Vegan (χορτοφαγικό) σουβλάκι

Αν και συνεχώς φτιάχνουμε vegan και vegetarian συνταγές μας ζητάτε πάντα κι άλλες και εμείς
δεν μπορούμε να σας χαλάσουμε το χατήρι και το ξέρετε. Σήμερα είμαστε σε αναζήτηση του τέλειου
vegan σουβλάκι. Κάνουμε δοκιμές και η πρώτη βρήκε αρκετά καλή όμως συνεχίζουμε να δουλεύουμε
τη συνταγή για να σας δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλω να σας πω κάποια
πράγματα για το vegan σουβλάκι και πως ακριβώς μπορείς να το φτιάξεις.
Το σέηταν είναι “κρέας” που φτιάχνεται από γλουτένη. Για την συνταγή αυτή λοιπόν θα χρειαστείς
πολύ πολύ αλεύρι καθώς θα πρέπει να ξεχωρίσεις τη γλουτένη από το άμυλο του σιταριού. Η
συνταγή είναι λίγο περίπλοκη όμως το αποτέλεσμα είναι σίγουρο πως θα σε ανταμείψει. Αν σε
ενδιαφέρει η vegan διατροφή και δεν αντέχεις να περιμένεις την επόμενη εκπομπή Happy Cook στο
ΣΚΑΙ μπορείς να δεις στο bletsas.gr και άλλες συνταγές αλλά και στο gelastazwakia.blogspot.gr ,
το οποίο έχουμε παρατηρήσει πως έχει πολύ καλές ιδέες και μάλιστα μας έδωσε το έναυσμα για την
παρούσα συνταγή.
Σύντομα θα δεις την καταπληκτική συνταγή στο ΣΚΑΙ στην εκπομπή μας HAPPY COOK.

Είμαι σίγουρος πως περιμένετε όλοι την νέα μας συνταγή με αγωνία και θέλω να σας ενημερώσω
πως ίσως να την δείτε μέχρι την Τσικνοπέμπτη για να την φτιάξετε και εσείς.

Κλασική Γουακαμόλε - Νηστίσιμη

Αλάδωτη Συνταγή
Η κλασική συνταγή για Γουακαμόλε! Μία τέλεια νηστίσιμη επίλογή ακόμα και για αυτούς που
νηστεύουν το λάδι.
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2 ώριμα αβοκάντο
1/2 πιπεριά κέρατο ψιλοκομμένη (καυτερή προεραιτικά)
1/2 κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
1/2 ντομάτα (χωρίς ζουμιά) ψιλοκομμένη
1 κουταλιά ψιλοκομμένο μαϊντανό (ή φρέσκο κόλιανδρο)
1 κουταλάκι κόκκινο γλυκό πιπέρι
1/2 ή 1 λεμόνι
αλάτι-πιπέρι

Νηστίσιμο Αστεράτο Σοκολατόψωμο
Μία φανταστική συνταγή που θα λατρέψετε! Νηστίσιμο Σοκολατόψωμο! Απλό και όμορφο. Δείτε τη
συνταγή και φτιάξτε το!! Η κρέμα που έχει μέσα είναι με κουβερτούρα υγείας και ταχίνι. Το ζυμάρι
είναι μια βασική συνταγή πίτσας. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε 1 κούπα άχνη ζάχαρη στο
ζυμάρι για να βγει γλυκό. Εμείς το προτιμάμε άγλυκο με την γλύκα από την σοκολατένια κρέμα με

ταχίνι.
ΥΛΙΚΑ
750γρ. αλεύρι σκληρό (για τσουρέκι)
250 ml χλιαρό νερό
3 κουταλιές ελαιόλαδο
1 κουταλιά ξερή μαγιά
1 κουταλιά ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ
200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα
100 γρ. Μακεδονικό ταχίνι

