Το πλέον επιτυχημένο περιοδικό αρχιτεκτονικής,
διακόσμησης
Passion for
the kitchen!

από τη Χρύσω Λέφου (chryso.lefou@phileleftheros.com)

Χ

ωρίς τα
όσπρια η
ανθρωπότητα δεν θα
είχε φτάσει
ούτε ως το
Μεσαίωνα» είπε ο Ιταλός συγγραφέας, σημειολόγος και
φιλόσοφος Ουμπέρτο Έκο
θέλοντας να τονίσει τα σημαντικά οφέλη που έχουν για τον
άνθρωπο. Υποστήριξε δε πως
«όταν η Ευρώπη τον 11ο αιώνα π.Χ. μετρούσε μόλις 20
εκατομμύρια κατοίκους, τους
οποίους μάστιζε η φτώχεια
και η ασιτία, τα όσπρια ήταν
αυτά που τους έσωσαν. Οι
άνθρωποι τρέφονταν με περισσότερες πρωτεΐνες, έγιναν
πιο δυνατοί, αυξάνοντας τη
διάρκεια και την ποιότητα της
ζωής τους».

Αναπόσπαστο
κομμάτι
της Μεσογειακής
διατροφής

Το κρέας των φτωχών
Είναι ένας διατροφικός θησαυρός. Όλοι το γνωρίζουμε πλέον. Ας απολαύσουμε
υπέροχες συνταγές με όσπρια και ας μάθουμε τα μυστικά τους. Ας
απολαύσουμε υπέροχες συνταγές με όσπρια και ας μάθουμε τα μυστικά τους.

Η μεσογειακή διατροφή θέλει
τα όσπρια, όπως τα φασόλια, τα
λουβιά, τα κουκιά, τα μπιζέλια,
τη φάβα, τη σόγια, κ.λπ. στο οικογενειακό τραπέζι τουλάχιστον
2 φορές την εβδομάδα.
Μία μερίδα όσπρια (χωρίς λάδι
ή άλλα υλικά που περιέχουν λιπαρά) έχει μόλις 110 θερμίδες.
Σύμφωνα με έρευνες, τα
όσπρια εμπεριέχουν κατά μέσο
όρο 8% πρωτεΐνες μεγάλης
αξίας, 20% υδατάνθρακες,
7% φυτικές ίνες και 2% λίπος.
Θεωρούνται καλές πηγές βιταμινών της ομάδας B, σιδήρου
και ασβεστίου.
Οι φακές και τα φασόλια είναι
καλή πηγή μη αιμικού σιδήρου

και ενδείκνυνται για όσους πάσχουν από αναιμία. Ωστόσο, για
την καλύτερη απορρόφηση του
σιδήρου θα πρέπει να υπάρχει
μια πηγή βιταμίνης C μαζί με το
γεύμα (όπως λεμόνι, πορτοκάλι
και πιπεριές).

Συνδυάζοντας τα
όσπρια με ξηρούς
καρπούς ή δημητριακά λαμβάνετε τις
ίδιες πρωτεΐνες που
θα παίρνατε τρώγο-

Μυστικά για σωστό
ψήσιμο

Πριν μαγειρευτούν, τα όσπρια,
χρειάζονται σχολαστικό καθάρισμα από ξένα σώματα όπως πέτρες και διάφορους σπόρους.
Τα φασόλια, τα ρεβίθια και κάποιες ποικιλίες από μαυρομάτικα λουβιά θα πρέπει να τα βάλετε σε νερό για τουλάχιστον
12 ώρες πριν τα μαγειρέψετε.
Ένας αλάθητος τρόπος είναι να
τα βάλετε να βράσουν σε μπόλικο νερό για 10 λεπτά, να σβήσετε τη φωτιά και να προσθέσετε νερό να τα σκεπάσει καλά.
Με αυτό τον τρόπο θα ψηθούν
πιο εύκοκατά τη διάρκεια του
ψησίματος δεν προσθέτει μόνο
γεύση στο φαγητό, αλλά βοηθά
και στην καλύτερη αφομοίωσή
τους, αφού ενεργο

ντας κόκκινο κρέας.
Τα όσπρια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε φυτικές πρωτεΐνες, που
αν συνδυαστούν σωστά με τα δημητριακά, αποτελούν ένα
πλήρες, θρεπτικότατο γεύμα που αντικαθιστά με τον καλύτερο τρόπο το κρέας.
Για το λόγο αυτό, αλλά
και της χαμηλής τιμής
τους, τα όσπρια έχουν
χαρακτηριστεί ως «το
κρέας των φτωχών».

