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1.Ρεβυθοσαλάτα με Κινόα και Γαύρο Μαρινάτο 

 

Μερίδες: 4 
Υλικά: 
Κινόα: 

 3/4 κούπας βιολογικό κινόα 
 1 ½ κούπα νερό 
 1 βιολογικό κύβο λαχανικών 

 
Σαλάτα: 

 2 κούπες βρασμένα ρεβύθια 
 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο 
 2 μέτρια καρότα, κομμένα σε λωρίδες, με αποφλοιωτή λαχανικών 
 2 μικρά ραπανάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες 
 1 μέτρια ντομάτα, ξεφλουδισμένη και κομμένη σε κυβάκια 
 6 πράσινες ελιές τσακιστές 
 1/3 κούπας μαϊντανό, ψιλοκομμένο 
 6 μαριναρισμένα φιλέτα γαύρου 

 
Ντρέσσινγκ Σαλάτας: 

 2 εκατοστά τζίντζερ, ξεφλουδισμένο 
 2 σκελίδες ψητό σκόρδο 
 1 κ.γ. μουστάρδα Dijon Maille 
 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
 ¼ κούπας χυμό λεμονιού 
 Μια πρέζα ρίγανη 
 Μια πρέζα κύμινο 
 ½ κ.γ. αλάτι - Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι 

 
Εκτέλεση: 

1. Βάζουμε το κινόα σε ένα μπολ με νερό για 5 – 10 λεπτά. Το ξεπλένουμε καλά για να ξεπικρίσει και 
στη συνέχεια το σουρώνουμε. 

2. Βάζουμε το νερό και το ζωμό σε μια μικρή κατσαρόλα και το αφήνουμε να πάρει βράση. 
Ανακατεύουμε για να διαλυθεί ο ζωμός, προσθέτουμε το κινόα, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σκεπάζουμε 
με το καπάκι και μαγειρεύουμε για περίπου 20 λεπτά ή μέχρι να απορροφηθεί το νερό.  Το 
αφήνουμε να κρυώσει. 

3. Σε ένα μεγάλο μπωλ βάζουμε τα βρασμένα ρεβύθια. 
4. Προσθέτουμε όλα τα υλικά και ανακατεύουμε καλά. 
5. Βάζουμε στο μούλτι όλα τα υλικά για το ντρέσσινγκ και τα λιώνουμε. 
6. Ρίχνουμε το ντρέσσινγκ στη σαλάτα και ανακατεύουμε. 
7. Τέλος προσθέτουμε το γαύρο από πάνω και σερβίρουμε σαν κυρίως φαγητό.  

Σημείωση: Αν δεν έχετε φρέσκο γαύρο μαρινάτο, μπορείτε να αντικαταστήσετε με αντζούγιες κονσέρβας. 
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2. Κοτόπουλο με πιπεράτη γεύση γκότζι berries και σαφράν   

    

Χρόνος προετοιμασίας   15 λεπτά                    Μερίδες: 4–6 

Χρόνος εκτέλεσης    1 ώρα και 45 λεπτά  

Υλικά: 

2 στήθη κοτόπουλου (χωρίς πέτσες) σε κύβους 

4 φλιτζ. ρύζι μπασμάτι ή ρύζι μακρύκκοκο   

5 κ. σ. ελαιόλαδο  

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο   

1 ½   φλιτζ.  βούτυρο  

1 φλιτζ.  αποξηραμένο ιπποφαές  

½  φλιτζ. ζάχαρη  

¼  κ. γ. σκόνη σαφράν 

Αλάτι-πιπέρι 

     Εκτέλεση:  