Ανακατεύεις τα υλικά της ζύμης σε μία λεκάνη ή μεγάλο μπολ. Το μόνο που πρέπει να προσέξεις
είναι να μην έρθει σε άμεση επαφή το αλάτι με την μαγιά. Πρώτα βάζεις την μαγιά με το αλεύρι και
την ζάχαρη. Ανακατεύεις καλά και μετά βάζεις το αλάτι. Μετά το λάδι και σιγά σιγά το νερό
ανακατεύοντας. Όταν δημιουργηθεί ζυμάρι συνεχίζεις με τα χέρια και ζυμώνεις για 5-10 λεπτά.
Στη συνέχεια καλύτπεις το ζυμάρι με πλαστική μεμβράνη ή πετσέτα και το αφήνεις σε σχετικά
ζεστό περιβάλλον να φουσκώσει, για περίπου 1 ώρα.
Στο μεταξύ βάζεις τη σοκολάτα κουβερτούρα σε μπεν μαρί και την λιώνεις. Όταν λιώσει ρίχνεις
μέσα το ταχίνι και ανακατεύεις. Την διατηρείς ζεστή και λιωμένη μέσα στο μπεν μαρί.
Όταν το ζυμάρι φουσκώσει, μετά από περίπου 1 ώρα, το κόβεις στα 2 και ανοίγεις 2 στρογγυλά
φύλλα 1 εκατοστού, σαν βάση πίτσας. Βάζεις το πρώτο σε ταψί με λαδόκολα, μετά αλείφεις μία
στρώση με κρέμα σοκολάτας, και μετά βάζεις το δεύτερο φύλλο.
Με ένα κουτερό μαχαίρι κόβεις σε 12 ή 14 κομμάτια, ανάλογα με το μέγεθος που είναι τα φύλλα
σου. Προσοχή να μήν κόψεις μέχρι πάνω. Εμείς βάλαμε ένα μικρό μπολάκι ανάποδα στο κέντρο για

να κόψουμε μέχρι το ίδιο σημείο σε όλα τα κομμάτια. Το πολύ σημαντικό είναι να κόψεις ΖΥΓΟ
αριθμό κομματιών.

Στη συνέχεια στριφογυρνάς το κάθε κομμάτι 2 φορές. Κάνεις ένα κομμάτι δεξιόστροφα και ένα
αριστερόστροφα, εναλλάξ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το σχήμα που βλέπεις στις φωτογραφίες και
το βίντεο. Πριν το κάνεις δες οπωσδήποτε το βίντεο σε εκείνο το σημείο για να βεβαιωθείς οτι το
κατάλαβες. Μερικές φορές ο γραπτός λόγος δεν είναι τόσο κατατοπιστικός όσο η εικόνα!
Όταν στριφογυρίσεις όλα τα κομμάτια δεν μένει παρά να το ψήσεις. Απλά άστο αν θες για ένα
10λεπτο πριν το ψήσεις να φουσκώσει λιγάκι. Στη συνέχεια το ψήνεις για 15-20 λεπτά στους 190
βαθμούς.
και μετά… καλή όρεξη!!

Αν το φτιάξεις, θυμήσουν να βγάλεις φωτογραφία και να μας το στείλεις στο facebook στη σελίδα
της εκπομπής “Ταξίδι στις Γεύσεις”
Με την σοκολατα που θα περισσέψει μπορούμε να φτιάξουμε και τέλεια νηστισιμα σοκολατάκια.
Είτε σκέτα είτε με ξηρούς καρπούς. Εμείς τα φτιάξαμε με φουντούκια και έγιναν υπέροχα!