Μυστικά για σωστό
ψήσιμο

Πριν μαγειρευτούν, τα όσπρια,
χρειάζονται σχολαστικό καθάρισμα από ξένα σώματα όπως πέτρες και διάφορους σπόρους.
Τα φασόλια, τα ρεβίθια και κάποιες ποικιλίες από μαυρομάτικα λουβιά θα πρέπει να τα βάλετε σε νερό για τουλάχιστον
12 ώρες πριν τα μαγειρέψετε.
Ένας αλάθητος τρόπος είναι να
τα βάλετε να βράσουν σε μπόλικο νερό για 10 λεπτά, να σβήσετε τη φωτιά και να προσθέσετε νερό να τα σκεπάσει
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ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΕΥΚΟΛΟ
ΧΡΟΝΟΣ: 45 ΛΕΠΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1 κοτόπουλο τεμαχισμένο,
4 κουταλιές ελαιόλαδο,
4 σκελίδες σκόρδο
(ολόκληρες) ξεφλουδισμένες,
1 κρεμμύδι κομμένα
σε λεπτά φετάκια,
1 κουταλιά φρέσκο θυμάρι
(ή 1 κουταλάκι ξηρό),
8 +8 ντοματίνια,
1 κουταλιά ντοματοπελτέ
διαλυμένο σε 1/4 φλ. νερό,
1/4 φλ. λευκό, ξηρό κρασί,
1 φλ. ζωμός κότας,
½ φλ. μαύρες ελιές (χωρίς
κουκούτσι καλύτερα),
2 κουταλιές στραγγισμένη
κάπαρη,
θυμάρι ή μαϊντανό
ψιλοκομμένο,
αλάτι, πιπέρι.

Αλατοπιπερώνετε ελαφρά (αν θα
βάλετε ζωμό από κύβο) το κοτόπουλο. Ζεσταίνετε το λάδι σε μια
πλατύστομη κατσαρόλα και το σοτάρετε, τμηματικά αν χρειαστεί,
μέχρι να ροδίσει καλά παντού. Το
βγάζετε και το κρατάτε στην άκρη.
Χαμηλώνετε τη φωτιά και σοτάρετε
στην κατσαρόλα το κρεμμύδι, τα
ολόκληρα σκόρδα και το θυμάρι,
μέχρι να μαραθούν και να αρχίσουν να ροδίζουν.
Επιστρέφετε μέσα το κοτόπουλο,
αφήνετε να ζεσταθεί καλά και το
περιχύνετε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί σχεδόν όλο το κρασί, ρίχνετε μέσα τα 8 ντοματίνια, τον πελτέ
και το ζωμό. Αφήνετε
να κοχλάσουν, σκεπάζετε την κατσαρόλα και σιγοψήνετε το κοτόπουλο σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να
μαλακώσει.
Αν χρειαστεί, προσθέτετε μέσα μερικές κουταλιές νερό.
Όταν είναι σχεδόν έτοιμο το κοτόπουλο, προσθέτετε στην κατσαρόλα τα υπόλοιπα ντοματίνια, τις
ελιές και την κάπαρη, αλατοπιπερώνετε και συνεχίζετε το ψήσιμο,
μέχρι να δέσει η σάλτσα του. Το
σερβίρετε πασπαλισμένο με
ψιλοκομμένο μαϊντανό ή θυμάρι.

Every Saturday a rich content of 20 tried-and-tested recipes, secrets that will make life easier in the
kitchen, as well as step-by-step recipes for beginners and more.

Νίνα Θεοχαρίδου
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Offering unique recipes and original flavours, the
tried-and-tested “Chryses Syntages” has conquered housewives and industry professionals who
are constantly studying them for inspiration.
With a more specialized agenda, the magazine
becomes an easy-to-use cooking guide presenting the best recipes of its respected collaborators.
Nina Theocharidou, Galatia Pamboridis, Andreas
Kavazis, Chryso Lefou and talented chefs, all passionate about cooking, create, test and present
every Saturday suggestions for the family dinner,
children’s breakfast, snack at the office, the afternoon coffee, dinner with friends, festive buffet,
birthdays, children’s parties etc.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΤΈ ΠΡΟΒΈΝΣΆΛ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4-6 ΑΤΟΜΑ

‘‘

The favourite cooking and confectionery magazine
that was first released in 1995 and has been appreciated by lovers of good food is now weekly.

ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ 4 ΆΤΟΜΆ

The elite of Cypriot and international cuisine is
gathered in a delicious magazine every Saturday
along with the Phileleftheros newspaper.

‘‘

αφιέρωμα

4 ολόκληροι μηροί κοτόπουλου, με πέτσα και κόκαλο,
3-4 κουταλιές ελαιόλαδο,
8 μικρά εσαλότ (Shallots), ή 8 μικρά κίτρινα κρεμμύδια,
4-5 σκελίδες σκόρδο, ολόκληρες,
1 μεγάλο λεμόνι + 1 μικρό λεμόνι + 1 πράσινο (ή λάιμ),
1 χούφτα κλωναράκια θυμάρι, τεμαχισμένα,
1 μεγάλο λεμόνι, ο χυμός,
1 φλ. άσπρο ξηρό κρασί,

Προθερμαίνετε το φούρνο
στους 200°C. Κόβετε το κοτόπουλο στην κλείδωση (το γόνατο), και το χωρίζετε σε δυο
κομμάτια.

Ξεφλουδίζετε τα εσαλότ (μικρά
ροζ κρεμμύδια) ή τα μικρά κίτρινα κρεμμύδια και τα αφήνετε ολόκληρα.

Στύβετε το μεγάλο λεμόνι και
παίρνετε το χυμό, κόβετε το μικρό λεμόνια σε λεπτές ροδέλες και παίρνετε το ξύσμα από
το πράσινο λεμόνι.

Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε
ένα βαθύ τηγάνι (ή ρηχή κατσαρόλα) και κοκκινίζετε το
κοτόπουλο μέχρι να ροδίσει
από όλες τις μεριές.

Βγάζετε το κοτόπουλο από το
τηγάνι σε ένα ταψί και στη θέση του σοτάρετε τα εσαλότ μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Προσθέτετε τις τα ολόκληρα
σκόρδα, τις λεπτές ροδέλες
του μικρού λεμονιού, το ξύσμα
και το θυμάρι και τα ανακατεύετε να ζεσταθούν.

Τα περιχύνετε όλα με το χυμό
του λεμονιού και το κρασί και
αφήνετε να κοχλάσουν. Αλατοπιπερώνετε και τα βράζετε
για 3-4 λεπτά.

Περιχύνετε το κοτόπουλο στο
ταψί με το περιεχόμενο του τηγανιού και βάζετε το ταψί στον
προθερμασμένο φούρνο.

Ψήνετε το φαγητό για 20 λεπτά, βγάζετε το ταψί και γυρίζετε το κοτόπουλο και συνεχίζετε το ψήσιμο για άλλα 10 λεπτά, για να ροδίσει καλά.
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40,000 copies of Chryses Syntages circulate
each week with Saturday’s Phileleftheros.

Passion for the kitchen!

CHRYSES SYNTAGES PRESENT ...!
CHRYSES SYNTAGES will be hosting every Saturday
an exclusive sponsor with the recipes of the publication
adapted to the products he / she wishes to
promote. Each version will be unique and a favourite
ingredient will be transformed into 20 original and delicious
recipes.
CHRYSES SYNTAGES ON TV!
CHRYSES SYNTAGES in collaboration with RIK create
their own cooking show, to be broadcasted
daily from 3-4 pm by PIK1. Within its framework
the contributors and collaborators of the well established
magazine, Galateia Papordidou and Chryso Lefou will
create and present unique recipes to the
lovers of good food. Both the content of the show,
as well as of the magazine will also appear online at
the xryses.syntages.com website.
Combinations of sponsorship packages
and specific actions in all three media will be offered.
For the packages offered and further information please
contact the CHRYSES SYNTAGES advertising department.

Advertising
Elena Elia
e.elia@phileleftheros.com
Tel : 22744472, Fax : 22590470
Μaria Stylianou
maria.stylianou@phileleftheros.com,
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