
Σαρακοστιανές
∆ηµιουργίες από 

τη Γιώτης!



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Αυτήν τη Σαρακοστή, δε στερούμαστε απόλαυσης και γεμίζουμε το τραπέζι μας με νέες, νηστίσιμες συνταγές από 
τη Γιώτης! Με τα αγαπημένα μας υλικά, φτιάχνουμε απλές και εύκολες συνταγές που θα εμπλουτίσουν το 
Σαρακοστιανό τραπέζι και θα χαρίσουν χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους.

Ετοιμάστε για την οικογένειά σας και τους φίλους σας μελιτζάνες γεμιστές με κιμά σόγιας, ριζότο με πλιγούρι 
και γαρίδες, κέικ με κακάο και πορτοκάλι και άλλα ακόμα γευστικά, σαρακοστιανά πιάτα!
Για να απολαύσετε περισσότερες συνταγές, επισκεφθείτε το νέο μας site www.sintages-jotis.gr

Και τη Σαρακοστή ...εμείς βάζουμε τα υλικά, εσείς βάζετε την τέχνη!



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βάζετε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε το σπανάκι και το κρεμ- 
μύδι. Ανακατεύετε μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά και κατεβάζετε 
από τη φωτιά. Έπειτα, τα βάζετε στο μπλέντερ να γίνουν πουρές. Βάζετε 
στο μπολ του μίξερ όλα τα υπόλοιπα υλικά μαζί με τον πουρέ και 
ζυμώνετε για 2-3 λεπτά. Πλάθετε κουλουράκια και ψήνετε σε μέτρια 
προθερμασμένο φούρνο στους 150 °C για μισή ώρα περίπου.
 

Κουλουράκια με Σπανάκι
Υλικά:
• 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 100 γρ. (1 μέτριο) κρεμμύδι 
ξερό, ψιλοκομμένο • 300 γρ. σπανάκι καθαρισμένο • 800 γρ. (6 1/2 
φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 2/3 
φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι Καλαμποκιού ΑΝΘΟΣ • 150 ml (3/4 φλιτζ. 
τσαγιού) νερό • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρασί λευκό • 15 γρ. (3 
κουτ. γλυκού) σόδα • 15 γρ. (3 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ 
• 40 γρ. (2 κουτ. σούπας) αλάτι • 250 γρ. (1 1/3 φλιτζ. τσαγιού) βού- 
τυρο ή μαργαρίνη 



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βάζετε στο μπολ του μίξερ όλα τα υλικά και χτυπάτε με το φτερό, μέχρι 
να γίνει μία ομοιόμορφη μαλακή ζύμη. Τη σκεπάζετε με μεμβράνη και 
την αφήνετε να ξεκουραστεί στο ψυγείο για μία ώρα περίπου. Έπειτα, 
κόβετε τη ζύμη σε μικρά κομματάκια μεγέθους φουντουκιού και την 
ανοίγετε σε σχήμα που επιθυμείτε. Τοποθετείτε τα κράκερ σε ταψί με 
λαδόκολλα, αλείφετε με λίγο λάδι και πασπαλίζετε με το χοντρό αλάτι. 
Τέλος, ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο για 6 λεπτά περίπου μέχρι να 
γίνουν τραγανά και αποκτήσουν ένα χρυσαφένιο χρώμα.

Αλμυρά Κράκερ Λαδιού
Υλικά:
• 250 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι Για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ     
• 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 100 ml (1/2 
φλιτζ. τσαγιού) νερό • 25 γρ. (2 κουτ. γλυκού) ελαιόλαδο • 5 γρ. (1/2 
κουτ. γλυκού) αλάτι • 10 γρ. (1 κουτ. γλυκού) πάπρικα • 1/4 κουτ. 
γλυκού πιπέρι καγιέν • 1/4 κουτ. γλυκού μαύρο πιπέρι • Χοντρό αλάτι 
για πασπάλισμα