Νηστίσιμη Στραπατσάδα χωρίς αβγά

Νηστίσιμη Στραπατσάδα
Στραπατσάδα χωρίς αβγά! Δεν είναι αυθεντική στραπατσάδα αλλά είναι όσο πιο κοντινό γίνεται!
Μία πολύ έξυπνη ιδέα για την περίοδο της νηστείας και σε περίπτωση που δεν τρώτε ζωϊκά
προϊόντα. Αντί για αβγά χρησιμοποιούμε χυλό από αλεύρι και προσθέτουμε ταχίνι για να
αναπληρώσουμε την πρωτεΐνη των αβγών. Το καλό με αυτή την συνταγή είναι ότι δεν έχει την
χοληστερίνη που έχει μια στραπατσάδα με αβγά. Εκτός αυτού είναι πιο ισορροπημένη διατροφικά
σε περίπτωση που την φάτε σκέτη, γιατί περιέχει πιο καλή αναλογία υδατανθράκων-πρωτεινωνλιπαρών από οτι μια στραπατσάδα με αβγά. Εκτός αυτού, ο συνδυασμός ταχινιού με αλεύρι (σπόρος
με δημητριακό) μας προσφέρει πλήρη πρωτεΐνη με όλα τα απαρραίοτητα αμινοξέα.
Συνεπώς πρόκεται για μία σούπερ συνταγή για τη νηστεία!
Δείτε το βίντεο και φτιάξτε την! Είναι τόσο απλή που μπορείτε να την κάνετε με ένα γκαζάκι και
ένα τηγανάκι όπως εγώ στο βίντεο.
ΥΛΙΚΑ
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200 γρ. ψιλοκομμένα ντοματάκια (μισή κονσέρβα)
1 κουταλιά αποξηραμένο κρεμμύδι ή 1/2 ξερό κρεμμύδι.
1 χούφτα μαΐντανό
4 κουταλιές Ελαιόλαδο
1 κουταλιά κέτσαπ
4 κουταλιές αλεύρι για κάθε χρήση
50 ml νερό
1-2 κουταλιές Μακεδονικό Ταχίνι
αλάτι-πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βάζεις 2 κουταλιές λάδι στο τηγάνι να ζεσταθεί και ρίχνεις κρεμμύδι με πιπεριά ψιλοκομμένα.
Μόλις ροδίσουν ρίχνεις ψιλοκομμένα ντοματάκια μαζί με κέτσαπ. Αφήνεις να σιγοβράσουν για 3-4
λεπτά. Στο μεταξύ ανακατεύεις σε μπολ αλευρι και νερό και προσθέτεις αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές
λάδι και ταχίνι. Ανακατεύεις να γινουν ενας χυλός. Ριχνεις τον χυλό στο τηγανι και ανακατευεις.
Ανακατευεις συνεχως. οταν δεσει και φτιαξει κρουστα απο τη μια πλευρα το γυρνας απο την αλλη.
Εναλλακτικα μπορεις απλά να συνεχιζεις να το σπας και να το ανακατευεις για να μαγειρευτει απο
ολες τις πλευρες. Στην πορεία προσθέτεις και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ειναι καλο να το ψησεις
αρκετα για να μαγειρευτει πλήρως το αλευρι. Διαφορετικα δεν ειναι πολυ εύπεπτο. Εμείς στο
βίντεο δεν ειχαμε πολυ δυνατη φωτιά και πήγε να μας πιάσει βροχή. Στο σπίτι ομως μπορεις να το
ψήσεις περισσότερο. Δες το βίντεο και φτιάξτο! Καλή όρεξη!

ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΑΛΤΣΟΝΕ - Κλασικό και
Νηστίσιμο (vegan)
Το Καλτσόνε είναι μία κλειστή-σκεπαστή πίτσα! Το ζυμάρι είναι ακριβώς η ίδια συνταγή με πίτσα.
Μέσα όμως μπορούμε να βάλουμε και κάποια υλικά που δε θα βάζαμε απαραίτητα σε πίτσα! Δες το
βίντεο και θα καταλάβεις! Στο βίντεο θα δεις πως να φτιάξεις σπιτικό ζυμάρι και να το γεμίσεις με
ότι υλικά θες! Εμείς φτιάξαμε καλτσόνε σε 2 διαφορετικές παραλλαγές! Ένα κλασικό με τυριά και
αλλαντικά και ένα νηστίσιμο με αβοκάντο, σουσάμι λαχανικά και ελιές!Δείτε το βίντεο και γράψτε
ποιο σας άρεσε πιο πολύ!

