
Πνληηαθά Τζνπξέθηα 
Νην έκνξθα πνη ζθνπληνπιίδ! 

 

Υιηθά 

γηα ην πξνδύκη: 

 340 γξακ. λεξό  
 340 γξακ. αιεύξη  
 20 γξακ. καγηά  
 ιίγε δάραξε  

γηα ηε δύκε: 

 670 γξακ. αιεύξη  
 100 γξακ. δάραξε  
 180 γξακ. βνύηπξν  
 6 γξακ. αιάηη  
 4 απγά  
 ιίγεο ζηαθίδεο  

γηα ηε γέκηζε: 

 1 κπνιάθη θαξύδηα  
 1 κπνιάθη ζνπζάκη άζπξν  
 1 κπνιάθη ζνπζάκη καύξν  
 1-2 θνπη. ζνύπαο θαλέια  
 ιίγε καζηίρα  
 ιίγε δάραξε  
 2 θνπηαιάθηα καριέπη  

Δηαδηθαζία 

Πξώηα εηνηκάδνπκε ην πξνδύκη. Σε κηα ιεθάλε βάδνπκε ριηαξό λεξό θαη δηαιύνπκε ηε 
καγηά. Γηα λα ιηώζεη ε καγηά πην γξήγνξα, βάδνπκε ιίγε δάραξε. Με ην ρέξη ζηγά-ζηγά 
βάδνπκε ην αιεύξη θαη αλαθαηεύνπκε. Μόιηο απνθηήζεη καιαθή θαη εληαία ύθε, ην 
ζθεπάδνπκε κε κηα πεηζέηα θαη ην αθήλνπκε ζηελ άθξε λα θνπζθώζεη.  

Σηε ζπλέρεηα, εηνηκάδνπκε ηε γέκηζε. Σε έλα ηεγάλη, αλάβνπκε ηα αξώκαηα από ην 
ζνπζάκη, δειαδή αλαθαηεύνπκε ην άζπξν ζνπζάκη κε κηα μύιηλε θνπηάια, πάλσ ζηε 
θσηηά. Η δηαδηθαζία απηή θξαηά 5 ιεπηά θαη ηα ζνπζάκηα ρνξνπεδάλε ζηε δηάξθεηά 
ηεο. Μεηά ην πεληάιεπην αιέζνπκε ηα ζνπζάκηα ζην multi. Αθνινπζνύκε ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία θαη κε ην καύξν ζνπζάκη.  



Έπεηηα ζε έλα κεγάιν κπνι βάδνπκε ηα αιεζκέλα ζνπζάκηα, ιίγε δάραξε, 2 
θνπηαιάθηα καριέπη θαη 1-2 θνπηαιηέο ηεο ζνύπαο θαλέια, θαξύδηα, καζηίρα θαη ηα 
αλαθαηεύνπκε. Η γέκηζε είλαη έηνηκε.  

Μόιηο δηπιαζηαζηεί ζε όγθν ην πξνδύκη θηηάρλνπκε ηε δύκε. Αλαθαηεύνπκε ην 
πξνδύκη κε ηα απγά, ηε δάραξε, ην αιάηη θαη ην ππόινηπν αιεύξη. Ζπκώλνπκε είηε ζην 
κίμεξ είηε κε ην ρέξη. Τν βνύηπξν, ην βάδνπκε ζην ηέινο, επεηδή παίξλεη θαιύηεξν 
άξσκα ην δπκάξη. Όηαλ είλαη έηνηκε ε δύκε, ηελ αθήλνπκε λα «μεθνπξαζηεί» γηα 20 
ιεπηά.  

Φσξίδνπκε ην δπκάξη ζε 3 θνκκάηηα, γηα λα πιάζνπκε παξαιιαγέο.  

Γηα ην πνληηαθό ηζνπξέθη:  

Αλνίγνπκε ηε δύκε κε έλα ρνληξό πιάζηε, βάδνπκε ζε κηα πιεπξά ηεο ηε γέκηζε θαη 
ηπιίγνπκε ηε δύκε. Γηα λα θιείζεη, ηελ θνιιάκε κε απγό ή κε ιίγν λεξό. Άκα θνιιήζεη, 
ηε ζηξίβνπκε ζαλ ζαιηγθάξη, ην νπνίν πεξλάκε κε απγό, γηα λα ξνδνθνθθηλίζεη, ην 
παζπαιίδνπκε κε θαξύδηα θαη δάραξε θαη ην ςήλνπκε γηα 25 ιεπηά πεξίπνπ ζηνπο 
180˚C.  

Γηα ην θιαζηθό ηζνπξέθη:  

Φσξίδνπκε ηε δύκε ζε 3 κπαιάθηα. Πιάζνπκε κε ηα ρέξηα καο ηξία κεγάια θνξδόληα 
θαη θηηάρλνπκε πιεμνύδα. Τελ αιείθνπκε κε απγό θαη ηελ ςήλνπκε γηα 25 ιεπηά 
ζηνπο 180˚C.  

Γηα ην ζηαθηδάην ηζνπξέθη  

Φσξίδνπκε ηε δύκε ζε 2 κέξε ην έλα κεγαιύηεξν από ην άιιν. Ζπκώλνπκε ην 
κεγαιύηεξν θνκκάηη δύκεο κε ιίγεο ζηαθίδεο θαη επηπιένλ δάραξε. Έπεηηα, αλνίγνπκε 
κε ηνλ πιάζηε ην κηθξό θνκκάηη δύκεο θαη ηπιίγνπκε ην κεγάιν. Τν θιείλνπκε κε 
απγό, ην αιείθνπκε κε απγό θαη ην ςήλνπκε γηα 25 ιεπηά ζηνπο 180˚C.  

Καη νη ηξεηο εθδνρέο είλαη λνζηηκόηαηεο θαη κνζρνβνινύλ!  

Καιή όξεμε! 

 