Ζεσταίνουμε 2 κ.σ. λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι. Προσθέτουμε το κρεμμύδι και σοτάρουμε μέχρι να 
μαλακώσει. Προσθέτουμε κοτόπουλο, ½  φλιτζ. νερό, ½  κ. γ. αλάτι και ¼  κ. γ. μαύρο πιπέρι. Καλύπτουμε 
και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά 1 ώρα. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για 10 λεπτά, μέχρι να εξατμισθούν 
τα υγρά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και διατηρούμε ζεστό. Ξεπλένουμε τα γκότζι berries, λιώνουμε το 
βούτυρο σε μια μικρή κατσαρόλα  και τα  σοτάρουμε για 1 λεπτό. Ρίχνουμε τη ζάχαρη και σοτάρουμε για  1 
ακόμη λεπτό. Αραιώνουμε το σαφράν σε ½  φλιτζ. ζεστό νερό, το προσθέτουμε στο φαγητό μας και 
ψήνουμε για 15 ακόμη λεπτά. Βράζουμε 8 φλιτζ. νερό, ρίχνουμε το ρύζι, μαγειρεύουμε 8 έως 10 λεπτά και 
στραγγίζουμε σε ένα σουρωτήρι. Σερβίρουμε το ρύζι και συνοδεύουμε με το πιπεράτο κοτόπουλο με 
σάλτσα. 
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3. Ομελέτα με γκότζι berries 

         

Οι ομελέτες είναι το πιο εύκολο και υγιεινό πιάτο πλήρες πρωτεϊνών. Εκτός από σούπες και μαγειρευτά τα 
γκότζι berries χρησιμοποιούνται και στις ομελέτες.   

Χρόνος προετοιμασίας     10 λεπτά               1-2 μερίδες 

Χρόνος εκτέλεσης       10 λεπτά 

Υλικά: 

3 αβγά - 1 κ. σ. ελαιόλαδο 

½ φλιτζ. γκότζι berries αποξηραμένα μουλιασμένα σε ζεστό νερό και στραγγισμένα 

     Εκτέλεση: Σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά με το λάδι τα γκότζι berries για λίγα δευτερόλεπτα και ρίχνουμε 
τα αβγά. Ψήνουμε την ομελέτα από τις δύο πλευρές σε μέτρια φωτιά και σερβίρουμε. 

4. Ριζότο με μαύρη ή λευκή τρούφα 

 

ΥΛΙΚΑ 

1 φρέσκια τρούφα, 1 μεγάλο κρεμμύδι (ψιλοκομμένο), 4 κούπες ρύζι για ριζότο,  

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, 4 κουτ. της σούπας ελαιόλαδο, 3 ¾ κούπες ζωμό κρέατος,  

¾ κούπες τριμμένη παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Σοτάρουμε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε μέχρι να πάρει χρώμα.  

Προσθέτουμε το ζωμό εκτός μισής κούπας και ανακατεύουμε. Όταν το υγρό απορροφηθεί (~ 20 λεπτά), 
προσθέτουμε τον υπόλοιπο ζωμό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Κατεβάζουμε το σκεύος από τη φωτιά. 
Προσθέτουμε το βούτυρο και την παρμεζάνα και ανακατεύουμε ξανά. Τρίβουμε την τρούφα (κατά 
προτίμηση σε φλοίδες για να απλωθεί το άρωμά της ομοιόμορφα και ταχύτερα) και σερβίρουμε. 
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5. Ταλιατέλες με μαύρη τρούφα 

 

ΥΛΙΚΑ 

450 gr φρέσκιες ταλιατέλλες (λινγκουίνι ή σπαγγέτι), 2 κουτ. της σούπας (30 ml) κρέμα,  

60 gr μαύρη τρούφα, ½ (120 ml) παρμεζάνα, αλάτι, πιπέρι, ζωικό βούτυρο 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Βράζουμε τις ταλιατέλλες σε ελαφρώς αλατισμένο νερό (al dente). Ζεσταίνουμε ελαφρώς την κρέμα με  

 το βούτυρο και μόλις καταβάσουμε το μίγμα από τη φωτιά τρίβουμε την φρέσκια τρούφα. Ανακατεύουμε 
την pasta  

με την σως. Τρίβουμε το φρέσκο πιπέρι και γαρνίρουμε με την τριμμένη παρμεζάνα. 

