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ΥΛΙΚΑ
1kg χοιρινό κοµµένο σε κύβους
7-10g Καρύκευµα για Γύρο CL (κωδ. 42223)
200-250g Σάλτσα Mise En Place Κρασάτη (κωδ. 55737)
100g µανιτάρια σε φέτες
2g Φασκόµηλο (κωδ. 44663)

#Ι∆ΕΕΣ#

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Σε βαθύ σκεύος ανακατεύουµε
το κρέας µε το Καρύκευµα για Γύρο CL
2. Προσθέτουµε, τα µανιτάρια,
την Κρασάτη Σάλτσα και το Φασκόµηλο
3. Τοποθετούµε σε βαθύ ταψάκι ή
µοιράζουµε σε πυρίµαχα µιας χρήσεως.
4. Διακοσµούµε µε καρότο σε φέτες και τοµατίνια.
Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε σε φούρνο στους 180 °C ή
στην κατσαρόλα σε σιγανή φωτιά για 1½ ώρα

ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ PROVENCAL ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

ΥΛΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1kg άπαχος µοσχαρίσιος κιµάς
125g Combi µπιφτέκι fitness (κωδ. 45559)
250ml νερό
15-20ml ελαιόλαδο

1. Σε ένα µεγάλο µπολ ανακατεύουµε για 2-3 λεπτά το νερό
µε το Combi µπιφτέκι fitness και το µαϊντανό.
Προσθέτουµε τον κιµά και ζυµώνουµε πολύ καλά.
Περιχύνουµε το ελαιόλαδο και ανακατεύουµε
µέχρι να απορροφηθεί.
2. Πλάθουµε σε µπιφτέκια των 120g -150g
ή στο µέγεθος της αρεσκείας µας. Πιέζουµε λίγο
και από τις δύο πλευρές για να µπορέσουν να
ψηθούν πιο εύκολα.

ΥΛΙΚΑ
1kg µοσχάρι κιλότο ή σπάλα σε κύβους
5-7g Καρύκευµα Σχάρας CL (κωδ. 40056)
250-300g Μεσογειακή Τηγανιά (κωδ. 55022)
8-10 τοµατίνια
¼ φλιτζάνι µαύρες ελιές σε φέτες
ψιλοκοµµένος µαϊντανός
2-4 σακούλες ψησίµατος

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Καρυκεύουµε το µοσχάρι µε το Καρύκευµα Σχάρας CL
2. Ανακατεύουµε σε βαθύ σκεύος το κρέας, τις ελιές, τα τοµατίνια
και τη Μεσογειακή Τηγανιά.
3. Ανοίγουµε τις σακούλες και µοιράζουµε µε προσοχή.
4. Σκορπίζουµε τον ψιλοκοµµένο µαϊντανό και τις κλείνουµε.
5. Τοποθετούµε στη βιτρίνα

Tip:
Eναλλακτικά µπορείτε να παρασκευάσετε το
µπιφτέκι µε κρέας κοτόπουλου-γαλοπούλας

Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε τα µπιφτέκια σε σχάρα που καίει ή σε αντικολλητικό
τηγάνι και από τις 2 µεριές, γυρίζοντας τα αρκετές φορές.

Οι συνταγές είναι εµπνευσµένες από τον R&D Chef
της PROVIL κ. ΛΑΖΑΡΟ ΡΑΠΤΗ

PROVIL A.E.: Ελληνική Βιοµηχανία Παραγωγής Βοηθητικών Υλών Τροφίµων
Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε σε φούρνο στους 180 °C για 1½ ώρα.
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MEATROPOLIS NEWS

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΠΥΡΑΣ
ΥΛΙΚΑ
6kg χοιρινή σπάλα
4kg παντσέτα
160g αλάτι
60g Καρ Bierwurst CL (κωδ. 40065)
120g Μαρινάτα µπύρας (κωδ. 1000596)
Έντερα χοιρινά 28/30 mm

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Τα παραδοσιακά
χωριάτικα λουκάνικα