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Κόβετε τις μελιτζάνες σε φέτες και τις βάζετε σε αλατόνερο για να ξεπικρίσουν. 
Τις αλείφετε με λίγο αραβοσιτέλαιο και τις ψήνετε σε μέτρια προθερμασμένο 
φούρνο στους 170 °C, στον αέρα, για μισή ώρα περίπου. Βάζετε τη Σόγια Κιμάς 
Fytro να βράσει, σύμφωνα με τις οδηγίες τις συσκευασίας και τη στραγγίζετε 
καλά. Στη συνέχεια, βάζετε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε τη σόγια με 
το σκόρδο και το κρεμμύδι. Σβήνετε με το κρασί, προσθέτετε τη σάλτσα τομάτας 
και 1 φλιτζάνι τσαγιού νερό και τα αφήνετε για μισή ώρα 
περίπου να βράσουν. Προσθέτετε το ρύζι, τα μανιτάρια 
και 1 φλιτζάνι τσαγιού νερό και συνεχίζετε το βράσιμο 
μέχρι να βράσει το ρύζι και να γίνει ένα σφιχτό μίγμα. 
Προσθέτετε τη μουστάρδα και αφήνετε το μίγμα να 
κρυώσει καλά. Μοιράζετε το μίγμα στις μελιτζάνες και τις 
τυλίγετε σε ρολάκια. Τέλος, χτυπάτε τα υλικά της σάλτσας 
στο μπλέντερ και περιχύνετε τα ρολάκια μελιτζάνας.

Μελιτζάνες Γεμιστές με Κιμά Σόγιας
Υλικά:
• 1.300 γρ. (8-9 τεμάχια) μελιτζάνες • 100 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
αραβοσιτέλαιο • 140 γρ. (2 φλιτζ. τσαγιού) Σόγια Κιμάς Fytro • 200 
γρ. (2 μέτρια) κρεμμύδια ξερά • 100 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο
• 4 σκελίδες σκόρδο • 150 ml (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρασί λευκό •100 
γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) σάλτσα τομάτας • 120 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) 
ρύζι γλασέ • 250 γρ. μανιτάρια φρέσκα • 2 κουτ. σούπας μουστάρδα 
Για τη σάλτσα: • 2 κουτ. σούπας μουστάρδα • 2 κουτ. σούπας νερό         
• 5 κουτ. σούπας ελαιόλαδο • Χυμός 1/2 λεμονιού



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βράζετε τη Σόγια Κιμάς Fytro όπως αναγράφει η συσκευασία, την ξεβγάζετε 
και τη στραγγίζετε πολύ καλά. Βράζετε την πατάτα και την κάνετε πουρέ. 
Βάζετε όλα τα υλικά σε ένα μπολ, ζυμώνετε και τοποθετείτε το μίγμα στο 
ψυγείο για μία ώρα περίπου. Πλάθετε κεφτεδάκια και τηγανίζετε.

Οριεντάλ Κεφτεδάκια Σόγιας
Υλικά:
• 70 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Σόγια Κιμάς Fytro • 6 γρ. (1 κουτ. σούπας) 
Κορν Φλάουρ ΓΙΩΤΗΣ • 300 γρ. (1 μεγάλη) πατάτα • 100 γρ. (1 
μέτριο) κρεμμύδι χοντροκομμένο • 20 γρ. (2 κουτ. σούπας) τζίντζερ 
ψιλοκομμένο • 200 γρ. (3-4 τεμάχια) πράσινες πιπεριές ψιλοκομμένες 
• 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες • 2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένος 
μαϊντανός ή κολίανδρος • 2 κουτ. γλυκού φρέσκος δυόσμος • 1 κουτ. 
γλυκού πάπρικα • 1 κουτ. γλυκού κάρυ ή μείγμα garam masala • Xυμός 
από 1 λεμόνι 



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βάζετε σε τηγάνι 3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε το 
κρεμμύδι. Όταν μαλακώσει προσθέτετε το πλιγούρι, ανακατεύετε για 2-3 
λεπτά και προσθέτετε το νερό. Σιγοβράζετε μέχρι να μαλακώσει το πλιγούρι 
και προσθέτετε αλάτι. Έπειτα, κατεβάζετε από τη φωτιά, προσθέτετε το 
σπανάκι ωμό, το ξύσμα λεμονιού, τον δυόσμο, τον χυμό λεμονιού και αφού 
ανακατέψετε ελαφρά, τα αδειάζετε σε μια πιατέλα. Σε άλλο τηγάνι 
προσθέτετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε το σκόρδο. Προσθέτετε 
τις γαρίδες και ψήνετε μέχρι να μαλακώσουν. Ύστερα προσθέτετε αλάτι, 
πιπέρι και γαρνίρετε την πιατέλα.

