Το πλέον επιτυχημένο περιοδικό αρχιτεκτονικής,
διακόσμησης
Πάθος για
την κουζίνα

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.

Νίνα Θεοχαρίδου
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Βήμα – βήμα

ID περιοδικού

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΡΑΣΑΤΟ

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

Έτος πρώτης έκδοσης: 1995. Συχνότητα έκδοσης: Εβδομαδιαίο
Target Group: Γυναίκες 18-44 (Primary group)
Γυναίκες 45-54 (Secondary group) AB Γ1 & Γ2 κ/ο τάξη
Περιεχόμενα: Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική

Επικοινωνία
Περιοδικό Χρυσές Συνταγές
Κεντρικά γραφεία: Διογένους 1, 2404 Έγκωμη
Διεύθυνση αλληλογραφίας:
ΤΘ 21094, 1501 Λευκωσία, Κύπρος. Τηλ. 22744000,
email: syntages@phileleftheros.com

xrysessyntages.com
@xrysessyntages
xrysessyntages
www.xrysessyntages.com
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ΥΛΙΚΆ ΓΙΆ 4 ΆΤΟΜΆ

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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Προσφέροντας μοναδικές συνταγές και
πρωτότυπες γευστικές ιδέες οι δοκιμασμένες
«Χρυσές Συνταγές» έχουν κατακτήσει τις
νοικοκυρές και τους επαγγελματίες του κλάδου,
που ανελλιπώς τις μελετούν για την άντληση
εμπνεύσεων.
Με εξειδικευμένη πλέον θεματολογία, το περιοδικό
γίνεται ένας εύχρηστος οδηγός μαγειρικής
παρουσιάζοντας τις καλύτερες συνταγές
των καταξιωμένων συνεργατών του. Η Νίνα
Θεοχαρίδου, η Γαλάτεια Παμπορίδη, ο Ανδρέας
Καβάζης, η Χρύσω Λέφου και ταλαντούχοι σεφ,
όλοι παθιασμένοι με τη μαγειρική, δημιουργούν,
δοκιμάζουν και παρουσιάζουν κάθε Σάββατο
προτάσεις για το οικογενειακό τραπέζι, το πρωινό
των παιδιών, το σνακ στο γραφείο, το συνοδευτικό
του απογευματινού καφέ, το δείπνο με φίλους, το
γιορτινό μπουφέ, τα γενέθλια, τα παιδικά πάρτι κ.λπ.
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ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΟΤΈ ΠΡΟΒΈΝΣΆΛ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ 4-6 ΑΤΟΜΑ

‘‘

Το αγαπημένο περιοδικό μαγειρικής και
ζαχαροπλαστικής που πρωτοκυκλοφόρησε το
1995 και αγαπήθηκε από τους λάτρεις του καλού
φαγητού γίνεται εβδομαδιαίο.

Κάθε Σάββατο ένα αγαπημένο υλικό σε 20
δοκιμασμένες συνταγές, μυστικά που θα
διευκολύνουν τη ζωή στην κουζίνα, καθώς επίσης
και συνταγές βήμα – βήμα για αρχάριους κι όχι
μόνον.
Όλη η αφρόκρεμα της κυπριακής και διεθνούς
κουζίνας μαζεμένη σε ένα λαχταριστό περιοδικό
κάθε Σάββατο μαζί με τον Φιλελεύθερο».

‘‘

αφιέρωμα

Οι Χρυσές Συνταγές κυκλοφορούν κάθε Σάββατο
μαζί με τον Φιλελεύθερο σε 40.000 αντίτυπα.

Πάθος για την κουζίνα

ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ...!
Οι ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ θα φιλοξενούν κάθε Σάββατο
ένα αποκλειστικό χορηγό με τις συνταγές της έκδοσης
προσαρμοσμένες στα προϊόντα που ο ίδιος θα επιθυμεί να
προωθήσει. Η κάθε έκδοση θα είναι μοναδική κι ένα αγαπημένο
υλικό θα μεταμορφώνεται σε 20 πρωτότυπες και εύγευστες
συνταγές.
ΟΙ ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ!
Οι ΧΡΥΣΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ σε συνεργασία με το ΡΙΚ δημιουργούν
τη δική τους ομώνυμη εκπομπή μαγειρικής, που θα μεταδίδεται
καθημερινά από τις 3-4 μ.μ. από το ΡΙΚ1. Σε πλαίσια της
εκπομπής οι συντελεστές και συνεργάτες του δοκιμασμένου
περιοδικού, Γαλάτεια Παμπορίδου και Χρύσω Λέφου θα
δημιουργούν και θα παρουσιάζουν μοναδικές συνταγές στους
λάτρεις του καλού φαγητού. Τόσο το περιεχόμενο της εκπομπής,
όσο και του περιοδικού θα εμφανίζονται και ηλεκτρονικά στην
ομώνυμη ιστοσελίδα xryses.syntages.com.
Θα προσφέρονται συνδυαστικά πακέτα για χορηγίες
και ειδικές ενέργειες και στα τρία μέσα.
Για τα προσφερόμενα πακέτα και περαιτέρω πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα των ΧΡΥΣΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ.

Εμπορικό / Διαφημίσεις
Έλενα Ηλία
e.elia@phileleftheros.com
Τηλ: 22744472, Φαξ: 22590470
Μαρία Στυλιανού
maria.stylianou@phileleftheros.com,
Τηλ: 22744471 Φαξ: 22590470