ΥΛΙΚΑ
Για το ζυμάρι
1 κιλό αλεύρι χρυσό Αφοί ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΜΑΝΝΑ (για τσουρέκι)
300 ml χλιαρό νερό
4 κουταλιές ελαιόλαδο
1 κουταλιά ξερή μαγιά
1 κουταλάκι ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι
1/2 κουταλάκι ρίγανη (προεραιτικά)
1/2 κουταλάκι δεντρολίβανο (προεραιτικά)
Για τη σάλτσα
1 κούπα σάλτσα ντομάτας
2 κουταλιές ελαιόλαδο
1/2 κουταλάκι ζάχαρη
1/2 κουταλάκι αλάτι

Για το γέμισμα
κλασικό:
2 φέτες καπνιστή γαλοπούλα
200 γρ. κασέρι
50 γρ. γραβιέρα
50 γρ. γραβιέρα
100 γρ. καλαμπόκι
3-4 λιαστές ντομάτες
1/2 φρέσκια ντομάτα
Λίγο μαϊντανό
Vegan/νηστίσιμο:
1 αβοκάντο
100 γρ. καλαμπόκι
3-4 λιαστές ντομάτες
3-4 ελιές
1/2 φρέσκια ντομάτα
Λίγο μαϊντανό
Eκτέλεση:
Ρίχνεις σε μπολ το αλεύρι, ζάχαρη , αλάτι, μαγιά και ανακατεύεις. Βάζεις το λάδι και τέλος
προσθέτεις το νερό και ανακατεύεις. Το πλάθεις και το αφήνεις περίπου μισή ώρα να ξεκουραστεί.
Αφού ξεκουραστεί το κόβεις στα δυο και στο ένα προσθέτεις ρίγανη αν θέλεις. Το ανοίγεις και το
γεμίζεις. Βάζεις πρώτα τη σάλτσα ντομάτας και μετά τα τυριά, τη γαλοπούλα, το καλαμπόκι, τις

λιαστές ντομάτες, λίγη φρέσκια ντομάτα και λίγο μαϊντανό. Το κλείνεις και το τοποθετείς στο
λαδωμένο ταψί.
Για το νηστίσιμο καλτσόνε βάζεις στη ζύμη λίγο φρέσκο δεντρολίβανο. Μπορείς να το γεμίσεις με
λίγη σάλτσα ντομάτας, αβοκάντο, καλαμπόκι, λιαστή ντομάτα , φρέσκια ντομάτα , λίγη ρίγανη,
ελιές , λίγο μαϊντανό, σουσάμι και τριμμένο καρύδι.
Ψήνεις στους 220 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για ένα περίπου ένα τέταρτο.

Νηστίσιμο Κέικ Ολικής - Vegan
Βασιλοπιτα
Μια διαφορετική και συγχρόνως πανεύκολη παραλλαγή
για Βασιλόπιτα. Υγιεινή, ελαφριά και vegan! Με αλεύρι
ολικής και ελαιόλαδο. Ότι πιο υγιεινό για να ισορροπήσει
τα βαριά γεύματα των γιορτών. Ιδανική για να την φάτε
με τον καφέ ή το τσάι τις μέρες μετά την πρωτοχρονιά!
ΥΛΙΚΑ
1/2 κ. ΑΛΕΥΡΙ ΟΛΙΚΗΣ
150 γρ. άχνη ζάχαρη
1 ποτήρι ελαιόλαδο
1 ποτήρι χυμό μήλου
1 φακελάκι baking powder
1/2 κουταλάκι αλάτι
2 βανίλιες
+ Extra άχνη ζάχαρη για πασπάλισμα
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βάζεις τα στεγνά υλικά σε μεγάλο μπολ και ανακατεύεις. Προσθέτεις λάδι και χυμό ανακατεύοντας
συνεχώς. Όταν ομογενοποιηθεί το μείγμα, το βάζεις σε στρογγυλό λαδωμένο ταψί και το ψήνεις στο
φούρνο για 45-50 λεπτά στους 180 βαθμούς. Είναι έτοιμο όταν βάζεις μέσα ένα μαχαίρι και βγαίνει
στεγνό! Καλή επιτυχία και καλή χρονιά!