6. Στραπατσάδα με μαύρη τρούφα 

 

ΥΛΙΚΑ 

30 gr τριμμένη μαύρη τρούφα, 6 αυγά, ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι  

⃰ δοκιμάστε να έχετε αποθηκεύσει τα ωμά αυγά μαζί με την τρούφα σε ένα τάπερ στο ψυγείο πριν τα 
χρησιμοποιήσετε 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Σπάμε τα αυγά σε ένα μπολ και προσθέτουμε μία κουτ. της σούπας νερό. Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο στο 
τηγάνι. Ανακατεύουμε ελαφρώς τα αυγά και τα βάζουμε στο τηγάνι. Τρίβουμε φρέσκο πιπέρι και 
αλατίζουμε. Απομακρύνουμε από τη φωτιά και τρίβουμε την τρούφα. Σερβίρουμε με ψημένη μπαγκέτα και 
λευκό βούτυρο. 
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8. Ντολμαδάκια με γκότζι berries   

 

Χρόνος προετοιμασίας     30 λεπτά  

Χρόνος εκτέλεσης        40 λεπτά       Μερίδες: 4-6 

Υλικά: 

½  κιλό κληματόφυλλα. 

¼  φλιτζ. γκότζι berries  

2 ½  φλιτζ.  φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 

2 ½   φλ. τριμμένα ξερά κρεμμύδια 

½  κιλό ρύζι καρολίνα 

1 φλιτζ.  μαϊντανό ψιλοκομμένο 

1 φλιτζ. ψιλοκομμένο άνηθο ή ½  φλιτζ. ψιλοκομμένο δυόσμο 

2 κ. σ. κουκουνάρια   

1/3 φλιτζ. χυμό λεμονιού - 2 ½  φλιτζ. βραστό νερό 

2 φλιτζ. ελαιόλαδο - αλάτι- φρεσκοτριμμένο πιπέρι  

     Εκτέλεση:  

Τοποθετούμε τα γκότζι berries για 10 λεπτά σε μπολ με ζεστό νερό και στραγγίζουμε. Πλένουμε και 
ζεματάμε για 2-3 λεπτά τα κληματόφυλλα, βουτώντας τα λίγα-λίγα σε νερό που βράζει. Ανακατεύουμε τα 
ψιλοκομμένα φρέσκα και ξερά κρεμμύδια σε σουρωτήρι, προσθέτουμε λίγο αλάτι και τρίβουμε μέχρι να 
μαραθούν. Ξεπλένουμε με λίγο νερό και πατάμε τα γκότζι  με τις παλάμες μας λίγα-λίγα. Ανακατεύουμε 
μέσα σε μπολ με τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το λάδι και το νερό. Ρίχνουμε και ανακατεύουμε το μισό 
λάδι, αλάτι και πιπέρι. Βάζουμε με 1 κ. γ. γέμιση σε κάθε φύλλο και τυλίγουμε ελαφρά. Στρώνουμε μερικά 
κληματόφυλλα στον πάτο μιας πλατιάς κατσαρόλας και τοποθετούμε τα ντολμαδάκια, το ένα πλάι στο 
άλλο, σε σειρές. Ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι, το βραστό νερό και το χυμό λεμονιού. Σκεπάζουμε με ένα 
βαρύ πιάτο, που να καλύπτει την κατσαρόλα. Την σκεπάζουμε  με το καπάκι της και βράζουμε σε σιγανή 
προς μέτρια φωτιά, μέχρι τα ντολμαδάκια να πιούν όλο το νερό και μείνουν σχεδόν με το λάδι τους. 
Δοκιμάζουμε κι αν το ρύζι δεν έχει μαλακώσει, ρίχνουμε λίγο νερό ακόμη και συνεχίζουμε το βράσιμο. 
Αποσύρουμε από τη φωτιά, βάζουμε ανάμεσα στο καπάκι και στην κατσαρόλα μια απορροφητική πετσέτα 
κι αφήνουμε  να κρυώσουν. Σερβίρονται κρύα. 
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9. Γλώσσες με λαχανικά και τρούφα 

