μικρόβια

Μαρινάρισμα:
Φτιάχνουμε το μείγμα ανακατεύοντας 5 λίτρα ζωμό λαχανικών, 1 κούπα αλάτι, ½ κούπα μαύρη
ζάχαρη και 1 κουταλιά μπιλάκια πολύχρωμα πιπέρια και μερικά αποξηραμένα φρούτα. Το βράζουμε
ανακατεύοντας μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και το αλάτι. Το αφήνουμε να κρυώσει και το βάζουμε στο
ψυγείο.
Νωρίς την ημέρα του μαγειρέματος ή από το προηγούμενο βράδυ, Βάζουμε για 6-8 ώρες τη
γαλοπούλα και το μείγμα σε μεγάλο κουβά μαζί με 5 λίτρα κρύο νερό (με πάγο). Στη μέση της
διαδικασίας (3-4 ώρες) τουμπάρουμε τη γαλοπούλα μέσα στον κουβά. Δε υπάρχει κίνδυνος
μόλυνσης επειδή το νερό είναι παγωμένο και περιέχει πολύ αλάτι που είναι φυσικό συντηρητικό.
Τοποθετούμε τη γαλοπούλα σε πλατύ ταψί χωρίς τοιχώματα.
Γεμίζουμε την γαλοπούλα με μυρωδικά κλπ (μπορούμε και κάτω από φτερό)
Η κοιλιά της γαλοπούλας δε χρειάζεται να μείνει άδεια! Αυτή η σπηλιά αποτελεί ένα εξαιρετικό
τρόπο για να προσθέσουμε γεύση στη γαλοπούλα.
Βάζουμε μέσα:
– 1 ξυλαράκι κανέλας, δεντρολίβανο, φρέσκια δάφνη, ένα αστέρι γλυκάνισου, 2
σκελίδες σκόρδο και ένα καρότο.
– Μισό κρεμμύδι και 1 μήλο (σε φέτες) που έχουμε βάλει για 3 λεπτά στο
microwave σε σκεύος μαζί με νερό.

Φορμάρουμε το τρίγωνο από αλουμινόχαρτο
στην κοιλιά της γαλοπούλας και το αφήνουμε
στην άκρη (θα χρειαστεί αργότερα αλλά καλύτερα
να κάνουμε το τώρα που η γαλοπούλα είναι κρύα).
Με το τρίγωνο πετυχαίνουμε ομοιόμορφο ψήσιμο.
Διαφορετικά έχουμε ψημένα μπούτια και υπερψημένο, στεγνό στήθος ή καλοωημένο ζουμερό
στήθος και άψητα μπούτια, που είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο. Θα μπορούσαμε να την κόψουμε και να
τα ψήσουμε χωριστά αλλά ποιος θέλει να σερβίρει
γαλοπούλα-παζλ στο τραπέζι των Χριστουγέννων; Όχι εμείς!
Τοποθετούμε θερμόμετρο στη γαλοπούλα. Στο στήθος. Προσοχή να μην ακουμπάει κόκαλο.
Βάζουμε γαλοπούλα στο φούρνο με τα πόδια μέσα επειδή θέλουν περισσότερο ψήσιμο και το
κρέας δε στεγνώνει εύκολα.
Πλένουμε καλά τα χέρια μας επειδή έχουν ακουμπήσει ωμή γαλοπούλα.
Ψήσιμο αρχικά για 30 λεπτά στους 250 για να έχουμε μία υπέροχη καφέ τραγανή
κρούστα.
Μετά βάζουμε το τρίγωνο αλουμινόχαρτου για να μην καεί η επιφάνεια.
Κατεβάζουμε θερμοκρασία στους 175 και
ψήνουμε μέχρι να δείξει το θερμόμετρο 82
βαθμούς. Δε μας νοιάζει η ώρα αλλά η
θερμοκρασία. Θα χρειαστεί περίπου 2 ώρες.

Αποφεύγουμε δια ροπάλου τον πειρασμό ανοίγματος του φούρνου για να χαζέψουμε το δημιούργημά
μας όσο μαγειρεύεται.
Όταν πιάσουμε την επιθυμητή θερμοκρασία, βγάζουμε από το φούρνο, αφήνουμε να
«ξεκουραστεί» για 20 λεπτά (επειδή συνεχίζει να μαγειρεύεται. Σερβίρουμε και κόβουμε
τη γαλοπούλα στο τραπέζι.
Διαβασε τη συνταγή και εδώ