Ριζότο με Πλιγούρι και Γαρίδες 
Υλικά:
• 600 ml (3 φλιτζ. τσαγιού) νερό • 80 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) 
ελαιόλαδο • 100 γρ. (3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο         
• 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Πλιγούρι Fytro • 500 γρ. σπανάκι • 1 
κουτ. σούπας ξύσμα λεμονιού • 2 κουτ. σούπας χυμός λεμονιού • 4 
σκελίδες σκόρδο • 1/4 κουτ. γλυκού μαύρο πιπέρι • 1 κιλό γαρίδες 
καθαρισμένες • Φέτες λεμονιού για σερβίρισμα • Φρέσκος δυόσμος



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Καστανό Ρύζι με Μελιτζάνες
και Λεμόνι

Εκτέλεση:
Ψήνετε τη μία μελιτζάνα στον φούρνο μέχρι να μαλακώσει και αφαιρείτε την 
ψίχα της. Τη βάζετε σε ένα σουρωτήρι να στραγγίσει, ώστε να φύγουν τα 
πικρά ζουμιά της. Μετά την κόβετε σε κύβους. Κόβετε σε κύβους και τη 
δεύτερη μελιτζάνα και την τηγανίζετε με το μισό ελαιόλαδο, μέχρι να 
μαλακώσει και ροδίσει. Στο ίδιο τηγάνι τσιγαρίζετε το σκόρδο και το ρύζι για 
2-3 λεπτά. Προσθέτετε το κρασί, βράζετε μέχρι να εξατμισθεί και χαμη- 
λώνετε τη φωτιά. Στη συνέχεια, ρίχνετε τον ζωμό σιγά-σιγά και σιγοβράζετε 
για μισή ώρα περίπου, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι. Στο τέλος προσθέτετε τον 
χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέτετε τις 
ψημένες μελιτζάνες. Βάζετε αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό και 
σερβίρετε.

Υλικά:
• 400 γρ. (2 μεγάλες) μελιτζάνες • 100 γρ. (1 μέτριο) κρεμμύδι ξερό 
• 250 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Ρύζι Καστανό Fytro • 100 ml (1/2 φλιτζ. 
τσαγιού) κρασί λευκό • Λίγος μαϊντανός • 2 σκελίδες σκόρδο • 60 γρ. 
(1/3 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 1 λίτρο (5 φλιτζ. τσαγιού) ζωμός 
λαχανικών • Χυμός και ξύσμα 1/2 λεμονιού 



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Πλιγούρι με Σταφίδες
και Σταμναγκάθι 

Εκτέλεση:
Βάζετε σε τηγάνι το ελαιόλαδο με το πλιγούρι και το τσιγαρίζετε λίγο. 
Προσθέτετε τον ζωμό ή το νερό και σιγοβράζετε για 10 λεπτά. Ρίχνετε τις 
σταφίδες και συνεχίζετε το βράσιμο άλλα 5 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει το 
πλιγούρι. Στη συνέχεια, βράζετε το σταμναγκάθι με λίγο αλάτι και όταν 
είναι έτοιμο το προσθέτετε στο πλιγούρι. Τέλος, προσθέτετε αλάτι, πιπέρι και 
λίγο χυμό λεμονιού και σερβίρετε.
Σημείωση: Αντί για σταμναγκάθι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χόρτα της 
αρεσκείας σας. 

Υλικά:
• 60 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο • 1 κουτί Πλιγούρι Fytro        
• 120 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) μαύρες σταφίδες • 500 γρ. σταμναγκάθι 
• Αλάτι, πιπέρι • 800 ml (4 φλιτζ. τσαγιού) ζωμός λαχανικών ή νερό 



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Κριθαράκι με Καλαμαράκια
ή Σουπιές 

Εκτέλεση:
Βάζετε σε τηγάνι το ελαιόλαδο και τσιγαρίζετε το σκόρδο και το κρεμμύδι 
ψιλοκομμένα. Προσθέτετε και τα καλαμαράκια ή τις σουπιές σε κομμα- 
τάκια και συνεχίζετε το τσιγάρισμα μέχρι να απορροφηθούν όλα τα υγρά. 
Προσθέτετε αλάτι, πιπέρι, μαϊντανό ή άνηθο ή δυόσμο και σβήνετε με το 
κρασί. Προσθέτετε τη σάλτσα τομάτας, σκεπάζετε με νερό και τα αφήνετε να 
βράσουν μέχρι να μαλακώσουν τα καλαμαράκια ή οι σουπιές. Προσθέτετε τα 
μανιτάρια, τις πιπεριές ψιλοκομμένες, το κριθαράκι, αλάτι, πιπέρι και λίγο 
-λίγο νερό μέχρι να γίνει το κριθαράκι.
  