 

Υλικά (για 4 άτομα): 

2 γλώσσες (ψάρι) 

2 κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

1 κουταλιά φρέσκο βούτυρο 

1 πατάτα 

1 κολοκυθάκι 

10 γραμ. πράσο ή κρεμμύδι 

100 γραμ. μαρούλι 

50 γραμ. καρότα 

3 φύλλα λάχανο 

50 γραμ. σπανάκι 

¼ ποτήρι λευκό κρασί 

αλάτι - 50 γραμ. μαύρη τρούφα 

Εκτέλεση: 

Πλένουμε τα λαχανικά και τα κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. 

Καθαρίζουμε την πατάτα και τα καρότα και τα κόβουμε σε πολύ λεπτά φετάκια. 

Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο και προσθέτουμε το ελαιόλαδο. 

Ρίχνουμε όλα τα λαχανικά και σοτάρουμε για 10 λεπτά. 

Βγάζουμε τα λαχανικά από το σκεύος αλλά αφήνουμε τα υγρά, τοποθετούμε τις γλώσσες (χωρίς το δέρμα 
τους) προσθέτουμε το λευκό κρασί και μαγειρεύουμε για ακόμα 10 λεπτά γυρίζοντας μία φορά. 

Ξαναρίχνουμε τα λαχανικά στο σκεύος, προσθέτουμε λίγο αλάτι και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 3-4 
λεπτά. 

Σερβίρονται ζεστά με τριμμένη μαύρη τρούφα 
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10. Ψωμί με Γκότζι berries 
 

 

Χρόνος προετοιμασίας: 2 ώρες και 30 λεπτά 

Χρόνος εκτέλεσης25 λεπτά  

½  κιλό 

Υλικά: 

270 γρ. αλεύρι για κάθε χρήση  
40 γρ. γκότζι berries αποξηραμένα 
6 γρ. ξηρή μαγιά  
140 γρ. ζεστό γάλα 
½ κ. γ. αλάτι  
2 κ. σ. ζάχαρη  
1 αβγό ελαφρά χτυπημένο 
1 κρόκο αβγού για το άλειμμα ελαφρά χτυπημένο με 2-3 σταγόνες νερό 
35 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου 
½ κ. σ. σουσάμι 

Εκτέλεση: 

Διαλύουμε τη μαγιά στο ζεστό γάλα και το αφήνουμε  για 5-8 λεπτά. Κοσκινίζουμε μαζί το αλεύρι, τη 
ζάχαρη και το αλάτι. Τοποθετούμε τα γκότζι berries σε ζεστό νερό για 10 λεπτά και στραγγίζουμε. Ρίχνουμε 
το μείγμα της μαγιάς και των αβγών στο μείγμα αλευριού και ανακατεύουμε γρήγορα, για να έχουμε μια 
μαλακή ζύμη. Προσθέτουμε το βούτυρο και ζυμώνουμε τη ζύμη ζωηρά (η με το χέρι ή σε ένα ηλεκτρικό 
μίξερ, χρησιμοποιώντας γάντζο ζύμης) μέχρι να μαλακώσει. Σκεπάζουμε με μια καθαρή, υγρή πετσέτα 
κουζίνας και αφήνουμε σε ένα ζεστό μέρος για περίπου 60 λεπτά. Η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί όταν η ζύμη 
έχει σχεδόν διπλασιαστεί του αρχικού της όγκου: αν πατήσουμε με το δάχτυλό μας τη ζύμη, την εσοχή θα 
πρέπει να παραμείνει ορατό για μερικά δευτερόλεπτα. Πατάμε με τα χέρια μας τη ζύμη να φύγει ο αέρας και 
ρίχνουμε τα γκότζι berries και ζυμώνουμε ελαφρά. Δίνουμε σχήμα σαν καρβέλι και τοποθετούμε σε ένα 
λαδωμένο ταψί. Αφήνουμε να φουσκώσει και πάλι για 50 λεπτά. Αλείφουμε με τον κρόκο αβγού και 
ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 180º για 25 λεπτά. 
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1. Κουλουράκια Ιπποφαούς 