Νηστίσιμες Κρέπες
Μία πολύ ιδιαίτερη νηστίσιμη εκδοχή για τις αγαπημένες μας κρέπες με σοκολάτα! Δείτε το βίντεο
και δοκιμάστε και εσείς να φτιάξετε αυτές τις κρέπες που δεν έχουν ούτε γάλα ούτε αβγά! Καλή
επιτυχία και καλή όρεξη!
ΝΗΣΤΙΣΙΜΕΣ ΚΡΕΠΕΣ
Κουρκούτι Κρέπας
130 γρ. αλεύρι σκληρό (για τσουρέκια)
300 ml γάλα ηλιόσπορου (ή αμυγδάλου)
2 κουταλιές ηλιέλαιο
1 κουταλιά ζάχαρη
1 κουταλάκι αλάτι
Κρέμα Σοκολάτας
2 αβοκάντο
2 κουταλιές κακάο
2 κουταλιές μέλι
4 κουταλιές νερό
Γάλα ηλιόσπορου
1 κούπα ηλιόσπορους
2 κούπες νερό
(λιγο ζάχαρη και λίγο αλάτι)

After Easter Green Detox Soup
Τελείωσε το Πάσχα και τώρα είναι ευκαιρία για αποτοξίνωση! Όπως μου αρέσει να λέω η Νηστεία
μας χρειάζεται περισσότερο μετά το Πάσχα για να δώσουμε λίγο την ευκαιρία στο σώμα μας να
συνέλθει από το πιθανό σοκ που δέχθηκε τις μέρες του Πάσχα από αρνιά, κατσίκια, κοκορέτσια,
αβγά, γλυκά, τσουρέκια, αλκοόλ κλπ. Όλες αυτές οι τροφές δημιουργούν ένα υπερβολικά όξινο
περιβάλλον στο σώμα μας και είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες μετά το Πάσχα να βάλουμε στη
διατροφή μας πολλές αλκαλικές τροφές.
Ένας τρόπος να αποκαταστήσουμε την όξινη-αλκαλική ισορροπία του οργανισμού μας είναι το να
τρώμε πολλές σαλάτες και κυρίως πρασινάδες. Κάτι άλλο που προσωπικά μου αρέσει πολύ είναι η
πράσινη κρύα σούπα με αβοκάντο που φτιάχνεται γρήγορα και εύκολα στο μπλέντερ. Είναι πολύ
χορταστική χάρη στο αβοκάντο και πολύ αλκαλική χάρη στις πρασινάδες. να θυμάστε ότι το λεμόνι
στο στομάχι γίνεται αλκαλικό ακόμα και αν γευστικά είναι ξινό. Σε αντίθεση με το ξύδι που
είναι άκρως όξινο και είναι καλό να αποφεύγουμε αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μία πιο αλκαλική
διατροφή.

Υλικά
1 ώριμο αβοκάντο μεσαίου μεγέθους
1 χούφτα σπανάκι φρέσκο
1 καρότο καθαρισμένο
Λίγο άνηθο και λίγο μαϊντανό
Αλάτι Ιμαλαΐων
1/2 λεμόνι
300 ml νερό
Εκτέλεση:
Πλύνε τις πρασινάδες και βάλτες στο μπλέντερ μαζί με το καρότο κομμένο σε κομμάτια. Πρόσθεσε
το χυμό λεμόνι, το νερό και 1/4 κουταλάκι αλάτι. Βάλε μπρος το μπλέντερ και χτύπα μέχρι να γίνει
μια ομοιόμορφη κρεμώδες σούπα. Σέρβιρε σε βαθύ πιάτ ιή μπολ και αν θες πρόσθεσε ψιλοκομμένη
ντομάτα ή και σουσάμι. Ταιριάζει ωραία με πολύσπορο ψωμί ή κριθαρένια παξιμάδια! Καλή όρεξη
και πάντα με υγεία!