Υλικά:
• 600 γρ. καλαμαράκια ή σουπιές καθαρισμένες • 150 γρ. (3/4 φλιτζ. 
τσαγιού) ελαιόλαδο • 300 γρ. (3 μέτρια) κρεμμύδια ξερά • 4 σκελίδες 
σκόρδο • Αλάτι, πιπέρι • Λίγος μαϊντανός ή άνηθος ή δυόσμος • 150 ml 
(3/4 φλιτζ. τσαγιού) κρασί λευκό • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) σάλτσα 
τομάτας • 300 γρ. μανιτάρια κονσέρβα • 300 γρ. (5 τεμάχια) πράσινες 
πιπεριές • 300 γρ. (5 τεμάχια) κόκκινες πιπεριές • 1 πακέτο Κριθαράκι 
με Σόγια Fytro



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Ανακατεύετε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι. Βάζετε στο 
μπολ του μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάτε στη δυνατή 
ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν. Έπειτα, προσθέτετε το ταχίνι, τη βανί- 
λια, το μίγμα με το αλεύρι και ανακατεύετε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να 
γίνουν μία ομοιόμορφη ζύμη. Καλύπτετε τη ζύμη με πλαστική μεμβράνη 
και την αφήνετε στο ψυγείο για μία ώρα περίπου. Πλάθετε στρογγυλά 
μπισκότα και τα βάζετε αραιά σε ταψί με λαδόκολλα. Πασπαλίζετε με το 
σουσάμι και ψήνετε σε μέτρια προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C για 
12-15 περίπου λεπτά.
Σημείωση: Μπορείτε να διατηρήσετε τη ζύμη στην ψύξη για 1 ημέρα.

Kουλουράκια με Ταχίνι
Υλικά:
• 150 γρ. (1 1/4 φλιτζ. τσαγιού) Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις ΓΙΩΤΗΣ      
• 3 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) Μπέικιν Πάουντερ ΓΙΩΤΗΣ • 5 γρ. (1/2 κουτ. 
γλυκού) αλάτι • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή μαργαρίνη • 100 γρ. 
(1/2 φλιτζ. τσαγιού) ζάχαρη • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) ταχίνι • 1 
βανίλια • 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) σουσάμι



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βάζετε στο μπολ του μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη και χτυπάτε στη 
δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτετε το αλεύρι, τη βρώμη, 
τις σταφίδες και τα κερασάκια χοντροκομμένα και ανακατεύετε. Πλάθετε 
18 μπαλάκια, τα ανοίγετε σε στρογγυλά μπισκότα και τα βάζετε αραιά σε 
ταψί στο οποίο έχετε βάλει λαδόκολλα. Ψήνετε σε μέτρια προθερμασμένο 
φούρνο στους 180 °C αέρα για 15-20 λεπτά μέχρι να ροδίσουν τα άκρα, 
ενώ στο κέντρο παραμένουν λίγο μαλακά. 

Κουλουράκια με Βρώμη 
Υλικά:
• 250 γρ. (1 1/3 φλιτζ. τσαγιού) βούτυρο ή μαργαρίνη • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. 
τσαγιού) ζάχαρη • 100 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) Ακατέργαστη Ζάχαρη Fytro  
• 125 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ • 240 γρ. (3 
φλιτζ. τσαγιού) Νιφάδες Βρώμης Fytro • 200 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) 
κερασάκια γλασέ • 50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Νηστίσιμο Κέικ με Κακάο
και Πορτοκάλι  

Εκτέλεση:
Σε ένα μπολ ανακατεύετε τη φαρίνα, τη ζάχαρη, το κακάο, τη σόδα, το 
αλάτι, τη βανίλια και το ξύσμα πορτοκαλιού. Προσθέτετε σιγά-σιγά το 
αραβοσιτέλαιο και τον χυμό πορτοκαλιού και ανακατεύετε ελαφρά. 
Αδειάζετε το μίγμα σε βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα και ψήνετε 
σε μέτρια προθερμασμένο φούρνο στους 150 °C για 40-45 λεπτά. 