 

- 1/2 της κούπας βούτυρο 

- 115 γρ τυρί φιλαδέλφεια 

- 1 κούπα ζάχαρη 

- 4 κουταλάκια χυμό Ιπποφαούς 

- 2 κούπες αλεύρι 

- 1 κουταλάκι Baking powder 

- Μισό κουταλάκι αλάτι 

- Μισό κουταλάκι ζάχαρη άχνη 

Ανακατεύουμε μαζί το βούτυρο και το τυρί Φιλαδέλφεια.  Προσθέτουμε εν συνεχεία και τη ζάχαρη 
συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να γίνει ένας πηχτός ομοιόμορφος πολτός. Μετά προσθέτουμε και τον 
χυμό Ιπποφαούς και ανακατεύουμε.  

Σε ένα ξεχωριστό μπολ ρίχνουμε το αλεύρι, το baking powder και το αλάτι και ανακατεύουμε.  Στη 
συνέχεια ρίχνουμε αυτό το μείγμα μέσα στο μείγμα του πολτού μας.  Ανακατεύουμε για λίγο. 

Από το μείγμα μας φτιάχνουμε μικρές μπάλες και τις τοποθετούμε στο ταψί στο οποίο προηγουμένως 
έχουμε αλείψει με λίγο λάδι.  Πιέζουμε ελαφρά τις μπάλες για να γίνουν επίπεδες και με ένα πιρούνι 
δημιουργούμε μερικές γραμμές.  Ψήνουμε στους 190 βαθμούς για περίπου 10 λεπτά.  Τα βγάζουμε από το 
φούρνο και τα αφήνουμε για λίγο να κρυώσουν. 

Σε ένα μικρό μπολ βάζουμε τη ζάχαρη άχνη και εν συνεχεία πασπαλίζουμε το πάνω μέρος από κάθε 
κουλουράκι μέσα στη ζάχαρη.  

Τα παραπάνω υλικά θα μας δώσουν περίπου 20 κουλουράκια 

Σε όση ζάχαρη άχνη περισσέψει προσθέστε 2 κουταλιές χυμό Ιπποφαούς, ανακατέψτε καλά και περιχύστε 
το νέο αυτό γευστικότατο μείγμα επάνω στα κουλουράκια. 
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2. Συνταγή για Δυναμωτικό Πρωινό με Φρούτα Υπερτροφές 

 

Μία απλή θρεπτική και πολύ υγιεινή συνταγή με διάφορα Φράουλες, cranberries, blueberries και goji 
berries. Είναι πεντανόστιμη και γεμάτη αντιοξειδωτικά. ιδανική επιλογή για ένα δυναμωτικό πρωινό! 

ΥΛΙΚΑ 

40 γρ. Ολόκληρο μουλιασμένο σιτάρι 
1 κουταλιά Goji Berries 
1 κουταλιά Blueberries 
1 κουταλιά Cranberries 
5 φράουλες 
1 κουταλιά ηλιόσπορους 
1 κουταλιά αμύγδαλα - 1 κουταλάκι μέλι 
1 ποτήρι Αριάνι ή το γάλα που σας αρέσει! 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Βράζεις το σιτάρι για 5 λεπτά ή το βάζεις στο φούρνο μικροκυμμάτων για 2 λεπτά. 
Ψιλοκόβεις τις φράουλες σε μικρά κομματάκια. Βάζεις όλα τα υλικά σε ένα μπολ. Προσθέτεις το γάλα 
και απολαμβάνεις! 