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ ΒΑΡΚΟΥΛΕΣ ΜΕ ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ
ΥΛΙΚΑ
800g χοιρινό πολύ ψιλοκοµµένο
200g λουκάνικο χωριάτικο πολύ ψιλοκοµµένο
5-7g Καρύκευµα Ήπειρος CL (κωδ. 42210)
200g Γέµιση Λαχανικών (κωδ. 55012)
6-8 µεγάλα κολοκυθάκια κοµµένα κατά µήκος στη µέση

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Πλένουµε τα κολοκυθάκια και τα κόβουµε
στη µέση κατά µήκος.
2. Με ένα κουταλάκι αδειάζουµε την ψίχα από µέσα.
3. Σε βαθύ σκεύος ανακατεύουµε το κρέας µαζί
µε το λουκάνικο και τη Γέµιση Λαχανικών αφού
πρώτα έχουµε καρυκεύσει το κρέας µε το
Καρύκευµα Ήπειρος CL.
4. Γεµίζουµε τα κολοκυθάκια µε το µίγµα.
5. Πασπαλίζουµε µε την παρµεζάνα και σκορπίζουµε
τον ψιλοκοµµένο µαϊντανό.
6. Διακοσµούµε µε τοµατίνια και λωρίδες
πολύχρωµης πιπεριάς.
7. Τοποθετούµε σε δισκάκι ή σε πυρίµαχα ταψάκια
µια χρήσεως.
8. Τοποθετούµε στη βιτρίνα

Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε σε φούρνο στους 180 °C για 1 ώρα.
Προαιρετικά µπορούµε να προσθέσουµε
1/2 ποτήρι κρασί. Ξεσκεπάζουµε το φαγητό
10 λεπτά πριν το βγάλουµε.

Τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα, ήταν ήδη γνωστά από
την αρχαιότητα, ωστόσο, η παρασκευή τους γνώρισε ιδιαίτερη
άνθιση τους τελευταίους αιώνες, γεγονός που οφείλεται σε µια
προσπάθεια να διατηρηθούν, όσο το δυνατόν καλύτερα, τα
αποθέµατα κρέατος, που προέκυπταν από το παραδοσιακό
έθιµο της σφαγής του οικόσιτου γουρουνιού, κατά την περίοδο
της γιορτής των Χριστουγέννων.
Η ανάγκη συντήρησης του κρέατος αυτού, ώθησε τους
παρασκευαστές στην εύρεση ιδιαίτερων τεχνικών, που εµπόδιζαν
την ανάπτυξη µικροβίων. Μέσα από τις τεχνικές αυτές γεννήθηκαν
εκλεκτά εδέσµατα, όπως το αγαπητό χωριάτικο λουκάνικο, που
διακρίνεται για τη γεύση και το άρωµά του.
Τα λουκάνικα στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από µια ιδιαίτερα
µεγάλη ποικιλία που οφείλεται κυρίως στις δεκάδες συνταγές
και στα διαφορετικά συστατικά, µυρωδικά και καρυκεύµατα
που οι παρασκευαστές κάθε περιοχής χρησιµοποιούσαν για
την ετοιµασία τους.
Από τη βόρεια Ελλάδα µέχρι και την Κρήτη, πολλές
διαφορετικές περιοχές φηµίζονται για τη δική τους νόστιµη
συνταγή που είναι µοναδική και ξεχωρίζει σε γεύση.
Ενδεικτικά αναφέρουµε την περιοχή της Θεσσαλίας για το
φηµισµένο λουκάνικο µε πράσο, τις περιοχές της
Πελοποννήσου για το γνωστό λουκάνικο µε πορτοκάλι, της
Μυκόνου για το ξεχωριστό λουκάνικο µε θρούµπι, της
Κρήτης που µαρινάρεται (ψήνεται) µε ξύδι αλλά και τα
λουκάνικα Σουφλίου και Τζουµαγιάς, τα οποία
διαφοροποιούνται σε µέγεθος και γεµίζονται σε λεπτότερο
έντερο, γι΄ αυτό και καραµελώνουν καλύτερα κατά τη διάρκεια
του ψησίµατος, γεγονός που τους προσδίδει λαχταριστή
εµφάνιση και πλούσια γεύση.