Σκορδαλιά με Πατάτες και Ταχίνι
Ένα μίνι αφιέρωμα στις πατάτες με μία πεντανόστιμη νηστίσιμη συνταγή!

Διάβασε επίσης τα παρακάτω σχετικά άρθρα:

3 τρόποι για μακρόχρονη συντήρηση πατάτας
Πως να αποθηκεύσεις τις πατάτες
Πατάτα: Χρυσή τροφή Μαγειρικής Οικονομίας

Μπανανοκεφτέδες [video]
ΜΠΑΝΑΝΟΚΕΦΤΕΔΕΣ
Έχεις δοκιμάσει να φτιάξεις γλυκούς κεφτέδες; Η παρασκευή τους είναι πανεύκολη και η γεύση
τους εκπλήσσει. Δοκίμασε να τους σερβίρεις στο τραπέζι μαζί με λίγο γιαούρτι ή σαντιγί χωρίς να
αποκαλύψεις τι περιέχουν και απόλαυσε την ευχάριστη έκπληξη στο πρόσωπο των καλεσμένων σου!
Την συνταγή θα την βρεις και στο βιβλίο Μαγειρική Οικονομία .

Υλικά: (για 8 κεφτεδάκια)
3 ώριμες μπανάνες
15ο γρ. κορν φλέικς για πανάρισμα

1 κ.γ. μέλι
1 πρέζα μοσχοκάρυδο
1/2 κ.γ. κανέλλα
Ελάχιστο αλάτι
2 κ.σ. σησαμέλαιο

Εκτέλεση:
Ρίχνεις τα κορν φλέικς στο μπλέντερ και τα χτυπάς μέχρι να γίνουν τρίμματα. Κρατάς λίγο από
αυτό το υλικό για να πανάρεις τους μπανανοκεφτέδες και το υπόλοιπο το ρίχνεις σε ένα μπολ.
Ψιλοκόβεις τις μπανάνες και τις περιχύνεις με χυμό πορτοκαλιού για να μην μαυρίσουν.Τις ρίχνεις
και αυτές στο μπολ.Αν θες μπορείς να χρησιμοποιήσεις μπλέντερ αλλά καλύτερα τα κομματάκια της
να σπάνε στο στόμα. Στη συνέχεια προσθέτεις έξτρα γεύση και άρωμα ρίχνοντας στο μείγμα λίγο
μοσοχκάρυδο, κανελλίτσα και λίγο αλάτι για ενισχυτικό γεύσης. Το μίγμα μας χρειάζεται και κάτι
λιπαρό, γι΄αυτό ρίχνεις μία κ.σ. σησαμέλαιο. Στην ζαχαροπλαστική προτιμώ το σησαμέλαιο επειδή
έχει πιο ελαφριά γεύση από το ελαιόλαδο. Ανάβεις την φωτιά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και
βάζεις πάνω ένα αντικολλητικό τηγάνι. Ρίχνεις μια κ.σ. σησαμέλαιο και περιμένεις να κάψει καλά.
Εν τω μεταξύ ζυμώνεις τα υλικά του μπολ για να αναμιχθούν οι γεύσεις και πλάθεις κεφτεδάκια
(εδώ θέλει χέρι!). Τα τοποθετείς μέσα στο τηγάνι. Τηγανίζεις 3 λεπτά από κάθε πλευρά και
σερβίρεις! Καλή όρεξη!