3.Γιαούρτι με γκότζι berries 

  

 

Χρόνος προετοιμασίας: 10 λεπτά   Χρόνος εκτέλεσης: 2 λεπτά - 1 μερίδα 

Υλικά:1 γιαούρτι 200 γρ. - 2 κ. σ. αποξηραμένα γκότζι berries  

Εκτέλεση: 

Τοποθετούμε σε μπολ τα γκότζι berries, ρίχνουμε βραστό νερό να τα σκεπάζει και αφήνουμε 10 
λεπτά.Στραγγίζουμε και αναμειγνύουμε με το γιαούρτι. Αν θέλουμε προσθέτουμε μπανάνες κομμένες σε 
φέτες. 
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4. Κέικ με σοκολάτα, βανίλια και γκότζι berries 

 

Το κέικ με γκότζι berries εκτός από μια υπέροχη και ιδιαίτερη γεύση μας δίνει απλόχερα όλα τα ευεργετικά  
συστατικά του. Είναι υπέροχο να το ψήνεις και να ξέρεις ότι αυτοί οι καρποί κρύβουν του κόσμου τα καλά 
για την υγεία.   

Χρόνος προετοιμασίας     15 λεπτά                     15 κομμάτια 

Χρόνος εκτέλεσης       1 ώρα και 45 λεπτά 

Υλικά:  

3 φλιτζ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

200 γρ. γκότζι berries  

1 φακελάκι μπέικιν πάουντερ 

250 γρ. βούτυρο 

1½ – 2 φλιτζ.  ζάχαρη (ανάλογα με το πόσο γλυκό το θέλουμε) 

5 αβγά (ξεχωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια) 

ξύσμα από 1 πορτοκάλι - χυμό ενός μέτριου πορτοκαλιού 

2- 3 βανίλιες - λίγο αλάτι - λίγη κανέλα 

3-4 κ. σ. γάλα 

2-3 κ. γ. κακάο  

     Εκτέλεση:    

Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα για κέικ και προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200º. 
Τοποθετούμε τα γκότζι berries σε μπολ με ζεστό νερό, αφήνουμε 10 λεπτά και στραγγίζουμε. Χτυπάμε το 
βούτυρο με τη ζάχαρη για δέκα λεπτά περίπου μέχρι να γίνουν ένα αφράτο και ομοιογενές μείγμα. 
Προσθέτουμε τους κρόκους και συνεχίζουμε το χτύπημα. Ρίχνουμε τα μυρωδικά, το αλάτι, το ξύσμα 
πορτοκαλιού, το χυμό και χτυπάμε για λίγο ακόμη στο μίξερ. Ανακατεύουμε το μπέικιν πάουντερ με το 
αλεύρι και προσθέτουμε στο μείγμα ανακατεύοντας με αναδευτήρι και όχι με το μίξερ. Προσθέτουμε το 
γάλα, χτυπάμε τα ασπράδια με 1-2 σταγόνες χυμό λεμονιού σε μαρέγκα και προσθέτουμε. Αλευρώνουμε τα 
γκότζι berries και προσθέτουμε στο μείγμα. Παίρνουμε μια μικρή ποσότητα από το μείγμα και προθέτουμε 
σ’ αυτή το κακάο. Αδειάζουμε σε φόρμα (άσπρη ζύμη, καφέ ζύμη, άσπρη ζύμη) και  ψήνουμε για 15 λεπτά 
στους 180-200º και στους 180º   για άλλα 30 –45 λεπτά. Δοκιμάζουμε αν είναι έτοιμο με τη βοήθεια ενός 
μαχαιριού. Όταν μισοκρυώσει το αναποδογυρίζουμε σε πιατέλα. 
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5. Κέικ με γκότζι berries γιαούρτι και άρωμα δενδρολίβανου 

