Οδηγίες για τον
καταναλωτή:
Ψήνουµε στους
170°C - 180°C
σε προθερµασµένο
φούρνο για
90 λεπτά περίπου.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΑΛΜΥΡΟ ΣΤΡΟΥΝΤΕΛ
ΜΕ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΥΛΙΚΑ
1 kg Κοτόπουλο φιλέτο σε πολύ λεπτές λωρίδες
300 gr Γέµιση Λαχανικών (κωδ: 55012)
100 gr Γιαούρτι στραγγιστό
15 gr Καρύκευµα Σχάρας (κωδ: 40056)
2 κ.σ. Άνηθο ψιλοκοµµένο
100 gr Gouda τριµµένο
1 κ.γ. Δυόσµο ξερό
2 Φύλλα σφολιάτας

2.
3.
4.
5.

ΥΛΙΚΑ
1 kg Κιµάς ανάµικτος
125 gr Combi New (κωδ: 45510)
200 ml Νερό
200 – 250 gr Κεφαλοτύρι σε κύβους
400 – 500 gr Πανάρισµα µε Σουσάµι (κωδ: 40072)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ
ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΟΥΚΙ

Σε βαθύ σκεύος τοποθετούµε το φιλέτο κοτόπουλο και
καρυκεύουµε µε το Καρύκευµα Σχάρας.
Προσθέτουµε όλα τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουµε
πολύ καλά.
Ανοίγουµε τα φύλλα της σφολιάτας και στη µέση
τοποθετούµε τη µισή ποσότητα γέµισης.
Τυλίγουµε σε ρολό.
Χαράσουµε την επιφάνεια σε τρία σηµεία σε σχήµα
σταυρού.

1.

2.
3.

4.

5.

Ετοιµάζουµε το µίγµα για κεφτεδάκια
σύµφωνα µε τις οδηγίες της συσκευασίας του
Combi New.
Παίρνουµε από το µίγµα µια µικρή ποσότητα
και πιέζοντας κάνουµε µια λακουβίτσα.
Βάζουµε τον κύβο του κεφαλοτυριού και
κλείνουµε γύρω - γύρω ώστε να φτιάξουµε
ένα κεφτεδάκι.
Ετοιµάζουµε και τα υπόλοιπα και µε
βρεγµένα χέρια το περνάµε από το Πανάρισµα
µε Σουσάµι.
Τοποθετούµε σε ταψάκι και βάζουµε στη βιτρίνα.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:

Τηγανίζουµε σε µπόλικο καυτό λάδι ή ψήνουµε
σε προθερµασµένο φούρνο στους 170°C -180°C
για 45 λεπτά µε 1 ώρα περίπου.

ΤΖΙΓΕΡΟΣΑΡΜΑΔΕΣ ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟΙ
ΥΛΙΚΑ
3 – 4 Μπόλιες (σκέπες) χοιρινές
1 kg Πασχαλιάτικη Γέµιση
500 gr Αρνί σε ζαράκια
7 gr Καρύκευµα Σχάρας (κωδ: 40056)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Σε βαθύ σκεύος καρυκεύουµε καλά το κρέας
µε το Καρύκευµα Σχάρας.
Προσθέτουµε την Πασχαλιάτικη Γέµιση και
ανακατεύουµε απαλά.
Ανοίγουµε τις µπόλιες και κόβουµε
τετράγωνα κοµµάτια.
Τοποθετούµε κάθε φορά και ένα κοµµάτι
µπόλιας στο µπολάκι που έχουµε και
γεµίζουµε µε µια ποσότητα γέµισης.
Γυρίζουµε τις άκρες που περισσεύουν
προς τα µέσα κλείνοντας καλά τη γέµιση.
Αναποδογυρίζουµε και προσθέτουµε
σε ταψάκι.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:

Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο
στους 180°C - 190°C για 1 ώρα περίπου.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΟΥΒΛΙΤΣΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΣ
ΥΛΙΚΑ
800 – 900 gr Χοιρινό λαιµό σε κοµµάτια 5Χ5 cm περίπου
200 – 100 gr Αρνί ή ζυγούρι σε κοµµάτια 5Χ2 cm περίπου
10 Τοµατίνια
25 gr Καρύκευµα για Κεµπάπ (κωδ: 42052)
2 κ.σ. Γλυκιά Μουστάρδα (κωδ: 9090)
50 ml Λευκό κρασί
50 ml Ηλιέλαιο
2 – 3 Μπόλιες (σκέπες) χοιρινές
Ξυλάκια για κοντοσούβλια

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.

2.
3.
4.