Tip

Βασικά καρυκεύµατα που συναντούµε στις περισσότερες
ελληνικές συνταγές είναι το µαύρο και κόκκινο πιπέρι, η ρίγανη,
το µπαχάρι, το κύµινο, ο κόλιανδρος και το σκόρδο.
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχηµένη
συνταγή ενός παραδοσιακού χωριάτικου λουκάνικου είναι:
• Η ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται στην περιεκτικότητα του
λίπους και προτείνεται να µην είναι µικρότερη του 25%.
• Η µεγάλη σηµασία που απαιτείται στην κοπή του
κρέατος, καθώς πρέπει να είναι σχετικά χοντροκοµµένο.
Ιδανικά να είναι περασµένο από κόσκινο 8 mm.
• Το καλό και προσεκτικό γέµισµα του εντέρου ώστε
να αποφύγουµε θύλακες αέρος µέσα στη µάζα του
λουκάνικου.
• Η µερική ωρίµανση του φρέσκου λουκάνικου από 24 έως
48 ώρες, σε χώρο ψυχρό και µε όσο το δυνατόν λιγότερη
υγρασία.
Απαιτήσεις του κώδικα τροφίµων και ποτών
Τα παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα ανήκουν στην
οικογένεια των παρασκευασµάτων κρέατος. Μπορούν να
υποστούν κάπνιση για τη βελτίωση των οργανοληπτικών τους
χαρακτηριστικών και σύµφωνα µε το κώδικα πρέπει:
• Να ενθηκεύονται µόνο σε βρώσιµα φυσικά έντερα
• Να µην χρησιµοποιείται κρέας πουλερικών
• Να καταναλώνονται αφού πρώτα µαγειρευτούν
• Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη να είναι µεγαλύτερη σε ποσοστό
του 12%
• Η µέγιστη ποσότητα λίπους να µην ξεπερνά το 35%

Ένας εκλεκτός µεζές, ιδιαίτερα αγαπητός τόσο για την ποικιλία των γεύσεων που τα διακρίνει όσο
και την πληθώρα των συνταγών που µπορούν να προσφέρουν.
Αυτός ο συνδυασµός τα καθιστά σήµερα ιδιαίτερα δηµοφιλή στο ευρύ καταναλωτικό κοινό µε
αποτέλεσµα να γίνονται ανάρπαστα και να αποτελούν µία από τις κύριες επιλογές των καταναλωτών
ανάµεσα στα προϊόντα του κρεοπωλείου. Βάλτε όλο σας το µεράκι και τα µυστικά µιας σωστής
συνταγής και ετοιµάστε τα δικά σας παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα.

1. Κοβούµε την παντσέτα σε µικρά κοµµάτια
και µαρινάρουµε από την προηγούµενη µέρα.
2. Περνάµε από την κρεατοµηχανή µε δίσκο,
6-8mm, όλη την κρεατοµάζα.
3. Καρυκεύουµε µε το καρύκευµα και το αλάτι.
4. Ζυµώνουµε αρκετά καλά.
5. Γεµίζουµε τα έντερα και µορφοποιούµε
σε σχήµα πετάλου.
6. Αφήνουµε να στεγνώσουν σε δροσερό
και ξηρό περιβάλλον για 24 ώρες.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε σε σχάρα ή τηγάνι γυρίζοντας
από κάθε πλευρά

ΜΠΟΥΤΑΚΙ ΠΑΝΑΡΙΣΜΕΝΟ
ΜΕ ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
ΥΛΙΚΑ
1kg µπουτάκια χωρίς κόκκαλο και δέρµα
400g Πανάρισµα Gouda - Παρµεζάνα (κωδ. 40071)
50g φιλέ αµύγδαλο
200g Κουρκούτι Παναρίσµατος (κωδ. 40073)
250ml νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1. Ανακατεύουµε το Πανάρισµα Gouda - Παρµεζάνα
µε το φιλέ αµύγδαλο.
2. Ετοιµάζουµε το χυλό ανακατεύοντας
µε σύρµα το Κουρκούτι Παναρίσµατος µε το νερό
πολύ καλά.
3. Βαπτίζουµε τα µπουτάκια κοτόπουλου στον
χυλό και τα πανάρουµε στο πανάρισµα µε το
φιλέ αµύγδαλο. Τοποθετούµε σε δισκάκι.

Οδηγίες για τον καταναλωτή:
Ψήνουµε σε φούρνο στους 180 °C
για 1 ώρα.