 

 

 

  

Χρόνος προετοιμασίας: 20 λεπτά 

Χρόνος εκτέλεσης: 1 ώρα και 10 λεπτά 

15-20 κομμάτια 

Αυτή η συνταγή είναι κέικ φτιαγμένο σαν καρβέλι. Αν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε ατομικά κέικ. Τα έχω 
δοκιμάσει και τα δύο και το κέικ είναι καλύτερο.  Ο συνδυασμός από γκότζι berries,  λεμόνι, και 
δενδρολίβανο  δίνουν μια γεύση  εξαιρετική! 

Υλικά:  

1 ½  φλιτζ.  αλεύρι για κάθε χρήση 
1 φλιτζ. αποξηραμένα γκότζι berries μουλιασμένα σε ζεστό νερό και στραγγισμένα 
2 κ. γ. μπέικιν πάουντερ  
λίγο αλάτι  
1 φλιτζ. ζάχαρη  
ξύσμα 1 λεμονιού 
½  φλιτζ. γιαούρτι  
3  αβγά  
½  κ. γ. εκχύλισμα βανίλιας  
½  φλιτζ. ελαιόλαδο  
1 κ. σ. ψιλοκομμένο φρέσκο δεντρολίβανο φύλλα   
1 κ. σ. αλεύρι 

Εκτέλεση: 
Τοποθετούμε τη ζάχαρη και το ξύσμα λεμονιού σε ένα  μπολ και ανακατεύουμε. Χτυπάμε τα αβγά με τη 
ζάχαρη μέχρι να ασπρίσουν (4 λεπτά), ρίχνουμε το γιαούρτι, το δεντρολίβανο, το λάδι και  ανακατεύουμε 
καλά. Αναμειγνύουμε το αλεύρι, το μπέικιν, το αλάτι και τη βανίλια και προσθέτουμε σιγά-σιγά 
ανακατεύοντας στο μείγμα. Αλευρώνουμε, με 1 κ. σ. αλεύρι, γκότζι berries, τα προσθέτουμε στο μείγμα και 
ανακατεύουμε ελαφρά. Χρησιμοποιώντας μια  σπάτουλα, ρίχνουμε το μείγμα σε φόρμα του κέικ ελαφρά 
λαδωμένη και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180º  για 50-55 λεπτά. Αφήνουμε για περίπου 10 
λεπτά να κρυώσει και το βγάζουμε από τη φόρμα. Μπορούμε αν θέλουμε να το πασπαλίσουμε με ζάχαρη 
άχνη. 
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6. Φρουτοσαλάτα GOJI - LICIOUS  

 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : 

 100gr Πράσινα Σταφύλια 
 100gr Μαύρα Σταφύλια 
 2 Κόκκινα Μήλα κομμένα σε Λεπτές Φέτες 
 30gr νωπό goji berry 
 1 κουταλιά σούπας χυμό λεμόνι 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : 

Ανακατεύουμε τα φρούτα σε ένα μπωλ και ρίχνουμε από πάνω το χυμό λεμόνι . Εφόσον επιθυμείτε 
μπορείτε να προσθέσετε και γιαούρτι. 

7. Μούσλι με μήλο και Goji berries 
 

 

 
Υλικά 
2 κόκκινα σκληρά μήλα καθαρισμένα 
1 κούπα νιφάδες βρώμης 
1 1/2  κούπες φρέσκο γάλα 
1/2 κούπα goji berries 
3 κσ μέλι  
 

Παρασκευή 

Σε μία μικρή κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα και προσθέτουμε τη βρώμη. Τρίβουμε και προσθέτουμε τα 
μήλα. Σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και σερβίρουμε σε ένα βαθύ πιάτο. Προσθέτουμε τα goji berries και το 
μέλι και καταναλώνουμε όσο είναι ζεστό.  
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8. Τσάι με αποξηραμένα χρυσάνθεμα και γκότζι berries 

 

Το χρυσάνθεμα είναι το λουλούδι του Σεπτεμβρίου. 