Υλικά:
• 200 γρ. (1 ½ φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Κόκκινη ΓΙΩΤΗΣ • 200 γρ. (1 
φλιτζ. τσαγιού) Ακατέργαστη Ζάχαρη Fytro • 50 γρ. (8 κουτ. σούπας) 
Κακάο ΓΙΩΤΗΣ • 5 γρ. (1 κουτ. γλυκού) σόδα • 5 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) 
αλάτι • 50 γρ. (1/4 φλιτζ. τσαγιού) αραβοσιτέλαιο • 1 βανίλια •  200 ml (1 
φλιτζ. τσαγιού) φρέσκος χυμός πορτοκάλι • 1 κουτ. γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Βάζετε στο μπολ του μίξερ όλα τα υλικά του κέικ εκτός από τα αμύγδαλα 
και ζυμώνετε μέχρι να γίνει μία ομοιόμορφη ζύμη. Βουτυρώνετε και 
αλευρώνετε μία φόρμα διαμέτρου 28 εκατοστών, αδειάζετε το μίγμα και 
απλώ- νετε από πάνω τα αμύγδαλα. Ψήνετε σε μέτρια προθερμασμένο 
φούρνο για 50 λεπτά περίπου και αφήνετε το κέικ να κρυώσει.
 

Νηστίσιμο Κέικ με Μέλι 
Υλικά:
• 300 γρ. (2 1/2 φλιτζ. τσαγιού) Φαρίνα Ολικής Άλεσης ΓΙΩΤΗΣ • 10 γρ. 
(2 κουτ. γλυκού) σόδα • 5 γρ. (1 κουτ. σούπας) καννέλα • 3 γρ. (1/2 κουτ. 
γλυκού) τζίντζερ • 3 γρ. (1/2 κουτ. γλυκού) γαρύφαλλο • 350 γρ. (2 φλιτζ. 
τσαγιού) μέλι • 200 ml (1 φλιτζ. τσαγιού) χυμός μήλου • 100 ml (1 φλιτζ. 
τσαγιού) αραβοσιτέλαιο • 2 βανίλιες •  50 γρ. (1/2 φλιτζ. τσαγιού) σταφίδες 
• 50 γρ. (1/3 φλιτζ. τσαγιού) αμύγδαλα ανάλατα



Σαρακοστιανές ∆ηµιουργίες 
από τη Γιώτης!

Εκτέλεση:
Λιώνετε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και προσθέτετε το ελαιόλαδο.  
Βάζετε στο μπλέντερ τη φλούδα πορτοκαλιού, τα μισά αμύγδαλα, 
φουντούκια και τον ηλιόσπορο και τα ψιλοκόβετε. Προσθέτετε το λικέρ 
και τα ανακατεύετε με τη λιωμένη κουβερτούρα. Έπειτα, βάζετε όλα τα 
υπόλοιπα υλικά στο μπλέντερ, τα κόβετε σε πιο μεγάλα κομμάτια, τα 
προσθέτετε στην κουβερτούρα και ανακατεύετε απαλά με ένα κουτάλι. 
Στρώνετε μία λαδόκολλα σε μία μακρόστενη φόρμα και απλώνετε το 
μίγμα. Τέλος, σκεπάζετε με μεμβράνη και βάζετε τη φόρμα στο ψυγείο. 
Όταν παγώσει η σοκολάτα, ξεφορμάρετε και κόβετε σε κομματάκια.

Κορμός με Ξηρούς Καρπούς
Υλικά:
• 3 φάκελα Κουβερτούρα σε Σταγόνες ΓΙΩΤΗΣ • 3 κουτ. σούπας ελαιό- 
λαδο • 150 γρ. (1 φλιτζ. τσαγιού) αμύγδαλα καβουρντισμένα • 120 γρ. 
(3/4 φλιτζ. τσαγιού) ηλιόσπορος καβουρντισμένος • 120 γρ. (3/4 φλιτζ. 
τσαγιού) φουντούκια καβουρντισμένα • Φλούδα από 1 πορτοκάλι • 100 γρ. 
(1 φλιτζ. τσαγιού) ξερά σύκα • 200 γρ. ξερά δαμάσκηνα • 70 ml (1/3 
φλιτζ. τσαγιού) λικέρ της αρεσκείας σας κατά προτίμηση με γεύση φρούτων