Σε βαθύ σκεύος ανακατεύουµε πολύ καλά τα
κοµµάτια του κρέατος µε τα υπόλοιπα υλικά
εκτός από τα τοµατίνια.
Αφήνουµε στο ψυγείο για 24 ώρες περίπου.
Την επόµενη µοιράζουµε στα ξυλάκια εναλλάξ
το χοιρινό το αρνί και τα τοµατίνια.
Τυλίγουµε σε σκέπη και τοποθετούµε σε ταψάκια.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:

Ψήνουµε στους 170°C - 180°C σε προθερµασµένο
φούρνο για 90 λεπτά περίπου.

Tips: Μπορούµε να προσθέσουµε αντί

για αρνί βρασµένη συκωταριά σε ζαράκια.

MEAT
TRENDS

ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΜΠΟΥΤΑΚΙ ΣΕ ΚΡΟΥΣΤΑ
ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ
ΣΕ ΣΚΕΠΗ
ΥΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ PROVIL A.E.

1 Μπούτι από αρνί ή κατσίκι 2 kg περίπου
20 gr Καρύκευµα για Αρνί (κωδ: 48186 – Β)
250 – 300 gr Πανάρισµα Fix Χρυσό Economy (κωδ: 40070)
1 Ματσάκι µαϊντανό πολύ ψιλοκοµµένο
1 κ.γ. Θυµάρι
2 κ.σ. Ελαιόλαδο
½ φλιτζάνι του τσαγιού Γλυκιά Μουστάρδα (κωδ: 9090)

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.
2.
3.

4.

Σε βαθύ σκεύος ανακατεύουµε πολύ καλά το Πανάρισµα µε τα
υπόλοιπα υλικά, εκτός από τη µουστάρδα.
Με λεπτό µαχαίρι κάνουµε τοµές σε διάφορα σηµεία του κρέατος
και καρυκεύουµε πολύ καλά µε το Καρύκευµα για Αρνί.
Κάνουµε επάλειψη µε τη Γλυκιά Μουστάρδα, απλώνουµε το
µίγµα και πιέζουµε ελαφρώς µε τα δάχτυλα µας για να κολλήσει
καλύτερα.
Απλώνουµε σε όλο το µπούτι τη σκέπη µε προσοχή
και τοποθετούµε σε ταψάκι.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:

Βάζουµε το µπούτι σε προθερµασµένο φούρνο και ψήνουµε στους 200°C
για 40 λεπτά. Κατεβάζουµε στους 170°C και ψήνουµε για 90 λεπτά
περίπου. Βγάζουµε από το φούρνο και τυλίγουµε µε αλουµινόχαρτο
και αφήνουµε για 15 λεπτά να ξεκουραστεί.

ΓΕΜΙΣΤΟ ΡΟΛΟ ΚΙΜΑ ΜΕ
ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗ ΓΕΜΙΣΗ ΡΥΖΙΟΥ
ΥΛΙΚΑ
900 gr Κιµάς ανάµικτος
100 gr Αρνίσιος κιµάς
200 ml Νερό
125 gr Combi Κεφτεδάκι (κωδ: 45512)
150 - 200 gr Τριµµένο κεφαλοτύρι
250 gr Πασχαλιάτικη Γέµιση
6 Αµπελόφυλλα
2 Σακούλες ψησίµατος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ετοιµάζουµε τον κιµά σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ετικέτας του Combi Κεφτεδάκι.
Ανοίγουµε 2 σακούλες ψησίµατος και τις
χρησιµοποιούµε σαν λαδόκολλα.
Σε πάγκο εργασίας τοποθετούµε τις σακούλες ψησίµατος
και βάζουµε ίσες ποσότητες κιµά και στα δύο φύλλα.
Ανοίγουµε σε λεπτή στρώση τον κιµά και µοιράζουµε
τη Πασχαλιάτικη Γέµιση µέχρι τη µέση της επιφάνειας.
Σκορπίζουµε το κεφαλοτύρι και τυλίγουµε σε ρολό.
Τοποθετούµε αµπελόφυλλα το ένα δίπλα από το άλλο.
Κλείνουµε τις άκρες του ρολού πολύ σφιχτά µε σπάγκο
και τοποθετούµε στη βιτρίνα.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:
|
|

Οι συνταγές είναι εµπνευσµένες από τον R&D Chef της PROVIL
κ. ΛΑΖΑΡΟ ΡΑΠΤΗ
Τα πυρίµαχα ταψάκια µιας χρήσης µπορείτε να τα προµηθευτείτε
από την PROVIL
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Ψήνουµε το ρολό για 1 ώρα περίπου σε προθερµασµένο
φούρνο στους 170°C - 180°C, σε σακούλα ψησίµατος.
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