Τα κίτρινα ή λευκά χρυσάνθεμα, του είδους c morifolium  αποξηραμένα, 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τσαγιού και ενισχύουν τον οργανισμό για να αντιμετωπίσει τη γρίπη. 
Είναι πλούσια σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, β-καροτίνη, ή βιταμίνη C και νιασίνη. Οι λευκές και κίτρινες 
ποικιλίες του λουλουδιού είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή τσαγιού. Όντας μια πλούσια 
πηγή βιταμινών Α  (καροτίνη), Β (νιασίνη) και C, το τσάι με αποξηραμένα χρυσάνθεμα είναι ευεργετικό για 
ασθένειες που σχετίζονται με το δέρμα, πεπτικό σύστημα και τα μάτια.  

  Χρόνος προετοιμασίας    5 λεπτά              4-5 φλιτζ. τσάι 

  Χρόνος εκτέλεσης     15λεπτά      

Υλικά: 

1 λίτρο νερό 

25 γρ. αποξηραμένα χρυσάνθεμα που χρησιμοποιούνται ειδικά για την παρασκευή τσαγιού  (λευκά η 
κίτρινα) 

2 - 3 κ. σ. γκότζι berries 

καφέ ζάχαρη  

Εκτέλεση: 

Ξεπλένουμε με τρεχούμενο νερό τα γκότζι berries  και τα αποξηραμένα χρυσάνθεμα και τα βάζουμε με 4-5 
φλιτζ. νερό  να βράσουν. Τα σκεπάζουμε με καπάκι και μόλις αρχίσουν να βράζουν χαμηλώνουμε στο 
ελάχιστο τη φωτιά και βράζουμε για 30 δευτερόλεπτα ακόμη. Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε 
σκεπασμένα για 5 λεπτά  ακόμη, φιλτράρουμε με ένα σουρωτήρι, σερβίρουμε, ρίχνουμε αν θέλουμε τη 
ζάχαρη και ανακατεύουμε.   

Ένας άλλος τρόπος:  Bάζουμε 10 γρ. αποξηραμένα χρυσάνθεμα και 1 κ. σ. γκότζι berries  αντίστοιχα, σε μια 
μεγάλη τσαγιέρα, προσθέτουμε σε 1/2 λίτρο  βραστό νερό και αφήνουμε για 10 λεπτά. 
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9. Σιταρόχορτο 

 

Υλικά: 

 2 ζαρτινιέρες  
 σπόρους σταριού (εάν είναι δυνατόν να είναι φρέσκος)  
 χώμα με πολύ τύρφη (όλα τα φυτώρια έχουν)  

 
Γεμίζουμε την μισή ζαρτινιέρα με χώμα, ρίχνουμε τους σπόρους και ρίχνουμε και το υπόλοιπο χώμα μέχρι 
επάνω. Ποτίζουμε καλά και σκεπάζουμε την ζαρτινιέρα με κάτι ώστε να υπάρχει πλήρες σκοτάδι και την 
τοποθετούμε σε σκιερό μέρος.  
 
Μετά από εφτά μέρες, την ξεσκεπάζουμε και ήδη θα έχουν αρχίσει να πετάγονται οι βλαστοί.  
 
Αφήνουμε τους βλαστούς λίγο να μεγαλώσουν μέχρι 10 - 15 εκατοστά περίπου. 
 
Πιάνουμε μια μικρή τούφα από πάνω, την κόβουμε και την βάζουμε σε έναν αποχυμωτή, ή μίξερ με ένα 
ποτηράκι του κρασιού νερό.  
 
Το στραγγίζουμε και είναι έτοιμο να το πιούμε. 

 


